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 بأهم 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 

  ما يعرض على المؤتمر السنوى العلمى للطالب فى الكلية  إعداد 

 

 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  علي اإلشراف

 علوم التمريض من الدرجه الثانية لخريجي الكليات األخري

  متابعة التعاقدات للكتاب االلكتروني لجميع المقررات الدراسية للفرق*

 ITاالربعه والبرنامج المكثف .ومتابعه الرفع علي الجامعه مع وحدة 
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   فى مجال الدعم الطالبي 

 تم تشكيل لجن الدعم الطالبي من االقسام العلمية ورئيس معيار الطالب والخريجين 
    ة واالعتماد االكاديمى بالكليةدبما يتوافق مع المعايير المطلوب للجو الرائد اعلمي  تم عمل مهام 
  بالريادة  توزيع الطالب على كل من اعضاء هيئة التدريس من  المدرسين واالستاذة المساعدين

 العلمية
 االكاديمى لمناقشة الصعوبات التى تواجه  لدعمعقد اجتماعات شهرية مع منسقى االقسام ل 

 والطالب
  من يحتاجها وإن لدى الطالب والوصول بالخدمة ل الريادة العلمية  العمل على نشر وتعزيز  ثقافة

 لم 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
 القسم المعنيبواسطة 

 .   داريه مع االقسام اال وأكاديميه االمعوقات ال وتذليللجميع الطالب  الدراسيةمتابعه تنفيذ الخطط
 العلميه.

 التواصل المستمر مع الطالب ومتابعتهم   

  على موقع الكلية اإللكتروني. الكليةتسويقية للدعاية والتعريف بوضع خطة 

  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   0200\0202االلتحاق بالكلية او المعهد للعام االكاديمى 

 يوما بصور يومية

اختبار الكترونى على التيمز الختبارات اعمال  54بعمل ما يقرب من  قامت الوحدة -

 الفنى للتمريض السنة للكلية البرنامج المكثف  والمعهد

تم اعداد النموذج الموحد للتصحيح االلكترونى  للمقررات المختلفة متضمنا عمل  -

االولى الباركود لضمان السرية لجميع مواد االربع فرق بالكلية ومقررات الفرقة 

 والثانية بالمعهد الفنى للتمريض

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

االولى والثانية بالمعهد الفنى للتمريض وذلك بصورة مستمرة فور االنتهاء من 

 االختبارات
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 ات االسكانرتم عمل صيانة ألجهزة التصحيح االلكترونى  وصيانة لماكين -

 تم شراء اسكانر جديدة  -

تم عمل ترشيحات لالشتراك والحضور الفعال لجميع اعضاء هيئة التدريس فى 2221 -

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

 والتقويم بالقاهرة

 الفصل الدراسي الثاني

 :التمريضكلية 

 توصيف الفعالية:

تحت رعايه ا.د  خاتون  ساميه الدكتور  لالستاذ اجرائها وكيفيه االلكترونيه االختبارات بعنوان عمل ورشه 

غفاف عبد العزيز بصل عميد الكليه واالستاذ الدكتور عصمت جميعي وكيل الكليه لشئون التعليم 

 والطالب 

 األهداف: تدريب اعضاء

استاذ مساعد قسم تمريض صحه املجتمع ومدير وحده  خاتون  ساميه الدكتور  مساعد  استاذ :املحاضر

 القياس والتقويم 

 32/5/3233 الموافق االثنين : اليوم: يومالموعد املحدد 

  مساءا02مساءا .الى8من : الساعة

  Online through Cisco Webex Meeting Application:المكان

 من الداخل والخارج: الحضور 

 رابط التسجيل:

https://tanta.webex.com/tanta/j.php?MTID=me9441122e76c27057ca1f47736772037 



                
 

6 
 

: د. مروه زويل مدير وحده تكنولوجيا المعلومات بالكليه ومدرس بقسم تمريض الصحه النفسيه المنسق

 والعقليه 

االختبارات بيان بالمقررات التي تم تصحيحها الكترونيا  ببرنامج ريمارك واونالين) داخل مركز ****

برنامج المعهد -االلكترونية  وبرنامج ميكروسوفت تيم ( بكلية التمريض جامعة طنطا وبرامجها  )برنامج المكثف 

 عن طريق وحدة القياس والتقويم الطالبي بالكلية 2222الفنى وبرنامج التقنى(عن الترم الثانى 

 

 

 م

 

 الكلية

 

المرحله 

 /الترم 

 

 اسم الفرقة 

 اونالين  

مركز 

االختبارات 

 +تيم 

 

تم التصحيح 

 بريمارك

2  

 

 كلية التمريض 

 

 

مرحلة 

 البكالوريوس

 584مقرر/ 25 الفرقة االولى

 طالب 

 اليوجد

 2255مقرر/ 9 الفرقة الثانية  0

 طالب 

 اليوجد

 450مقرر/ 22 الفرقة الثالثة  3

 طالب 

 اليوجد

 570مقرر/ 22 الفرقة الرابعة  5

 طالب 

 اليوجد

4  

 

برنامج الفنى 

 للتمريض 

 

 المرحلة

الدراسية 

 االولى

 573مقرر/ 5 الفرقة االولى معهد فنى 

 طالب 

 ميكروسوفت تيم 

 573مقرر/ 8

 طالب 

 ريمارك  

 429مقرر/ 5 الفرقة الثانية معهد فنى  4

 طالب 

 ميكروسوفت تيم 

 429مقرر/ 8

 طالب 

 ميكروسوفت تيم 

7 

8 

9 

  كلية التمريض 

برنامج 

 المكثف 

 دفعه ثانية 

 دفعة ثالثة 

 دفعة رابعه 

 45اختبار/ 25

 طالب 

 48اختبار/ 02

 طالب 

 47اختبار/ 25

 طالب 

 

 اليوجد

22 

22 

20 

23 

 الدفعه االولى أ التقنى كلية التمريض 

 الدفعة ثالثة أ 

 الدفعة رابعه أ

 الدفعه التاسعه والعاشره 

 89اختبار/ 4

 طالب 

 257اختبار/ 4

 طالب 

 244اختبار/ 8

 طالب 

 282اختبار/ 4

 طالب 

 89مقرر/ 2

 طالب 

 257مقرر/ 3

 طالب 

 244مقرر/ 2

 طالب 

 282مقرر/ 2

 طالب 
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 رعاية الشباب  

 تنظيم اللقاء التتعريفى للطالب الجدد واالحتفال باعياد اكتوبرالمجيد -2

 استقبال وتنظيم  الطالباشتراك اداره رعايه الطالب مع طالب الكليه فى -0

 المتقديم لعمل القدرات

 تكوين الفرق الرياضيه والفنيه وعشيره الجواله بالكليه -3

االشتراك فى المهرجان المسرحى والفوز بالمركز الثانى على مستوى -5

 الجامعه بالعرض المسرحى دايره التباشير

 المشاركة في منافسة تنس الطاولة على مستوى الجامعة -4

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

فوزالطالبه هاجرابراهيم سيد احمد بالمركز االول على مستوى الجامعه  -22

 عرالعامىفى مسابقه الش

األشتراك في مسابقة القران الكريم وفوز و تكريم  الطالب محمود مكاوي  -22

  0202من حفظة القران الكريم ديسمبر 

فوزالطالب محمود محمد مراد ابوزيد المركز التانى فى مسابقه القران -20

 الكريم على مستوى الجامعه ديسمبر 

 خاصه باالتحاد عمل ايفنت اركان تعريفيه لجميع اللجان ال-23

 اشتراك طالب االتحاد وطالب الكليه فى الندوه التثفيه التى -25

 اقامتها القوات المسلحه بالجامعه
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المشاركة في فعاليات المؤتمر الطالبي األول بعوان دور طالب التمريض -24

في الوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره بكلية التمريض 

 0202-20-02اكتوبر 4جامعه 

 االشتراك فى مهرجان جوالى وجوالت جامعه طنطا -1

 202/2022للعام الجامعى 

 االشتراك فى المهرجان المسرحى الشتوى بالجامعه للعام الجامعى وتحيق المركز الثانى  -2

 االشتراك فى المارثون الرياضى الذى نظمته االداره  -3

 العامه لرعايه الطالب

ابراهيم سيد احمد بالمركز االول فى مسابقه ابداع على مستوى الجمهوريه فى فوز الطالبه /هاجر -4

 الشعر العامى

 تنظيم الملتقى الطالبى السادس لكليات التمريض على -5

 مستوى الجامعات المصريه

 االنشطه الداخليه

 تنظيم حفل ختام االنشطه الطالبيه لتكريم المتميزين-1

                              ب تمريض         الجمعية المصرية العلمية لطال   
ببحث علمي تحت عنوان  0202-0202المشاركة في مؤتمر الشباب الباحثين -2

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

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

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

 Zoomتطبيق 

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

عنوان الدعم النفسي للمجتمع في ضوء فيروس كورونا المستجد بقاعة الدكتورة فؤادة 

 بكلية التمريض جامعة طنطا
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قامت لجنة البحث العلمي و التبادل الطالبي بعمل تبادل طالبي تحت عنوان -4

ا و المنصورة و ذلك عبر مقاومة المضادات الحيوية بين كل من جامعتي طنط

 Zoomتطبيق 

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

قامت لجنة البحث العلمي و التبادل الطالبي بعمل تبادل طالبي عن أهداف التنمية -4

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

 تدريب و تطوير بعمل تدريب ألعضاء الجمعية عن ادارة االجتماعاتقامت لجنة -7

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

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

zoom 

 

 النفسي الطبيب تزور متى بعنوان عمل ورشة إقامة المقرر من: الفعالية توصيف

 :الطالب تعليم: األهداف

 .الطبي التدخل يستدعي نفسي مرض لتكون النفسية المشاكل تفاقم أعراض.2

 .النفسية الصحة أساسيات. 0

 .النفسية األولية اإلسعافات طرق. 3

 العقلية و النفسية الصحة تمريض بقسم معيد األجوري أحمد.د: المحاضر

 :المحدد الموعد

 0200/ 5/ 9 الموافق السبت: اليوم

 مساء 2204 الى مساء 9 من: الساعة

 Microsoft teams app: المكان

 الخارج من و الداخل من: الحضور
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: التسجيل رابط

https://www.facebook.com/902554243146012/posts/497070492

2997570/ 

 بالجمعية تمريضي تعليم لجنة أمين معالي محمد ايمان: المنسق

 

 التمريض كلية

 عمل ورشة بإقامة طنطا تمريض لطالب العلمية الجمعية قامت: الفعالية توصيف

 برنامج عن

Powerpoint 

 Powerpoint برنامج في األساسية المهارات الطالب تعليم: األهداف

 العقلية و النفسية الصحة تمريض بقسم معيدة عادل منى.د: المحاضر

 :المحدد الموعد

 0200/ 3/ 04 الموافق السبت: اليوم

 مساء 22 الى مساء 8 من: الساعة

 webex meetings app:المكان

 الداخل من: الحضور

 :التسجيل رابط

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfCVGJgyZXIXo

YZISb0iVsY_okYeCvhqjQ2tuRLR 

KL-JLINQ/viewform?usp=sf_link 

 بالجمعية تطوير و تدريب قسم مسؤول رمضان سميرة: المنسق
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 التمريض كلية

 عرض طريق عن داون متالزمة عن الين أون صحية توعية: الفعالية توصيف

 به منشور

 المتالزمة عن معلومات

 : عن الطالب توعية:األهداف

 المتالزمة تعريف. 2

 المتالزمة أعراض. 0

 المتالزمة أسباب. 3

 بالجمعية عامة صحة لجنة: المحاضر

 :المحدد الموعد

 0200/ 3/ 02: اليوم

 مساء 8: الساعة

 طنطا تمريض لطالب العلمية بالجمعية الخاصة بوك الفيس صفحة:المكان

 الخارج من و الداخل من: الحضور

 :التسجيل رابط

https://www.facebook.com/902554243146012/posts/493286711

6781351/ 

 بالجمعية عامة صحة لجنة أمين الشرقاوي سارة: المنسق

 

 التمريض كلية

 Women المرأة تمكين بعنوان المرأة عن توعية حملة: الفعالية توصيف

empowerment 



                
 

12 
 

 منشور بالجمعية الخاصة بوك فيس صفحة على منشورات 3 و فيديو هيئة على

 عن توعية

 عن الدين رأي عن منشور و االناث ختان أضرار عن للتوعية منشور و المرأة ر,د

 ختان

 االفتاء دار عن منقوال االناث

 :عن الطالب توعية:األهداف

 .أهميتها و المجتمع في المرأة دور. 2

 .المدى قصيرة و المدى طويلة االناث ختان أضرار. 0

 .االناث ختان موضوع في الدن رأي عرض. 3

 

 .التوليد و النساء تمريض بقسم تدريس هيئة عضو الخولي ايمان.د: المحاضر

 :المحدد الموعد

 0200/ 3/  05 الى 0200/ 3/ 8: اليوم

 يوم كل من مساء 8: الساعة

 طنطا تمريض لطالب العلمية بالجمعية الخاصة بوك الفيس صفحة:المكان

 الخارج من و الداخل من: الحضور

 :التسجيل رابط

https://www.facebook.com/902554243146012/posts/489534319

0533744/ 

 بالجمعية عامة صحة لجنة أمين الشرقاوي سارة: المنسق
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احتفاال باليوبيل الذهبي لجامعه طنطا قامت كليه التمريض بتنظيم الملتقى الطالبى السادس 

 واالبداعى لكليات التمريض على مستوى الجامعات المصريه 

 بقاعه المؤتمرات بكليه التمريض بالمجمع الطبى 9/5/2022االثنين الموافق 

 تحت رعايه

 رئيس الجامعة         االستاذ الدكتور /   محمود احمد زكى           

 ون التعليم والطالب شئاالستاذ الدكتور /محمد حسين محمود   نائب رئيس الجامعة ل

 عميد الكلية                عفاف عبد العزيز بصل    الدكتور /االستاذ    

 ن التعليم والطالب ئووكيل الكلية لش             االستاذ الدكتور/عصمت محمد جميعي  

 مقرر الملتقى                         الدكتور/ منى عبد الحليم العجمي     

 

 حيث تم دعوه كليات التمريض بالجامعات المصرية وحضر العديد من الكليات منها

التمريض جامعه كليه التمريض جامعه اإلسكندرية، كليه التمريض جامعه كفر الشيخ، كليه 

دمنهور، كليه التمريض جامعه المنوفية وكليه التمريض جامعه دمياط وعدد من طالب 

الكلية واعضاء هيئه التدريس من الجامعات باإلضافة الى المشاركين من كليه التمريض 

 جامعه طنطا

 بدا الملتقى الطالبى السادس واالبداعى الثالث باستقبال الوفود على االفطار -1

 اعه التاسعه صباحامن الس

د /محمد حسين محمود نائب رئيس الجامعة 0بدأت فقرات الملتقى الطالبي بحضور ا -2

 لشئون التعليم والطالب وتم عزف السالم الجمهورى لجمهوريه مصر العربيه 
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 ن التعليم والطالبحسين محمود نائب رئيس الجامعة لشئود /محمد 0كلمه ا-3

 الملتقىوالترحيب بالوفود وافتتاح 
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الدكتور / عفاف عبد العزيز بصل     عميد الكلية األستاذ كلمه -4

 

 والطالب ن التعليمئوكلمه االستاذ الدكتور /عصمت محمد جميعى وكيل الكلية لش-5

 تكريم وتسليم الدروع للوفود المشاركه من الجامعات -6
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 الكليةتكريم الطالب المتميزين في األنشطة من طالب -7
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 ركين من الجامعاتاللطالب المش نقاشيةجلسات  عمل-8

 

 مشاركه االقسام العلمية المختلفة بالكلية بمعرض األنشطة الطالبيه واالحتفال-9

 12/5/2022والذي يوافق  للتمريض باليوم العالمي 
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اعضاء هيئه التدريس جلسات تراسها  3وتضمن الملتق الطالبى السادس واالبداعى الثالث 

واعضاء من طالب الوفود المشاركه واعضاء من طالب الكليه وتم مناقشه بعض 

 الموضوعات العلمية وعرض األنشطة الطالبيه مثل الشعر

 الغناء واالنشاد 
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حضور السيد االستاذ الدكتور/كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا -10

 الشعر والغناء االنشاد للطالبوالبحوث وحضر جلسات 
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