مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد_كلية التمريض _جامعة أسيوط

سيبسبت الكلية
لقطبع شئون
التعليم والطالة
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سياسات الكمية لقطاع شئون التعميم والطالب
المجنة المشاركة في إعداد سياسات الكمية لشئون التعميم والطالب :
د /سعاد أحمد غالب

أستاذ مساعد بالكمية

د /سماح محمد عبد اهلل

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

د /إنتصار محمد يونس

أستاذ مساعد بالكمية

د /نادية عبد الغني

مدرس بالكمية

أستاذ مساعد بالكمية

د /فاطمة رشدي محمد

د /مديحو عمي محمود

مدرس بالكمية

د /نعمة محمد المغربي

أستاذ مساعد بالكمية
مدرس بالكمية

د /نوره عبد الحميد
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سياسات الكمية لشئون التعميم والطالب
بكمية التمريض – جامعة أسيوط
قواعد عامة لشئون التعميم والطالب :
 .1اإللتزام بق اررات لجنة شئون التعميم والطالب والمعتمدة من مجمس الكمية.

 .2اإللت ززام بالقواعززد المعمززول بيززا بالكميززة بشززدن يبززول الطززالب الجززدد فيمززا ي ززص اإل تبززارات و
التحويل من والي الكمية.

 .3اإللتزام بالجداول الدراسية المعمنة والمعتمدة لكل الفرق بمرحمة البكالوريوس.
 .4أ -توفير المصزدر العممزي لمطالزب مزن اميسزام العمميزة مزن زالل مركزز توزيزا الكتزاب بالكميزة
والقسم العممي الم تص بسعر مناسب لمطالب.

ب -تتاح بالمكتبة المراجا في الت صصات الم تمفة لمتمريض لمساعدة الطالب
الل سنوات الدراسة بالكمية.

 .5عمل يوائم مكافدة الطالب المتفويين حسب النظام المتبا بالجامعة.
 .6عمل يوائم الطالب المقيدين بالفرق الم تمفة/ولكل مقرر.

السياسات الخاصة بشئون التعميم والطالب :

أ -تطبيق الالئحة والقواعد الدا مية لمكمية ويانون تنظيم الجامعات من الل -:
 الحفاظ عمي النسبة بين عدد الطالب وأعضاء ىيئة التدريس.

 اإللتز ززام بالج ززداول الد ارس ززية بالنس ززبة لس ززاعات الت ززدريس-أم ززاكن الت ززدريس-إع ززداد القز زوائم ال اص ززة
بالطالب لكل فرية/مقرر.

ب -إتاحة الوسائل التي تسيم في عممية التعمم من الل -:

 تجييز المعامل وياعات الدرس بما يتوافق ما ضمان جودة عممية التعميم لمطالب.
 تجييز ياعات الدرس/المدرجات بما يتيح إست دام التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتدريب.

 متابعز ززة تحز ززديث المقز ززررات بمز ززا يتوافز ززق مز ززا المعز ززايير امكاديميز ززة المتبنز ززاة لمبرنز ززام فز ززي مرحمز ززة
البكالوريوس لطالب كمية التمريض – جامعة أسيوط.

 مراجعززة تحززديث البرنززام لمرحمززة البكززالوريوس بمززا يواكززب متطمبززات السززوق بالنسززبة ل زري كميززة
التمريض والتطور العممي في المجال.
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 تشززجيا واتاحززة الفرصززة لمطززالب لننتقززال مززن اإلعتمززاد عمززي الغيززر ةالتعمززيم إلززي مرحمززة الززتعمم
الذاتي وذلك حسب جدول معمن لمطالب.

تحديد عدد الطالب والقدرة اإلستيعابية لمكمية :

 تراجا شئون الطالب أعداد الطالب وما يتناسب ما أعداد ومساحة المزدرجات وياعزات التزدريس
والمعامززل وكززذلك أعززداد أعضززاء ىيئززة التززدريس والييئززة المعاونززة م وتعززرض نتيجززة المراجعززة عمززي

لجنزة شزئون التعمزيم والطززالب إليتزراح أعزداد الطززالب لمعزام الجزامعي القزادم ثززم تعزرض عمزي مجمززس

الكمية.

 تقوم إدارة الكمية بإعداد مذكرة وعرضيا عمي لجنة شئون التعميم والطالب بالجامعة لمموافقة عمي
اإلعززداد المقتززرح واعتمززاده ثززم مززن لجنززة المجمززس امعم ز لمجامعززات لتحويميززا غمززي مكتززب التنسززيق

لعمل الالزم.

قبول الطالب الجدد بالكمية :

 بعد توافر الشروط المؤىمة ةالعممية لمقبول بالكمية مزن حيزث الزدرجات وترشزيح مكتزب التنسزيق م
تحدد إدارة الكمية من الل لجنزة شزئون التعمزيم والطزالب وبعزد موافقزة مجمزس الكميزة عمزي اإلعزالن
عن موعد اإل تبارات الش صية ال اصة بقبول الطزالب بالكميزة ويزتم التجييزز واإلعزداد لنجزراءات

التالية -:

 مراجعة يوائم المتقدمين ما بطاية الترشيح الواردة من مكتب التنسيق .
 تقسيم الطالب لمجموعات واعداد يوائم بذلك.

 إعالم الطالب بموعد اإل تبارات ومكانيا ويكون معموم ومحدد.

 يعمن عن موعد اإل تبارات عمي المويا الرسمي لشئون الطالب بالكمية عمي الشبكة العنكبوتية.
 يتم تشكيل لجان اإل تبارات الم تمفة من السادة أعضاء ىيئة التدريس.

 تشكل كل لجنة من لجان المقابمة الش صية بشكل أساسي من ثالثة أعضاء من ىيئة التدريس بالكمية.
 يتم اإلعالن عن نتيجة اإل تبارات في يوائم توضا في مكان معموم.

 يززتم تحديززد موعززد لمفحززص الطبززي لمطززالب المقبززولين بالكميززة باإلتفززاق مززا المرايبززة الطبيززة التابعززة
لمجامعة كشرط إلتمام القيد بالكمية.

 إست راج إستمارة تسديد الرسوم ال اصة بالطالب في كل فرية.
التحويل من  /إلي الكمية :
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 يسززمح لمطالززب بالتحويززل مززن والززي الكميززة وفقززا لقواعززد تنظميززا إمززا ل زوائح الكميززة أو يززانون تنظززيم

الجامعات.

 يمكن لمطالب التحويل من كمية إلي أ ري لعدم رغبتزو او رغبتزو فزي الد ارسزة فزي تمزك الكميزة دون
غيرىز ززا وفز ززق مز ززا تتيحز ززو نسز ززبة التحويل/حالز ززة الطالز ززب بالنسز ززبة لممجموع/البرنز ززام الد ارسز ززي/المويا

الجغرافي لو.

التدريب الميداني/العممي :

 تعتمد الكمية في تدريسيا لمطالب بشكل كبير عمي تدريب الطالب بطزرق ووسزائل متعزددة وتشزمل

التدريب فيةالمعامل-المستشفيات-الوحدات الصحية-المدارس-المصزانا-القزري ...إلز

ممزا يتزيح

لمطالب التدريب في سنوات الدراسة الم تمفة في جميا المجاالت ذات الصمة بدراستة.

 تقززوم مجززالس اميسززام بتحديززد امىززدام المرجززوة مززن التززدريب الميززداني وا تيززار أمززاكن التززدريب م
وت طززر إدارة الكمي ززة بطمب ززات اميس ززام ف ززي أم ززاكن ومواعي ززد الت ززدريب والمش ززاركين فيي ززا ومجموع ززات
الطالب حسب ريطة زمنية يرسميا القسم إلي شئون الطالب ويتم إعتمادىا وعرضيا عمي مجمس
الكمية والموافقة عمييا م ثم م اطبة امماكن المعنية بالتدريس م ذ الموافقات.

 تقززوم اميسززام العمميززة الم تصززة بمتابعززة عمميززة التززدريب لمطززالب مززن يبززل السززادة أعضززاء ىيئززة
التدريس بيا والييئة المعاونة حسب ريطة التدريب لكل مكان أو فرية.

 في حالة التدريب الميداني ارج المستشفيات الجامعية تتم م اطبة ةالسيارات من يبل شئون
الطالب بعد تقدم مجمس القسم الم تص بطمب لتوفير وسيمة إنتقال لمطالب ةذىابا-إيابا من
والي مكان التدريب حسب الجداول الموضوعة.

التظممات والشكاوي :

 تنتي الكمية آلية لمتظممات ةالشكاوي وذلك بت صيص صناديق في اماكن محددة ومعمنة
لوضا شكاوي الطالب بيا.

 الشكاوي ربما تكون ةشفيية-فردية-جماعية من الطالب.

 تفحص الشكاوي من يبل وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب ليحدد مصدر الشكوي وآلية الرد
عمييا لمطالب عن طريق :

أ -حميا مباشرة.

ب -إرساليا إلي القسم الم تص.
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ج -عرضيا عمي لجنة شئون التعميم والطالب.

د -تصعيدىا لمجمس الكمية إذا أيتضي اممر.
 في حالة التظمم لنتيجة أي مقرر :

 يقوم الطالب المتظمم بكتابة طمب لنطالع عمي كراسة اإلجابة المراد التظمم فييا م ويقوم وكيلالكمية بإ طار رئيس كنترول الفرية التابا ليا.

 تحديد موعد لمطالب ويتم إ طار واستدعاء عضو ىيئة التدريس القائم بالتصزحيح لحضزور لجنزةالتظمم ززات ف ززي وج ززود وكي ززل الكمي ززة لش ززئون التعم ززيم والط ززالب ورئ ززيس كنت ززرول الفري ززة والطال ززب
صاحب التظمم ويكتب تقرير بنتيجة التظمم ويعتمد من وكيل الكمية ويويا عميو جميا الحضور
ويتم فحص درجة اإلجابة ويتم التعديل أو عدم التعديل حسب نتيجة التظمم والتقرير.

 يحززدد موعززد إلنعقززاد المجنززة تضززم أسززتاذ المززادة-الطال زب المززتظمم-صززورة ك ارسززة اإلجابززة-رئززيسالكنترول-وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب-موظم شئون الطالب.

األنشطة الطالبية :

 اإلىتمام بمشاركة الطالب مزن جميزا الفزرق الد ارسزية فزي امنشزطة الطالبيزة بمزا ال ي زل بالعمميزة
التعميمية وبما يتفق ما الجداول الدراسية لمطالب.

 تحسززين وتشززجيا التواصززل بززين أعضززاء ىيئززة التززدريس بالكميززة والطززالب المشززاركين فززي امنشززطة
الم تمفة وتيدم إلي تنمية الطالب ذىنيا وبدنيا.

 تمثيل الكمية في امنشزطة الطالبيزة بالجامعزة ةمركزيزا/ال مركزيزا ممزا ينمزي لزدي الطزالب ميزارة
التواصل ما طالب آ رين واكتساب الميارات لدييم من الل المشاركة.

تطوير مها ارت الطالب :

 مزن ززالل إعززداد أبحززاث والمشززاركة فززي النززدوات الذاتيزة عمززي مسززتوي دا مززي بالكميززة ثززم التصززعيد
إلي المنافسة بين كميات الجامعة مما يتيح لمطالب إكتساب ميارات الثقة فزي الزنفس والتنزافس عمزي

مراكز متقدمة في اإلتصال واعداد امبحاث والنقاش.

 تززوفير واتاحززة معامززل الحاسززب اآللززي بمززا يتناسززب مززا أعززداد الطززالب حت ز يتسززن ليززم التززدريب
وتعمم لغة الحاسوب وتطوير الميارات التكنولوجية في التواصل.

 إسززت دام المعامززل المت صصززة فززي ت صصززات التم زريض الم تمفززة لتززدريب الطززالب عمميززا لرفززا
الميارات واآلداء.

6
Tel.0882335520

Fax : 0882335520
http://www.aun.edu..eg/fac_nursing/index.htm
Email: facnsg.qaunit@yahoo.com

مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد_كلية التمريض _جامعة أسيوط

 إست دام أنماط التعمم الم تمفة لثقل ميارات الطالب ةالمعرفية-الميارية-الذىنية .
 إست دام معمل التعمم الذاتي لمطالب كنوع من التطوير المياري.
متابعة حضور الطالب (دخول/حرمان) من اإلمتحان :

 تطبق الالئحزة ال اصزة بكميزة التمزريض-جامعزة أسزيوط والتزي التسزمح لمطالزب بزد ول اإلمتحزان

إذا تغيززب اكثززر مززن  %25مززن عززدد أيززام المقززررم وفززي حالززة تعززدي ىززذه النسززبة يحززرم الطالززب مززن
د ززول اإلمتحززان بنززاء عمززي ي زرار مززن مجمززس القسززم الم ززتص م وتعززرض مززذكرة مززن مجمززس القسززم

الم ززتص عمززي لجنززة شززئون التعمززيم والطززالب لمموافقززة تمييززدا لعرضززيا عمززي مجمززس الكميززة إلعتمززاد
الحرمان لت طي نسبة الغياب م ويسبق ىذا اإلجراء إنذار الطالب بغيابو يبل ت طية النسبة المقررة

لتنبييو بيا وارسال اإلنذار لولي اممر عمي مقر إيامتو لمعمم.
اإلعداد لإلمتحانات النهائية :

 إعداد طة لنمتحانات باإلجراءات المصاحبة لنمتحانات موثقة من مجالس اميسام ثم تعرض
عمي لجنة شون التعمم والطالب ومعتمدة من مجمس الكمية.

 عززرض مقتززرح جززدول اإلمتحززان النيززائي لمعززام الجززامعي عمززي الطززالب واميسززام واج زراء التعززديل
المقترح يدر المستطاع بما يتفق ما توازن الجدول.

 اإلعززالن عززن ريطززة اإلمتحانززات فززي موعززد مناسززب ويبززل موعززد اإل تبززار بويززت كززام ةعممززي-

شززفيي-نظززري ويكززون تنسززيق جززدول اإلمتحززان العممززي مسززئولية شززئون الطززالب مززن ززالل وكيززل
الكمية لشئون التعميم والطالب ولجنة شئون التعميم والطالب.

 إتاحة الوسائل التي تساعد عمي غتمام عممية التصحيح والرصد بشكل صحيح وسريا.

 اإلىتمززام بضززرورة إعتمززاد مجززالس اميسززام لمواعيززد اإل تبززارات بدنواعيززا وا طززار شززئون الززتعمم
والط ززالب بالمش ززاركين م ززن القس ززم ف ززي اإل تب ززارات والتص ززحيح وعرض ززيا عم ززي لجن ززة ش ززئون التعم ززيم

والطالب واعتماد التشكيل من مجمس الكمية.

نظم التصحيح والتقويم :

 إسززت دام التصززحيح اإللكترونززي كرليززة لمسززرعة والديززة والشززفافية والعدالززة لجميززا الطززالب وتززوفير

الجيد والويت لمسادة أعضاء ىيئة التدريس.
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 إست دام التصحيح المزدوج لألسزئمة المقاليزة كوسزيمة لضزمان العدالزة والديزة فزي التصزحيح م ويزتم
م ززن ززالل وح ززدة التص ززحيح اإللكترون ززي بالكمي ززة بتحدي ززد موع ززد مس ززتاذ الم ززادة ومس ززئول التص ززحيح
اإللكتروني وتسمم النتيجة بعد اإلنتياء من عممية التصحيح إلي رئيس الكنترل.

 تشززكيل لج ززان لتس ززيير اإلمتحان ززات لمف ززرق امربززا م ززن أعض ززاء ىيئ ززة الت ززدريس بالكمي ززة/الكنتروالت
الم تمفة وت تص ىذه المجان باآلتي-:

 أ ذ عينة عشوائية من كراسات إجابة الطزالب لكزل مقزرر بنسزبة  %11لممزواد التمريضزية ونسزبة %21لممواد الغير تمريضية.

 -مراجعة بيانات الطالب والتدكد من توييا المالحظ عمييا.

 مراجعة التصحيح والدرجات بدا ل الكراسة والتدكد من مطابقتيا عمي المرصود عمي الغالم. -التدكد من أن كل جزئية في امسئمة واجابات الطالب يد تم تصحيحيا ووضا الدرجة ليا.

 -مراجعة الورية اإلمتحانية ومطابقتيا لممعايير ال اصة بالمواصفات الصحيحة لمورية اإلمتحانية.

 عمززل إحصززائية لنتيجززة المقززرر مززن ززالل إسززت دام التوزيززا الطبيعززي أو المعززدالت لمززدرجات لكززلمقرر Normal distribution curve

 -المتابع ززة م ززن ززالل مرك ززز القي ززاس والتق ززويم لوض ززا نت ززائ تحمي ززل اإل تب ززارات النيائي ززة لممق ززررات

الم تمفة في الفرق لمرحمة البكالوريوس م وا طار اميسام بنتائ التحميل لتمك اإل تبارات.
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