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وٍّخ رشؽ١ج١خ ٚرؼش٠ف١خ ِٓ عؼبدح اٌؼّ١ذح ػٓ اإلٔغبص اٌغٕٞٛ
ٌٍىٍ١خ
اٌؾّل هلل هة اٌؼبٌّٚ ٓ١اٌظالح ٚاٌَالَ ػٍ ٝف١و فٍك هللا ٔجٕ١ب دمحم ٚػٍ ٝآٌٗ ٚطؾجٗ أعّؼٓ١
ٚثؼل رٛاطً عبِؼخ اٌمظ١َِ ُ١ورٙب ف ٟاٌزّ١ي ٚاٌؼطبء ثىً صمخ ٚألزلاه ػبِب ثؼل ػبَ ٠لفؼٙب
ف ٟمٌه اٌضمخ ف ٟهللا اٚل صُ ف ٟاٌمبئّ ٓ١ػٍٙ١ب ِٓ اٌّقٍظٚ ٓ١ػٍ ٝهأٍِ ُٙؼبٌِ ٟل٠و اٌغبِؼخ
اٌلوزٛهػجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽّل اٌلاٚك ٚ ،وٍ١خ اٌزّو٠غ ٚؽلح ِٓ ٚؽلاد اٌغبِؼخ اٌز ٟرَؼٝ
ٌزؾم١ك غب٠بد ٚأ٘لاف اٌغبِؼخ ٚ ،اّ٠بٔب ثلٚه٘ب اٌو٠بكٌٚ ٞزؾم١ك هؤ٠زٙب ٚهٍبٌزٙب ؽوطذ
اٌىٍ١خ ػٍ ٝرمل ُ٠اٌؼل٠ل ِٓ األٔشطخ ٚاٌفؼبٌ١بد ٍٛاء ػٍَِ ٝز ٜٛاٌغبِؼخ أ ٚاٌىٍ١خ أ ٚاٌّغزّغ
اٌّؾٌٍ ٟزغَ١ل هؤ٠خ ٚهٍبٌخ اٌىٍ١خ ف ٟرمل ُ٠أفؼً اٌجواِظ اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّزّ١يح ٌٚزؾم١ك اٌشواوخ
اٌّغزّؼ١خ اٌفبػٍخٚ ،ثؼل ِؼ ٟػبَ كهاٍ ٟوبًِ رقٍٍٗ اٌؼل٠ل ِٓ األٔشطخ ٚاٌفؼبٌ١بد وبْ شؼبهٔب
ف ٗ١اٌغل ٚالعزٙبك ٘ب ٔؾٓ ٔمطف صّواد ٘نا اٌغٙل اٌّجبهن ٔٚؼغ ث ٓ١أ٠ل٠ىُ اػيائ ٟاٌىواَ ٘نا
اٌزمو٠وإٌَ ٞٛؽبِال ث ٓ١ؽ١برٗ َِ١وح ػبَ كهاٍ ٟؽبفً ثبإلٔغبىاد ٚاٌؼطبءاد شبهن ف ٗ١وبفخ
َِٕٛث١بي وٍ١خ ِٓ اإلكاهح ٚأػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٚ ٌ٠اٌّٛظفٚ ٓ١اٌطالة ٌ١ى ْٛشب٘لا ػٍِ ٝب
رؾمك ِٚب أٔغيرٗ اٌىٍ١خ فالي اٌؼبَ اٌغبِؼ٘ 1439 / 1438 ٟـ ٚ.فزبِب ،ارملَ ثقبٌض اٌشىو
ٚعي ً٠اٌؼوفبْ ٌىً ِٓ ٍبُ٘ ف ٟرمل ُ٠اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ إلػلاك ٘نا اٌزمو٠و ِٓ
اٌىٍ١خ ٚاأللَبَ األوبك١ّ٠خ ٚاٌٛؽلاد اٌَّبٔلح ،آٍِ ٓ١أْ ٠ملَ ٔجنح ِٛعيح ػٓ اٌىٍ١خ ٚئٔغبىارٙب،
ِزّٕ ٓ١رٛاطٍىُ اٌلائُ ِغ اٌىٍ١خ ٍٛٚف رى ْٛأثٛاثٕب ِفزٛؽخ ٚآمإٔب طبغ١خ ٌزمجً ئلزواؽبرىُ
أِٚالؽظبرىُ فأٔزُ شووبؤٔب ف ٟإٌغبػ ٚاٌزّ١يٍ ،بئٍ ٓ١هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌ ٟأْ ٛ٠فمٕب ٌقلِخ كٕٕ٠ب
ٚٚؽٕٕب ٚلبكح ٔٙؼزٕب ٚهللا ٠وػبوُ ٠ٚؾفظىُ.
ٚاٌَالَ ػٍ١ىُ ٚهؽّخ هللا ٚثووبرٗ ,,,,,,,,,,,,,

ػّ١ل ح اٌىٍ١خ
ك ٍٓٚ.ػجل هللا اٌق٠ٛطو
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ٔشؤح اٌىٍ١خ ٔ ٚظبَ اٌزؼٍُ١
اٌزؼٍّ١بٌزؼٍُ١

عبء دٚس عبِؼخ اٌمظ ُ١ف ٟرؾم١ك اؽز١بعبد اٌٍّّىخ ِٓ اٌىٛادس اٌٛؽٕ١خ اٌّئٍ٘خ رؤ٘١ال أوبد١ّ٠ب ػبٌ١ب ً
ٌزمذ ُ٠اٌخذِبد اٌظؾ١خ اٌشبٍِخ ٚاٌّجبششح ٌغّ١غ أفشاد اٌّغزّغ ِٓ خالي إٌّشآد اٌظؾ١خ اٌؼبِخ
ٚاٌخبطخ ٚػٍ ٝعّ١غ اٌّغز٠ٛبد فبفززؾذ وٍ١خ اٌزّش٠غ وؤؽذ اٌىٍ١بد األوبد١ّ٠خ ثمغُ اٌطبٌجبد ثمشاس
ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٝسلُ ()1428/47/13
رؤعغذ وٍ١خ اٌزّش٠غ ف ٟعبِؼخ اٌمظ ُ١ف ٟاٌؼبَ اٌذساعٚ .2010/2009 ٟرؼذ أٚي وٍ١خ رّش٠غ فٟ
اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ اٌز ٟرجٕذ ِٕٙظ اٌزؼٍ ُ١اٌّجٕ ٟػٍ ٝؽً اٌّشىالد ِغ اٌزشو١ض ػٍ ٝأّ٘١خ
اٌزىبًِ ث ٓ١رخظظبد اٌؼٍ َٛاألعبع١خ ٚاٌؼٍ َٛاإلٔغبٔ١خ ِغ اٌؼٍ َٛاٌزّش٠ؼ١خٚ .رٍزضَ وٍ١خ اٌزّش٠غ
ثزىش٠ظ ٔفغٙب ٌزؼض٠ض ِٕٙخ اٌزّش٠غ ٚؽٕ١ب.
ثشٔبِظ اٌزّش٠غ ِٛعٗ ٔؾ ٛاٌّغزّغ ِٚشرىض ػٍ ,ٗ١فِٛ ٛٙعٗ ٔؾ ٛرذس٠ت اٌطبٌجبد ٌى٠ ٟمّٓ
ثّغئ١ٌٚبر ٓٙوّّشػبد ثّ١ٕٙخ ػبٌ١خ وّب أٔٗ ٙ٠ذف اٌ ٝػّبْ رؾم١ك خش٠غبرٕب ٌٍّ١ٕٙخ اٌشبٍِخ ػٍٝ
ٔطبق األفشاد ٚاألعش ٚاٌغّبػبد ٚاٌّغزّؼبد ِٓ أعً رؼض٠ض اٌظؾخ .
ٚلذ ثٍغ ػذد اٌطبٌجبد ف ٟاٌؼبَ اٌذساع )199( )2018-2017 ( 1439/1438 ٟؽبٌجخ ِمغّخ وبٌزبٌ:ٟ
اٌغٕخ اٌضبٔ١خ
ثشٔبِظ
اٌزّش٠غ

68ؽبٌجخ

اٌخش٠غٓ١

اٌغٕخ اٌشاثؼخ اٌغٕخ اٌزذس٠ج١خ
اٌغٕخ
(االِز١بص)
اٌضبٌضخ
 185ؽبٌجخ
 50ؽبٌجخ
 54ؽبٌجخ  35ؽبٌجخ
( 31ؽبٌجخ الئؾخ عذ٠ذح  47ؽبٌجخ
 19ؽبٌجخ الئؾخ لذّ٠خ( رغغ١ش

اٌّؼ١ذاد
ِٓ اٌخش٠غٓ١
10

وّب ثٍغ ػذد ػؼٛاد ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌىٍ١خ ػبَ  )2018 -2017( 1439-1438وبٌزبٌ:ٝ
()3اعزبر ِشبسن ( )5أعزبر ِغبػذ ِ )6(ٚؾبػش (ِ )14ؼ١ذٖ
٠زى ْٛثشٔبِظ ثىبٌٛسٛ٠ط اٌزّش٠غ ِٓ  3عٕٛاد دساع١خ ٚعٕٗ رذس٠ج12( ٗ١شٙش) ثبٌّغزشف١بد
ٚاٌّشاوض اٌّخزٍفخ ثزمذ ُ٠اٌخذِخ اٌظؾ١خ ٚ.ف ٟاٌىٍ١خ أسثغ رخظظبد ػٍّ ٟ٘ ٗ١رّش٠غ ثبؽٕ ٟعشاؽٟ
ٚ ،اٌزؼٍ ُ١اٌزّش٠ؼٚ ،ٟرّش٠غ طؾخ ٔفغٚ ٗ١ػمٍٚ ٗ١طؾخ ِغزّغ ٚ ،طؾخ األَ ٚاٌطفً
رُ افززبػ ثشٔبِظ اٌزغغ١ش ثبٌىٍ١خ ػبَ ٠ )2014-2013 ( 1435-1434زى ْٛثشٔبِظ اٌزغغ١ش ِٓ
عٕزٔ ٚ ٓ١ظف دساع١خ  ٚعزخ أشٙش ٌزذس٠ت االِز١بص ثبٌّغزشف١بد.
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ِٕٙظ اٌزؼٍُ١
رزجٕ ٝوٍ١خ اٌزّش٠غ اٌزؼٍُ ثٕظبَ ؽً اٌّشىالد إٌّب٘ظ اٌزؼٍ١ّ١خ  ،ؽ١ش ٠زُ دساعخ االِشاع ٚاٌّشىالد
ٌٍّغزّغ ِٓ أوضش ِٓ ٚعٙخ ٔظش .رُ دِظ اٌزؼٍ ُ١اٌمبئُ ػٍ ٝؽً اٌّشىٍخ ِغ اٌزذس٠ت إٌّبعت فِ ٟغبي
اٌّٙبساد اٌغش٠ش٠خ ٚاٌّغزّؼ١خ  ٚخجشاد اٌزؼٍُ٠ٚ .زُ اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌزفى١ش إٌمذٚ ٞاٌزؼٍُ اٌزار.ٟ
رُ رظّ ُ١إٌّب٘ظ اٌذساع١خ اٌغبِؼ١خ ٌزؾم١ك اٌّّٙخ ٚاأل٘ذاف اٌّئعغ١خ ٌٍ١ٙئخ ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌّجٓ١
أػالٖ ٚ ،اعزٕبدا اٌ ٝعّبد األ٘ذاف ٚاٌىفبءاد

رؤٌة الكلٌة
التفرد فً مجال التمرٌض والصحة على الصعٌد الوطنً ،ودعم التنمٌة المستدامة والمساعدة على دفع المجتمع المائم
على المعرفة

رسالة الكلٌة
جوفير برهامج حعليمي مخميز لخخريج كفاءاث مؤهلت في مجال الخمريض جفي باحخياجاث سوق العمل ،وجقديم أبحاث
جطبيقيت وبرامج اسدشاريت وجدريبيت حسهم في جحسين جودة الخدماث الصحيت فى املجخمع املحلى ،في بيئت عمل
محفزة باسخخدام أحدث ألاساليب ،وجفعيل الشراكت وطنيا ودوليا
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أهداف الكلٌة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

رٛف١ش أػٍِ ٝغز ِٓ ٜٛاٌغٛدح ف ٟاٌزؼٍ ُ١اٌزّش٠ؼٚ ٟاٌؾظٛي ػٍ ٝاالػزّبد األوبد ّٟ٠اٌٛؽٕٟ
ٚاٌذ.ٌٟٚ
سفغ اٌىفبءح ٚاٌمذسح ػٍ ٝإٌّبفغخ ٌطالة وٍ١خ اٌزّش٠غ.
سفغ فؼبٌ١خ اٌخذِبد اٌّغزّؼ١خ ٚاٌجؾٛس اٌزطج١م١خ ٌزٍج١خ اؽز١بعبد اٌزّٕ١خ.
سفغ األداء اٌّئعغ ٟاالداس ٚ ،ٞاٌزىٌٕٛٛعٚ ٟاٌّؼٍِٛبر.ٟ
رؼض٠ض اٌزؼبٚ ْٚاٌششاوخ ِغ اٌّئعغبد اٌّؾٍ١خ ٚاٌٛؽٕ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ.
سفغ ِؼذالد اٌىفبءح  ٚاٌشػب ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٙ١ب

ل ُ١وٍ١خ اٌزّش٠غ ثغبِؼخ اٌمظُ١

• اٌؼذي َٔ :ؼٌ ٝزؾم١ك رىبفإ اٌفوص ٚاٌؼلاٌخ ف ٟاٌزؼبًِ ِغ اٌغّ١غ.
• إٌضا٘خ ٔ :إك ٜاٌؼًّ ثظلق ٍِٚزيِ ْٛثمٛاػل اٌٍَٛن ٚاألفالق.
• اٌشفبف١خ ٍٔ :يَ أٔفَٕب ثبٌّؼبِالد ٚاإلعواءاد إٌيٙ٠خ ٚ ،اٌزَّه ثّجبكئ اٌَّبءٌخ .
• اٌغٛدح ٔ :طجك أػٍِ ٝؼب١٠و اٌغٛكح ف ٟعّ١غ اٌّٙبَ ٌؼّبْ اٌزفٛق ف ٟاٌقلِبد اٌزّو٠ؼ١خ اٌّملِخ.
• اإلثذاع ٔ :لػُ ِٕبؿ رٕظَ٠ ّٟ١بػل ػٍ ٝاٌزفى١و اإلثلاػٚ ٟاٌٍَٛن الثزىبه.ٞ
• اٌؼًّ اٌغّبػٔ : ٟشغغ صمبفخ اٌؼًّ اٌغّبػ ٟاٌفىو٠خ ٚاٌٍَٛو١خ.
• اٌؾش٠خ اٌؼٍّ١خ ٚاألوبد١ّ٠خ ٔ :شغغ اٌؼٍّبء ٌالٍزىشبف اٌؼٍّٚ ،ٟالٔفزبػ ٚ ،اٌزفبػً اٌغّبػِ ٟغ
ا٢فو.ٓ٠
• اٌشػب٠خ ٔ :لػ ٛئٌ ٝأْ رى ْٛاٌوػب٠خ اٌزّو٠ؼ١خ هؽّ١خ ِٕٚبٍجخ صمبف١ب ٌىً فوك ف ٝاٌّغزّغ .
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• اٌظجش ٍِ :زيِ ْٛثبٌؼًّ ف ٟظً اٌظوٚف اٌظؼجخ ثّب رؾًّ ِٓ الٍزفياى ٚالىػبط ،أ ٚاألٌُ ِٓ ،
ك ْٚشى ٜٛأ ٚفملاْ اٌّياط ،أٚاٌؼظج١خ أِ ٚب شبثٗ مٌه

الهٌكل التنظٌمى للكلٌة

عمٌد الكلٌة

ٚو ً١اٌؼّ١ذ
ٌٍخش٠غٚ ٓ١اٌجؾٛس

ٚو ً١اٌؼّ١ذ
ٌٍشئْٚ
األوبد١ّ٠خ
شإون التعلٌم
والطالب

وحدة
الدراسات
العلٌا

األنشطة
الطالبٌة

وحدة البحث
العلمى

المبول
والتسجٌل

وحدة اإلبتعاث

االلسام
األكادٌمٌة

مركز الحاسب
األلى

ٚو ً١اٌؼّ١ذ ٌٍزط٠ٛش
ٚاٌغٛدح

وحدة التطوٌر

وحدة الجودة

وحدة خدمة
المجتمع

ٚو ً١اٌؼّ١ذ
ٌٍشئ ْٚاالداس٠خ

النمل والصٌانه

وحدة التواصل

شؤون
المنسوبٌن

مجلس الكلٌة

لسم تمرٌض الباطنى
والجراحى

لسم تمرٌض صحة األم

لسم تمرٌض صحة المجتمع

والطفل

والتمرٌض النفسى والصحة العملٌة
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لسم التعلٌم التمرٌضى

األلسام االكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة التى تمدمها الكلٌة

رمذَ وٍ١خ اٌزّش٠غ ثشٔبِغب ً رّش٠ؼ١ب ً ٠زُ ِٓ خالٌٗ دساعخ رخظظبد رّش٠ؼ١خ سئ١غ١خ :ٝ٘ٚ
 لغُ اٌزؼٍ ُ١اٌزّش٠ؼٝ
 لغُ رّش٠غ طؾخ االَ ٚاٌطفً
 لغُ رّش٠غ اٌجبٌغٓ١
 لغُ رّش٠غ طؾخ اٌّغزّغ ٚاٌظؾخ إٌفغ١خ

لسم التعلٌم التمرٌضى

سإ٠خ اٌمغُ:
ٌٍمغُ سإ٠خ ف ٟأْ ٠ظجؼ ِشوض ٌٍزّ١ض ٠غبُ٘ ف ٟرط٠ٛش اٌزّش٠غ  ٚاػذاد خش٠غبد رِٙ ٚبساد ػٍّ١خ ٚ
ػٍّ١خ لبدساد ػٍ ٝاٌؼًّ ثىفبءح ف ٟظً اٌؼٌّٛخ ٌ ٚزؾم١ك رٌه ٠غؼ ٝاٌمغُ اٌ ٝاٌؾفبظ ػٍ ٝاٌغٛدح ٚ
اٌزؼٍ ُ١اٌزّش٠ؼٟ
سعبٌخ اٌمغُ:
٘ ٟرؾم١ك اٌزّ١١ض فِ ٟغبي اٌزؼٍ ُ١اٌزّش٠ؼٚ ٟاٌّّبسعخ اٌّ١ٕٙخ اٌّزطٛسح ٌخش٠غبد اٌىٍ١خ ٌّٛاوجخ
اٌؼظش ٚرٍج١خ اؽز١بعبد اٌّغزّغ ٌٍزؼٍ ُ١اٌزّش٠ؼٚ ٝاإلداسح اٌز ٟرشوض ػٍ ٝاٌزؼب ٚ ْٚاٌّشبسوخ
إٌشطخ ف ٟاٌزؼٍُ ٚ ،اٌزفى١ش إٌمذ ٚ ٞاٌّّبسعخ اإلثذاػ١خ اػذاد اٌطالة ٌزط٠ٛش فٚ ُٙاعغ ِٓ اٌّجبدة
األعبع١خ ٚاالرغب٘بد ٚاٌمؼب٠ب اٌّزؼٍمخ ثبٌزؼٍ ٚ ُ١اداسح اٌزّش٠غ.لغُ اٌزؼٍ ُ١اٌزّش٠غ ُّ٠ىٓ
اٌخش٠غبد ِٓ اٌزؤ٘ ً١أوبد١ّ٠ب ً ٚػٍّ١ب ٚأخالل١ب ٌٍؼًّ ثّغبي اٌزّش٠غ
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اال٘ذاف:
.1
.2
.3
.4
.5

ٛ٠فش اٌفشطخ ٌٍطالة ٌفٚ ُٙرمذ٠ش  ٚاوزغبة ِٙبساد ف ٟاٌزذس٠ظ ٚاٌزمُ١١
٠ؼغ ٕ٠ٚفز ٠ ٚزبثغ ِؼب١٠ش االػزّبد ٌزٍج١خ االؽز١بعبد اٌّزغ١شح ف ٟاٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ػٓ
ؽش٠ك دساعخ اٌطشق اٌّضٍ ٝف ٝفٓ االداسح  ٚاٌم١بدح
ِّبسعخ ِٙبساد اٌم١بدح ٚاإلداسح ٌالسرمبء ثغٛدح اٌزّش٠غ ٚاٌخذِخ اٌظؾ١خ ثبٌٍّّىخ.
اٌشثؾ اٌّٛػٛػ ٟث ٓ١اٌؼٍ َٛاٌزّش٠ؼ١خ ٚاٌّشبوً اٌظؾ١خ .
اٌزؼبِ ْٚغ اٌفشق اٌظؾ١خ ٌٍؼًّ فِ ٟخزٍف اٌّئعغبد اٌظؾ١خ .

اٌشإ٠خ
اٌزّ١ض ف ٝرٛف١ش ٔٙظ شبًِ إلػذاد اٌّّشػخ اٌّخزظخ ِ١ٕٙب ف ٟاٌّّبسعخ اٌؼٍّ١خ ٚاٌزؼٍٚ ُ١اٌجؾٛس
اٌّزؼٍمخ ثزّش٠غ طؾخ األَ ٚاٌطفً
اٌشعبٌخ
اػذاد ِّشػبد ِ١ٕٙبد لبدساد ػٍ ٝرٍج١خ اؽز١بعبد اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٌٍٕغبء ٚاألؽفبي ِٓ خالي رٛف١ش
وفبءح رّش٠ؼ١خ إِٓخ ِٚخزظخ .
أ٘ذاف اٌمغُ:
 -1اػذاد خش٠غبد لبدساد ػٍ ٝرٛف١ش اٌشػب٠خ اٌشبٍِخ ٌألعشح ِؾٛس٘ب إٌغبء ٚاألؽفبي.
 .2ػّبْ األداء األوبد ّٟ٠اٌّّزبص ٚاٌزّٕ١خ اٌشبٍِخ ٌٍطبٌجبد ف ٟاٌؼٍّٚ ٝإٌظشٔ ٞؾ ٛسػب٠خ األَ
ٚاألؽفبي.
 .3اٌّشبسوخ ثفبػٍ١خ ِٓ أعً رؼض٠ض اٌجؾٛس اٌّغزمٍخ ٚاٌزؼب١ٔٚخ.
 .4سطذ اٌزؾغ ٓ١اٌّغزّش ٌٍغٛدح ف ٝعّ١غ اٌّغبالد اٌٛظ١ف١خ ٌٍمغُ
 .5رؾف١ض اٌطبٌجبد ٌ١ظجؾٓ ِّشػبد ِ١ٕٙبد ٌذ ٓٙ٠اٌؾبفض اٌزارِ ٟغ عّبد اٌزفى١ش إٌمذ،ٞ
ٚاٌؾىُ ٚل١بدح لذسار ٓٙف ٝاٌؼٍّٝ
 .6رطج١ك اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌّجزىشح ِغ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؼبٌ١خ اٌز ٟرؼضص ٔزبئظ اٌزؼٍُ ٌٍطبٌجبد.
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 .7اٌّشبسوخ ف ٟاػذاد اٌّّشػبد اٌّ١ٕٙبد اٌالر ٝػٍ ٝدسا٠خ ٚاٌّخزظبد ف ٟاٌّٙبساد ٚرٌه فٝ
ٔطبق اٌؾذٚد األخالل١خ إٌّبعجخ.
 .8رٛع١غ ٔطبق اٌخذِبد ٌٍّغزّغ ٌٍؾفبظ ػٍ ٝاٌؾبٌخ اٌظؾ١خ الفشاد اٌّغزّغ ِٓ خالي اٌزم ُ١١اٌظؾٟ
ِٚزبثؼخ اٌذساعبد االعزمظبئ١خ.

لسم التمرٌض الباطنى والجراحى

اٌشإ٠خ
رزّضً سإ٠خ لغُ اٌزّش٠غ اٌجبؽٕٚ ٝاٌغشاؽ ٝف ٝاٌزضاِٗ ٌالٔغبص ٚاٌٛطٛي اٌ ٝاالِز١بص ف ٝرؼٍُ١
اٌزّش٠غ ٚاٌخذِبد اٌزّش٠ؼ١خ ٚأ٠ؼب ً اٌجؾش اٌؼٍّٚ ٝرٌه ثبػذاد خش٠غ ٓ١ػٍ ٝأػٍِ ٝغزِ ٜٛؾٍ١ب ً
ٚد١ٌٚب ً
اٌشعبٌخ
سعبٌخ لغُ اٌزّش٠غ اٌجبؽٕٚ ٝاٌغشاؽ ٝرزّضً ف ٝرض٠ٚذ ٚرذػ ُ١اٌطالة ِٓ خالي رّٕ١خ لذسارُٙ
اٌذساع١خ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌّؼشفخ ٚاٌخجشاد اٌؼٍّ١خ ٚاٌم ُ١ؽز٠ ٝزغٕ ٌُٙ ٝرمذ ُ٠اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ
اٌغٍّ١خ فِ ٝغبي اٌزّش٠غ اٌجبؽٕٚ ٝاٌغشاؽٝ

لسم تمرٌض الصحة النفسٌة و العملٌة و
صحة المجتمع
اٌشإ٠خ
اٌزّ١ض ف ٟرمذ ُ٠اٌشػب٠خ اٌزؼض٠ض٠خ ٚاٌٛلبئ١خ  ٚاٌشلبث١خ ٚاٌزؤٌ٘ ٗ١ٍ١ألفشاد  ٚاألعش ٚاٌّغزّؼبد ِٓ
خالي اػذاد ِّشػبد وفء ف ٟاٌّغزمجً ِجٕ ٟػٍ ٟاٌجؾش ٚرؼٍ ُ١رّش٠غ طؾخ اٌّغزّغ.
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اٌشعبٌخ
رمذ ُ٠اػٍ ٟعٛدح ٌٍزؼٍ ُ١اٌزّش٠ؼِ ٟجٕ ٟػٍ ٟاٌجؾش ٚاٌٛػ ٟاٌّغزّؼٌ ٟزمذِّ ُ٠شػبد ػٍ ٟدسعخ ػبٌ١خ
ِٓ االٌزضاَ ,اٌىفبءح ٚاٌشؽّخ ٚرٌه ٌزشع١خ اٌزّى ٓ١اٌظؾ ٟث ٓ١االفشاد,االعش ٚاٌّغزّؼبد.
األ٘ذاف
 .1رٛف١ش أػٍِ ٝغز٠ٛبد اٌغٛدح ف ٟرؼٍ ُ١رّش٠غ طؾخ اٌّغزّغ.
 .2رٛع١غ اٌخجشاد اٌزذس٠ج١خ ٌطبٌجبد رّش٠غ طؾخ اٌّغزّغ .
 .3سفغ فؼبٌ١خ خذِخ اٌّغزّغ ٚاٌزطج١ك اٌجؾضٌ ٟزٍج١خ اؽز١بعبد األفشاد  ٚاألعش ٚاٌّغزّؼبد.
 .4أشبء ِغز ٜٛأداء ػبي ٌطبٌجبد اٌزّش٠غ ِٓ أعً ِغز ٜٛػبي ِٓ اٌشػب ٌألفشاد ,األعش ٚاٌّغزّؼبد.
 .5سثؾ ٚرم٠ٛخ اٌؼاللخ ِغ اٌخذِبد اٌظؾ١خ اٌّؾٍ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ.
 .6رؾغ ٓ١االرغب٘بد اٌظؾ١خ ٌألفشاد ٚاألعش ٚاٌّغزّؼبد
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عدد الطالب الممٌدٌن فى الكلٌة

اٌؼبَ اٌغبِؼٝ
ػبَ 1431-1430
ػبَ 1432-1431
ػبَ 1433-1432
ػبَ 1434-1433
ػبَ 1435-1434
ػبَ 1436-1435
ػبَ 1437-1436

اٌغٕخ
األٌٝٚ
7
24
30
33
33

اٌغٕخ
اٌضبٔ١خ
7
19
24
28
50
49

ػبَ 1438-1437

64

ػبَ 1439-1438

68

اٌغٕخ اٌضبٌضخ

اٌغٕخ اٌشاثؼخ

7
7
13
13
21
21
28
31الئؾخ عذ٠ذح 28
19الئؾخ لذّ٠خ
31الئؾخ
37
عذ٠ذح
19الئؾخ لذّ٠خ
35
54
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االِز١بص

اٌزغغ١ش

27+20
7
19+28+17
13
28+7 20 + 21
ؽبٌجخ رغغ١ش
17 28 + 28
ؽبٌجخ رغغ١ش
31الئؾخ
عذ٠ذح
19الئؾخ
لذّ٠خ
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عدد الخرٌجٌن والخرٌجات
اٌلفؼخ

اٌؼبَ اٌغبِؼٝ

اٌقو٠غ ٓ١ػلك اٌقو٠غٓ١
ػلك
اٌزغَ١و
(اٌجىبٌٛه)ًٛ٠

الٌٝٚ

ػبَ 1435-1434

 7ؽبٌجبد

اٌضبٔ١خ

ػبَ 1436-1435

 13ؽبٌجخ

اٌضبٌضخ

ػبَ 1437-1436

 21ؽبٌجخ

 19ؽبٌجخ

اٌواثؼخ

ػبَ 1438-1437

 28ؽبٌجخ

 28ؽبٌجخ

اٌقبَِخ

ػبَ 1439-1438

 50ؽبٌجخ

17ؽبٌجخ
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ثؤبِظ

أعضاء هٌئة التدرٌس
اٌّشرجخ

اٌزخظض

اٌزغٍغً االعُ
-1

د /خبٌذ اٌؾظ١ض

أعزبر ِغبػذ

رؼٍ ُ١رّش٠ؼٝ

-2

د /عّبػ اٌؼٛػٝ

اعزبر ِشبسن

رّش٠غ اؽفبي

-3

د١ٌّ .بء اعّبػ ً١وشه

أعزبر ِغبػذ

اداسح رّش٠غ

-4

د .فزؾ١خ ِشعبي

أعزبر ِشبسن

رّش٠غ طؾخ ِغزّغ

-5

د .ؽٕبْ رشن

أعزبر ِغبػذ

رّش٠غ أؽفبي

-6

د .إ٠بط لبعُ

أعزبر ِغبػذ

رّش٠غ ثبٌغٓ١

-7

د .عبِ ٗ١اٌغضاس

أعزبر ِغبػذ

رّش٠غ ثبٌغٓ١

-8

د .ش١ش ٓ٠لالٖٚ

اعزبر ِشبسن

رّش٠غ ثبٌغٓ١

-9

أ .ثذس٠خ ِظطفٝ

ِؾبػش

رّش٠غ طؾخ ِغزّغ

 -10أٌٛ .سٔب

ِؾبػش

اداسح رّش٠غ

 -11أ .وش٠غزٕ١ب

ِؾبػش

رّش٠غ ثبٌغٓ١

 -12أ .ع ٜٛفش٠زض

ِؾبػش

رّش٠غ ٔغبء ٚٚالدح  ٚأؽفبي

 -13شش ً٠ساٚاط

ِؾبػش

رّش٠غ ٔغبء ٚٚالدح  ٚأؽفبي

ٌ -14ط١فخ اٌزّّٝ١

ِؾبػش

رؼٍ ُ١رّش٠ؼٝ

 -15ثغّخ اٌؾشثٝ

ِؼ١ذح

رؼٍ ُ١رّش٠ؼٝ
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 -16دالي اٌغٍش

ِؼ١ذح

رؼٍ ُ١رّش٠غ

 -17رغش٠ذ اٌغٍؼٛد

ِؼ١ذح

رّش٠غ األَ  ٚاٌطفً

١ِ -18ؼبد اٌغؾ١جبٔٝ

ِؼ١ذح

رّش٠غ ثبٌغٓ١

 -19سأذا

ِؼ١ذح

رّش٠غ اؽفبي

 -20رشوٝ

ِؼ١ذ

رّش٠غ ثبٌغٓ١

ِ -21بعذ

ِؼ١ذ

رّش٠غ ثبٌغٓ١

 -22ػض٠ضح اٌٙمبص

ِؼ١ذح

رؼٍ ُ١رّش٠غ

 -23عبسح

ِؼ١ذح

رّش٠غ طؾخ ِغزّغ

 -24اشٛاق

ِؼ١ذح

رّش٠غ ثبٌغٓ١

 -25صٕ٠ت

ِؼ١ذح

رّش٠غ اؽفبي

١ِٕ -26شح

ِؼ١ذح

رّش٠غ ثبٌغٓ١

 -27خٌٗٛ

ِؼ١ذح

رّش٠غ طؾخ ِغزّغ
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منسوبً ومنسوبات كلٌة التمرٌض ( الكادر اإلداري )
اٌزظٕ١ف

اٌؼذد

اٌغٕظ
روش

أٔضٝ

شئ ْٚاداس٠خ(ِٛظف)ٓ١

1

1

-

عىشربس٠خ

3

1

2

ٔبعخ

-

-

-

ارظبالد اداس٠خ

1

1

-

شئ ْٚؽبٌجبد  +شئ ْٚؽالة

2

1

1

شئ ْٚأػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ

2

1

1

شئِٛ ْٚظفبد

1

-

1

ػاللبد ػبِخ  +أٔشطخ ؽالث١خ

2

1

1

ِششفخ ِؼبًِ

1

-

1

أِِ ٓ١غزٛدع  +ط١بٔخ

2

1

1

ِشاعً

-

-

-

اٌّغّٛع

14

7

8
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تشكٌل المجلس اإلستشارى للبرنامج التعلٌمى لكلٌة التمرٌض جامعة المصٌم
٠شىً اٌّغٍظ اإلعزشبسٌٍ ٜجشٔبِظ اٌزؼٌٍ ّٝ١ىٍ١خ اٌزّش٠غ وبٌزبٌ: ٝ
أٚالً  :أػؼبء اٌٍغٕخ اإلعزشبس٠خ ٌٍغٛدح ثبٌىٍ١خ :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ك .فبؽّخ اٌؾوثٝ
كٔ .غالء دمحم اٌلػ١غٝ
ك١ٌّ .بء ئٍّبػ ً١وشه
كٍّ .بػ اٌؼٛػٝ
ك  .فزؾ١خ أؽّل ِوٍبي
ك .ؽٕبْ دمحم رون
ك .ئٕ٠بً دمحم لبٍُ

هئ ٌ١اٌٍغٕخ
ػؼٛ
ػؼٛ
ػؼٛ
ػؼٛ
ػؼٛ

صبٔ١ب ً  :أػؼبء ِٓ عٙبد رٛظ١ف خش٠غ ٝوٍ١خ اٌزّش٠غ  ِٓ ٚاٌزخظظبد اٌظؾ١خ:
-8
 -7ك .طبٌؼ اٌزالي

 -4ك .فٙل اٌٙنٌٝ

 -3أ.هل١خ اٌظٍٙبَ

ٔبئت ِل٠و اٌزّو٠غ َِٚإٚي لَُ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزله٠ت ثَّزشفٝ
اٌٍّه فٙلاٌزقظظ ٝثجو٠لح
ٔبئت ِل٠و اٌزّو٠غ َِٚإٚي لَُ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزله٠ت ثَّزشفٝ
ثو٠لح اٌّوويٜ
هئَ١خ ٘١ئخ اٌزّو٠غ ثَّزشف ٝاٌٍّه
ٍؼٛك ثؼٕ١يح

صبٌضب ً  :أػؼبء ِٓ أ١ٌٚبء أِٛس ؽبٌجبد اٌىٍ١خ ::
ؽّذ دمحم اٌغط ٌٝٚ ٍٝ١أِش ؽبٌجخ ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ
عالِخ دخ ً١اٌشش١ذ ٌٝٚ ٜأِش ؽبٌجخ ثبٌفشلٗ اٌضبٌضخ
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الطالبات للعام الجامعى 3419-1438هـ
نتائج ٚاٌواثؼخ
اٌفولخ اٌضبٌضخ
 7138-7137م
التمدٌر التراكمى للفرق الدراسٌة  3419-3418هـ
الفرلة

االجمالى

ممتاز

جٌد جدا

جٌد

ممبول

الثانٌة

68

7

76

16

4

الثالثة

55

1

13

71

3

الرابعة

15

1

37

31

7

التجسٌر 1

37

4

7

6

1

ٌتضح من الجدول السابك والرسم البٌانى المرفك به أن طالبتٌن من الفرلة الثانٌة  )4(,طالبات من
الفرلة الثالثة والرابعة  )3(,من طالبات التجسٌرالفرله  4لد حصلن على تمدٌر تراكمى ممتاز .و ما
ٌمرب من نصف عدد الطالبات ( )72, 82 ,48طالبة من الفرلة الثالثة  ,الرابعة و الثانٌة لد حصلن
على تمدٌر جٌد جدا على التوالى بٌنما حصل ( )42طالبة من الفرلة الثانٌة  71( ,طالبة) من الفرلة
الثالثة  )84( ,من الفرلة الرابعة لد حصلن على تمدٌر جٌد  .عالوة على ذلن لم تحصل أى طالبة من
طالبات التجسٌر  4على تمدٌر ممبول .
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المعدل التراكمى للخرٌجات منذ نشأة الكلٌة من (  3411هـ حتى  3419هـ)
العام الجامعى
1433-1434
1434-1435
1435-1436
1436-1437
1437-1438
1438-1439

ممتاز

جٌد جدا ً

جٌد

ممبول

14.29%
7.69%
0
23.40%
6.85%
3%

85.71%
61.54%
38.10%
48.94%
21.92%
66%

0
30.77%
57.14%
27.66%
8.22%
31%

0
0.00%
4.76%
0.00%
1.37%
0

التعلٌك على النتائج والفرولات :
من الجدول والرسم التوضٌحى السابك ٌتضح لنا معدل التمدٌرات التراكمٌة للخرٌجات منذ
نشأة الكلٌة وهى كالتالى  :فى عام  8343-8344كانت نسبة الطالبات الحاصالت على
تمدٌر تراكمى امتٌاز ( )%83,71اما تمدٌر جٌد جدا ً فكانت نسبته ( )%17,28ولم
تحصل أى من الطالبات على تمدٌر جٌد او ممبول أما فى عام  8347-8343هـ فكان معدل
الطالبات الحاصالت على تمدٌر تراكمى امتٌاز (  )%21 ,2و ( ) %28,73حصلن على
تمدٌر تراكمى جٌد جدا ً و ( )%41,22حصلن على تمدٌر تراكمى جٌد و لم تحصل اى من
الطالبات على تمدٌر تراكمى ممبول  .أما فى عام  8342-8347هـ فلم تحصل أى من
الطالبات على تمدٌر تراكمى امتٌاز أما تمدٌر جٌد جدا ً فكانت نسبته ( )%41,8وتمدٌر
جٌد ( )%72,8وتمدٌر ممبول ( . )%3,22أما فى عام  8342-8342هـ ارتفعت مرة
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اخرى نسبة الطالبات الحاصالت على تمدٌر تراكمى امتٌاز فكانت نسبتهم () %74,31
وتمدٌر جٌد جدا ً ( )%31,13وتمدٌر جٌد ( )%72,22ولم تحصل اى من الطالبات على
تمدٌر ممبول  .اما فى عام  8341-8342هـ كانت نسبة الطالبات الحاصالت على تمدٌر
تراكمى ( )%2,17و ( ) %78,17حصلن على تمدٌر تراكمى جٌد جدا ً و ()%1,77
حصلن على تمدٌر تراكمى جٌد و ( )%8,42على تمدٌر تراكمى ممبول  .ومن ناحٌة
أخرى فى عام  8341-8341هـ حصل ( )%4من الطالبات على تمدٌر إمتٌاز )%22( ,
على تمدٌر جٌد جدا ً  ) %48( ,على تمدٌر جٌد ولمم تحصل طالبه على تمدٌر ممبول .
وشف اعّبء ؽبٌجبد وٍ١خ اٌزّش٠غ ٌٍؼبَ اٌذساع٘1436 ٟـ ٘ 1437 -ـ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

٥٧٣٤٢٢٥٧٣
٥٦٣٤٣٥٨٨٨
٥٦٣٤٤٨٥٥٣
٥٦٤٤٢٥٦٦٧
٥٦٣٤٣٢٧٦٧
٥٨٣٤٢٣٫٤٦
٥٧٣٤٢٦٢٢٧
٥٦٣٤٣٦٥٧٢
٥٨٣٤٢٥٧٦٧
٥٧٣٤٢٦٫٢٫
٥٦٣٤٣٢٫٥٦
٥٦٣٤٣٢٦٫٦
٥٨٣٤٢٤٢٫٦
٥٦٤٤٢٢٦٫٣
٥٦٣٤٣٢٫٣٤
٥٨٣٤٢٣٧٨٧
٥٧٤٤٢٧٢٣٥
٥٨٣٤٢٣٥٧٣
٥٧٤٤٢٧٫٦٫
٥٨٣٤٢٥٢٧٢
٥٨٣٤٢٥٦٦٨
٥٦٣٤٣٤٦٤٤
٥٧٣٤٢٣٧٢٦
٥٧٣٤٢٢٧٣٨
٥٨٣٤٢٦٤٥٧
٥٦٣٤٣٤٣٦٤
٥٨٣٤٢٢٨٨٣
٥٧٤٤٢٦٢٧٦
٥٨٣٤٢٥٧٤٦
٥٨٣٤٢٥٦٦٥

اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
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٦٩٫٥
٦٩٦٥
٦٩٦٤
٦٩٨٧
٦٩٨٦
٦٩٧٫
٦٩٧٨
٦٩٧٧
٦٩٧٣
٦٩٧٣
٦٩٧٣
٦٩٦٫
٦٩٦٨
٦٩٦٧
٦٩٦٦
٦٩٦٥
٦٩٦٤
٦٩٦٢
٦٩٦٢
٦٩٥٫
٦٩٥٦
٦٩٥٦
٦٩٥٧
٦٩٥٦
٦٩٥٥
٦٩٥٥
٦٩٥٥
٦٩٥٤
٦٩٥٣
٦٩٥٣
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.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.32
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74

٥٧٣٤٢٢٢٣٥
٥٧٣٤٢٦٨٤٫
٥٨٣٤٢٣٧٢٧
٥٦٣٤٣٥٤٫٨
٥٨٣٤٢٢٦٦٦
٥٨٣٤٢٤٦٨٧
٥٨٣٤٢٤٥٫٤
٥٧٣٤٢٦٤٥٫
٥٨٣٤٢٧٥٤٢
٥٨٣٤٢٤٤٧٤
٥٨٣٤٢٥٨٤٫
٥٧٤٤٢٨٦٨٣
٥٨٣٤٢٥٦٣٢
٥٧٣٤٢٣٦٫٨
٥٨٣٤٢٣٧٦٣
٥٨٣٤٢٤٧٦٤

اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ

٦٩٥٣
٦٩٥٣
٦٩٤٫
٦٩٤٫
٦٩٤٫
٦٩٤٦
٦٩٤٨
٦٩٤٧
٦٩٤٧
٦٩٤٦
٦٩٤٥
٦٩٤٤
٦٩٤٣
٦٩٤٣
٦٩٣٨
٦٩٣٧

٥٨٣٤٢٤٢٫٢
٥٨٣٤٢٦٦٣٥
٥٧٣٤٢٢٧٨٨
٥٧٣٤٢٣٧٦٤
٥٧٤٤٢٨٧٣٣
٥٨٣٤٢٥٨٢٤
٥٨٤٤٢٨٢٦٣
٥٧٣٤٢٧٦٦٧
٥٨٣٤٢٤٥٦٦
٥٨٣٤٢٥٦٦٧
٥٨٣٤٢٢٧٣٥
٥٨٣٤٢٧٢٤٤
٥٧٣٤٢٢٣٧٫
٥٨٣٤٢٥٧٫٤
٥٦٣٤٣٣٥٨٢
٥٦٣٤٣٤٢٦٨
٥٧٣٤٢٤٧٣٧
٥٨٤٤٢٧٥٦٧
٥٦٣٤٤٧٣٦٫
٥٧٣٤٢٤٥٫٤
٥٧٤٤٢٦٣٧٥
٥٧٤٤٢٧٫٦٢
٥٦٣٤٤٧٤٥٥
٥٧٣٤٢٢٣٢٨
٥٧٣٤٢٣٢٧٫
٥٧٣٤٢٦٦٨٨
٥٧٣٤٢٧٢٧٦
٥٧٤٤٢٨٧٦٣

اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش

٦٩٣٧
٦٩٣٦
٦٩٣٥
٦٩٣٥
٦٩٣٥
٦٩٣٥
٦٩٣٤
٦٩٣٤
٦٩٣٢
٦٩٣٢
٦٩٢٦
٦٩٢٧
٦٩٢٨
٦٩٢٧
٦٩٢٦
٦٩٢٦
٦٩٢٥
٦٩٢٥
٦٩٢٤
٦٩٢٤
٦٩٢٣
٦٩٢٣
٥٩٫٫
٥٩٫٫
٥٩٫٦
٥٩٫٧
٥٩٫٨
٥٩٫٧
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٥٤٤٤٢٦٢٣٣
٥٦٣٤٣٦٦٧٫
٥٧٤٤٢٧٫٫٥
٥٦٣٤٣٥٤٣٥
٥٦٣٤٣٥٧٫٧
٥٦٣٤٣٥٥٥٦
٥٦٣٤٣٣٣٦٥
٥٧٤٤٢٨٦٫٫
٥٧٤٤٣٨٢٨٣
٥٦٣٤٣٦٣٦٢
٥٧٤٤٢٧٧٥٧
٥٦٣٤٣٤٨٧٦
٥٦٣٤٣٥٣٦٢
٥٧٤٤٢٦٢٦٫
٥٧٣٤٢٣٤٦٧
٥٦٣٤٣٤٦٧٣
٥٦٣٤٣٣٦٣٤
٥٦٣٤٣٢٦٨٫

اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي

٥٩٫٧
٥٩٫٦
٥٩٫٥
٥٩٫٥
٥٩٦٫
٥٩٦٫
٥٩٦٦
٥٩٦٧
٥٩٦٨
٥٩٦٨
٥٩٦٧
٥٩٦٧
٥٩٦٧
٥٩٦٥
٥٩٦٥
٥٩٦٥
٥٩٦٥
٥٩٦٣

٥٨٣٤٢٣٢٣٤ .93
٥٦٣٤٣٣٥٤٣ .94
٥٦٣٤٣٣٫٢٫ .95
٥٦٣٤٣٤٢٨٤ .96
٥٨٣٤٢٢٧٧٦ .97
٥٨٣٤٢٦٣٧٤ .98
٥٦٣٤٣٣٣٣٧ .99
٥٦٣٤٣٣٥٨٫ .100
٥٦٣٤٤٧٧٧٧ .101
٥٦٣٤٣٥٫٦٤ .102
٥٦٣٤٣٥٦٧٦ .103
٥٨٤٤٢٧٦٤٢ .104
٥٦٣٤٣٦٥٣٨ .105
٥٦٣٤٣٢٨٨٫ .106
٥٦٣٤٣٣٦٢٥ .107
٥٦٣٤٣٦٤٧٦ .108
٥٨٣٤٢٦٧٢٦ .109
٥٨٣٤٢٧٥٦٧ .110
٥٨٣٤٢٥٫٦٥ .111
٥٦٣٤٣٥٧٧٣ .112
٥٦٣٤٣٤٧٫٫ .113
٥٦٣٤٣٢٤٤٧ .114
٥٧٤٤٢٨٥٢٧ .115
٥٧٣٤٢٧٢٧٧ .116
٥٧٣٤٢٢٤٧٦ .117
٥٦٣٤٣٤٦٢٫ .118

اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي

٥٩٦٣
٥٩٦٣
٥٩٦٣
٥٩٦٣
٥٩٦٢
٥٩٦٢
٥٩٧٫
٥٩٧٫
٥٩٧٫
٥٩٧٫
٥٩٧٦
٥٩٧٧
٥٩٧٨
٥٩٧٨
٥٩٧٨
٥٩٧٧
٥٩٧٧
٥٩٧٧
٥٩٧٧
٥٩٧٧
٥٩٧٧
٥٩٧٦
٥٩٧٦
٥٩٧٥
٥٩٧٣
٥٩٧٣

.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.17
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٥٨٣٤٢٧٥٦٦ .119
٥٨٣٤٢٢٦٫٦ .120
٥٧٣٤٢٢٧٢٧ .121
٥٧٣٤٢٥٧٨٢ .122
٥٦٣٤٣٣٫٥٢ .123
٥٦٣٤٣٥٫٦٫ .124
٥٧٣٤٣٧٦٣٢ .125
٥٦٣٤٤٨٢٨٨ .126
٥٦٣٤٣٦٣٧٧ .127
٥٧٣٤٢٦٫٣٣ .128
٥٧٣٤٢٤٦٦٧ .129
٥٧٣٤٢٥٣٤٤ .130
٥٧٤٤٢٧٦٧٥ .131
٥٧٣٤٢٥٣٦٥ .132
٥٧٣٤٢٥٢٢٦ .133
٥٧٣٤٢٥٢٤٢ .134
٥٧٣٤٢٥٦٫٣ .135
٥٧٣٤٢٢٤٢٢ .136
٥٧٤٤٢٦٧٤٣ .137
٥٥٤٤٣٣٦٨٧ .841

اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش

٥٩٧٢
٥٩٧٢
٥٩٨٫
٥٩٨٫
٥٩٨٫
٥٩٨٫
٥٩٨٦
٥٩٨٧
٥٩٨٧
٥٩٨٧
٥٩٨٧
٥٩٨٦
٥٩٨٥
٥٩٨٥
٥٩٨٤
٥٩٨٤
٥٩٨٣
٥٩٨٢
٥٩٨٢
٥٩٧٫

٥٨٣٤٢٦٫٥٧ .139
٥٨٣٤٢٣٧٦٥ .140
٥٦٤٤٢٨٦٨٧ .141
٥٨٣٤٢٦٨٢٧ .142
٥٨٣٤٢٧٢٥٫ .143
٥٨٣٤٢٦٦٥٦ .144
٥٧٣٤٢٢٫٨٣ .145
٥٧٣٤٢٧٥٥٤ .146
٥٨٣٤٢٧٥٥٧ .147
٥٨٤٤٢٧٫٥٦ .148
٥٧٤٤٣٨٢٦٨ .149
٥٨٣٤٢٧٤٧٧ .150
٥٧٤٤٢٨٢٧٦ .151
٥٨٣٤٢٧٢٣٣ .152
٥٧٣٤٢٤٦٣٦ .153
٥٧٣٤٢٦٧٣٢ .154
٥٧٣٤٢٣٢٥٨ .155
٥٨٣٤٢٢٨٣٦ .156
٥٧٣٤٢٧٢٥٢ .157
٥٧٣٤٢٣٥٢٥ .158
٥٧٣٤٢٢٦٤٦ .159
٥٧٣٤٢٢٣٫٫ .160
٥٧٤٤٢٨٦٦٨ .161
٥٧٤٤٢٧٨٦٦ .162

اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي

٥٩٧٦
٥٩٧٧
٥٩٧٧
٥٩٧٨
٥٩٧٧
٥٩٧٦
٥٩٧٥
٥٩٧٤
٥٩٧٤
٥٩٧٤
٥٩٧٣
٥٩٦٫
٥٩٦٫
٥٩٦٦
٥٩٦٦
٥٩٦٥
٥٩٦٥
٥٩٦٤
٥٩٦٣
٥٩٦٢
٥٩٥٫
٥٩٥٨
٥٩٥٦
٥٩٥٤
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٥٧٤٤٢٨٢٧٤ .163
٥٧٣٤٢٤٦٣٦ .164
٥٨٣٤٢٦٦٤٦ .165
٥٧٣٤٣٧٧٦٧ .166
٥٧٣٤٢٢٢٤٧ .167
٥٨٣٤٢٦٥٣٫ .168
٥٧٣٤٣٧٫٧٤ .169
٥٧٣٤٢٢٧٫٢ .170
٥٧٣٤٢٣٫٦٦ .171
٥٨٤٤٢٧٧٨٥ .172
٥٧٣٤٢٢٣٧٣ .173
٥٨٣٤٢٤٤٦٦ .174
٥٨٤٤٢٨٧٦٫ .175
٥٨٣٤٢٦٦٦٨ .176
٥٧٣٤٢٦٢٨٦ .177
٥٧٣٤٢٥٧٦٧ .178
٥٨٣٤٢٥٨٥٢ .179
٥٧٤٤٢٧٢٤٧ .180
٥٧٣٤٢٣٫٫٢ .181
٥٧٣٤٢٥٦٤٧ .182
٥٨٣٤٢٦٤٫٧ .183
٥٨٤٤٢٨٦٢٤ .813

اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ

٥٩٥٣
٥٩٥٣
٥٩٥٢
٥٩٤٫
٥٩٤٦
٥٩٤٨
٥٩٤٥
٥٩٤٣
٥٩٣٫
٥٩٣٧
٥٩٣٨
٥٩٣٤
٥٩٣٣
٥٩٣٣
٥٩٣٢
٥٩٢٫
٥٩٢٫
٥٩٢٧
٥٩٢٧
٥٩٢٨
٥٩٢٧
٥٩٢٥

٥٦٣٤٢٣٧٧٢ .185
٥٧٣٤٢٥٥٢٧ .186
٥٨٣٤٢٦٣٤٢ .187
٥٧٣٤٢٢٧٨٧ .188
٥٧٤٤٢٧٥٢٨ .189
٥٨٤٤٢٨٣٣٤ .190
٥٧٣٤٢٦٣٢٤ .191
٥٨٣٤٣٨٨٤٦ .192
٥٧٣٤٢٣٫٤٫ .193
٥٧٣٤٢٢٢٣٦ .194
٥٦٣٤٢٢٨٥٢ .195
٥٦٤٤٣٤٥٦٢ .196
٥٧٣٤٢٦٧٦٦ .197
٥٨٤٤٢٦٤٦٣ .198
٥٨٣٤٢٤٤٥٦ .811

اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاٌضبٟٔ
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي
اٌَّز ٜٛاألٚي

٤٩٫٤
٤٩٫٢
٤٩٦٫
٤٩٧٦
٤٩٧٦
٤٩٧٥
٤٩٧٤
٤٩٧٣
٤٩٨٦
٤٩٧٧
٤٩٧٥
٤٩٧٣
٤٩٦٦
٤٩٦٣
٤٩٣٣
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ٔزبئظ اٌّمشساد
ٔزبئظ اٌّمشساد ٌٍغٕخ اٌضبٔ١خ اٌفظً اٌذساع ٟاالٚي 1439-1438
رى ٓ٠ٛعغُ اإلٔغبْ ٚٚظبئفٗ

100%

اٌزؼٍ ُ١اٌزّش٠ؼٟ

100%

اٌّفب٘ ُ١االعبع١خ ٌٍشػب٠خ اٌزّش٠ؼ١خ

100%

ٔزبئظ اٌّمشساد ٌٍغٕخ اٌضبٔ١خ اٌفظً اٌذساع ٟاٌضبٔ1439-1438 ٝ
رّش٠غ اٌجبٌغ1ٓ١

100%

إٌّٚ ٛاٌزطٛسٌٍزّش٠غ

100%

اٌفغٌٛٛ١ع١خ اٌّشػٗ١

100%

اٌزم ُ١١اٌظؾ ٝف ٝاٌّّبسعخ االوٍ٠ ٟى١خ

100%

ٔزبئظ اٌّمشساد ٌٍغٕخ اٌضبٌضخ اٌفظً اٌذساع ٟاالٚي 1439-1438
رّش٠غ اٌجبٌغ2 ٓ١

99%

ِفب٘ ُ١االِشاع ٌٍزّش٠غ

100%

اٌزغز٠خ اٌزطج١م١خ ٌٍزّش٠غ

100%

ٔزبئظ اٌّمشساد ٌٍغٕخ اٌضبٌضخ اٌفظً اٌذساع ٟاٌضبٔ1439-1438 ٝ
اٌم١بدح ٚاالداسح ف ٟاٌزّش٠غ

100%

رّش٠غ طؾخ االَ

100%

اٌجؾش اٌزّش٠ؼ1 ٟ

100%

اٌزّش٠غ االخز١بس1 ٞ

100%

ٔزبئظ اٌّمشساد ٌٍغٕخ اٌشاثؼخ اٌفظً اٌذساع ٟاالٚي 1439-1438
رّش٠غ اٌطفٌٛخ ٚاٌّشا٘مخ

100%
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اٌزّش٠غ إٌفغٚ ٟاٌظؾخ اٌؼمٍ١خ

100%

ػٍُ اٌٛثبئ١بد ٌٍزّش٠غ

100%

ٔزبئظ اٌّمشساد ٌٍغٕخ اٌشاثؼخ اٌفظً اٌذساع ٟاٌضبٔ1439-1438 ٟ
رّش٠غ اٌشػب٠خ اٌؾشعخ

100%

رّش٠غ طؾخ اٌّغزّغ

100%

اٌجؾش اٌزّش٠ؼ2 ٟ

100%

اٌزّش٠غ االخز١بس2 ٞ

100%

ِمشس ؽش

100%
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رمش٠ش ػٓ اٌجشٔبِظ ِٚمزشؽبد اٌزؾغٓ١

ِٓ ؽ١ش سا ٜاسثبة اٌؼًّ ف ٟاٌخش٠ظ
 .1اٌقو٠ظ ماد وفبءح ػبٌ١خ فِ ٝواػبح اٌغٛأت األفالق اٌّ١ٕٙخ.
 .2اٌقو٠ظ ماد وفبءح ػبٌ١خ فِٙ ٟبهح اٍزقلاَ اٌىّجٛ١رو.
 .3اٌقو٠ظ ماد وفبءح ػبٌ١خ ف ٝهثؾ اٌغبٔت إٌظوٚ ٞاٌّّبهٍخ ف ٟإٌٛاؽ ٝاٌفؼٍ١خ ٚاٌؼٍّ١خ.
 .4أْ اٌجؤبِظ اٌزؼٍ ّٟ١ثبٌىٍ١خ ٠ضمً اٌقو٠ظ ثّٙبهاد اٌؼٍ َٛالٍبٍ١خ ٚاٌّفب٘ٚ ُ١إٌظو٠بد
ٚالعواءاد وّب أٔٗ ّ٠ىٕٗ ِٓ ِٙبهح ؽً اٌّشىالد ٚاٌزفى١و إٌبلل ٚالٍزٕجبؽ ٚاٌزفى١و اٌؼٍّٟ
٠ .5شغغ اٌقو٠ظ ػٍ ٝالبِخ ػاللبد ِغ فو٠ك اٌؼًّ ٚاٌم١بكح ٚاٌؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك
٠ .6ىَت اٌطبٌت ٍٍٛو١بد ثؾ١ش ٠زظوف ٚفمب ٌّؼب١٠و  ٚافالل١بد إٌّٙخ ٘نا اٌ ٝعبٔت رؾًّ
اٌَّإ١ٌٚخ اٌشقظ١خ ٌٍزؼٍُ
 .7اوَبة اٌقو٠ظ الػزّبك ػٍ ٝإٌفٌ ف ٟرؾًّ لواهارٗ
٠ .8ىَت اٌقو٠ظ ِٙبهح الرظبي اٌفؼبي ٚاٍزقلاَ اٌؾبٍت األٌٚ ٝاٌّٙبهاد اٌؾوو١خ ٌٍّّبهٍخ
اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍٚ ّٟ١رضمً ِٙبهح اٌقو٠ظ
ِٓ ؽ١ش سا ٜاٌخش٠غ ٓ١١ف ٟاٌجشٔبِظ
 .1هػب اٌقو٠ظ ػٓ عٛكح اٌقجواد اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟاٌغبِؼخ
 .2ى٠بكح اوزَبة اٌقو٠ظ ِٓ اٌجؤبِظ اٌّٙبهاد اٌّؼوف١خ  ٚاٌّٙبهاد اٌالىِخ ٌٍّٕٙخ
ٍ .3بػل اٌجؤبِظ اٌقو٠ظ ف ٟرط٠ٛو اٌّٙبهاد األٍبٍ١خ ف ٟاٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌلهاٍخ اٌظٛا٘و
اٌظؾ١خ ٚاٌزؼج١و ػٓ إٌزبئظ
 .4ؽَٓ اٌجؤبِظ ِٙبهح اٌزٛاطً
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 .5ىاك اوزَبة اٌقو٠ظ ِٓ اٌجؤبِظ للهر ُٙػٍ ٝاٌؼًّ ثفؼبٌ١خ ِغ اٌّغّٛػبد
 .6ىاك اٌجؤبِظ للهر ُٙػٍ ٝاٌزؾم١ك ٚؽً اٌّشبوً اٌغل٠لح
ٍ .7بػلُ٘ اٌجؤبِظ ف ٟرط٠ٛو ال٘زّبَ ٌٍؾفبظ ػٍ ٝرؾل٠ش اٌّؼٍِٛبد اٌقبطخ ثٟ
 .8عّ١غ أهثبة اٌؼًّ ػٍ ٝػٍُ ثوؤ٠خ ٚا٘لاف ٚهٍبٌخ اٌىٍ١خ .
 .9ثنٌذ اٌىٍ١خ عٛٙكا عبكح ٌقٍك اٌٛػ ٟث ٓ١أطؾبة اٌّظٍؾخ ؽٛي اٌوؤ٠خ ٚاٌوٍبٌخ ٚاٌمٚ ،ُ١رُ
رٕف١ن٘ب ِٓ فالي ٔشو اٌٛػ ٝثوؤ٠خ ٚا٘لاف ٍٚبٌخ اٌغبِؼخ ِٓ فالي اٍزج١بٔبد.
 .10رؾلك اٌوٍبٌخ ارغب٘بد رط٠ٛو اٌجؤبِظ
 .11اٌقو٠غ٠ ْٛلهو ْٛرّبِب ٚعٛك ئكاهح اٌغبِؼخ.
 .12اٌقو٠غ ٓ١لبكه ْٚػٍِ ٝؼبٌغخ ٚاٌؾظٛي ػٍ ٝاٌَغالد ٚاٌٛصبئك األوبك١ّ٠خ ثٌَٛٙخ ٚفٟ
اٌٛلذ إٌّبٍت.
 .13رٛفو ٚؽلاد اٌغبِؼخ اٌطالة إٌظبئؼ ثشأْ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌَّبه اٌّ.ٟٕٙ
االٔغبصاد
 .1رُ رظّ ُ١اٍزجبٔخ ألهثبة اٌؼًّ ٚهائ ُٙ١ف ٟاٌجؤبِظ ِٓ ؽ١ش ال٘لاف ٚاٌوؤ٠خ ٚاٌوٍبٌخ .
 .2رُ افن اهاء اػؼبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠ف ٟاٍزجبٔخ اٌوؤ٠خ ٚاٌوٍبٌخ ٚاأل٘لاف اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ .
 .3رُ اػزّبك الٍزجبٔخ ثوؤ٠خ ٚهٍبٌخ ٚا٘لاف اٌجؤبِظ فِ ٟغٌٍ اٌمَُ .
 .4رُ افن اهاء اٌَّزف١ل ِٓ ٓ٠اٌجؤبِظ ف ٝهٍبٌخ اٌجؤبِظ
 .5رُ اٌؾظٛي ػٍ ٝآهاء اٌقو٠غ ٓ١ف ٟط١بغخ ِّٙخ ٚأ٘لاف اٌغبِؼخ.
 .6رُ ئؽالع اٌطالة ػٍ ٝهٍبٌخ اٌغبِؼخ ٚأ٘لافٙب فّ١ب ٠زؼٍك ثطج١ؼخ أٔشطزٙب.
ِٕ .7بلشخ اكفبي ثؤبِظ اٌّبعَز١و ٌجؼغ اٌزقظظبد اٌزّو٠ؼ١خ ِٕٙب اٌطٛاهئ  ,اٌمجبٌخ
 .8اٍزمطبة اٌّي٠ل ِٓ أػؼبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠اٌّزّ١يٓ٠
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 .9رُ رٛع ٗ١اٌطالة ٚئػطبء شوػ ؽٛي ٍ١بٍبد ٚئعواءاد اٌجواِظ اٌؼٍّ١خ ٚاٌغبِؼ١خ.
 .10رُ ٚػغ اٌ١خ ٌزم ُ١١اٌجؤبِظ.
 .11رُ ػًّ رٛط١ف ٚظ١ف١ٌٍٙ ٝىً الكاهٚ ٜالوبك. ّٝ٠
 .12رُ ِٕبلشخ ٌزؾل٠ل ٚعٛك ِواعغ فبهعٌٍ ٟجؤبِظ
 .13رُ ػًّ رم ُ٠ٛمارٚ ٟفطؾ اٌزؾٌٍَ ٓ١جؤبِظ .
 .14رُ أَبء ِٛلغ اٌىزوٌٍ ٝٔٚىٍ١خ ٌٕشو صفبػخ اٌغٛكح ٔٚشو هؤ٠خ ٚه٠بٌخ ٚا٘لاف اٌىٍ١خ
 .15رُ رؾل٠ل َِئ١ٌٛبد وً ِٓ هئ ٌ١اٌمَُ ِّٚضً اٌغٛكح ٚاٌّوشل األوبك ّٟ٠ف ٟاٌجؤبِظ ِٓ لجً
ئكاهح اٌىٍ١خ
 .16رُ ػًّ ِؾبػو ٌٍمَُ ٌزط٠ٛو اٌمَُ ٚرؾل٠ل ِزطٍجبرٗ -
 - .17رُ ػًّ رمبه٠و كٚه٠خ ٍٕ٠ٛخ ػٓ عٛكح اٌجؤبِظ
 - .18رٛعل لئؾخ كافٍ١خ ٌٍىٍ١خ رزؼّٓ وبفخ اإلعواءاد اٌّزفك ػٍٙ١ب ف ٟاٌّإٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ
 - .19رُ ػًّ رمو٠و ٍٕ ِٓ ٞٛهئَ١خ اٌجؤبِظ ٚٚوٍ١خ اٌىٍ١خ ألكاء أػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٚ ٌ٠اٌّٛظفٓ١
 - .20رُ ئػلاك ٚر١ٙئخ أػؼبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠اٌغلك ٚرؼو٠ف ُٙثبٌجؤبِظ ٚاٌقطخ اٌلهاٍ١خ ٠ٚزُ رملُ٠
إٌظؼ ٚاإلهشبك ٌ ٓٙفِّ ٟب  َُٙ٠ف ٟاٌزط٠ٛو اٌشقظٚ ٟاٌّٟٕٙ
 - .21رُ ػًّ كهاٍخ مار١خ ٌزم ُ٠ٛاٌجؤبِظ  ِٓٚفالي اٌلهاٍخ ٠زُ اٌزؼو٠ف ػٍ ٟاٌّشىالد اٌزٟ
رٛاعٗ اٌجؤبِظ ٚاٌؼًّ ػٍ ٟؽٍٙب
 .22اٌّؤٚخ  ٚالٍزغبثخ اٌَو٠ؼخ ٌزم ُ٠ٛاٌّموهاد  ٚاٌجواِظ
 .23اٌزياَ أػؼبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠ثبٌَ١بٍبد  ٚاٌٍٛائؼ
 .24رُ ػًّ اٌزؼل٠الد اٌّّىٕخ ف ٟاٌقطخ اٌلهاٍ١خ ٚرٛص١مٙب فِ ٟغٌٍ اٌمَُ
٠ .25زُ ػًّ ِؾبػو ٌٍمَُ ٌزط٠ٛو اٌمَُ ٚرؾل٠ل ِزطٍجبرٗ
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 .26رُ ػًّ رمبه٠و كٚه٠خ ٍٕ٠ٛخ ػٓ عٛكح اٌجؤبِظ
 .27رُ ػًّ اٌزمو٠و إٌٌٍَ ٞٛجؤبِظ
 .28رُ افن ٚاٍزطالع آهاء اٌَّزف١ل( ٓ٠فو٠غ – ٓ١أػؼبء ٘١ئخ رله – ٌ٠اهثبة اٌؼًّ ) ف ٟهٍبٌخ
اٌجؤبِظ اٌملّ٠خ ٚاٌغل٠لح
 .29رُ اإلػالْ ػٓ هٍبٌخ اٌجؤبِظ ِٓ فالي ِطجٛػبد ِٚؼٍمبد ..
 .30رُ ػًّ األٔشطخ ف ٟاٌمَُ ِٓ لجً ؽالة اٌجؤبِظ ثّشبهوٗ أػؼبء ٘١ئٗ اٌزلهٌ٠
 .31رُ أفن أهاء اٌقو٠غ ٓ١١ف ٟرم ُ٠ٛاٌجؤبِظ
 .32رُ ػًّ رؼل ً٠فِ ٟظفٛفخ اٌجؤبِظ ثٕبء ػٍ ٝى٠بهح اٌغٛكح إٌٙبئ١خ
 .33رُ ِٕبلشخ ٌزؾل٠ل ٚعٛك ِواعغ فبهعٌٍ ٟجؤبِظ
 .34رُ ػًّ رم ُ٠ٛمارٚ ٟفطؾ اٌزؾٌٍَ ٓ١جؤبِظ .
 .35رُ ػًّ اٌ١خ ٌالىِبد ٚاٌىٛاهس .

ما تم إنجازه فً لجنة االختبارات والشكاوي واالعذار الطالبٌه
 -1لٛاػل رٍَٚ ُ١رٍَُ الِزؾبٔبد ٚهطل إٌز١غخ ثىٍ١خ اٌزّو٠غ
 -2رؾل٠ش ٚاػزّبك الئؾخ اٌلافٍ١خ ٌالفزجبهاد
 -3اهشبكاد ٚاٌمٛاػل اٌؼبِٗ ٌالفزجبهاد ٌٍطبٌجبد ٚاٌّوالجٓ١
 -4رؾل٠ش ٚاػزّبك لئؾخ اٌزبك٠ت ٌٍطبٌجبد ثىٍ١خ اٌزّو٠غ
 -5رؾل٠ش ٚاػزّبك اٌ١خ رٍم ٟاٌشىب ٚ ٞٚاٌزظٍّبد ِٓ ٔزبئظ الفزجبهاد
 -6رؾل٠ش اٌ١خ اٌزظؾ١ؼ ٌالِزؾبٔبد ٚاػبكح اٌزظؾ١ؼ لٚهاق العبثٗ
ِ -7ؼب١٠و ِٛ ٚاطفبد اٌٛهلخ الِزؾبٔ١خ ٌٍزؾمك ِٓ عٛكح الفزجبهاد
 -8لئؾخ ؽمٛق اٌطالة ثىٍ١خ اٌزّو٠غ عبِؼخ اٌمظُ١
 -9فطخ اٌىٕزوٚي لػّبي الفزجبهاد ٚرشىٌ ً١غبْ اٌّوالجٗ
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-10

ث١بْ ثَٕت إٌغبػ ٌغّ١غ اٌّموهاد ِٚمبهٔخ إٌزبئظ ٌٍضالس ٍٕٛاد اٌّبػٗ١

-11

اٍزج١بْ ٌم١بً هػب اٌطبٌجبد ػٓ ػٍّ١خ اٌزمُ٠ٛ

-12

اٍزج١بْ ٌم١بً هػب اٌطبٌجبد ػٓ اٌشفبف١خ ٚاٌؼلي  ٚػلَ اٌزّ١١ي ف ٟالفزجبهاد

-13

اٌ١بد ا١ٍ ٚبٍبد ٌألػناه اٌطالث١خ

-14

هفغ وً ِب ٠قض اٌٍٛائؼ ٚاٌمٛأٚ ٓ١الهشبكاد ٚعلاٚي الِزؾبٔبد ػٍ ٟاٌّٛلغ

الٌىزوٌٍ ٟٔٚىٍ١خ

ٔمبؽ اٌمٛح:
 -1لئؾخ كافٍ١خ ِؾلصخ ِٚؼٍٕخ
١٘ -2ىً رٕظِ ّٟ١فؼً
 -3كٌٌٍ ً١غٕخ الفزجبهاد
 -4فطخ األٔشطخ ٌغٕخ الفزجبهاد
 -5اعزّبػبد كٚه ٗ٠وً فظً كهاٌٍٍ ٟطبٌجبد ٌإلػالْ ػٓ اٌٍٛائؼ ٚاٌمٛأٓ١
 -6اٌ١بد ١ٍٚبٍبد ِٛصمخ ِٚؼٍٕخ ػٓ الفزجبهاد ٚئػبكح اٌزظؾ١ؼ ٚالػناه ......اٌـ

ِغبالد اٌزؾغٓ١
 -1رط٠ٛو اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ.
 -2رغ١ٙي اٌمبػبد اٌلهاٍ١خ ٌٕ١بٍت الػلاك
 -3رفؼ ً١اٍزقلاَ رمٕ١بد اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزو ٟٔٚثبٌىٍ١خ
 -4رط٠ٛو اٌّموهاد ثشىً اٌىزو ٟٔٚرفبػٍٟ
 -5رظّ ُ١فطخ ٌألٔشطخ ٍٕ٠ٛخ ٌزؾم١ك عٛكح الفزجبهاد
 -6ئػلاك ٔلٚاد ثبٍزّواه ٌغّ١غ َِٕٛث ٟاٌىٍ١خ
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ما تم إنجازه من خطة أنشطة وحدة التعلٌم االلكترونً
 -1رؾل٠ل اؽز١بعبد اٌٛؽلح ِٓ اٌزغ١ٙياد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاألعٙيح اٌؾل٠ضخ
 -2ػملد ٔلٚح رؼو٠ف ٗ١ػٓ اٌزؼٍ ُ١الٌىزوٌٍ ٟٔٚطبٌجبد ٚأػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٚ ٌ٠مٌه  َٛ٠الؽل اٌّٛافك 1438 /6/6
 -3اعواء كهاٍخ ٌم١بً ِلٚ ٞػ ٟأػؼبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠ثأّ٘١خ اٌزؼٍ ُ١الٌىزو1438/6/6 ٟٔٚ
 -4اعواء كهاٍخ ٌم١بً ِلٚ ٞػ ٟاٌطبٌجبد ثأّ٘١خ اٌزؼٍ ُ١الٌىزو1438/6/6 ٟٔٚ
 -5ئػلاك اٌقطخ الٍزوار١غ١خ ٌٍٛؽلح ٌؼبَ 1439-1438
 -6ػًّ ِٕشٛهاد ػٓ اٌزؼٍ ُ١الٌىزوٚ ٟٔٚرٛى٠ؼٙب ػٍَِٕٛ ٝث ٟاٌىٍ١خ
 -7ػًّ ٍِظمبد ٌٕشو هؤ٠خ ٚهٍبٌخ اٌٛؽلح ٚهفؼٙب ػٍِٛ ٝلغ اٌىٍ١خ اإلٌىزؤٟٚ
 -8رٛف١و أعٙيح وّجٛ١رو ٚلبػخ ٌٍزله٠ت ثبٌىٍ١خ
 -9كٌ ً١رؼو٠ف ٟكافً اٌٛؽلح
 -10اعزطالع آساء أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطبٌجبد ؽٛي سإ٠خ ،سعبٌخ ٚأ٘ذاف ٚؽذح اٌزؼٍ ُ١االٌىزش ٟٔٚثبٌىٍ١خ.
 -11اٌمبء ِؾبػواد ػٓ اٌزؼٍُ الٌىزوٌٍ ٟٔٚطبٌجبد اٌغلك (اٌفولخ اٌضبٔ١خ) 1439-1438
 -12أزبط ِموه رّو٠غ اٌطفٌٛخ ٚاٌّوا٘مخ ٌٍفولخ اٌواثؼخ 1439-1438
 -13رؾل٠ش ث١بٔبد ٚأٔشطخ اٌزؼٍ ُ١الٌىزو ٟٔٚػٍِٛ ٝلغ اٌىٍ١خ.
ٔمبؽ اٌؼؼف:
-15
-16
-17
-18
-19
-20

ٔمض رغ١ٙياد اٌمبػبد ثبألكٚاد ٚاألعٙيح اٌؾل٠ضخ اإلٌىزو١ٔٚخ اٌالىِخ
لٍخ اإلِىبٔبد اٌّبك٠خ اٌّقظض ٌجواِظ اٌزؼٍُّ اإلٌىزؤٟٚ
ػلَ ِٕبٍجخ ث١ئخ اٌمبػبد ِٚىٔٛبرٙب ػٕل ئكفبي أٍ١ٍٚ ٞخ رىٌٕٛٛع١خ رؼٍ١ّ١خ
ّ
اٌزؼٍُ اإلٌىزو ٟٔٚف ٟثؼغ اٌّٛاك اٌز ٟرؾزبط ئٌ ٝاٌّٙبهاد اٌؼٍّ١خ
طؼٛثخ رطج١ك
ٔمض ف ٟػلك اٌغٙبى اإلكاهٚ ٞفبطب فّ١ب ٠قض ِٛظف ٟرمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد ٚالرظبلد
ٔمض ػلك أػؼبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠ؽ١ش اْ اٌزؼٍ ُ١الٌىزو٠ ٟٔٚؾزبط ػلك وج١و ِٓ األػؼبء ٌزطج١ك اٌّموهاد
الٌىزوٗ١ٔٚ

ٔمبؽ اٌمٛح:
 -7أشبء ِمو ٌٛؽلح اٌزؼٍ ُ١الٌىزو ٟٔٚثبٌىٍ١خ
١٘ -8ىً رٕظٚ ّٟ١لئؾخ كافٍ١خ ٌٍٛؽلح
 -9كٌٌٛ ً١ؽلح ٚأشطخ اٌزؼٍ ُ١الٌىزؤٟٚ
 -10فطخ اٍزوار١غ١خ ٌٛؽلح اٌزؼٍ ُ١الٌىزو14390-1438 ٟٔٚ
ٔ -11لٚاد ػٓ ٔشو صمبفخ اٌزؼٍ ُ١الٌىزؤٟٚ

اٌزمش٠ش اٌغٌٍٕ ٞٛىٍ١خ ٌٍؼبَ اٌغبِؼ)7181-7182( )8341 -8341( ٝ

Annual Faculty Report

تقرير حول نشاط مركز البحوث بكلية التمريض للعام الجامعي
3419/3418هـ

أوال .المشاريع البحثية
 .3المقترحات البحثية لمنحة البحوث المستديمة لعام 3419/3418هـ
شارن أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة التمرٌض بممترحات بحثٌة لعمادة البحث العلمً ضمن منحة
البحوث الصغٌرة المستدٌمة لعام 8341/8341هـ وفٌما ٌلً بٌان بالممترحات البحثٌة الممدمة:

رلم البحث

الباحث الرئٌس

عنوان البحث

nursing-4777
2018-1-14-S

شٌرٌن أحمد أحمد لالوة

تأثٌر برنامج تعلٌمى لمرضى السرطان بالعالج الكٌماوى فى
أدائهم و جودة حٌاتهم فى المصٌم

3831-nursing2018-1-14-S

حنان دمحم دمحم ترن

فٌروس زٌكا :معلومات واتجاهات و طرق الولاٌة لدى
طالب الكلٌات الصحٌة بجامعة المصٌم بالمملكة العربٌة
السعودٌة

nursing--4112
2018-1-14-S

سامٌة عٌد عبد المعطى
الجزار

تمٌٌم معلومات ووعً طالبات جامعة المصٌم تجاه اضطراب
الغدة الدرلٌة وطرق الولاٌة

nursing--3936
2018-1-14-S

لمٌاء اسماعٌل كشن

تمٌٌم معرفة وآراء الطلبة فٌما ٌتعلك بالكائنات المعدلة وراثٌا:
دراسة استمصائٌة فً جامعة المصٌم

nursing--4712
2018-1-14-S

سماح العوضى

مشكلة السمنة والعوامل المساعدة بٌن االطفال فً سن ما لبل
المدرسة فً مدٌنة برٌدة

nursing--4311
2018-1-14-S

فتحٌة أحمد مرسال

إدران مخاطر السكتة الدماغٌة والوعً بها بٌن مرضى
ارتفاع ضغط الدم بمنطمة المصٌم المملكة العربٌة السعودٌة

nursing--4173
2018-1-14-S

لمٌاء اسماعٌل كشن

تمٌٌم البرنامج التثمٌفً لالمهات ومدي تحسٌن معلوماتهن
وممارستهن تجاه اطفالهن المصابٌن بالتوحد بمنطمة المصٌم

nursing--4324
2018-1-14-S

فتحٌة أحمد مرسال

تأثٌر التدخل عن بعد على العناٌة بمرض السكري من خالل
خدمات الرسائل المصٌرة (الرسائل المصٌرة) فً منطمة
المصٌم السعودٌة

nursing--4178
2018-1-14-S

سماح العوضى

العوامل المؤثرة علً التزام المراهمٌن المصابٌن بمرض
السكري النوع االول تجاه الخطط العالجٌة فً مدٌنة برٌدة
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ثالثا :دورات توعوية فى البحث العلمى للطالبات
رُ رٕظ ُ١صالس كٚهاد رله٠ج١خ أل ػؼبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠ثبٌىٍ١خ ثبٌزَٕ١ك ِغ ػّبكح شئ ْٛاٌّىزجبد ٚللِٙب
اٌلوزٛهِ /ؾّٛك ػجل هللا فوَِ ٚئٛي لٛاػل اٌّؼٍِٛبد اإلٌىزو١ٔٚخ ٚاٌلػُ اٌفٕٚ ٟاٌزله٠ت ثبٌؼّبكحٚ ،لل
رُ كِظ اٌلٚهاد اٌضالصخ ف َٛ٠ ٝرله٠جٚ ٟاؽل ٚمٌه  َٛ٠األهثؼبء  11عّبك ٜاألٚي اٌّٛافك2017/2/8
ثؼٕٛاْ " ِٙبساد اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ ف ٟاٌجؾش اٌؼٍّ" ٟرُ ِٓ فالٌٗ شوػ ػٌٍّ ٟىً
اٌجواِظ ٚاٌّٛالغ اٌّشزووخ ثٙب ػّبكح شإ ْٚاٌّىزجبد ػّٓ فلِبد اٌجؾش اٌؼٍّٚ ٟاٌز ِٓ ٟشأٔٙب أْ
رَبػل اٌجبؽض ٓ١ػٍ ٝالهرمبء ثَّز ٞٛاٌجؾش اٌؼٍّ ٟثبٌغبِؼخِ ،ضً:
 - 1اٌزؼوف ػٍ ٝؽوق إٌشو ف ٟاٌّغالد اٌؼبٌّ١خ ِٓ فالي رؾل٠ل رظٕ١فبد اٌلٚه٠بد ِٚؼبًِ اٌزأص١و
 ِٓ Impact Factorفالي ِٛلغ (.)ISI
 - 2و١ف١خ ط١بغخ الٍزشٙبك اٌّوعؼٚ ٟرٛص١ك اٌّواعغ ف ٟاٌج١ئخ اإلٌىزو١ٔٚخ ِٓ فالي اٌشوػ اٌؼٍّٟ
ٌّٛالغ ٚثواِظ اٌزٛص١ك اٌؼبٌّ١خ ِضً .Refworks - Endnote
 - 3اٌزؼوف ػٍ ٝثواِظ وشف الٔزؾبي اٌؼٍّٚ ٟاألكثٌٍ ٟجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌؼٍّ١خ ِضً iThenticate -
.Turnitin

رابعا :النشرات والمطويات
رغبة من المركز فً تنوع الموضوعات العلمٌة المطروحة سوا ًء من خالل السماع أو
المراءة فمد تم إعداد نشرات من شأنها رفع الوعً بأهمٌة البحث العلمً ونشر بعض
المعلومات فى هذا الشأن.
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تمرٌر حول أداء كلٌة التمرٌض فً خدمة المجتمع
تمرٌر خدمة المجتمع الفصل الدراسً الثانً
)7138-7137( 3419-3418
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة بطالباتها ووحدة خدمة المجتمع بحملة توعٌة عن الولاٌة من
السرطان والتعرٌف به ضمن الحملة الخلٌجٌة الثالثة للتوعٌة بالسرطان وذلن فً مول عنٌزة
وبالتعاون مع جمعٌة طهور فً الفترة من 3الى  87فبراٌر  7181الموافك  3/81الى
 8341/3/41هـ وبإشراف وتنسٌك وتنظٌم د .فتحٌة مرسال
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات الفرلة الثانٌة فً بهو الجامعة وبإشراف وتنسٌك وتنظٌم
د .فتحٌة مرسال " نشاطا ً توعوٌا ً حول االضطرابات العصبٌة "أسبابها وأعراضها وعالجها"
وذلن ٌوم اإلثنٌن الموافك ٩٣٣١/٥/٣هـ وذلن بالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع بالكلٌة.
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً د .فتحٌة أحمد مرسال وبالتعاون مع مستشفى الرس العام بإلماء
محاضرة عن البحث العلمً وتصمٌمه وكٌفٌة أخذ العٌنة ونوعها وذلن بتارٌخ  71فبراٌر
 7181الموافك  8341/7/84هـ
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً خدمة المجتمع بكلٌة التمرٌض وبالتعاون مع عمادة خدمة
المجتمع بالجامعة وبالتعاون مع المدرسة الثانوٌة الثالثون فً برٌدة ،بعمل تثمٌفا ً صحٌا ً لفعالٌة
الولاٌة من هشاشة العظام وذلن فً ٌوم األربعاء الموافك ٩٣٣١/٥/٩٣هـ والتً استهدفت
معلمات وطالبات المدرسة للمرحلتٌن المتوسطة والثانوٌة وتم التنفٌذ من لبل أعضاء هٌئة
التدرٌس والطالبات والمنسوبات.
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنة الثانٌة وتحت إشراف وبإشراف وتنسٌك وتنظٌم د.
لمٌاء كشن رئٌسة لسم التعلٌم التمرٌضً لٌوم األربعاءالموافك ٩٣٣١/٥/١٩هـنشاطا ً تثمٌفٌا ً
لفعالٌةمرض الزهاٌمروذلن بالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع بالكلٌة.
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنة الثانٌة وتحت إشراف وبإشراف وتنسٌك وتنظٌم د.
لمٌاء كشن رئٌسة لسم التعلٌم التمرٌضً لٌوم األربعاء الموافك ٩٣٣١/٥/١٩هـ نشاطا تثمٌفٌا ً
لفعالٌة عبارة عن شرح توعوي عن الصداع من حٌث تعرٌفه ،اسبابه ،اعراضه ،انواعه ،طرق
عالجه وذلن بالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع بالكلٌة.
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 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنة الثانٌة بالكلٌة وبمٌادة الدكتورة رئٌسة لسم التعلٌم
التمرٌضً لمٌاء كشن نشاط الكائنات المعدلة وراثٌا ً وذلن ٌوم األربعاء فً بهوالجامعة الموافك
٩٣٣١/٥/١٩هـ.
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنة الثانٌة بكلٌة التمرٌض وبروح العمل الجماعً ألمن
نشاط توعوي بعنوان اضطرابات الطعام وذلن ٌوم األربعاء الموافك ٩٣٣١/٥/١١هـ فً بهو
الجامعة وذلن بالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع بالكلٌة وبإشراف وتنسٌك وتنظٌم د .فتحٌة
مرسال
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالباتها بعد افتتاح معالً المدٌر بتفعٌل ٌوم الطالبةإبداع وتمٌز
الثالثاء الموافك ٩٣٣١/٦/٣/هـ بنا ًء على دعوة كرٌمة من عمادة شؤون الطالب والوكالة
لألنشطة الطالبٌة فً الصالة الرٌاضٌة بالجامعة خالل فترته المحددة وكان تنظٌم رائع بتكاتف
الجهود وحرص المسئولٌن وبإشراف د .فتحٌة مرسال
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً أعضاء هٌئة التدرٌس والطالبات والمنسوبات وبالتعاون مع
عمادة خدمة المجتمع بحملة توعوٌة حول الولاٌة من السمنة وذلن بالتعاون مع مدارس منارات
المصٌم ببرٌدة ٌوم األحد الموافك ٩٣٣١/٦/١هـ للتوعٌة حول كٌفٌة المضاء على مشاكل السمنة
ومحاربتها.
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً أعضاء هٌئة التدرٌس والطالبات والمنسوبات وبالتعاون مع
عمادة خدمة المجتمع بحملة توعوٌة حول جرثومة المعدة وطرق الولاٌة وذلن ٌوم األحد
الموافك ٩٣٣١/٦/٩٦هـفٌالمدرسةالثانوٌةالثانٌةلتحفٌظالمرآنببرٌدة.
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنوات الدراسٌة "الثانٌة والثالثة والرابعة واالمتٌاز"
وتحت اشراف وحدة خدمة المجتمع بالكلٌة وبالتعاون مع مستشفى الرس نشاط اإلسعافات
األولٌة فً معرض الدفاع المدنً بالواحة مول ولمدة أسبوع اعتبارا من٦/٩١
وحتى8341/2/81خالل الفترة الصباحٌة والمسائٌة وذلن تضامنا ً مع أسبوع الدفاع المدنً
وذلن بإشراف د .فتحٌة مرسال
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فٌطالبات السنة الرابعة ووحدة خدمة المجتمع بنشاط توعوي عن
االسعافات األولٌة وذلن بتارٌخ 8341\2\81هـبالمدرسة االبتدائٌة السابعة بالبدائع(نادي
الحً)وبإشراف وتنسٌك وتنظٌم د .فتحٌة مرسال
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً أعضاء هٌئة التدرٌس والطالبات والمنسوبات وبالتعاون مع
عمادة خدمة المجتمع بحملة توعوٌة حول الولاٌة من السرطان وذلن ٌوم األحد
الموافك8341/2/87هـ فً المدرسة الثانوٌة الرابعة عشر ببرٌدة.
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنة الثالثة بكلٌة التمرٌض ٌوم االثنٌن الموافك
٩٣٣١/٧/٩٦هـ فً بهوالجامعة وبالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع بالكلٌة وتحتإشرافوتنسٌك
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وتنظٌم د .سماح العوضً ود .حنان ترن نشاطا ً تثمٌفٌا ً بعنوان نظرٌات التحكم باأللم إلٌضاح
نظرٌة التحكم باأللم وكٌف نملل من اإلحساس باأللم بطرق طبٌعٌة بدٌلة غٌراألدوٌة.
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنة الثالثة بكلٌة التمرٌض وبالتعاون مع وحدة خدمة
المجتمع بالكلٌة فً بهوالجامعة نشاط بعنوان كٌف تصبحً لٌادٌة ناجحة وذلن ٌوم
الثالثاءالموافك ٩٣٣١/٧/٩٧هـ وكان الهدف منهذا النشاط تثمٌف طالبات الجامعة وٌندرج تحت
عدة مواضٌع وهً المٌادة التحفٌز التخطٌط التواصل وبإشراف وتنسٌك وتنظٌم د .لمٌاء كشن
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنة الثالثة بكلٌةالتمرٌض وبالتعاون مع وحدة خدمة
المجتمع بالكلٌة فً بهوالجامعة نشاط بعنوان لست وحدن بعد اآلن وذلن ٌوم الثالثاءالموافك
٩٣٣١/٧/٩٧هـ وكان الهدف من هذا النشاط تثمٌف طالبات الجامعة عن تكٌس المباٌض أسبابه
والولاٌة وطرق العالج وبإشراف وتنسٌك وتنظٌم د .حنان ترن ود .سماح العوضً
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنة الثالثة بكلٌة التمرٌض وتحت إشراف وحدة خدمة
المجتمع بالكلٌة بالتعاون مع الثانوٌة السادسة بعنٌزة بنشاط تحت عنوان لن ٌسٌطر السكري على
حٌاتً ٌوم الخمٌس الموافك  8341/2/81والذي استهدف طالبات المرحلة الثانوٌة ومعلماتها
وذلن للتثمٌف حول طرق الولاٌة والعالج وبإشرافوتنسٌك وتنظٌم د .فتحٌة مرسال
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنة الرابعة بكلٌة التمرٌض وبالتعاون مع وحدة خدمة
المجتمع بالكلٌة بنشاط توعوي بالبهو الجامعً ٌوم اإلثنٌن الموافك  8341/2/74بعنوان احمً
للبن وتم خالل ذلن توضٌح ما هً امراض الملب وماهً العوامل المسببة وكٌفٌة الولاٌة منها
وذلن للمحافظة على للب صحً وسلٌم وذلن بأشرافوتنسٌك وتنظٌم د .شٌرٌن لالوة ود .سامٌة
الجزار
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنة الرابعة بكلٌة التمرٌض وبالتعاون مع وحدة خدمة
المجتمع بالكلٌة بنشاط توعوي بالبهو الجامعً ٌوم اإلثنٌن الموافك  8341/2/74بعنوان
اإلسعافات األولٌة وذلن بأشراف وتنسٌك وتنظٌم د .سامٌة الجزار و د .شٌرٌن لالوة
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنة الرابعة ووحدة خدمة المجتمع بنشاط توعوي بالبهو
الجامعً ٌوم األربعاء الموافك  8341/1/7بعنوان اعرفً حمولن والذي استهدف طالبات
ال جامعة فً مختلف المستوٌات وبعض من أعضاء هٌئة التدرٌس للتوعٌة عن حموق المرأة فً
السعودٌة وذلن تزامنا مع آخر المستجدات التً تتعلك بالمرأة وتم استضافة محامٌة لالستشارات
المانونٌة وبإشراف وتنسٌك وتنظٌم د .فتحٌة مرسال
 لامت كلٌة التمرٌض ممثلة فً طالبات السنةالثالثة بالكلٌة وبالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع
بالكلٌة وبإشراف وتنسٌك وتنظٌم د .فتحٌة مرسال بعمل نشاط تثمٌفً عن هشاشة العظام بالبهو
الجامعً وذلن ٌوم الثالثاءفً بهوالجامعة الموافك٩٣٣١/1/1هـ.
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ٚؽذح اإلسشبد األوبدّٟ٠

رمش٠ش ػٓ ِب لبِذ ثٗ ٚؽذح اإلسشبد األوبدٌٍ ّٟ٠فظً اٌذساع ٟاألٚي ٚاٌضبٔٝ
ٌٍؼبَ اٌغبِؼ٘1438/1437 ٟـ
اإلسشبد األوبد ٛ٘ ّٟ٠رٛع ٗ١اٌطالة ٔؾ ٛرؾم١ك أ٘ذاف ُٙاألوبد١ّ٠خ ٚاٌشخظ١خ ٚاٌّ١ٕٙخٛ٘ٚ .
ٙ٠ذف اٌ ٝاٌزؼشف ػٍ ٝاٌّشبوً اٌز ٟرؼ١ك لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؾظ ً١اٌؼٍّ .ٟفبٔٗ ٠زطٍت أخز
اال٘زّبَ ثٙب شخظ١ب ٚرمزشة ِٓ اٌّٛلف ِغ ِٛلف ِٕفزؼ ٚسػب٠خ
ف٘ ٟزا اٌفظً لبِذ اٌٛؽذح ثؼًّ ا٢ر:ٟ
ِ .1غ ثذا٠خ اٌفظً اٌذساع ٟرُ اعزالَ لبئّخ ثؤعّبء اٌطبٌجبد اٌغذد ثذا٠خ اٌفظً
دساع. ٟ
 .2رُ رؼش٠ف اٌطالة ثجذا ٗ٠اٌؼبَ اٌذساع ٝػٓ اّ٘١خ ٚا٘ذاف االسشبد ٚإٌّبرط
اٌّطٍٛثٗ ِٕ. ُٙ
 .3رُ رٛص٠غ إٌّبرط اٌخبطٗ ثبالسشبد الػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ
 .4رُ رغٍِ ُ١غئالد اإلسشبد ف ٟاٌمغُ لبئّخ اٌطبٌجبد اٌالئ ٟرؾذ اششاف.ُٙ
 .5رُ ػًّ عذٚي ٌالسشبد االوبد ّٝ٠ثبٌٛلذ اٌز٠ ٜزٕبعت ِغ اػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ
ٌؼًّ اعزّبع ٌٍطبٌجبد اعجٛػ١ب ٚرؼٍ١ك اٌغذاٚي ٚاػالَ اٌطالة ثبٌّٛاػ١ذ اٌخبطخ
ثبالعزّبع .
 .6رُ رظّ ُ١ثبٔش خبص ثب٘ذاف اٌٛؽذح ِٙٚبَ اٌّششذ .
 .7رُ ٚػغ ِٕشٛساد ف ٝاٌٍٛؽبد اٌخبطخ ثىً فشلٗ دساع.ٗ١
 .8اإلششاف ػٍ ٝع١ش ػٍّ١خ اإلسشبد األوبد ّٟ٠ف ٟاٌىٍ١خ .
 .9فٙٔ ٝب٠خ اٌفظً اٌذساع ٝاالٚي رُ ػًّ لبئّخ ثبعّبء اٌطبٌجبد اٌّزؼضشٚ ٓ٠رٛصىغ
اٌمبئّخ ػٍ ٝاػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٌّؼشفخ اعجبة رؼضشُ٘ اٌذساعِٚ ٝؾبٌٚخ ِؼشفخ
اعجبة رؼضشُ٘ ِٚؼبٌغخ اٌّٛلف .
ِ .10زبثؼخ اٌّششذاد األوبد١ّ٠بد ٌؾً ِشىٍخ اٌطبٌجبد اٌّزؼضشاد.
 .11رُ ٚػغ خطخ ٌٍٛؽذح ٌ١زُ رٕف١ز٘ب ف ٝاٌغٕخ اٌذساع١خ اٌمبدِخ .
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 .12رُ رٛص٠غ اعزجبٔبد ٌم١بط سا ٜاٌطالة ف ٝاالسشبد االوبدٚ ّٝ٠ؽبٌ١ب ٠زُ ادخبي
اٌج١بٔبد ٌزؾٍٍٙ١ب .
 .13رُ ػًّ رؼذ ً٠وز١ت ٌٛؽذح االسشبد االوبدّٝ٠
ِ .14زبثؼخ ٔزبئظ اإلخزجبساد اٌفظٍ١خ األٌّ ٌٝٚؼشفخ اٌطبٌجبد اٌّزؼضشاد
 .15عٛف ٠زُ ٚػغ وز١ت االسشبد ػٍِٛ ٝلغ اٌىٍ.ٗ١
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تمرٌر حول أداء وحدة الخرٌجٌن

مدى حتقق أهداف وحدة اخلرجيني ( نقاط القوة) :
ؽممذ ٚؽلح اٌقو٠غ ٓ١ثؼغ ا٘لافٙب ٚاٌز ٝرؼزجو ِٓ ٔمبؽ اٌمٛح ِضً
:












رٛفو ِىبْ ٌٛؽلح ِزبثؼخ اٌقو٠غ ٓ١ثبٌىٍ١خ
اشزوان اٌىٍ١خ ف َٛ٠ ٝإٌّٙخ اٌنَٔ ٜمخ ِىزت اٌقو٠غ ٓ١ثبٌغبِؼخ
هوٓ (ٍٛق ٌٕفَه) ٚاٌن ٜرُ ِٓ فالٌٗ الشزوان ثبفزواع
ٌٍقو٠غخ ٚ :علاْ اٌٍٝ١ّٙ
ؽؼٛه اٌطبٌجبد اٌّزٛلغ رقوعٚ ٓٙٙاٌقو٠غبد ِؾبػواد
ٚٚهُ ػًّ  َٛ٠إٌّٙخ
رٛػ١خ ٌٍطبٌجبد اٌّزٛلغ رقوعٚ ٓٙاٌقو٠غبد ثبٌٛؽلح ٚهؤ٠زٙب
ٚا٘لافٙب ٚهٍبٌزٙب
اٌزٛاطً ِغ اٌقو٠غبد ػٓ ؽو٠ك اٌجو٠ل الٌىزو ٝٔٚا ٚرٍ١ف١ٔٛب أٚ
ٚارٌ أة
رُ أشبء لبػلح ث١بٔبد ٌٍقو٠غبد ثٕظبَ الوًَ رزؼّٓ ث١بٔبد
اٌقو٠غبد ِٓ ِؼلي رواوِّٚ ٝىبْ اٌزٛظ١ف ٚؽوق اٌزٛاطً
اٌّقزٍفخ ٚؽظو َٔجخ اعز١بى اٌقو٠غبد لفزجبه اٌ١ٙئخ
اٌَؼٛك٠خ ٌٍزقظظبد اٌظؾ١خ ٚعل٠و ثبٌنوو اْ ٌلٕ٠ب فو٠غخ
رؾظً ػٍ ٝأػٍَٔ ٝجخ اعز١بى ثبفزجبه اٌزقظظبد اٌظؾ١خ
اٌَؼٛك٠خ
رُ أشبء ِٛلغ فبص ثبٌٛؽلح ثّٛلغ اٌىٍ١خ ٠زُ ِٓ فالٌخ ػًّ
رٛػ١خ ثىً ِب ٠قض اٌٛؽلح َِٚزغلارٙب ٠ٚزُ رؾل٠ضٙب كٚه٠ب ِٓ
فالي َِٕمخ اٌٛؽلح
رُ عّغ اٍزطالػبد هأٌٍ ٜقو٠غبد ػٓ هؤ٠خ ٚهٍبٌخ ٚا٘لاف
اٌٛؽلح ِٚل ٜرّبشٙ١ب ِغ هؤ٠خ ٚهٍبٌخ اٌىٍ١خ ٚرؾٍٍٙ١ب اؽظبئ١ب
ٚوزبثخ رمو٠و ػٕٙب ٚػوػٗ ػٍ ٝاٌٍغٕخ الٍزشبه٠خ ألػّبي
اٌغٛكح
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 رُ عّغ اٍزطالػبد هأ ٜاٌقو٠غبد ٚاٌَّزف١ل ٓ٠ف ٝاٌجؤبِظ
اٌزؼٌٍٍ ّٝ١ىٍ١خ ٚاٌقو٠ظ ٚرؾٍٍٙ١ب اؽظبئ١ب ٚوزبثخ رمو٠و ػٕٙب
ٌغٕخ رط٠ٛو اٌقطؾ ٚإٌّب٘ظ  ٚاٌٍغٕخ
ٚػوػٗ ػٍٝ
الٍزشبه٠خ ألػّبي اٌغٛكح
 رُ عّغ اٍزطالػبد ها ٜاهثبة اٌؼًّ ف ٝاٌقو٠ظ ِٚقوعبد
اٌزؼٍُ ٌٍىٍ١خ ٚرؾٍٍٙ١ب اؽظبئ١ب ٚوزبثخ رمو٠و ػٕٙب ٚػوػٗ ػٍٝ
ٌغٕخ رط٠ٛو اٌقطؾ ٚإٌّب٘ظ  ٚاٌٍغٕخ الٍزشبه٠خ ألػّبي
اٌغٛكح ثبإلػبفخ اٌ ٝهأ ٜاٌّغٌٍ الٍزشبهٌٍ ٜىٍ١خ
 رُ ػًّ ؽظو لؽز١بعبد اٌقو٠غبد ِٓ كٚهاد رله٠ج١خ ٚٚهُ
ػًّ
اثشص اٌظؼٛثبد أ ٚاٌّؼٛلبد اٌز ٝرمبثً اٌٛؽذح ؽز ٝاالْ (ٔمبؽ اٌؼؼف)
:
 /ػ لَ ٚعٛك ِٛظفخ َِإٌٚخ ِزقظظخ رم َٛثؼٍّ١خ رغن٠خ لبػلح اٌج١بٔبد
اٌّجلأ٠خ ٌٍقو٠غ٠ٚ ٓ١زُ مٌه ؽبٌ١ب ثٛاٍطخ ِل٠و اٌٛؽلح
 /لىاي ٕ٘بن طؼٛثخ ف ٝاٌزٛطً ٌجؼغ اٌقو٠غبد ثؼل اٌزقوط
اٌّمزشؽبد ٚاٌّشئ١بد ٌزغبٚص اٌظؼٛثبد ٚرط٠ٛشِٙبَ ٚؽذح اٌخش٠غ:ٓ١
 اٌزَٕ١ك ٌؼمل كٚهاد رله٠ج١خ ٌٍقو٠غبد ثٕبء ػٍ ٝؽظو اؽز١بعبرٓٙ
 كػٛح اٌقو٠غبد ٌٍّشبهوخ َِزمجال ف ٝأشطخ اٌىٍ١خ اٌّقزٍفخ
 الٍزّواه ف ٝاٌّشبهوخ ف َٛ٠ ٝإٌّٙخ ٚوبفخ الٔشطخ اٌز ٝرٕظّٙب
اٌغبِؼخ
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أليات املشاركة بيوم املهنة:
أٌ١بد اٌّشبسوخ ث َٛ١إٌّٙخ:
رُ اإلػالْ ػٓ فؼبٌ١بد  َٛ٠إٌّٙخ ٌغّ١غ اٌطبٌجبد ٚاٌقو٠غبد ثٍٛبئً
اٌزٛاطً العزّبػٚ ٝاٌٍٛؽبد الػالٔ١خ ثبٌىٍ١خ ٚرُ الػالْ ػٓ اٌفبػٍ١بد
ٌ َٛ١إٌّٙخ ٚا٘لافٙب ِٚلرٙب ٚونٌه هاثؾ اٌزَغٍٛ ً١اء ٌؾؼٛه اٌّؾبػواد
ٚٚهُ اٌؼًّ ا ٚاٌّشبهوخ فٌ ٗ١غّ١غ اٌطبٌجبد ٚاٌقو٠غبد ٚرُ ؽؼٛه 23
ؽبٌجخ ِٓ اٌفولخ اٌواثؼخ ( اٌّزٛلغ رقوع ) ٓٙٙثّؾبػواد ٚٚهُ ػًّ
فبػٍ١بد  َٛ٠إٌّٙخ ٘نا اٌ ٝعبٔت ؽبٌجبد اٌفولخ اٌضبٔ١خ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌقو٠غبد
وّب شبهوذ اٌىٍ١خ ث َٛ١إٌّٙخ ( هوٓ ٍٛق ٌٕفَه) ٚمٌه ِٓ فالي افزواع
ٌقو٠غخ ( ٚعلاْ ػجل اٌوؽّٓ دمحم اٌٚ )ٍٝ١ّٙاٌز ٝػوػذ افزواع ثؼٕٛاْ
(ِبِب اهرفؼذ ؽواهر) ٝ
فبػٍ١بد  َٛ٠إٌّٙخ:
رُ اٌزٛاطً ِغ اٌَّإٚي ػٓ  َٛ٠إٌّٙخ ِٓ ِىزت اٌقو٠غ ٓ١ثبٌغبِؼخ ٌٍزَٕ١ك
ٌٍقو٠غخ ٚعلاْ اٌٌ ٍٝ١ّٙووٓ ٍٛق ٌٕفَه ٚرغ١ٙي الغواع ا ٚالكٚاد اٌّطٍٛثخ
وزٛف١و ؽبٌٚخ ٌٛٚؽبد اػالٔ١خ و ٝرزّىٓ اٌقو٠غخ ِٓ ػوع افزواػٙب ٚثبٌفؼً رُ
رغ١ٙي وبفخ اٌّز طٍجبد ٌٙب ٚ .ثبٌّوفمبد طٛه ٌٍووٓ ٚفبػٍ١بد اٌَٛ١
ٚػٕٛاْ الفزواع (ِبِب اهرفؼذ ؽواهرٚ ) ٝفىوح الفزواع رُ رٛص١مٙب ً١ٔٚ
شٙبكح رمل٠و ػٕٙب ِٓ لجً اٌٍغٕخ الشواف١خ ٌالٌّٚج١بك اٌٛؽٌٕ ٝإلثلاع اٌؼٍّٝ
(اثلاع) ٚفىورٗ ػجبهح ػٓ عٙبى روِِٛزو ٠م ٌ١كهعخ ؽواهح الؽفبي ِطٛه
ثشىً  ًَٙ٠ف ٗ١اٌزٕجٗ ػٕل كهعخ  39فٕ٠ ٛٙجٗ األَ ٌزفبك ٜاهرفبع كهعخ ؽواهح
اٌطفً ٚرٕج ٗ١األَ ٚونٌه رفبك ٜؽلٚس رشغٕبد ٌٍطفً وّؼبػفبد ٌي٠بكح كهعخ
اٌؾواهح ٘ٚىنا ٠زُ رقف١ف اٌؼتء ػٍ ٝالَ ػٕل ِوع اٌطفً ٚونٌه ِزبثؼخ
ؽبٌخ اٌطفً
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)7181-7182( )8341 -8341( ٝخ ٌٍؼبَ اٌغبِؼ١ٍ ٌٍىٕٞٛش اٌغ٠اٌزمش

تمرٌر عن ورشة عمل نشر ثمافة الجودة 3419- 3418

تم تجدٌد مجموعات الواتس اب الخاصة بأعضاء هٌئة التدرٌس والمنسوبات وتم تجدٌد مجموعة
واتس اب على مستوى الطالبات لكل فرلة على حدي
تم البدء فً نشر رسائل الجودة لكل المجموعات بمعدل رسالتٌن على األلل كل فصل دراسً
ومرفك الوثائك التً تؤكد ذلن
تم عمل مطوٌات خاصة بنشر ثمافة الجودة وتوزٌعها على أعضاء هٌئة التدرٌس والمنسوبات
والطالبات
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تم عمل ورشة عمل فً بداٌة الدراسة بتارٌخ  8341/8/8وتم شرح معنى الجودة والسام الجودة
ودور الطالب فً العملٌة التعلٌمٌة والجودة وذلن بحضور العمٌدة والوكٌلة وأعضاء هٌئة
التدرٌس والمنسوبات بمسرح الطالبات بالجامعة

تم عمل بانر عن مفهوم الجودة وفوائد تطبٌك الجودة واهمٌة الجودة فً التعلٌم ووضعها فً مكان
ٌسهل رؤٌته للمنسوبات وأعضاء هٌئة التدرٌس والطالبات
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كما تم عمل بانر آخر ٌحتوي على رسالة الكلٌة والرؤٌة واألهداف والمٌم ووضعها فً مكان
ٌسهل رؤٌته للمنسوبات وأعضاء هٌئة التدرٌس والطالبات
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انجازات

الجودة بالكلية

 مرت كلٌة التمرٌض بالعدٌد من الجوالت التمٌٌمٌة ألعمال الجودة ابتداء من الجولة األولى للجنة الممٌمة ألعمال
الجودة ومرورا ً بالمشاركة فى معرض الجودة الذى ألٌم فى العام الجامعى (  7187-7188م) (-8347
8344هـ)على شرف معالى مدٌر الجامعة و حصلت الكلٌة ( البرنامج) على الدرع البرونزى فى هذا المعرض.
 رمو٠و اٌّواعؼخ اٌلافٍ١خ ٌزم ُ٠ٛعٛكح األكاء ٌجواِظ وٍ١بد اٌغبِؼخ األوبك١ّ٠خ (اٌّواعؼخ اٌواثؼخ) ثغبِؼخ اٌمظُ١
ٌٍؼبَ اٌغبِؼ٘1438 /1437 (ٝـ) (  ٚ )َ2017-2016ثؼل رمو٠و اٌّواعؼخ اٌلافٍ١خ ؽظٍذ وٍ١خ اٌزّو٠غ ػٍٝ
اٌلهع اٌفؼ ٝف ٝعٛكح اٌجؤبِظ ِٓ ِؼبٌِ ٝل٠و اٌغبِؼخ
 رمو٠و اٌّواعؼخ اٌلافٍ١خ ٌزم ُ٠ٛعٛكح األكاء ٌجواِظ وٍ١بد اٌغبِؼخ األوبك١ّ٠خ (اٌّواعؼخ اٌقبَِخ( ٌغٛكح ثؤبِظ
اٌزّو٠غ ؽظٍذ اٌىٍ١خ ( اٌجؤ بِظ) ػٍ ٝكهع وٍ١خ هائلح ف ٝعٛكح اٌجؤبِظ  ٛ٘ ٚكهع اٌزّ١ي (اٌَّز ٜٛاألٚي) ٚ
أ٠ؼب ؽظٍذ اٌىٍ١خ ػٍ ٝاٌلهع اٌن٘ج ٝف ٝاٌغٛكح ٌٍؼبَ اٌغبِؼ٘1439 -1438) ٝـ )( ِ ِٓ ) َ 2018-2017ؼبٌٝ
ِل٠و اٌغبِؼخ
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)7181-7182( )8341 -8341( ٝخ ٌٍؼبَ اٌغبِؼ١ٍ ٌٍىٕٞٛش اٌغ٠اٌزمش

ارششفذ وٍ١خ اٌزّش٠غ ثض٠بسح اٌغٛدح اٌشاثؼخ اٌز ٝلبَ ثٙب فش٠ك اٌزم ُ٠ٛاٌذاخٌٍٍ ٝغٛدح ثغبِؼخ اٌمظُ١
ٌٍؼبَ اٌغبِؼ٘1438 /1437 ٝـ  ٚثؼذ رمش٠ش اٌّشاعؼخ اٌذاخٍ١خ ؽظٍذ وٍ١خ اٌزّش٠غ ػٍ ٝاٌذسع
اٌفؼ ٝف ٝاٌغٛدح ٌٍؼبَ اٌغبِؼ٘ 1438 /1437 ٝـ ِٓ عؼبدح ِذ٠ش اٌغبِؼخ
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ِشد وٍ١خ اٌزّش٠غ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغٛالد اٌزم١ّ١١خ ألػّبي اٌغٛدح اثزذاء ِٓ اٌغٌٛخ األٌٍ ٌٝٚغٕخ
اٌّمّ١خ ألػّبي اٌغٛدح ِٚشٚسا ً ثبٌّشبسوخ فِ ٝؼشع اٌغٛدح اٌز ٜأل ُ١ف ٝػبَ  2012ػٍ ٝششف
ِؼبٌِ ٝذ٠ش اٌغبِؼخ ٚعذ٠ش ثبٌزوش أْ اٌىٍ١خ ؽظٍذ ػٍ ٝاٌذسع اٌجشٔٚض ٜف٘ ٝزا اٌّؼشع.
٘ ٚزا ٚلذ لذِذ اٌذوزٛسح ٘ذ ٜاٌغبِٕ ٌٟٚغمخ وٍ١خ اٌزّش٠غ ٔجزح ِخزظشح ػٓ اٌىٍ١خ ٚأػّبي ػّبْ
اٌغٛدح اٌز ٝرُ رٕف١ز٘ب ٚاٌز ٝعٛف رم َٛأ.دِ .بس٠زب ثبالؽالع ػٍٙ١ب ف ٝاؽبس ػٍّٙب وّشاعغ خبسعٝ
ألػّبي اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ ()2014-2013
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الهٌكل التنظٌمى لوحدة توكٌد الجودة
وتمٌٌم االداء

رئٌس مجلس ادارة الوحدة
( عمٌد الكلٌة )

مدٌر ومنسك العمل بالوحدة
(منسمة العمل بالكلٌة )

اللجنة االستشارٌة (مدٌر الوحدة و رؤساء اللجان الرئٌسٌة)

ٌغبْ سئ١غ١خ

ٌغبْ فشػ١خ

ٌغٕخ إٌّب٘ظ
اٌزؼٍ١ّ١خ

لجنة األرشاد
األكادٌمى

لجنة خدمة
المجتمع

لجنة الخطة
االستراتٌجٌة

ٌغبْ ِغزؾذصخ

لجنة الشكاوى
الخطةواعادة
الطالب
تظلماتلجنة
لالمتحانات
التصحٌح
التنفٌذٌة

لجنة الدراسة
الذاتٌة

لجنة البحث
العلمى

لجنة نشر
الوعى بثمافة
الجودة

لجنة تمٌٌم ودعم
الطالب
والتسهٌالت
العلمٌة
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اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌىٍ١خ  ٚاٌّئعغبد اٌظؾ١خ

ألبِذ وٍ١خ اٌزّو٠غ ثغبِؼخ اٌمظ ٬ ُ١ثبٌزؼبِ ْٚغ َِزشف ٝاٌٍّه فٙل اٌزقظظٌ ٬ ٝمبء رؼو٠فٟ
ظبد اٌظؾ١خ ٌّياٌٚخ ِٕٙخ اٌزّو٠غ ٬ػّٓ ثؤبِظ ؽبٌجبد الِز١بى
ثبِزؾبْ اٌ١ٙئخ اٌَؼٛك٠خ ٌٍزقظ ّ
ثبٌىٍ١خ  ٬اٍزفبك ِٕٗ ِب ٠ي٠ل ػٍ 110 ٝؽبٌجخ ٚ ٬مٌه ٌزأ٘ ٍٓٙ١لعز١بى الِزؾبْ اٌن٠ ٞؼل ِٓ اٌّزطٍجبد
األٍبٍ١خ ٌٍزظٕ١ف ٚاٌزَغ ً١اٌٌّّ ٟٕٙياٌٚخ اٌّ ٓٙاٌطج١خ ثبٌٍّّىخ.
ؽ١ش للَ وال ِٓ اٌلوزٛه ِظطف ٝثٛكه٠ه اٍزشبه ٞاٌزؼٍ ُ١اٌزّو٠ؼ ٟثبٌ١ٙئخ ٚ ٬اٌلوزٛه فبٌل
اٌؾظ١ض  ٬شوػ ٚاف ٟػٓ أّ٘١خ ٘نا الِزؾبْ ٚو١ف١خ الٍزؼلاك ٌٗ ٚ٬ػوٚهح اِزالن اٌّؼوفخ ٚاٌملهح
ػٍ ٝاعز١بىٖ  ِٓٚ ٬أعً رط٠ٛو ِٕٙخ اٌزّو٠غ ٚهفغ وفبءح اٌىٛاكه اٌؼبٍِخ ف ٗ١ثّب ٠ؾمك أ٘لاف هؤ٠خ
اٌٍّّىخ ٚ 2030ػّٓ اٌقطخ الٍزوار١غ١خ ٌٍ١ٙئخ ٚاٌز ٟرٙلف ئٌ ٝهفغ وفبءح اٌمطبع اٌظؾ ٟثّب ٠ؼٛك
ثبٌٕفغ ػٍ ٝاٌّغزّغ ٚاٌّو٠غ
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