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 ب أهم اختصاصات وكيل الكلية لشئون التعليم والطال

  شئون الطلبة فى الكلية واإلشراف على التدريب العملى للطالب . تصريف 

   دراسة مقترحات األقسام فى شأن الندب للتدريس واالمتحانات خارج الكلية

 تمهيداً لعرضها على مجلس الكلية . 

 . اإلشراف على رعاية الشئون االجتماعية والرياضية للطالب 

 . اإلشراف على شئون الطالب الوافدين 

  ا يعرض على المؤتمر السنوى العلمى للطالب فى الكلية   إعداد م 

 

 2021/2022انجازات وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب للعام الجامعى 

الداخلية لكلية التمريض جامعه طنطا لبرنامج البكالوريوس في  **وضع الالئحة

 )عام(  علوم التمريض

 )جاري اإلعتماد( والتي تم تصميمها اعتماداً على معايير القائمة على الكفايات 

    والريادة العلمية  تشكيل لجنة من االقسام العلمية المختلفة لتقديم الدعم االكاديمى **

  م. 2021/2022تحديث دليل الطالب للعام االكاديمى 

  .متابعة العملية التعلمية بالكلية على مدار العام 

   البرنامج المكثف في التمريض لمنح البكالوريوس في علوم    علي  اإلشراف

 التمريض من الدرجه الثانية لخريجي الكليات األخري 

   متابعة التعاقدات للكتاب االلكتروني لجميع المقررات الدراسية للفرق*

 ITتابعه الرفع علي الجامعه مع وحدة  االربعه والبرنامج المكثف .وم 
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    فى مجال الدعم الطالبي 

  تم تشكيل لجن الدعم الطالبي من االقسام العلمية ورئيس معيار الطالب والخريجين 
    ة واالعتماد االكاديمى بالكلية دبما يتوافق مع المعايير المطلوب للجو الرائد اعلمي  تم عمل مهام 
   بالريادة العلمية   توزيع الطالب على كل من اعضاء هيئة التدريس من  المدرسين واالستاذة المساعدين 
  والطالب االكاديمى لمناقشة الصعوبات التى تواجه   لدعمعقد اجتماعات شهرية مع منسقى االقسام ل 
  لدى الطالب والوصول بالخدمة لمن يحتاجها وإن لم    الريادة العلمية   العمل على نشر وتعزيز  ثقافة

 يطلبها. 
  تم عمل الية لدعم الطالب المتفوقين والمتغثرين بالتعاون مع معيار الطالب والخريجين 
 

 الطالب الوافدين               

 للطالب الوافدين   األنشطة األكاديمية والدعم الطالبي                  

 

    تكوين مجموعات مصغرة إلعادة شرح ما يصعب علي الطالب فهمه من أجزاء في المقررات بواسطة
 القسم المعني 

 .     داريه مع االقسام  اال   وأكاديميه  اال معوقات  ال  وتذليل لجميع الطالب    الدراسيةمتابعه تنفيذ الخطط
 العلميه. 

 التواصل المستمر مع الطالب ومتابعتهم    

 على موقع الكلية اإللكتروني.  الكليةوضع خطة تسويقية للدعاية والتعريف ب 

  للطالب الوافدين.  للتواصل المستمر مع )الفيسبوك والواتس اب(علي شبكه التواصلانشاء مجموعات 

  حصر بأسماء جميع الطالب المتعثرين دراسيا     
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   وحدة القياس والتقويم الطالبى للفصل الدراسى االول

قامت الوحدة باجراء تجهيز وطباعة و التصحيح الكترونى للنموذج االلكترونى    -

الختبارات القدرات الموحدة والتى تم اجرائها لطالب الثانوية العامة والراغبين في  

وذلك لمدة تجاوزت العشرين    2022\2021االلتحاق بالكلية او المعهد للعام االكاديمى 

 يوما بصور يومية 

اختبار الكترونى على التيمز الختبارات اعمال السنة    45بعمل ما يقرب من  قامت الوحدة   -

 الفنى للتمريض للكلية البرنامج المكثف  والمعهد

عمل   - متضمنا  المختلفة  للمقررات  االلكترونى   للتصحيح  الموحد  النموذج  اعداد  تم 

ولى والثانية  الباركود لضمان السرية لجميع مواد االربع فرق بالكلية ومقررات الفرقة اال

 بالمعهد الفنى للتمريض

بالكلية والفرقة   - يتم التصحيح الكترونيا لالوراق االمتحانية لجميع مواد الفرق االربعة 

من   االنتهاء  فور  مستمرة  بصورة  وذلك  للتمريض  الفنى  بالمعهد  والثانية  االولى 

 االختبارات 

 االسكانر تم عمل صيانة ألجهزة التصحيح االلكترونى  وصيانة لماكينات -

 تم شراء اسكانر جديدة   -

تم عمل ترشيحات لالشتراك والحضور الفعال لجميع اعضاء هيئة التدريس فى  2021 -

مركز القياس دورات اعداد المفردة االختبارية وبنوك االسئلة والتى اقيمت عن طريق  

 والتقويم بالقاهرة

 رعاية الشباب    

 واالحتفال باعياد اكتوبرالمجيدتنظيم اللقاء التتعريفى للطالب الجدد    - 1

 اشتراك اداره رعايه الطالب مع طالب الكليه فى استقبال وتنظيم  الطالب - 2

 المتقديم لعمل القدرات 

 تكوين الفرق الرياضيه والفنيه وعشيره الجواله بالكليه  - 3

االشتراك فى المهرجان المسرحى والفوز بالمركز الثانى على مستوى - 4

 مسرحى دايره التباشير الجامعه بالعرض ال 

 المشاركة في منافسة تنس الطاولة على مستوى الجامعة  - 6
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فوز الطالب ادهم ناصر عبد المحسن الفرقه الثالثه بالمركز األول على  - 7

 مستوى الجامعة في مسابقة الكاراتيه.

فوز الطالب مصطفى اشرف محمود المركز االول على مستوى الجامعه    - 9

 فى السباحه 

طالبه هاجرابراهيم سيد احمد بالمركز االول على مستوى الجامعه   فوزال - 10

 فى مسابقه الشعرالعامى 

األشتراك في مسابقة القران الكريم وفوز و تكريم  الطالب محمود مكاوي    - 11

   2021من حفظة القران الكريم ديسمبر  

فوزالطالب محمود محمد مراد ابوزيد المركز التانى فى مسابقه القران  - 12

 الكريم على مستوى الجامعه ديسمبر  

 عمل ايفنت اركان تعريفيه لجميع اللجان الخاصه باالتحاد - 13

 اشتراك طالب االتحاد وطالب الكليه فى الندوه التثفيه التى   - 14

 اقامتها القوات المسلحه بالجامعه 

اركة في فعاليات المؤتمر الطالبي األول بعوان دور طالب التمريض  المش - 15

في الوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره بكلية التمريض 

 2021- 12- 21اكتوبر   6جامعه  

  الجمعية المصرية العلمية لطالب تمريض                                        

ببحث علمي تحت عنوان  2021-2020المشاركة في مؤتمر الشباب الباحثين -1

التأثير النفسي لفيروس كورونا المستجد على طالب التمريض كأول ثمار مشروع  

 TNSRاعداد الباحثين 

قامت لجنة البحث العلمي و التبادل الطالبي بإقامة تبادل طالبي عن التدرج  -2

في لخريج التمريض بين جامعات ) طنطا و  الوظيفي و مراحل التدرج الوظي

الزقازيق و أسيوط و الجامعة المصرية الحديثة للتعليم و التكنولوجيا (  و ذلك عبر 

 Zoomتطبيق 
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قامت الجمعية بالمشاركة في ندوة  قسم التمريض الصحة النفسية والعقلية تحت -3

اعة الدكتورة فؤادة  عنوان الدعم النفسي للمجتمع في ضوء فيروس كورونا المستجد بق

 بكلية التمريض جامعة طنطا 

قامت لجنة البحث العلمي و التبادل الطالبي بعمل تبادل طالبي تحت عنوان -4

مقاومة المضادات الحيوية بين كل من جامعتي طنطا و المنصورة و ذلك عبر  

 Zoomتطبيق 

 ت.قامت لجنة تدريب و تطوير بعمل تدريب ألعضاء الجمعية عن ادارة الوق-

قامت لجنة البحث العلمي و التبادل الطالبي بعمل تبادل طالبي عن أهداف التنمية  -6

 Zoomالمستدامة بين كال من جامعتي طنطا و المنصورة و ذلك عبر تطبيق 

 قامت لجنة تدريب و تطوير بعمل تدريب ألعضاء الجمعية عن ادارة االجتماعات -7

بي بعمل تبادل طالبي تحت عنوان قامت لجنة البحث العلمي و التبادل الطال-8

career planning    و ذلك بن كال من جامعتي طنطا و بنها و ذلك عبر تطبيق

zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 


