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 قجامعة الزقازي -كلية الطب البشرىالية متابعة الخطة البحثية ل

 

 أوال: عناصر متابعة الخطة البحثية:

 ى.البحثية المقدمة من القسم العلم متابعة تحقيق مجاالت الخطة -1

 مؤشرات أداء الخطة البحثية للكلية كما يلى:متابعة تطبيق  -2

 %30 مسحيةأبحاث  - أ

 %50بنسبة تطبيقية أبحاث  - ب

 %20بنسبة ( خارج مجاالت الخطة البحثية ديدة )جأبحاث  - ج

 ملحوظة: يتم دمج نسب المؤشر االول والثانى فى بعض االقسام نظرا لطبيعة القسم 

 ثانيا: مسئولية متابعة الخطة البحثية:

الخطة  ومؤشرات اداء لجودة بالقسم وهو المسئول عن متابعة تحقيق مجاالتامنسق  -1

 IRBلنموذج التصنيفى للبحث قبل التقدم للجنة كل قسم  وفقا ل داخلالبحثية 

 بالموافقة على االبحاث طبقا  لمجاالت ومؤشرات اداء أعضاء مجلس القسم وذلك  -2

 الخطة البحثية.

تابعة الدروية لتحقيق واستيفاء مؤشرات اداء الخطة البحثية وحدة ضمان الجودة بالم -3

 للكلية.

صحيحية فى حال وجود انحراف فى تحقيق لجنة الدراسات العليا التخاذ االجراءات الت -4

 مجاالت ومؤشرات أداء الخطة البحثية على مستوى االقسام والكلية معا.

 ثالثا: أهداف المتابعة:

 متابعة تحقيق مجاالت ومؤشراات أداء الخطة البحثية للكلية. -1

 اتخاذ االجراءات التصحيحية  وحل المشكالت التى تعيق تنفيذ الخطة البحثية للكلية. -2

 االرتقاء  بمنظوكة البحث العلمى بالكلية. -3

 رابعا: نماذج متابعة الخطة البحثية:

يتم اعتماده من  IRBنموذج تصنيفى: يتم ادارجه مع كل بروتول رسالة مقدم للجنة  -1

 .(1)مرفق  القسم قبل التقدم لمجلس القسمرئيس 

اشهر  3ة كل ل قسم علمى لوحدة الجودبعة دورى: يقدم من منسق الجودة كمتانموذج  -2

 .(2)مرفق  لبيان تحقيق مجاالت ومؤشرات اداء الخطة البحثية لكل قسم

لجنة الدراسات اشهر من وحدة الجودة ل 6يقدم كل تقرير مجمع لكل االقسام العلمية  -3

العليا التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة فى حال االنحراف عن تحقيق الخطة 
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ث المستقبلية التى ال تتمتشى مع مجاالت ومؤشرات رفض تسجيل االبحاالبحثية كاتخاذ 

 الخطة من قبل لجنة الدراسات العليا.

خامسا: تطبق هذه االلية على رسائل الماجستير والدكتوراة المسجلة بالكلية او المشروعات 

 البحثية الممولة من الجامعة.

 2/2/3129سادسا: يبدأ العمل بهذه االلية اعتبارا من 
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 التصنيفينموذج ال

 اسم الباحث:

 عنوان البحث:

 الغرض من  البحث:

 رسالة ماجستير -2

 رسالة دكتوراة -3

 أخرى -4

 مجال البحث:

 مدى مطابقة البحث المقدم المجاالت البحثية للقسم وفقا للخطة المقدمة من القسم #

2   

3   

4   

5   

6   

 

 تصنيف البحث:

 مسحية أبحاث  - أ

 تطبيقية أبحاث  - ب

 اث خارج مجاالت الخطة البحثية أبح - ح

 المشرفون:

 التوقيع الوظيفة االسم #

2    

3    

4    

5    
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 نموذج المتابعة الدورية

تاريخ موافقة  نوع الرسالة اسم الرسالة م
 القسممجلس 

 التصنيف المجال البحثى

 ج ب أ

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     االجمالى

 منسق الجودة بالقسم

 رئيس القسم                                                                                        
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التحقق من تطبيق مجاالت ومؤشرات  1

 )النموذج التصنيفى( للقسم الخطة البحثية

2 

 منسق الجودة بالقسم

IRB 

 لجنة اخالقيات البحث العلمى
 عرض البروتكول على اللجنة للمراجعة

 والتعديل

3 

 مجلس القسم العلمى

اعتماد البروتكول بعد اعتماد وحدة 

 IRBالجودة ولجنة 

تسجيل اللبحث على نموذج المتابعة  منسق الجودة بالقسم 4

 اشهر 4الدورى ، يقدم لوحدة الجودة كل 

هر للعرض اش 7تقرير متابعة دورى كل  وحدة ضمان الجودة 5

 على لجنة الدرداسات العليا

 اتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة لجنة الدراسات العليا 6
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 نموذج التقرير الشهرى لمتابعة الفاعلية التعليمية للدراسات العليا

 اسم القسم العلمى:

 تقرير عن الفترة من....../......./............. الى....../...../...............

 أوال: بيانات احصائية:

 عدد الطلبة المسجلين للماجستير ..................... -1
 عدد الطلبة المسجلين للدكتوراة....................... -2

 ثانيا: تقييم الفاعلية التعليمية:

 جدول التدريس المعتمدوفقا لنسبة المحاضرات التى تم تدريسها فى الفترة  -1
< 00                       %00%-00               % > 00% 

 نسبة حضور الطالب للتدريس النظرى -2
< 00                       %00%-00                %> 00% 

 نسبة حضور الطالب للتدريب العملى -3
< 00                       %00%-00                %> 00% 

 تقييم كفاية الموارد التعليمية -4

 غير كافية الى حد ما            كافية                         كافية                 

 :: عناصر التميز بالعملية التعليميةثالثا

..........................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 : عناصر تحتاج الى تحسين:رابعا

..........................................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

 تحسين:: مقترحات الخامسا

..........................................................................................................

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

 منسق الجودة بالقسم

 رئيس القسم                                                                                        

 


