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 الكلٌة الدكتور عمٌداألستاذ  كلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

لتحقٌق حلمنا نحو مستقبل واعد, تضافرت جهود أسرة كلٌة التمرٌض بجامعة قناة 

دمها الكلٌة للوقوف علً مواضع مع كافة المستفٌدٌن من الخدمات التً تقالسوٌس 

ص المتاحة لنا وكذلك كٌفٌة التغلب علً نقاط الضعف ستغالل الفرتنا وإقو

للوصول  وحددنا غاٌاتنا وإستراتٌجٌاتنا معا عملنا. تواجهناوالتحدٌات التً 

 .وهللا هو الموفق والمستعان ألهدافنا

 عمٌد الكلٌة                                                  

 أ.م.د/ وفاء عبد العظٌم الحسٌنً
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 الخطة اإلستراتٌجٌة عدادإفرٌق 

 عمٌد الكلٌة ورئٌس اللجنة أ.م.د/ وفاء عبد العظٌم الحسٌنً

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب محمد عبد هللا إٌناسأ.م.د/ 

 عضوا -مدرس إدارة التمرٌض د/ فتحٌه عبد الرازق عفٌفً

 عضوا –طفال األمدرس تمرٌض  د/منال فاروق محمد

 عضوا–مدٌر وحدة ضمان الجودة واإلعتماد  د/ رحاب حسن كفل

 عضوا –طفال األمدرس تمرٌض  د/ عزه إسماعٌل إسماعٌل

 عضوا –مدرس مساعد تمرٌض باطنً وجراحً  حسن م.م/ أمٌرة محمد علً

 عضوا -المجتمع  و األسرة صحة مدرس مساعد تمرٌض م.م/ سمر محمد عبد القادر

 عضوا -إدارة التمرٌض معٌد م/ اسراء محمد سلطان

 عضوا –الكلٌة  أمٌن أ/ محمد الشبراوي

 عضوا –مدٌر المالً للكلٌة ال  أ/ عٌسً سٌد الزغبً

 عضوا -مدٌر مكتب عمٌد الكلٌة اء الدٌن سامًأ/عاٌدة به

 عضوا -مدٌر مستشفً الجامعة التعلٌمً أ.د/ إلهام مدنً

 عضوا -مسئول التدرٌب بمدٌرٌة الصحة باإلسماعٌلٌة د/سوسن السٌد رمضان

 عضوا -نقٌب نقابة التمرٌض باإلسماعٌلٌة أ/ هٌام محمود علً

 عضوا -ابعة بالكلٌةطالب بالفرقة الر السٌد ط/ إبراهٌم عمر

 

 تم  مراجعة الخطة من كل من:

 مستشار رئٌس الجامعة للجودة والتطوٌر            أ.د/ ناهد محمد مصطفً علً

 مدٌر مركز ضمان الجودة بالجامعة أ.د/ محمد القلٌوبً                       
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 اإلستزاتيجيت الخطت  أعذادومزاحل  منهجيت 

 الخطت عذادإمزاحل 

 بالكلٌة  اإلستراتٌجٌةالخطة  عدادإالكلٌة بتشكٌل فرٌق  الدكتور عمٌد ستاذألا قامت

 ستها.ئابر

  الخدمات التً تقدمها لمصلحة الذٌن ٌإ رون وٌتؤ رون با أصحابقام الفرٌق بتحدٌد

مم لً المستشفً  -الطالب – اإلدارٌٌن -)أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم الكلٌة م ل

 األطرافمن  وآخرٌن باإلسماعٌلٌةنقابة التمرٌض  -صصًالجامعً ومستشفً التخ

 .(المجتمعٌة

 وكذلك جمع  المقابالت وأسئلة ستبٌاناتإلاأدوات جمع المعلومات م ل ) عدادإ

 . (اإلحصائٌات الهامة

  باألنشطةالمصلحة فً الخطة للقٌام  أصحابتم عقد عدد كبٌر من االجتماعات لكل 

حصر  -اإلطالع علً البٌانات ونتائج التحلٌل اإلحصائً -االستبٌانات عدادإ)  : التالٌة

تحدٌد الفجوة  -الوزن النسبً للمتغٌرات عدادإنتائج مسح البٌئة الداخلٌة والخارجٌة و

 األهدافالغاٌات و تحدٌد وصٌاغة  -تحدٌد وصٌاغة الرسالة والرإٌة  –وآلٌة سدها 

 .(بعة الخطة اإلستراتٌجٌةتحدٌد آلٌة متا -وضع الخطة التنفٌذٌة -واإلستراتٌجٌة

 مسودة الخطة. عدادإ 

 المصلحة علً مسودة الخطة والحصول  أصحابالعدٌد من ورش العمل إلطالع  جراءإ

 .علً التغذٌة المرتجعة

 عتمادها من مجلس الكلٌة.إوالنهائٌة النسخة  عدادإ 
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 لكلٌة التمرٌض  اإلستراتٌجٌةالخطة  عدادإمنهجٌة  :( 2 ) شكل

 جامعة قناة السوٌس

 

 تحذيذ الزؤيت و الزسبلت

 المتببعت و التقييم

 صيبغت الغبيبث

األهذاف  صيبغت

 االستزاتيجيت

 عذاد الخطت التنفيذيتإ

 التحليل البيئي

 

 لبيئت الذاخليتتحليل ا

 (7Sالقىة والضعف )

7S 

) 

7S 

 

 تحليل البيئت الخبرجيت

الفزص و التهذيذاث 
PEST)) 
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 ولألالباب ا

 التعرٌف بكلٌة التمرٌض

 

 

 التعرٌف بالكلٌة 2-2

 فلسفة الكلٌة  2-1

 حصائٌة هامة عن الكلٌةإبٌانا   2-3
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 ليتيسمبعإلبب كليت التمزيضب التعزيف: 1-1

م 2006عام  276رقم  الجمهوريلقرار ر اوصدبعد اإلسماعٌلٌة أنشئت كلٌة التمرٌض ب

حتٌاجات المنطقة للفئات التمرٌضٌة إلتلبٌة  وذلك ذات العام فًلدراسة الفعلٌة بها وبدأت ا

 .رعاٌة الصحٌةوالتً تم ل قطاعا كبٌرا وهاما فً مجال ال

رٌق الدائري بمحافظة بالط  4.5وتقع الكلٌة داخل حرم جامعة قناة السوٌس  بالكٌلو 

مترمربع ومبنً المدرجات  1000 علً مسطح  اإلداري. وللكلٌة مبنٌان )المبنً اإلسماعٌلٌة

 .(مترمربع 2200 علً مسطح 

عالً الجودة فً ظل  واألداءتمرٌض ٌتمٌزون بالكفاءة  ٌنٌوتتخذ الكلٌة مهمة تخرٌج أخصائ

عالم أصبح فٌ  تؤكٌد الجودة وتحسٌن األداء هو مشروع  الذي ٌجند ل  جزءا  كبٌرا من 

  تقدٌم خدمات وقائٌة اقتصادٌات  وعلمائ  وتتباري فٌ  الدول لتقدٌم أفراد قادرٌن علً

 احتٌاجات المجتمع. إطارفً  عالجٌة و

 من ثم تبن  كلٌة التمرٌض جامعة قناة السوٌس أسلوبا جدٌدا فً التعلٌم ٌعتمد علً:

 التعلٌم المبنى على حل المشكالت     
Problem Based Learning         

 التعلٌم المرتكز على المجتمع.   
Community Based Education 

 ٌواإلنسانٌةضٌة مع العلوم الطبٌة تكامل العلوم التمر 
Integration of Nursing Sciences with Medical Sciences and 
Humanities. 

 التعلم القائم علً التمكن من الكفاءات   
Competency Based Learning. 

 .التعلٌم التمرٌضً المبنى علً األدلة  
Evidence Based Nursing Education 

 جنب(. إلً)حٌث ٌتعلم الطالب كفرٌق جنبا  التعلم متعدد المهن 
Multi Professional Education 

 : هً علمٌة أقسام 6 لكلٌةوٌوجد با

  يوالجراح يقسم التمريط الباطن -1

 قسم تمريط األطفال -2
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  األمومت وأمراض النسا والتوليدقسم تمريط  -3

  المجتمع و األسرة صحت  قسم تمريط -4

 دارة التمريطإقسم  -5

 العقليت.والصحت  ينفسقسم التمريط ال -6

 

 

 السىيس قنبةلكليت التمزيض  جبمعت  يالتنظيم( الهيكل 2شكل )
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 فلسفت الكليت  :1-2

مجال تحقٌق الجودة الشاملة علً مجموعة من المبادئ تتم ل فً  فًتقوم فلسفة الكلٌة 

 االلتزام بـ 

  لألداء, والتحسٌن المستمر من الخدمة المستفٌدٌنحتٌاجات إمعرفة التوج  نحو . 

  تحقٌق جودة األداء. فًمشاركة جمٌع عناصر المنظومة التعلٌمٌة 

  كادٌمٌة بما ٌحقق المعاٌٌر األ الجامعًتطبٌق نظام التقوٌم الشامل لألداء. 

 بـ:فإن الكلٌة تلتزم من فلسفة الكلٌة  نطالقاإو

  أهدافهاخدمة المجتمع والبٌئة المحلٌة والعمل علً تحقٌق . 

  بٌن الكلٌة و المجتمع بكل مكونات  . تحقٌق الترابط 

  دوره فً ذلك . وإٌضاحتطبٌق ونشر   قافة الجودة  فًالمسئولٌة الواضحة لكل فرد 

 العمل داخل الكلٌة  أوج لتزام بمبادئ المساواة والعدالة والشفافٌة والمرونة فً جمٌع إلا. 

 ا لقدراتهم وفً ضوء التعامل مع الفروق الفردٌة  بٌن الطالب بما ٌحقق توقعاتهم وفق

 ٌحققها الخرٌج . إنالتً ٌجب  األداءمعاٌٌر جودة 

   ًمن اجل زٌادة القدرة  المنشودةتحقٌق  المعاٌٌر  إطارتحدٌد مجاالت التمٌز واإلبداع  ف

 التنافسٌة للكلٌة وخرٌجٌها  .

 ٌ ٌةة  والمشاركة المجتمعٌة بالكلالتحسٌن المستمر لجوانب المنظومة التعلٌمٌة والبح.  

 حتٌاجات المستقبلٌة للمجتمع والسعً نحو توفٌرها  .إلالتنبإ با 

  األداءمتطلبات التطوٌر فً  كؤحدالمتابعة والمراجعة والتقوٌم المستمر. 
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 هامة عن الكلٌة  إحصائٌا : 2-3

 والبشرٌة المادٌة اإلمكانٌات وحجم الخرٌجٌن و المقبولٌن الطالب عدادإل وفقا   الكلٌة تتطور

طالبة (  16)   ٌبلغ الطالب من بعدد األولً الجامعٌة المرحلة فً الكلٌة بدأتحٌث  لتوسعات,وا

 720عدد الطالب الملتحقٌن بالكلٌة ) جمالًإحتى وصل  2006/2007 الجامعًالعام  فً

 .2015/2016 الجامعًالعام  فًطالب وطالبة( 

 1026-1006( عدد طالب الكلٌة من 2جدول )

 األجمالى إناث كورذ الجامعًالعام 

1006/1007 ---- 26 26 

1007/1008 19 51 72 

1008/1009 62 89 240 

1009/1020 94 232 116 

1020/1022 200 262 162 

1022/1021 239 131 372 

1021/1023 265 139 503 

1023/1025 150 319 469 

1025/1024 151 380 611 

1024/1026 163 547 710 

 

 جمالًإكان  نشؤتها حٌث منذ والهٌئة المعاونة بالكلٌة التدرٌس هٌئة أعضاء ادأعد تطورت وقد

 حتى 2006/2007 الجامعًالعام  فًومعٌد  ( عضو هٌئة تدرٌس ومدرس مساعد13العدد )

 ( عضو هٌئة تدرٌس ومدرس مساعد66عدد ) جمالًإ إلى 2015/2016عام  فً وصلت

 .ومعٌد
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 1024/1026 الجامعًلتدرٌس والهٌئة المعاونة العام هٌئة ا أعضاء أعداد :(1جدول)

على  الدرجة القسم
رأس 
 العمل

أجازا  
 خاصة

 األجمالى
أستاذ 
 مساعد
 

 مدرس
 

مدرس 
 مساعد
 

 معٌد

 22 3 8 3 5 5 - تمرٌض األطفال

 22 1 9 3 6 2 2 تمرٌض األمومة والنسا والتولٌد

 26 3 23 6 7 3 - والجراحً الباطنًالتمرٌض 

والصحة  النفسًالتمرٌض 

 العقلٌة

2 - 1 6 8 2 9 

 22 - 22 4 3 1 2 التمرٌض إدارة

 22 - 22 3 5 5 - المجتمع و  األسرة تمرٌض صحة

 69 9 60 16 16 25 3 األجمالى

 
 1024/1026العاملٌن بالكلٌة منذ نشأتها وحتى عام  أعداد :(3)جدول 

 األجمالى العم حرفٌٌن مكتبٌة فنٌة تخصصٌة الجامعًالعام 

1006/1007 24 8 8 4 2 37 

1007/1008 26 8 8 4 2 38 

1008/1009 27 9 8 4 2 50 

1009/1020 26 8 8 4 2 38 

1020/1022 38 17 28 6 6 94 

1022/1021 55 17 24 6 7 99 

1021/1023 53 16 27 6 22 203 

1023/1025 53 14 24 5 22 98 

1025/1024 52 15 23 3 22 91 

1024/1026 37 15 23 1 22 87 
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 1024/1026وحتى عام  نشأتهاطالب الدراسا  العلٌا بالكلٌة منذ  أعداد :(5جدول )

 

2 

7 

10 
12 

24 

1 
0 

3 
4 4 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 دكتوراه ماجٌستٌر

 

 م 1026-1022 ودكتوراه( الدرجا  العلمٌة الممنوحة ماجستٌر 3شكل)

 

 

 

 األجمالى ماجستٌر دكتوراه الجامعًالعام 

 وافدٌن مصرٌٌن وافدٌن مصرٌٌن

1009/1020 5 - 22 - 24 

1020/1022 -  27 - 27 

1022/1021 7  11 5 33 

1021/1023 4  28 - 13 

1023/1025 8  10 - 18 

1025/1024 3 - 24 - 28 

1024/1026 7 - 26 - 13 



  

  52411رقم برٌدي :           اإلسماعٌلٌة  -الطرٌق الدائري 5.4الكلٌو  -العنوان:جامعة قناة السوٌس

 : ً   faculty.of.nursing@nursing.suez.edu.egبرٌد الكترون

 :ً  www.nursing.scuegypt.edu.eg    15موقع االلكترون
 

 م1011-1027جامعة قناة السوٌس  -الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة التمرٌض

 

 
 :تطور الموارد

435 15 
453303 

470712 4 0 13 
500000 

4507  
1114  

15 723. 5 152670.63 

44 27. 3 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 الحسابات الخاصة الموازنة الحكومٌة

 

 و الحسبببث الخبصتمىارد الكليت من المىاسنت الحكىميت  (: 4شكل ) 

 المىاسنت الحكىميت تشمل الببة الثبني و الزابع و الخبمس و السبدس
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 الباب الثانً

 التحلٌل البٌئً للكلٌة

 

 

 تحلٌل البٌئة الداخلٌة. 1-2

 تحلٌل البٌئة الخارجٌة 1-1

 مصفوفة تقٌٌم العوامل الداخلٌة 1-3

 مصفوفة تقٌٌم العوامل الخارجٌة 1-5

 الوضع التنافسً للكلٌة 1-4

 تحلٌل الفجوة 1-6
 



  

  52411رقم برٌدي :           اإلسماعٌلٌة  -الطرٌق الدائري 5.4الكلٌو  -العنوان:جامعة قناة السوٌس

 : ً   faculty.of.nursing@nursing.suez.edu.egبرٌد الكترون

 :ً  www.nursing.scuegypt.edu.eg    17موقع االلكترون
 

 م1011-1027جامعة قناة السوٌس  -الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة التمرٌض

 

 
 للكلٌة البٌئًالتحلٌل 

 (SWOT Analysis) ستخدامإب

 تحلٌل البٌئة الداخلٌة   1-2
 

معاٌٌر  إلًستنادا إ( ( SWOT analysisالتحلٌل البٌئً للكلٌة باستخدام  إجراءتم 

الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد بح ا عن نقاط القوة والضعف وذلك 

لماكٌنزي والذي ٌشمل  7Sعن كل مكون من مكونات البٌئة الداخلٌة طبقا لنموذج 

 المشتركة.القٌم  , المهارات,اإلجراءات, ةداراألفراد, اإلستراتٌجٌة, نمط اإل ,الهٌكل

 لبٌئة الداخلٌة لكلٌة التمرٌضتحلٌل ا: (  4جدول ) 

 نقاط الضعف نقاط القوة

  تعلم غٌر تقلٌدٌة أسالٌبتوافر.  ضعف خطة تنمٌة الموارد الذاتٌة.  

  مالئمة البرامج التعلٌمٌة الحتٌاجات

 .سوق العمل

 هٌئة التدرٌس  أعضاء قلة عدد

 .والهٌئة المعاونة

 توافر وسائل جٌده للتدرٌس والتعلم.  تؤصٌانة المنشعدم وجود خطة ل. 

 توجد للكلٌة خط  بح ٌة معتمدة ومفعلة.   تدرٌب العمل المٌدانً  أماكنقلة

 .للطالب

 ٌوجد بالكلٌة وحدة الخدمة الجماهٌرٌة.   الكلٌة ًمتابعة خرٌج آلٌةغٌاب. 
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 تحلٌل البٌئة الخارجٌة 2-2

مباشر فً  غٌر أوتم دراسة القوي والمتغٌرات الخارجٌة والتً تإ ر بشكل مباشر 

 الكلٌة وتخرج عن نطاق سٌطرتها وهذه القوي هً: تاراوقر أنشطة

 ( القوي السٌاسٌة والقانونٌةPolitical &legal Forces) 

 إلالقوي ا( قتصادٌةEconomic Forces) 

 إلالقوي ا ( جتماعٌة والحضارٌةSocial & Culture Forces) 

 ٌةالقوي  التكنولوج (Technological Forces). 

 

 ضتحلٌل البٌئة الخارجٌة لكلٌة التمرٌ :( 6ل ) جدو

 التهدٌدا  الفرص

من خالل وزاتً الصحة والتعلٌم  الدولةاهتمام 

 .العالً بمهنة التمرٌض

 .كلٌات التمرٌض الخاصة أعدادزٌادة 

كلٌات التمرٌض  خرٌجًالطلب المتزاٌد علً 

 .واإلقلٌمًعلً المستوي المحلً 

المقابل المادي المغري للعاملٌن فً مهنة 

 بالخارج. التمرٌض

زٌادة الموارد عن طرٌق الدعم المقدم من 

 .شركات المستلزمات الطبٌة

ضعف مستوي الطالب القادم من التعلٌم 

 .ال انوي

 . الخرٌجٌنضعف رواتب  .والدولٌة اإلقلٌمٌةالشراكة مع الجهات 

غٌر   أهلٌةمإسسات قٌام بعض  المدنًتعاون الكلٌة مع مإسسات المجتمع 

 لتمرٌض.متخصصة بمنح شهادات ل
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 مصفوفة تقٌٌم العوامل الداخلٌة 1-3

 لكلٌة التمرٌض جامعة قناة السوٌسمصفوفة العوامل الداخلٌة  :(7جدول )
الوزن  العنصر م

 النسبً
 القٌمة
Rate)) 

نقاط 
 الترجٌح

 مالحظا 

 نقاط القوة

ً علً حل المشكالت  2.4 4 0.3 غٌر تقلٌدٌةتعلم  أسالٌبتوافر  2 تعلٌم مبن
 ومتوج  نحو حل مشاكل المجتمع.

مالئمة البرامج التعلٌمٌة  1
 الحتٌاجات سوق العمل.

ً الكلٌة. 0.5 5 0.2  زٌادة الطلب علً خرٌج

توافر وسائل جٌده للتدرٌس  3
 والتعلم

معامل للغات والحاسب توافر  0.5 5 0.2
 والمحاكاةة ٌككلٌنوالمهارات اإل

توجد للكلٌة خط  بح ٌة معتمدة  5
 ومفعلة

0.2 4 0.4  

ٌوجد بالكلٌة وحدة الخدمة  4
 الجماهٌرٌة

تخدم كافة المستفٌدٌن داخل  0.5 5 0.2
 وخارج الجامعة

Subtotal   3.10  
 نقاط الضعف

ضعف خطة تنمٌة الموارد  2
 الذاتٌة 

الوحدات ذات  إٌراداتمحدودٌة  0.2 2 0.2
 لطابع الخاصا

هٌئة  أعضاءعدم كفاٌة  1
 التدرٌس والهٌئة المعاونة

 واإلجازاتبسبب ظروف السفر  0.06 2 0.06
 الوجوبٌة

عدم وجود خطة لصٌانة  3
 المنشآت

0.05 1 0.08  

تدرٌب العمل  أماكنقلة  5
 المٌدانً للطالب

0.04 1 0.2  ً محدودٌة سعة المستشفً التعلٌم
رٌض لتدرٌب طالب الطب والتم

 والمعاهد الفنٌة 
صعوبة التواصل ومحدودٌة  0.2 1 0.04 الكلٌة ًمتابعة خرٌج آلٌةغٌاب  4

 ً استجابة الخرٌجٌن فً الرد عل
 الكلٌة

Subtotal    0.55  

Total  2  3.65  

 الكلٌة فوق المتوسط. أداء أن, مما ٌعكس 3.64المجموع الكلً للنقاط المرجحة = أنحٌث 
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 ٌم العوامل الخارجٌةمصفوفة تقٌ 1-5

 مصفوفة العوامل الداخلٌة لكلٌة التمرٌض جامعة قناة السوٌس :(8جدول )

 

الوزن  العنصر م

 النسبً

 الترتٌب

 

نقاط 

 الترجٌح

 مالحظا 

 الفرص

من خالل وزاتً الصحة  الدولةهتمام إ 2

 والتعلٌم العالً بمهنة التمرٌض

وهذا ٌنعكس  فً اهتمام  الدولة  0.8 5 0.1

 ٌات التمرٌض.بكل

كلٌات  خرٌجًالطلب المتزاٌد علً  1

التمرٌض علً المستوي المحلً 

 واإلقلٌمً

0.1 5 0.8  

زٌادة الموارد عن طرٌق الدعم المقدم من  3

 شركات المستلزمات الطبٌة

وٌظهر هذا الدعم بالمإتمرات  0.5 5 0.2

العلمٌة وورش العمل المقامة 

 بالكلٌة.

  0.1 1 0.2 والدولٌة قلٌمٌةاإلالشراكة مع الجهات  5

تعاون الكلٌة مع مإسسات المجتمع  4

 المدنً

 اإلسعافات: دورات  أم لة 0.1 5 0.04

الت قٌف  -القوافل الطبٌة -األولٌة

 الصحً.

Subtotal    1.5  

 التهدٌدا 

 ظهور كٌانات منافسة. 0.2 1 0.04 كلٌات التمرٌض الخاصة أعدادزٌادة  2

ي المغري للعاملٌن فً مهنة المقابل الماد 1

 بالخارج. التمرٌض

 .سفر الكفاءات لخارج البالد 0.2 2 0.2

ضعف مستوي الطالب القادم من التعلٌم  3

 .ال انوي

العتمادهم علً إستراتٌجٌة  0.2 2 0.2

 .التلقٌن

 .االقتصاد النكماشنظرا  0.04 2 0.04 .ضعف رواتب الخرٌجٌن  5

غٌر قٌام بعض مإسسات أهلٌة   4

 .متخصصة بمنح شهادات للتمرٌض

فقد مصدقٌة الشهادات  0.2 1 0.04

 الممنوحة.

Subtotal    0.54  

Total    1.84  
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 الوضع التنافسً للكلٌة: 1-4

 ٌتلخص الوضع التنافسً للكلٌة فً التالً:

ميع تيوافر لٌم عن طرٌيق حيل المشيكالت التع جدٌدة للتعلم م ل أسالٌباستخدام  .1

معميل مهيارات  ,اآلليًمعميل للحاسيب  متمٌزة م ل معمل اللغات,وسائل تعلٌم 

 معمل للمحاكاة. ,

إللتحياق طليب زٌيادة ال إليً مميا أديالسمعة الممتيازة لخرٌجيً كلٌية التميرٌض  .2

مستشيفً التخصصيً لجامعية قنياة السيوٌس م ل) المستشيفٌاتب طالب اإلمتٌاز

مستشيفً  ,مس التخصصيً, مستشيفً اليدفاع الجيويمستشفً جامعة عٌن ش ,

 األداءنظييرا لمييا ٌتمٌييز بيي  الخييرٌج فييً ( وذلييك  57357 األطفييالسييرطان 

 التمرٌضً.

 األولٌية اإلسيعافاتدورات  فً زٌيادة عقيد والمتم لة الخدمة المجتمعٌة المتمٌزة .3

التيً تسييتهدف المجتمييع داخييل وخييارج الجامعية وكييذلك المشيياركة الفعاليية فييً 

 بالجامعة.قوافل اإلصحاح البٌئً بالمنظقة المحٌطة 

الجغرافييً  بيياإلقلٌمولييم تييتمكن الكلٌيية مقارنتهييا كمإسسيية مييع الكلٌييات النظٌييرة 

بيييدأت كمعهيييد عيييالً  والتيييً  بجامعييية بورسيييعٌدنظيييرا الن كلٌييية التميييرٌض 

بتغٌٌير  الجمهيورير القيرار وصيدكلٌية بعيد   إلًم  م تحولت 1660للتمرٌض 

وشييمل  م  2000 عييامكلٌييات التمييرٌض  إلييىمسيمى المعاهييد العلٌييا للتمييرٌض 

    ض بجامعة الزقازٌق.كلٌة التمرٌنفس القرار الجمهوري 

كلٌيية التمييرٌض جامعيية بهييا ب األداءتقييارن مصيفوفة  أنوليذلك اختييارت الكلٌيية 

 قنياةأنشيئت بي  كلٌية التميرٌض جامعية  ذيال أنشئت فً ذات العام حلوان والتً

ة والخارجٌية بيٌن السوٌس. وكانت نتائج مقارنة تقٌٌم مصفوفة العوامل الداخلٌي

 (6المإسستٌن كما موضح بالجدول )
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(: مقارنة مصفوفة تقٌٌم العوامل الداخلٌة والخارجٌة بٌن كلٌتً تمرٌض 9جدول )

 .جامعة قناة السوٌس وجامعة حلوان

 اسم الكلٌة
عام 

 اإلنشاء

جمالً مصفوفة تقٌٌم العوامل إ

 الداخلٌة

جمالً مصفوفة تقٌٌم إ

 العوامل الخارجٌة

 1.84 3.65 1006 جامعة قناة السوٌس –التمرٌض  كلٌة

 1.49 3.5 1006 جامعة  حلوان –كلٌة التمرٌض 

 تحلٌل الفجوة بٌن الوضع المأمول والوضع الحالً 1-6
لكلٌة التمرٌض بعد إجراء التحلٌل البٌئً والوقوف على نقاط القوة والضعف فً البٌئة الداخلٌة 

, كان البد كلٌةالتهدٌدات فً البٌئة الخارجٌة المحٌطة بالقناة السوٌس وكذلك الفرص وجامعة 

 والوضع المؤمول لها.  كلٌةمن إجراء تحلٌل للفجوة بٌن الوضع الحالً لل

 سد الفجوة آلٌا  الحالًالوضع  الوضع المأمول م

زٌادة الموارد الذاتٌة  2

 للكلٌة

ضعف مصادر 

 التموٌل الذاتً

 

  للموارد الذاتٌة. الحالًتشكٌل لجنة لتقٌٌم الوضع 

 واضحة  لزٌادة موارد الكلٌة. آلٌاتضع و 

 الموارد الذاتٌة واعتمادها ومتابعة  وضع خطة تنفٌذٌة لزٌادة

 .تنفٌذها

نسبة أعضاء هٌئة  1

التدرٌس والهٌئة 

الطالب  إلًالمعاونة 

تتوافق مع المعدالت 

 المرجعٌة

 أعضاءعدم كفاٌة 

هٌئة التدرٌس 

 والهٌئة المعاونة

  هٌئة الومن أعضاء هٌئة التدرٌس  األقساماحتٌاجات تحدٌد

  .معاونةال

 كافٌة من الهٌئة  أعدادالجامعة بشؤن تعٌٌن  إدارة التنسٌق مع

 األقسام العلمٌة. الحتٌاجاتالمعاونة سنوٌا طبقا 

 للحصول علً الهٌئة المعاونة و أعضاء هٌئة التدرٌسٌزتحف

 .األعلىالدرجة العلمٌة 

شكل ب المنشآتصٌانة  3
 دوري

عدم وجود خطة 

 .تآالمنشصٌانة ل

  خطة  عدادإو منشات الكلٌةل الحالًتشكٌل لجنة لتقٌٌم الوضع

  والسالمة األمنمتكاملة لصٌانة المنشات وتحقٌق معاٌٌر 

 كافٌة  أماكن توافر 5
 المٌدانًتدرٌب لل

 للطالب
 

 أماكنعدم مالئمة 
ً الت درٌب المٌدان
 الطالب. عدادأل

  لمحافظة  الجغرافًداخل النطاق  المٌدانًلتدرٌب ا أماكنتحدٌد

 .اإلسماعٌلٌة

 ةالطالب المتزاٌد أعدادالستٌعاب  المٌدانًللتدرٌب  وضع خطة. 



  

  52411رقم برٌدي :           اإلسماعٌلٌة  -الطرٌق الدائري 5.4الكلٌو  -العنوان:جامعة قناة السوٌس

 : ً   faculty.of.nursing@nursing.suez.edu.egبرٌد الكترون

 :ً  www.nursing.scuegypt.edu.eg    23موقع االلكترون
 

 م1011-1027جامعة قناة السوٌس  -الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة التمرٌض

 

 

 سد الفجوة آلٌا  الحالًالوضع  الوضع المأمول م

أبحاث علمٌة إنتاج  4
تزٌد من   تطبٌقٌة

جودة الرعاٌة 
 الصحٌة

األبحاث بعض 
 العلمٌة غٌر تطبٌقٌة

  األولوٌات. حسبمشاكل المجتمع تحدٌد 

 ٌة التحتٌة للبحث العلمً. دعم وتطوٌر البن 

 الهٌئة المعاونةتحسٌن القدرات البح ٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس و. 

6 

جهيياز إداري مسييتوفً 

ٌييييييييييييزو ل معييييييييييياٌٌر األ

6001/2015. 

عدم استكمال 

التوصٌف 

الوظٌفً للجهاز 

 اإلداري. 

  

  6001/2015معاٌٌر األٌزو الجهاز اإلداري  ل استٌفاء. 

 ٌة لجهاز األدارى و إعداد خطة تدرٌبٌة تقٌٌم اإلحتٌاجات التدرٌب

 ألستٌفاء هذه األحتٌاجات
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 الباب الثالث

 الرؤٌة والرسالة والقٌم المتبناه

 

 الرؤٌة

 الرسالة

 القٌم المتبناه
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 الرؤٌة والرسالة

الرإٌة والرسالة وتطوٌرها بمشاركة كل األطراف   تحدٌث وفً ضوء ما تقدم  تم

 ووضعها فً صورتها النهائٌة فً الوقت الحالً:

 الرؤٌة

 

 ال

 

 

 

 

 الرسالة

 

 

 

 

 

 

  

 

الرٌادة  تتطلع كلٌة التمرٌض جامعة قناة السوٌس إلً

الرعاٌة فً التعلٌم التمرٌضً لمواكبة تطور  والتمٌز

 .قلٌمٌاإالصحٌة محلٌا و

 

تقيييدٌم تخييرٌج أخصيييائً تميييرٌض مإهييل وقيييادر عليييى 

كتسييياب جيييدارات إرعاٌييية صيييحٌة متمٌيييزة مييين خيييالل 

حتٌاجييات المجتمييع فييى إتعلٌمٌيية وبح ٌيية وخدمٌيية تلبييى 

 خالقً.أطار مهنى وإ
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 هالمتبناالقٌم 

 .المحاسبة وإجراءاتعرض المشكالت وحلها  فًالشفافٌة  .1

 .لضمان التمٌز واألخالقٌاتبالقٌم  لتزاماإل .2

 .المستمر من اجل النهوض بالكلٌة ولتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة  العطاء .3

  .العمل فً والتفانً اإلخالص .4

 .بٌن أسرة الكلٌة والمجتمع المحٌط التعاون .5

 .العملٌة التعلٌمٌة والبح ٌة فًجدٌد  ماهونفتاح على كل واالبتكار اإل .6
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 الباب الرابع

 ستراتٌجٌة وإلا التاٌا  واألهداف

 ا  البدٌلةستراتٌجٌإلا

 

 التاٌا  5-2

 الستراتٌجٌةاالهداف ا 5-1

 االستراتٌجا  البدٌلة 5-3
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 ا  البدٌلةستراتٌجٌإلا   ستراتٌجٌة وإلا التاٌا  واألهداف

 إلييًلقييد تييم ترجميية الرإٌيية المسييتقبلٌة ورسييالة كلٌيية التمييرٌض جامعيية قنيياة السييوٌس 

 .التالٌةالغاٌات 

 التاٌا  5-2

 .المحلً واإلقلٌمً ٌلبى إحتٌاجات المجتمعخرٌج  عدادإ .1

 .دراٌة بالكلٌةتطوٌر الكوادر األكادٌمٌة واإل .2

 علمٌة تطبٌقٌة بالشراكة مع المجتمع البح ً المحلً والدولً. أبحاث إنتاج .3

 .تفعٌل نظام الجودة الشاملة بكل قطاعات الكلٌة .4

 تعزٌز دور الكلٌة فً خدمة المجتمع وتقدٌم رعاٌة صحٌة ممٌزة. .5

 دة الموارد الذاتٌة.حتٌة و زٌاتالحفاظ علً البنٌة ال .6

 1010-1024وتتسااق غاٌااا  الكلٌااة مااع غاٌااا  الخطااة اإلسااتراتٌجٌة للجامعااة 

 وهً

 .وإقلٌمٌاتقدٌم خرٌج  قادر علً المنافسة محلٌا   -1

 توفٌر بٌئة داعمة للدراسات العلٌا والبحث العلمً  الموج  لخدمة المجتمع. -2

 الجامعة الذكٌة إلًالسعً للتحول  -3

 .وإقلٌمٌااألكادٌمً محلٌا  العتماداتحقٌق   -4

 تعزٌز دور الجامعة فً خدمة المجتمع والتنمٌة المستدامة -5

 .ياإلدارتطوٌر الجهاز  -6
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 اإلستراتٌجٌة األهداف 5-1

 .العلٌا رٌوس والدراساتولمرحلتى البكال تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة .1

 تعزٌز الدعم الطالبً واألنشطة الطالبٌة. .2

 ن.تعزٌز دعم الخرٌجٌ .3

 أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة. أداء تحسٌن كفاءة .4

 .بالكلٌة الجهاز اإلداريأداء  سٌنتح .5

 توفٌر البٌئة الداعمة للبحث العلمً والبحوث التطبٌقٌة المتمٌزة. .6

 .الداخلً بالكلٌةالجودة  دعم نظام .7

 دعم نظام المراجعة الخارجٌة . 

 مٌة البٌئة.تعزٌز دور الكلٌة فً المشاركة المجتمعٌة وتن .6

   .صٌانة البنٌة التحتٌة للكلٌة  .10

 .للكلٌة  تعزٌز الموارد الذاتٌة .11

 البدٌلة ا ٌاإلستراتٌج 5-3

 سييتراتٌجٌاتإقييررت الكلٌيية اسييتنباط  (SWOT)بعييد تحلٌييل نتييائج التحلٌييل البٌئييً 

 :وهً كالتالً (TOWS) بدٌلة باستخدام مصفوفة

اسيتخدام نقطية القيوة المم لية  إليًوتسيتند   (SOاستراتٌجٌا  النمو والتوسٌع )  - أ

التعلييٌم غٌير تقلٌدٌيية بالكلٌيية مييع الفرصية المتاحيية ميين اهتمييام  أسييالٌبفيً تييوافر 

لزٌيييادة االدولييية مييين خيييالل وزارة الصيييحة والتعليييٌم العيييالً بمهنييية التميييرٌض و

بالكلٌيية وسييتتكامل  هييذه العناصيير فييً   الطييالب الملحقييٌن أعييدادالمسييتمرة فييً 
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محلٌيا التميرٌض القيادرٌٌن عليً المنافسية   أخصيائًن اكبر عدد ممكين مي  أعداد

 .وإقلٌمٌا

وتتم ييل فيً التغلييب عليً بعييض نقيياط   (WO) التطااوٌر والتحساٌن إساتراتٌجٌة - ب

الضعف م ل عدم وجود  خطة لتنمٌة الميوارد الذاتٌية وانتهياء فرصية  الحصيول 

بعيض شيركات  المسيتلزمات  الطبٌية فيً تحسيٌن ميوارد  نعلً الدعم الميادي مي

لتنمٌية المهيارات ت العلمٌية بالكلٌية وعقيد ورش عميل كلٌة  م ل  دعيم الميإتمراال

تيدرٌب عليً كٌفٌية اسيتخدام السيبورة ال كيذلكالتدرٌس و هٌئة ألعضاءكلٌنكٌة  إلا

 .الذكٌة
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