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القدرة المؤسسية :أوال  
 
 
 

 انزخطٛظ االعزشارٛغٗ -1
 
 الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة  1/1
 التحلٌل البٌئى  1/1/1
     استراتٌجٌة الكلٌة معتمدة1/1/1/1

  6160\6102ي الفترة الزمنية ة للتنفيذ  فلدى كلية الطب جامعة الزقازيق خطة استيراتيجية معتمدة  قابل 
وقد تم إعداد الخطة بناءا على نتائج التحليل البيئى للكلية والذى قامت فيه الكلية بدراسة البيئة الداخلية 
والخارجية وتحليل نقاط القوة التى تتميز بها الكلية وكدلك مجاالت الضعؾ ودراسة الفرص المتاحة 

 والتهديدات التى تواجه الكلية.
 

 ا٧ٛذاف االعزشار٤غ٤خ ٝرُي ثؼذ دساعخ اعزشار٤غ٤خ اُزط٣ٞش ُِغبٓؼخ ٝدساعخ ٓؼب٤٣ش ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ  رْ ٝػغ

ٓغِظ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝٝ ٝصاسح اُظؾخ ثبُششه٤خ ُٔشاعؼزٜب ٝاثذاء اُشأ١ ٝهذ رْ ػشػٜب ػ٠ِ  ُالػزٔبد 

عزٔبع ٓغ أػؼبء ٤ٛئخ أًب هبٓذ اداسح ا٤ٌُِخ ثزخظ٤ض ٝاالشزشاى ك٢ ٝػغ اُخطخ االعزشار٤غ٤خ. 

أُششٝػبد ٝٓ٘غو٢ اُغٞدح اداسح اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ ٝسإعبء ا٧هغبّ ٝكش٣ن ٝؽذح اُغٞدح ٝكش٣ن ٝؽذح 

اػزٔبد اُخطخ  صْ  ،ٝأُشاعؼ٤ٖ اُذاخ٤٤ِٖ ثٔغِظ ا٤ٌُِخ ؽ٤ش رْ ػشع ٝٓ٘بهشخ اُخطخ ا٩عزشار٤غ٤خ

      ٣6106٘ب٣ش غِظ ا٤ٌُِخ ثزبس٣خ ٖٓ ٓ االعزشار٤غ٤خ ٤ٌُِِخ
 

 يٍ عبَت األطشاف داخم ٔخبسط انًؤعغخ SWOTيغزٕٖ انًشبسكخ فٗ انزؾهٛم انجٛئٙ  0/0/0/5

 اعشاءاد اُذساعخ اُزار٤خ ٝ اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:رٔذ 
 

 أٔال: رشكٛم فشٚك إداسح انزؾهٛم انجٛئٗ ٔانذساعخ انزارٛخ: 

  أٔال: رشكٛم فشٚك انخطخ: 

  أ.د.  قام. يتضمن كافة التخصصات المعنية بالجودة والتخطيط االستراتيجى تم تشكيله بحيثفريق الخطة

مدير وحده الجودة وأعضاء هيئة التدريس العاملين بوحدة الجودة  والمسئولون عن معيار التخطيط 
ى للكلية تمهيدا لعرض نتائجه االستيراتيجى تولى مسئولية وضع خطة العمل الالزمة الجراء التحليل البيئ

على مختلؾ األطراؾ المعنية داخل وخارج الكلية وقد تم االستعانة بقسم الصحة العامة فى تصميم 
االدوات الالزمة الجراء الدراسة مع مراعاة الموضوعية عند تحديد نقاط القوة والضعؾ وكذلك مراعاة 

رج الكلية متمثلة فى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشاركة الفعالة من كافة الجهات المعنية داخل وخا
والطالب من الفرق الدراسية المختلفة والطالب المالييزين والخريجين وممثلين عن وزارة الصحة ممثلين 

 عن النقابة ومدير مستشفيات الجامعة ومدير مركز إدارة الجودة بالجامعة

 جٛئٙ:صبَٛب: ٔضع خطخ انعًم انالصيخ إلعشاء انزؾهٛم ان

  قام فريق اإلدارة بوضع خطة العمل الالزمة إلجراء التحليل البيئي وقد اشتملت خطة العمل علىى األنشىطة
 التالية:
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ٗشش اُٞػ٢ ٝا٩ػالٕ ػٖ اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٠ ٤ٌُِِخ ث٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ثب٤ٌُِخ )رٞػ٤خ ٓ٘غو٢ اُغٞدح ثب٧هغبّ( ٝاُذػٞح  -0

 ُِٔشبسًخ ك٢ اعشاء اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢.

ُ٘شش اُٞػ٢ ث٤ٖ ؽالة اُلشم أُخزِلخ ثب٤ٌُِخ ًٝذزُي ؽذالة االٓز٤ذبص ٝرشذ٤ٌَ كش٣ذن ػٔذَ ٓذْٜ٘ ػوذ ٗذٝح  -6

 ُِٔشبسًخ.
 

 ٝػغ خطخ ػَٔ ٩عشاء اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢ ٤ٌُِِخ.  -3

 رؾذ٣ذ ػ٘بطش اُج٤ئخ اُذاخ٤ِخ ٤ٌُِِخ. -4

ب. ًٝذزُي دساعخ ٝرؾ٤َِ ًَ ػ٘ظش ٓغ رؾذ٣ذ ٓظبدس عٔذغ اُج٤بٗذبد ٝا٧عذب٤ُت ٝا٧دٝاد اُالصٓذخ ُغٔؼٜذ  -5

 اُلزشح اُض٤٘ٓخ ٝأُٞاسد أُبد٣خ اُالصٓخ ُزُي .

 رش٤ٌَ اُلش٣ن اُز٘ل٤ز١ اُز١ ع٤ز٠ُٞ رظ٤ْٔ ٝرطج٤ن أدٝاد عٔغ اُج٤بٗبد  ثبُز٘غ٤ن ٓغ كش٣ن اداسح اُخطخ . -6

  توزيع المهام علي فريق العمل طبقاً لتخصصات وخبرات كل عضو من أعضاء فريق العمل.
 

 جٛئٙ نهكهٛخ: صبنضب: إعشاء انزؾهٛم ان

  هبّ اُلش٣ن اُؼَٔ ثؼذد ٖٓ ا٧ٗشطخ ك٠ اؽبس اعشاء اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢ ٤ٌُِِخ  ٝرؾذ٣ذ ٓٞاؽٖ اُوٞح ٝاُؼؼق ثٜذب

 ًٝزُي اُلشص ٝاُزٜذ٣ذاد ثبُج٤ئخ اُخبسع٤خ. ٝك٤ٔب ٠ِ٣ ػشع ُجؼغ ٖٓ ٛزٙ ا٧ٗشطخ:

  أُغزٔؼ٤ذذخ ٝؿ٤شٛذذب ثؼذذذ رظذذ٤ْٔ ػوذذذ ٓوذذبثالد ٓزؼٔوذذخ ٓذذغ ه٤ذذبداد ا٤ٌُِذذخ ا٧ًبد٤ٔ٣ذذخ ٝا٩داس٣ذذخ ٝا٧ؽذذشاف

 ثطبهبد أُوبثِخ اُالصٓخ ُغٔغ اُج٤بٗبد ٖٓ ٛزٙ أُظبدس 

 أػؼذبء  -اُخذش٣غ٤ٖ -االٓز٤بص  -اعزج٤بٗبد )ُِطالة 7ؽ٤ش رْ رظ٤ْٔ ٝرطج٤ن  ،رظ٤ْٔ االعزج٤بٗبد اُالصٓخ

 أُٞظل٤ٖ(. -أُؼب٤ٖٗٝ -ظ٤ٛئخ اُزذس٣

 .رظ٤ْٔ ثطبهبد أُالؽظخ أُطِٞثخ ُغٔغ اُج٤بٗبد. ًٝزُي رؾذ٣ذ أُؼِٞٓبد أُطِٞة ؽظشٛب 

 القؾذخ  -كؾض ٝرؾ٤َِ اُٞصذبقن ٝ أُغذز٘ذاد راد اُظذِخ ٓضذَ اعذزشار٤غ٤خ اُغبٓؼذخ، هذبٕٗٞ ر٘ظذ٤ْ اُغبٓؼذبد

 ا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤. -ا٤ٌُِخ

 ُٔؼذح ٖٓ هجَ ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ عٞدح اُزؼ٤ِْ ٝاالػزٔبدرؾ٤َِ اُلغٞح ث٤ٖ ٝاهغ ا٤ٌُِخ ٝٓؼب٤٣ش االػزٔبد ا 

  اػذاد روبس٣ش ػٖ ٗزبقظ ا٧ٗشطخ اُغبثوخ ٝاعشاء اُزؾ٤َِ االؽظبق٠ ُ٘زبقظ االعزج٤بٗبد 

   .رؾذ٣ذ ٝرؾ٤َِ ػ٘بطش اُج٤ئخ اُخبسع٤خ ٝرؾذ٣ذ اُلشص ٝاُزٜذ٣ذاد اُؾب٤ُخ ٝأُؾزِٔخ 

 ٝسكغ رُي ا٢ُ  ن اُؼَٔ ُٔ٘بهشخ ٓب رْ اٗغبصٙ ٝرؾذ٣ذ أُؼٞهبدػوذ ٓغٔٞػخ ٖٓ االعزٔبػبد ٓغ أػؼبء كش٣

 كش٣ن ا٩داسح ٣٩غبد اُؾٍِٞ أُ٘بعجخ.
 

 ساثعب: إعذاد رمشٚش عٍ َزبئظ انزؾهٛم انجٛئٗ:

  هبّ كش٣ن ا٩داسح ثذساعخ اُزوبس٣ش أُؼذح ٖٓ اُلش٣ن اُز٘ل٤ز١ ٩ػذاد روش٣ش ػٖ اُزؾ٤َِ اُشثبػ٠ ٌُذَ ػ٘ظذش

 اُذاخ٤ِخ ٝاُخبسع٤خ ٖٓ ػ٘بطش اُج٤ئخ 

  .ٚهبّ اُلش٣ن ثؼوذ ػذد ٖٓ اُغِغبد ُزو٤٤ْ ًَ ػ٘ظش ٝث٤بٕ ٓذٟ اُؼؼق أٝ اُوٞح ث 

  .ػشع ٓغٞدح ث٘وبؽ اُوٞح ٝاُؼؼق ٝأُخبؽش ٝاُزٜذ٣ذاد ػ٠ِ اداسح ا٤ٌُِخ ُزؾذ٣ذ ا٣ُٞٝ٧بد 

  اُزؼ٤ِْ ٝاالػزٔبد.اػذاد  ٓغٞدح  ُ٘زبقظ اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٠ ؽجوب ُٔؼب٤٣ش ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ عٞدح 

 .ط٤بؿخ اُـب٣بد ٝا٧ٛذاف االعزشار٤غ٤خ ك٠ ػٞء اُذساعخ اُغبثوخ 

 .ػشع ٓغٞدح اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢ ػ٢ِ ٓغِظ ا٤ٌُِخ 

    اجراء التعديل بناء علي المالحظات السابقة وعرضىها علىى ذوا الصىلة والمصىلحة بكليىة الطىب وعلىى
 الخطة.  خبير استراتيجى، ثم اجراء جميع التعديالت وإعداد
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ساعذ انكهٛخ اٌ ركٌٕ خطزٓب االعزشارٛغٛخ يشرجطخ ثبنخطخ االعزشارٛغٛخ نهغبيعخ كًب ٕٚعذ اسرجبط ثٍٛ  ٔلذ
 خطظ ٔثشايظ انزطٕٚش فٗ اعزشاٚغٛخ انًؤعغخ ٔثٍٛ األْذاف االعزشارٛغٛخ نهغبيعخ.

 

 انكهٛخعشض ٔيُبلشخ َزبئظ انزؾهٛم انجٛئٗ يع األطشاف انًخزهفخ داخم ٔخبسط  0/0/0/3

 ُٓغِظ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝٝ ٝصاسح اُظؾخ ثبُششه٤خ ُٔشاعؼزٜب ٝاثذاء اُشأ١ ٝ ػ٠ِ ٤ئ٠ زؾ٤َِ اُجرْ ػشع ا

االشزشاى ك٢ ٝػغ اُخطخ االعزشار٤غ٤خ. ًٔب هبٓذ اداسح ا٤ٌُِخ ثزخظ٤ض اعزٔبع ٓغ أػؼبء ٤ٛئخ 

ش٣ن ٝؽذح اُغٞدح ٝكش٣ن ٝؽذح أُششٝػبد ٝٓ٘غو٢ اُغٞدح اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ ٝسإعبء ا٧هغبّ ٝك

ٝأُشاعؼ٤ٖ اُذاخ٤٤ِٖ ثٔغِظ ا٤ٌُِخ ؽ٤ش رٔذ ػشع ٝٓ٘بهشخ اُخطخ ا٩عزشار٤غ٤خ. ٝهذ رْ اعشاء 

                                      اُزؼذ٣الد ث٘بء ػ٢ِ أُالؽظبد اُز٢ رْ ا٣ؼبؽٜب ٖٓ أُغئ٤ُٖٞ ثبداسح ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ.

 شارٛغٛخ انكهٛخ ٔانغبيعخ يذٖ االسرجبط ثٍٛ اعز0/0/0/4

  راعت الكلية ان تكون خطتها االستيراتيجية مرتبطة بالخطة االستيراتيجية للجامعة كما يوجد ارتباط بين
 .ألهداؾ االستيراتيجية للجامعةخطط وبرامج التطوير فى استيرايجية المؤسسة وبين ا

 

  .لذلك توجد للمؤسسة استيراتيجية واضحة وهى تسير فى إطاراالستيراتيجية المحددة لها من الجامعة
 وتساند الجامعة المؤسسة فى هذه االستيراتيجية وتشجعها على تنفيذها.  

 5/0/0 انشؤّٚ ٔانشعبنخ
 اد فى صياؼه رؤية ورسالة المؤسسة على التحليل البيئى تتوافر للمؤسسة رؤية ورسالة خاصة بها وتم االعتم

لتحديد المتطلبات التى ينبؽى ان تحققها المؤسسة. كما شارك على نحو جيد فى صياؼة رؤية ورسالة 
 المؤسسة اطراؾ من داخل المؤسسة وداخلها. 

  عرضت المؤسسه رؤيتها ورسالتها وناقشتها مع اطراؾ من داخل وخارج المؤسسه وتتمثل هذه األطراؾ
مع المحلى حيث تم عرض فى قيادات اكاديميه وأعضاء هيئة تدريس واداريين وطالب وأعضاء من المجت

رؤيه ورسالة الكليةعليهم )ممن شاركوا فى صياؼتها وؼيرهم( وتم مناقشتها ومناقشه االقتراحات الخاصة 
 بصياؼها واعتمادها.

 

  اعالن الرؤيه والرسالة فى كثير من المحافل المحليه منها المؤتمر تم وتم اعتماد رؤيه ورسالة المؤسسه
 السنوى للكلية.

 

 م نشر الرؤيه والرسالة للمؤسسه داخل وخارج المؤسسه من خالل عدد من المنشورات والبوسترات ت
 .الموقع االليكترونىوتوزيعها على كافة انحاء الكلية كما تم رفع وعى الطالب بها عن طريق 

 

  و مطبوعات أية مطويات أ كما تتصدر الكلية االلكترونيتم رفع الرؤية والرسالة واالهداؾ على موقع
 .واالجتماعات التى تعقدها الكليةخاصه بالمؤتمرات 

 

  Strategic goals غبٚبد انُٓبئٛخ ٔ األْذاف االعزشارٛغٛخان  0/0/3

 

، تمت صياؼة األهداؾ االستراتيجية لكلية الطب البشرا 6102-6101منذ انتهاء الخطة االستراتيجية للكلية 

، ولكن نظرا للكثير من المتؽيرات في االتجاه القومي نحو تطوير التعليم 9/06/6102واعتمادها بتاريخ 

وكذلك التعديل بمعايير الهيئة القومية لضمان جودة  6101طب البشرا واستراتيجية التعليم العالي بكليات ال
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التعليم واالعتماد، تم اعادة وضع لألهداؾ االستراتيجية بما يتوافق مع هذه المتؽيرات واعتمادها من مجلس 

 .06/06/6102بتاريخ 260الكلية رقم 

 األهداف االستراتٌجٌة: 

البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوريوس لتحقيق التميز األكاديمي لكلية الطب البشرا  اعادة تصميم -0

 6101جامعة الزقازيق إلعداد خريج يتناسب مع استراتيجية التعليم العالي لعام 

 Patientاجراء البحوث العلمية المتكاملة والموجهة/المتمركز نحو المريض ) -6

(Oriented/Centered بحث العلمي متعددة التخصصات ومع تشكيل فرق ال

(Multidisciplinary Research Teams للوصول ألفضل القرارات الصحية المبنية علي )

 الحقائق العلمية

تطوير جدارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحسين مستوا األداء ليتناسب مع المتطلبات  -0

 الحديثة لمؤسسات التعليم العالي

االدارا بالكلية وتحسين الخدمات االدارية المساندة للعملية التعليمية والبحثية  رفع كفاءة األداء -4

 والصحية

 دعم وتطوير اداء نظام ادارة جودة التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمة المجتمعية -5

 رشرٛت نألٔنٛبد فٙ ضٕء األًْٛخ انُغجٛخ ٔانزًٕٚم انًزبػ 

 للكلية  للدراسة من قبل قيادات الكلية والجامعة وفريق العمل  خضعت هذه الؽايات واألهداؾ االستراتيجية

بالدراسة الذاتية وتمت مناقشتها مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وعقدت ندوات نقاشية  

لعرضها على المتخصصين في االستراتيجيات ووضعها وكذلك أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتم التعديل 

 عليها 

 

 نخطخ انزُفٛزٚخ نزطجٛك اعزٛشارٛغٛخ انًؤعغخا  0/0/4

وهى تبرز خطة المؤسسة للتطوير . يوجد خطة تنفيذية واضحة ودقيقة لتطبيق استراتيجية المؤسسة*  

طبقا لمعايير الجودة واالعتماد .وتتضمن الخطة األهداؾ االستيراتيجية للمؤسسة ويوجد بالخطة تحديد 

د لكل خطة فريق تنفيذى لها. وقد تم تمثيل جميع األطراؾ المعنية فى لألنشطة والمهام والمسؤوليات ويوج

متابعة تنفيذ الخطة. كما يوجد بالخطة مؤشرات للنجاح وتم ترجمة الخطة إلي  موازنة مالية تقديرية 

محددة حيث تم تحديد تكلفة كل اجراء . كما توجد اليات لمتابعة تنفيذ الخطة للمؤسسة فقد تم وضع 

تى تحقق كل ؼاية وكذلك تم وضع اإلجراءات والخطوات التى تحقق كل هدؾ وكذلك مؤشرات األهداؾ ال

 النجاح الخاصة بكل هدؾ. 

  نهًؤعغخ انٕضع  انزُبفغٗ  0/5
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 انغًبد  انزُبفغٛخ نهًؤعغخ ٔدٔسْب فٗ انًغزًع  0/5/0

 صائصها المميزة لطبيعة نشاطها كما توضح مسئوليتها نحو المجتمع بصورة تبرز إستراتيجية المؤسسة خ

واضحة حيث أنها تحدد المشكالت المجتمعية التي ينبؽي أن تتصدى لها المؤسسة بما يساعد على تعميق 

 صلتها بالمجتمع .

 رزًضم انغًبد انًًٛضح نكهٛخ انطت عبيعخ انضلبصٚك:
 ٓغبٍ اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ:

  سنوات8تعليمي جديد للطالب الماليزيين منذ وجود برنامج 
  وتجديدها خالل  6106حصول الكلية علي شهادة معتمدة دوليا في نظام ادارة الجودة بالكلية منذ عام

  6102و 6104و 6100االعوام 
 ادارة جودة العملية التعليمية فى نظام  6118-9110الدولية  على شهادة األيزوفي الحصول الكلية  نجحت

  لمدة ثالث سنوات قادمة باذن هللا. ب والدراسات العليا والبحث العلمي وخدمة المجتمع للطال
  وجود مركز تقويم االمتحانات الذا يشرؾ علي ضبط معايير امتحانات مرحلتي البكالوريوس والدراسات

 العليا.
 .وجود معمل التعليم االلكتروني لتطوير مصادر التعليم والتعلم 
 التعليم وجود مركز لتطرير 
 وجود قسم لطب االسرة 
 .وجود مركز للبحوث العلمية والخاليا الجذعية 

 مجال البحث العلمي:

 ٓغِظ اداسح اُجؾش اُؼ٠ِٔ  ٝعٞدInstitutional Review Board (IRB) اُز١ ٣وّٞ ثؼجؾ ٝرط٣ٞش

 اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝػ٤ِٔخ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝكوب ُِٔؼب٤٣ش اُو٤ٓٞخ ٝاُذ٤ُٝخ

 ٤خ ػب٤ُخ اُز٤ٔض ك٠ ا٧داء ػ٠ِ أُغزٟٞ اُؼب٠ُٔ ٓضَ ٝؽذح اُغشاؽبد ا٤ٌُٔشٝعٌٞث٤خٝعٞد ٝؽذاد رخظظ 

  ٝعٞد ٓشًض ُالٗؼبػ ٓؼزٔذ د٤ُٝب ٖٓ االرؾبد اُٞسٝث٠ ٝٓشًض الداسح ا٧صٓبد ٝاٌُٞاسس 

  وجود العديد من الوحدات المستحدثة داخل الهيكل التنظيمي للكلية والتي يهدؾ عملها لتطوير وضبط
 لمؤسسي مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة التخطيط والمتابعة األداء ا

  6رؼْ ا٤ٌُِخ ( ٖأُذسث٤ٖ اُذ٤٤ُٖٝ أُؼزٔذ٣ٖ ٖٓ أُشًض اُذ٢ُٝ الػزٔبد أُذسث٤ ٖٓIBCT ٖٓ ٝاُؼذ٣ذ )

ُز٤ٔ٘خ هذساد  ٓذسة ٓؾزشف ٓؼزٔذ ٖٓ أُشًض اُو٢ٓٞ 36اعبع٢ ٝٓذسة  67) أُذسث٤ٖ أُؼزٔذ٣ٖ

 (.أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ

  خظبق٤٤ٖ ٝاعزشبس٤٣ٖ ُِغٞدح اُشبِٓخ ٖٓ اُغبٓؼخ االٓش٤ٌ٣خؤٖٓ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٓؼزٔذ٣ٖ ً 7 ٝعٞد 

  أػؼبء ٓزخظظ٤ٖ ك٠ ر٤ٔ٘خ أُٞاسد اُجشش٣خ ٖٓ اُغبٓؼخ االٓش٤ٌ٣خ ٖٝٓ عبٓؼخ شزب٣٘ج٤ظ 8ٝعٞد

 االُٔب٤ٗخ 

  أػؼبء ؽبط٤ِٖ ػ٠ِ أُبعغز٤ش ك٠ اُزؼ٤ِْ اُطج٠ 7ٝعٞد. 

  ٍٞػؼٞ ػ٠ِ دسعخ اُذثِٞٓخ ك٢ اُزؼ٤ِْ اُطج٢ ٖٓ عبٓؼخ ه٘بح اُغ٣ٞظ. 61ش ٖٓ اًض  ؽظ 

  ٍٞاػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ثب٤ٌُِخ ػ٢ِ اُذثِّٞ ك٢ اُزؼ٤ِْ اال٢ٌ٤٘٤ًِ ٖٓ عبٓؼخ ادٗجشح ثبٗغِزشا  8ؽظ ٖٓ

 ثبالػبكخ ا٢ُ اُؼذ٣ذ ٖٓٔ ؽظِٞ ػ٢ِ اُذسعخ ٖٓ عبٓؼخ ه٘بح اُغ٣ٞظ

 خ اُزذس٣ظ اُز٣ٖ عجن ؽظُْٜٞ ػ٠ِ عٞاقض ٓؾ٤ِخ/  د٤ُٝخ / ػب٤ُٔخرؼْ ا٤ٌُِخ اُؼذ٣ذ ٖٓ أػؼبء ٤ٛئ. 

  6105ؽظٍٞ ػؼٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ثب٤ٌُِخ ػ٢ِ عبقضح اُغبٓؼخ اُزشغ٤ؼ٤خ ك٢ د٣غٔجش 

 ٓغبٍ أُشبسًخ أُغزٔؼ٤خ:
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 ػوذ ارلبه٤خ رؼبٕٝ ث٤ٖ ٤ًِخ اُطت اُجشش١ عبٓؼخ اُضهبص٣ن ٓغ ٤ًِخ اُطت اُجشش١ عبٓؼخ ثٜ٘ب 

  رؼبٕٝ ث٤ٖ ٤ًِخ اُطت اُجشش١ عبٓؼخ اُضهب٣ن ٝٓذ٣ش٣خ اُشئٕٞ اُظؾ٤خ ثبُششه٤خػوذ ارلبه٤خ 

  ػوذ ثشرًٍٞٞ رؼبٕٝ ث٤ٖ ٤ًِخ اُطت اُجشش١ عبٓؼخ اُضهبص٣ن ٓغ أُؼٜذ اُؼشث٢ ُِز٤ٔ٘خ أُغزذآخ

AICPD  ٝاُز١ ٣ؼَٔ ػ٢ِ ر٤ٔ٘خ هذساد االؽجبء ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُو٤بد٣خ ٝرؾغ٤ٖ اُغٞدح ك٢ ٓغبٍ ادساح

 اُطج٢ كؼال ػٖ آزالًخ اُؼذ٣ذ ٖٓ ٓوٞٓبد ر٘ل٤ز اُجشٗبٓظ اُذساع٢.اُخذٓبد 

 

انٓٛكم انزُظًٛٗ    -5  
 
 

 ْٛكم رُظًٛٗ يالئى ٔيعزًذ     5/0

 يذٖ يالئًخ  انٓٛكم انزُظًٛٙ نطجٛعخ َشبط انكهٛخ     5/0/0

 

 ٝؽذاد عذ٣ذح ثب٤ٌَُٜ ٓضَ:  ٝعٞد

 وحدة اخالقيات المهنة 

 يةوحدة تطوير الموارد البشر 

 وحدة متابعة الخرجيين 

 وحدة التعليم االكلينيكي 

 وحدة متابعة القرارات 

 وحدة تقنية االتصاالت والمعلومات 

 ادارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 وحدة ادارة االزمات والكوارث 

 البحث العلمىادارة مجلس  

 راسات العليامركز تقويم امتحانات طالب البكالوريوس وكذا لجنة تقويم امتحانات طالب الد 

 رؼذ٣الد ػ٠ِ ٤ٌَٛ االداساد اُز٠ رزجغ ٓذ٣ش ػبّ ا٤ٌُِخ ُزٌٕٞ ًبُزب٠ُ:ٝعٞد 

التأمينىىىات  -الملفىىىات والسىىىجالت -تقسىىىيم ادارة شىىىئون العىىىاملين الىىىى االقسىىىام التاليىىىة: شىىىئون التوظيىىىؾ 

 االستحقاقات -شاتوالمعا

 الخزينة. -الحسابات -تقسيم ادارة الموازنة والحسابات الى : الميزانية 

 تقسيم ادار المشتريات والمخازن الى قسمى المشتريات والمخازن والعهد. 

 التسجيل والوثائق. -تقسيم ادارة الخدمات العامة الى قسمى: الشئون العامة 

  ؼبٓخ ػٖٔ اداسح شئٕٞ ٌٓزت اُؼ٤ٔذ.الؽظبء ٝاُؼالهبد اُادساط اهغبّ أُزبثؼخ ٝااعزٔشاس ًزُي 

  

 انغهطبد ٔانًغئٕنٛبد ٔاالخزصبصبد  5/5

  عاللبد انغهطخ 5/5/0

ال يوجىىد تىىداخل فىىى السىىلطات والمسىىئوليات بىىين االقسىىام واالدارات المختلفىىة بالكليىىة حيىىث ان السىىلطات 

ت والئحة الكلية وبطاقات الوصؾ الوظيفى والمسئوليات لكل قسم موضحة ومحددة بقانون تنظيم الجامعا

 بالكلية.
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بدقىة مىن العالقات التنظيمية بىين هىذه الوحىدات واالقسىام وبىاقى اقسىام وادارات الكليىة  تحديدكما روعى 

 اعداد بطاقات لتوصؾ الوظائؾ روعى فيها وجود تحديد دقيق للسلطات والمسئوليات. خالل

 

 انًغئٕنٛبد ٔاالخزصبصبد 5/5/5

 د تشابك فى اختصاصات االدارات واالقسام بالكلية.يوج ال 
 

 نخذيبد دعى انعًهٛخ انزعهًٛٛخ  خاإلداساد انًزخصص 5/3

 نخذيبد دعى انعًهٛخ انزعهًٛٛخ خاإلداساد  انًزخصصكفبٚخ  5/3/0

 مركىز تقىويم امتحانىات طىالب  مثىلعدد من الوحدات الجديدة لرفع خىدمات دعىم العمليىة التعليميىة  وجود

البكىىالوريوس وكىىذلك لجنىىة تقىىويم امتحانىىات الدراسىىات العليىىا ووحىىدة متابعىىة الخىىرجين )تىىم اعتمىىادهم فىىى 

ومعمىىل للتعلىىيم  (6101/6118( وكىىذلك قسىىم طىىب االسىىرة والتعلىىيم الطبىىى) تىىم اعتمىىادهم فىىى 6119

 والتعلم.االلكتروني لتطوير مصادر التعليم 

 

 نخذيبد دعى انعًهٛخ انزعهًٛٛخ خاإلداساد  انًزخصصكفبءح 5/3/5

  بىاالدارات خىدمات المعوقات الفنيه واالداريىه والماديىه  وجود عدد مناظهرت نتائج التحليل البيئى للكلية

 رعاية الشباب( مثل: -العلياالدراسات  -العملية التعليمية )شئون التعليم والطالب

 تاهيل الموظفين عدم كفاية تدريب و .0

 كبر سن الموظفين  .6

 لىجهزه الحاسب اآلأعدم توافر  .0

 عدم توافر االداوات المكتبيه الالزمه .4

 ر٤:٠ش رْ ا٥ؽص٘بء ٝػغ خطخ اُزؾغ٤ٖ ثب٤ٌُِخ أٝهذ سٝػ٤ذ ٛزٙ أُؼٞهبد 

٤ٖ ثٜذذذف ٤ٌٓ٘ذذخ اُؼٔذذَ ثٜذذزٙ االداساد ٝاُؼٔذذَ ٓذذذ االداساد اُغذذبثوخ ثؼذذذد ٓذذٖ شذذجبة اُخذذشع٤ٖ أُذذئِٛ -0

 ًٔذخ٠ِ ث٤بٗبد.

 .رْ رض٣ٝذ ٛزٙ االداساد ثبُجشٓغ٤بد اُالصٓخ ُج٘بء هٞاػذ اُج٤بٗبد  -6

 ًٔج٤ٞرش. 6رْ رض٣ٝذ ًَ اداسح ثؼذد  -3

 ٝاد ٌٓزج٤خ ٝاٝسام.ًٔب رْ اُز٘غ٤ن ٓغ ٓذ٣ش ػبّ ا٤ٌُِخ ُزٞك٤ش ٓب ٣ِضّ ٖٓ اد -4
 

 اداسح االصيبد ٔانكٕاسس 5/4

 رٔذ اػبدح ٤ٌِٛخ ٝؽذد ادساح االصٓبد ٝاٌُٞاسس ٝٝػغ خطخ اُؼَٔ ثٜب

 كفبٚخ انٕعبئم انًزبؽخ نهزعبيم يع  االصيبد ٔانكٕاسس 5/4/0

 ن أزمة كما التجهيزات المتاحة بالكلية من المواد التعليمية والمانيكانات الالزمات والكوارث وحدة األ تضم

فريق ادارة الوحدة على مستوى عالى من التدريب ) دورات معترؾ بها عالميا فى مجال ادارة االزمات 

 والكوارث( 

 مسئولٌة ادارة االزمات والكوارث  2/4/2

  فى شهر  تدوكانت قد اعتموحدة الدارة االزمات والكوارث تابعة الدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 مجلس الكلية  هذه الوحدة مسئولة عن ما يلى: من 6101يوليو 
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 رذس٣ت اػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ ٝاالداس٤٣ٖ ٝاُطِجخ ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ االصٓبد ٝاٌُٞاسس -0

 اعزٌٔبٍ اُزغ٤ٜضاد اُالصٓخ ُٔٞاعٜخ االصٓبد ٝاٌُٞاسس -6

 رلؼ٤َ  ه٘ٞاد ارظبٍ ث٤ٖ أُئعغبد اُظؾ٤خ ٝا٤ٌُِخ -3

 . اسس ٝػوذ دٝساد رذس٣ج٤خ ػ٤ِٔخ ػ٠ِ رُيٝػغ خطؾ ُٔٞاعٜخ االصٓبد ٝاٌُٞ -4

 

ٝهذ هبٓذ اُٞؽذح ثبػذاد ٝرذس٣ت كش٣ن ػَٔ ٖٓ اُطالة ًٝزُي ثبُزذس٣ت ػ٢ِ اُؼذ٣ذ ٖٓ االٗشطخ ٓضَ : ٤ًل٤خ 

ؽشاقن ، ٤ًل٤خ اُزؼبَٓ ٓغ اُؾشٝم ٝاُغشٝػ ٝاالطبثبد أُخزِلخ ، ٤ًل٤خ  -اُزؼبَٓ ك٢ ؽبٍ ؽذٝس صالصٍ

ٞد ػذد ًج٤ش ٖٓ االطبثبد ، ٤ًل٤خ اعزخذاّ ؽلب٣بد اُؾش٣ن. ًٔب هبٓذ ثزٞص٣غ رظ٤٘ق أُظبث٤ٖ ك٢ ؽبٍ ٝع

اُؼالٓبد االسشبد٣خ اُخبطخ ث٤ٌل٤خ اُزظشف ك٢ ؽبٍ ؽذٝس ؽشاقن ، صالصٍ، .... ٝؿ٤شٛب ٖٓ االسشبداد 

 اُالصٓخ ُٔٞاعٜخ االصٓبد ٝاٌُٞاسس.

 اعشد اُٞؽذح رغشثخ اخالء ٓزٌبِٓخ ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُذكبع أُذ٢ٗ

 ٔؽذح اداسح انغٕدح 5/5

 انغٕاَت انزُظًٛٛخ نٕؽذح اداسح انغٕدح 0/ 5/5

  6102مدير جديدا لوحدة الجودة يوليو وافق مجلس الجامعة علي تعيين 

  اعادة هيكلة وحدة الجودة حيث تم استحداث لجان فنية فنية جديدة مثل لجنة التخطىيط ولجنىة التواصىل تم

بجميىع اللجىان الفنيىة التابعىة خطىة العمىل قىد تىم تعىديل وبىالفرق واالعالن وكذلم اضىافة منسىقي الطىالب 

 لتحديد المسئوليات بدقة لوظائؾ الهيكل االدارى   لوحدة الجودة

 :وقد شمل الهيكل االدارا علي 

 (66عدد المعاونين ) -

 (01عدد الطالب ) -

المطلوبة لتؽطية مهىام  ( يشمل التشكيل الحالى لفريق العمل بالوحدة المهارات والكفاءات6عدد الموظفين ) -

مىن  الىدبلوم المهنىي الدراة الجىودة الطبيىة الشىاملةالوحدة بكفاءة حيث ان مديرة ادارة الجودة حاصلة علىى 

من عضوات فريق العمىل علىى دبلىوم ادارة  0 . كما حصلIBCTوكمدرب دولي معتمد الجامعة االمريكية 

هن علىىى ماجسىىتير للتعلىىيم الطبىىى مىىن جامعىىة مريكيىىة كمىىا حصىىلت احىىداالجىىودة الشىىاملة مىىن الجامعىىة األ

مريكيىة عضاء الفريق على دبلوم ادارة المىوارد البشىرية مىن الجامعىة األأ ىماسترخت وكذلك حصلت احد

مىن  6م الطبى من كلية طب قنىاة السىويس ومىؤخرا حصىل دبلوم التعلي عضاء علىيضا حصلت احدى األأ

 مية السادات للعلوم االدرايةالفريق علي دبلوم ادراة المستشفيات من اكادي

  ًٝذزُي ػِذ٠  9110ٕ ًَ كش٣ن اُؼَٔ هذ رْ رذس٣جخ ػ٠ِ ٗظْ اداسح اُغٞدح ٝٓزطِجبد ٓٞاطذلخ اال٣ذضٝ أًٔب

 .خشٟ أُب٤ٗخػٔبٍ اُزذه٤ن اُذاخ٠ِ ٖٓ ششًز٤ٖ ٓؼزٔذر٤ٖ اؽذٛٔب ٓظش٣خ ٝا٧أ
 

  هبّ ٛزا اُلش٣ن ثبٗشبء ٗظبّ الداسح  ؽ٤ش 6114ٕ ُلش٣ن اُؼَٔ خجشح ؽ٣ِٞخ عبثوخ ك٠ ٓغبٍ اُغٞدح ٓ٘ز أًٔب

٣ٝذزْ ػوذذ اعزبػذبد   6116عٞدح اُزؼ٤ِْ اُطج٢ ُٔشؽِخ اُجٌبُٞس٣ٞط ؽظَ ػ٠ِ شذٜبدح اال٣ذضٝ  كذ٠ ٤ٗٞ٣ذٞ 

 دٝسس٣خ ُلش٣ن اُؼَٔ
 

 ٖذػْ اُٞؽذذح ك٤٘ذب ثؼوذذ ص٣ذبساد ٝٓشاعؼذبد دٝس٣ذخ اُٞؽذح ٝٓشًض اُغٞدح ثبُغبٓؼذخ ُذ ٣ٞعذ رٞاطَ كؼبٍ ث٤

 ٓٞصوخ 
 

  ْٓشاعؼخ خطؾ اُٞؽذح ٖٓ هجَ أُشًض ُؼٔبٕ رٞاقٜٔب ٓغ أٛذاف ا٤ٌُِخ ًٔب رز 
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  ٣زْ سكغ روبس٣ش اُٞؽذح ا٠ُ ٓشًض اُغٞدح ٣ٝؾؼش ٓذ٣ش اُٞؽذح االعزٔبػبد اُذٝس٣خ اُز٠ رزْ ثبُٔشًض ٣ٝٞعذ

    ٖٓ خالٍ ٓشًض اُغٞدح ثبُغبٓؼخ.رجبدٍ ُِخجشاد ث٤ٖ ٝؽذح اُغٞدح ثب٤ٌُِخ ٝٝؽذاد اُغٞدح ثب٤ٌُِبد االخشٟ 
 

 َشطخانًشبسكخ فٗ األ 5/5/5

  المشاركة فى االنشطة متنوعة وتشمل جميع المستويات من طلبة وأعضاء هيئة التدريس والمعاونين

 والمراجعين الداخليينواإلداريين ومنسقيى الجودة باألقسام 
 

  ن الوحدة عن طريق مدير ادارة الجودة تشارك دوريا فى عرض ومناقشة قضايا الجودة بمجلس أكما

 تشكيل مجلس الكلية .ان مدير ادارة الجودة ضمن الكلية حيث 

 

  انزٕصٛف انٕظٛفٗ 5/6

 

ُي خطخ اُزذس٣ت، ًٔب رْ اعزخذاّ رٔذ اػبدح ٤ٌِٛخ ٝؽذح اداسح أُٞاسد اُجشش٣خ ثب٤ٌُِخ ٝٝػغ خطخ اُؼَٔ ًٝز

اُزٞط٤ق اُٞظ٤ل٢ ك٢ اُزؼ٤٤ٖ ٝاُ٘وَ ٝاُ٘ذة ُِٞظبقق أُخزِلخ ثب٤ٌُِخ ٝكوب ال٤ُبد اُؼَٔ أُؼزٔذح أُزجؼخ 

 ثٞؽذح أُٞاسد اُجشش٣خ ٝاُخبطخ ثبالخز٤بس ٝاُزؼ٤٤ٖ.
 

 كاديميىة المعتمىدة مىىن اختيىار القيىادات االداريىة واأل جىارى االسىتعانة ببطاقىات الوصىؾ الىوظيفى ومعىايير

ين شاؼلى الوظائؾ المستحدثة بالكلية وذلك وفقا الليىات العمىل المعتمىدة ساس لتسكين وتعيأمجلس الكلية ك

 المتبعة بوحدة الموارد البشرية والخاصة باالختيار والتعيين.

 

 انمٛبدح ٔانؾٕكًخ -3
 
 

 خزٛبس انمٛبداد األكبدًٚٛخا 3/0

 يعبٚٛش االخزٛبس  3/0/0

 اديمية من ؼير المنصوص عليها في القانون تم وضع ضوابط واضحة معلنة إلختيار وتعيين القيادات األك

عن طريق  الفريق التنفيذا لوحدة تطوير الموارد البشرية  لجامعات و اللوائح المنظمة للعمللتنظيم ا 49

بكلية الطب جامعة الزقازيق وتم إعتمادها من مجلسي الكلية والجامعة  باإلضافة إلي ما أقر في قانون 

 . 0996( لسنة 49تنطيم الجامعات )
 

  لتنظيم الجامعات واللوائح المنظمة للعمل. 49هذه المعايير موثقة في القانون 

  ٛزٙ أُؼب٤٣ش ٓؼِ٘خ ُزٞكش ٛزا اُوبٕٗٞ ثب٤ٌُِخ ٝاالعبثخ ػ٠ِ أ١ أعئِخ ٖٓ هجَ شئٕٞ اُؼب٤ِٖٓ ٧ٟ رغبإٍ ك٢

وبٕٗٞ ػ٘ذ اخز٤بس اُو٤بداد ؽ٤٘ٚ ٝ ال ٣ٞعذ أ١ ٗٞع ٖٓ اُشٌب١ٝ خبطخ ثؼذّ االُٔبّ أٝ أُؼشكخ ثٔٞاد ٛزا اُ

 ا٧ًبد٤ٔ٣خ.

  

 ًَظ انمٛبدح ٔ يًبسعبد انًغبنظ 3/5

 ًَظ انمٛبدح3/5/0
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  يعتبر نمط القيادة ديمقراطي إلي حد كبير لوجود المجالس الرسمية و مجلس الكلية و كذلك وجود تمثيل

أحد ممثلي نقابة  ،شرقية لممثلي األطراؾ المجتمعية  في مجلس الكلية وهم وكيل وزارة الصحة لمديرية ال

ولكن ال يوجد  اصة التي تمس المجتمع والخريجين.األطباء و هم مشاركون المجلس في اتخاذ القرارات خ

 تمثيل حقيقي فعال للطالب في المجالس الرسمية.

 

 عاونيهم واالداريين بالكلية و بحث تحرص القيادة على األخذ بأراء و مقترحات أعضاء هيئة التدريس وم

شكواهم. بالنسبة للشكاوى فإنه قد تم تخصيص صندوق لتلقى الشكاوى يتبع قسم العالقات العامة ورفع 

تقارير عن الشكاوى للجهات المختصة وحتى تفعيل ذلك فقد قامت ادارة الكلية ممثلة فى أ.د. عميد الكلية 

 .والرد عليها في حينهلتلقى اى شكوى يس بوك صفحة علي الف والسادة الوكالء بتخصيص 

 

 يغبًْخ انًغبنظ انشعًٛخ فٙ يُبلشخ ٔ ارخبر انمشاساد انًزعهمخ ثبنزعهٛى ٔانزعهى 3/5/0
 

 . % ك٢ اُغزخ شٜٞس ا٧خ٤شح46.6ٗغجخ أُٞػٞػبد اُخبطخ ثبُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ك٢ أُؾبػش اُشع٤ٔخ ٤ٌُِِخ 
 

 بداد رًُٛخ انًٓبساد اإلداسٚخ نهمٛ 3/3/0

 كبدًٚٛخرذسٚت انمٛبداد األ 3/3/0

  وبناء علي الدراسة التي تمت لتحليل لالحتياجات التدربية العضاء هيئة التدريس واالداريين فقد تم

 6102-6102وضع خطة لتقديم حزمة تدربية العضاء هيئة التدريس وتنفيذ الخطة التدريبية للعام 

 

 دود التدريب علي مرحلتين: بعد انتهاء الدورة مباشرة وفي قامت لجنة التدريب بالكلية بقياس اثر ومر

نهاية كل فصل دراسي. كما تمت مراعاة نتائج التؽذية الراجعة للمتدربين عند تصميم الخطة التدربية للعام 

 والمعتمدة بمجلس الكلية 6109\6102االكاديمي 

  عدد وأنواع البرامج التدريبية المنفذة  عنبقواعد بيانات لجنة التدريب بوحدة الموارد البشرية تحتفظ كما

 ونسبة الحاصلين على دورات وبرامج تدريبية إلى إجمالي عدد القيادات األكاديمية.
 

  ( كما تقدم الجامعة برامج تدريبيةFLDC لتنمية المهارات القيادية و مهارات أعضاء هيئة التدريس مثل )

ب المالية والقانونية في األعمال الجامعية ، إدارة الوقت التخطيط اإلستراتيجى، اإلدارة الجامعية، الجوان

واإلجتماعات ، البرامج القيادية لألكاديميين ، البرامج القيادية لإلداريين، اتخاذ القرارات وحل المشكالت، 

 إدارة األزمات، معايير الجودة في العملية التدريسية وتنمية المهارات اإلدارية.

 0/4/3 َظى انًعهٕيبد ٔانزٕصٛك انشعًٛخ 

 0/4/3 لٕاعذ انجٛبَبد َٔظى انًعهٕيبد

 لكترونية ألعضاء هيئة التدريس بمختلؾ أقسام اإلبيانات القاعدة  الورقية للكلية وبيانات القواعد  تم تحديث

وتحديثها الكلية مشتملة علي البيانات الخاصة بكل عضو هيئة التدريس وكذلك األبحاث التي تم نشرها 

 باستمرار.
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 بالكلية طبقا لمعايير أيزو   جد نظام لحفظ و استدعاء الوثائق بالكلية كما يوجد نظام إلدارة الجودةيو

 يسهل استدعاء وثائقة المنفصلة بالكامل عن نظام استدعاء وثائق الكلية . 6118:9110

 

 0/5/3دعى انمٛبداد األكبدًٚٛخ إلداسح انغٕدح ثبنًؤعغخ

 0/5/3 انذعى انًبد٘ نُظى انغٕدح انذاخهٛخ

  توجد تجهيزات لوحدة الجودة متوفرة منذ قيام مشروع إنشاء نظام داخلي لجودة التعليم الطبي منذ عام

، تمت زيادتها بتمويل من مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد كما تتوافر للوحدة كوادر 6114

ية والمخصصات المالية السنوية الجهاز االدارى لكن الكوادرمن ناحية العددؼير كاف بشرية مؤهلة من

 بحاجة الى مزيد من الدعم لضمان استمرارية تنفيذ األنشطة بعد انتهاء مشروع التطوير المستمر.

 

   5/5/3 انذعى انًعُٕٖ
  يمكن لمدير الوحدة اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بقضايا الجودة مثل تحديد مواعيد وإجراءات المراجعة

شهادة األيزو ومواعيد المراجعة الخارجيةوكذلك تحديد االحتياجات التدريبية لهيئة  الداخلية وتحديد مجال

يضا تنفيذ إجراءات الدراسة أالتدريس والعاملين فيما يتعلق بالجودة وإعداد وعقد هذه الدورات التدريبية و

جودة بمجلس الذاتية وإعدادها ومراجعة الهيكل الوظيفي مع المختصين. كما يتم إشراك مدير وحده ال

الكلية إلطالع القيادات علي المستجد وما تم تنفيذه بالنسبة ألعمال الجودة بالكلية.هناك آليات معتمدة 

 6118:9110للتوجيه والمتابعة لألقسام األكاديمية واإلدارية حيث أن الكلية حصلت على شهادة األيزو

ا والبحث العلمي وانشطة خدمة المجتمع والدراسات العلي في مجال التعليم الطبي لمرحلة البكالوريوس

 وتجدد هذه الشهادة سنويا حيث يجرى سنويا المراجعة الداخلية لألقسام  المتخصصة لمدة ثالث سنوات

علي الكلية من قبل يليها مراجعة اإلدارة ثم المراجعة الخارجية السنوية واالدارات ووحدات الكلية و

ومعتمدة من  6118:9110طبقا نظام األيزو العالمي   TUV NORDالجهة المانحة لشهادة الجودة 

 مجلس الكلية كوسيلة للمتابعة .
 

  تم اجراء المراجعة الداخلية لنظام ادارة الجودة والذى تم بناءه ليشمل كافة انشطة الكلية من العملية

المجتمع  وقد  التعليمية لمرحلة البكالويوس ومرحلة الدراسات العليا وكذلك البحث العلمى وانشطة خدمة

امتدت المراجعة الداخلية على مدار ثالثة اشهرت انتهت باعداد تقرير نهائى عن مدى تفعيل نظام الجودة 

 .توطئه لعرضه على مجلس الكلية للمناقشة واتخاذ ما يلزم
 

  كما يتم عرض كل ما يختص بأعمال الجودة في مجالس األقسام ليتم تدوينها في كل محضر مجلس قسم

 األقسام المختلفة للكلية علي أن يكون بند اساسي في هذه المحاضر. لكل من

 

 6/3 دٔس انمٛبداد األكبدًٚٛخ فٙ رًُٛخ انًٕاسد انزارٛخ 

 0/6/3 خطخ رًُٛخ انًٕاسد انزارٛخ 

  جارى اعداد خطة موثقة عامة لتنمية الموارد الذاتية بالكلية بناء على عدد من  اآلليات المحددة و الفاعلة

مجموعات التقوية  –مجلة الكلية  –( 8ة الموارد الذاتية للكلية وهي الوحدات ذات الطابع الخاص )لتنمي

برنامج للطلبة  الماليزيين هذه اآلليات معتمدة و مدعمة من الجامعة . وقد تم استحداث وحدة لتنمية  –
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ؾ عدد من اعضاء هيئة الموارد الذاتية بالكلية ضمن ادارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما تمتكلي

 بواسطة فريق العمل بالوحدة. العملالتدريس بالكلية للعمل بالوحدة وقد تم وضع محاور 

 5/6/3 رعذد انعاللبد ٔانزفبعم يع انمطبعبد اإلَزبعٛخ ٔ انخذيٛخ فٙ انًغزًع  

 لكلية هناك قنوات متعددة لإلتصال مع القطاعات الخدمية في المجتمع المحيط بالكلية حيث تقدم ا

ومستشفياتها الستة الخدمة الصحية للزقازيق والقرى المحيطة بها وكل محافظة الشرقية والقرى التابعة 

من الزقازيق وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة كما تقدم الكلية الخدمات  ةللمحافظات األخرى القريب

الخاص مثل وحدة الجراحات التدريبية في العديد من المجاالت الطبية من خالل الوحدات ذات الطابع 

الميكروسكوبية وكذلك عالج األمراض الجلدية بالليزر كما تقدم وحدة االستشارات الطبية الشرعية 

خدماتها في هذا المجال االستشارا وتقوم وحدة الصحة والسالمة المهنية بتدريب كافة العاملين المدنيين 

يقوم المركز المتطور للكبد بمهام  المهنية. أو في مصانع العاشر من رمضان على إجراءات السالمة

متميزة ؼير متوفرة في المستشفيات الجامعية مثل زراعة الكبد والؽسيل الكلوا لمرضي الحاالت 

المزمنة تقدم كل هذة الخدمات بالمجان. كما انه يجرا العمل حاليا علي انشاء مستشفي جديد للطوارئ 

 والحوادث

 
 

 الخدمية بالمجتمع: تدريب أطباء االمتياز في مستشفيات وزارة الصحة  أمثلة التفاعل مع القطاعات– 

اشتراك وكيل وزارة الصحة في مجلس  –تدريب أطباء وزارة الصحة في مستشفيات جامعة الزقازيق 

القوافل الطبية من  –تدريب طالب الكلية في الوحدات الصحية األساسية التابعة لوزارة الصحة  -الكلية 

تقديم الخدمات الطبية و االستشارية  –تقديم الخدمة الصحية للمواطنين  –فة أنحاء المحافظة الكلية لكا

 المتميزة من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص ألطباء وزارة الصحة .

 

  عقد اتفاقية تعاون مع مجلس امناء العاشر من رمضان والقيام بقافلة صحية للقرا التابعة لها ضمن تمت

والزيارات الميدانية. امتدت الخدمات الي المستوا القومي بحاليب وشالتين والدولي حيث خطة القوافل 

 يتم عقد قافلة الي المناطق النائية بدارفور بدولة السودان. 

 3/6/3 رؾفٛض أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ نزًُٛخ انًٕاسد انزارٛخ

 كافات الرمزية نظير تقديم الخدمة يتم تحفيز اعضاء هيئة التدريس لتنمية الموارد الذاتية من خالل الم

  الصحية المتميزة بالوحدات ذات الطابع الخاص.

 دٔس انمٛبدح فٙ رفعٛم انٕؽذاد راد انطبثع انخبص  3/6/4

 ( وحدات ذات طابع خاص منها ستة تعمل بصورة نشطة و فعاله و محررة إلي حد ما من 9يوجد بالكلية )

 لجامعة في الصرؾ حيث توجد صعوبات عند صرؾ المستحقات الروتين اإلدارا و لكنها تخضع لقواعد ا
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  يوجد برامج للترويج لخدمات هذه الوحدات من خالل خطط تقوم بها الوحدات ذات الطابع الخاص من

خالل البرامج التدريبية واالعالنات بالصحؾ والملصقات بالميادين العامة وتوزيع المطويات في 

 لكترونية الخاصة بالكلية.المؤتمرات العلمية والمواقع اإل

 

 التقٌٌم المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة  3/7 

 

 دٔس انمٛبدح األكبدًٚٛخ فٙ اعزًشاسٚخ ٔرعضٚض انزطٕٚش 3/7/0

 يغبالد االعزفبدح: 
 

 6118:9110ؽجوب ُٔؼب٤٣ش ا٣٧ضٝ  ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝخذٓخ أُغزٔغػٔبٕ عٞدح اُزؼ٤ِْ اُطج٢ اٗشبء ٗظبّ  -

ٝاُؾلبظ ػ٤ِٜب ، صْ اُؾظٍٞ ػ٤ِٜب ٓشح اخش١ ُٔذح  6116ُشٜبدح ُِغ٘ٞاد اُضالس ٓ٘ز ٝاُؾظٍٞ ػ٠ِ ا

 صالس ع٘ٞاد هبدٓخ

 اٗشبء ٗظبّ داخ٢ِ ُغٞدح اُزؼ٤ِْ اُطج٢ ُٔشؽِخ اُذساعبد اُؼ٤ِب. -

ًزبثخ أُوزشؽبد  –ؾبٗبد ٝػغ االٓز –هذساد أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ك٢ ٓغبالد ٜٓبساد اُزذس٣ظ ر٤ٔ٘خ  -

 .اُجؾض٤خ
 

 5/7/3 رمٛٛى كفبءح إداسح انًؤعغخ ٔانمٛبداد األكبدًٚٛخ

 رٞعذ آ٤ُبد ُزو٤٤ْ ًلبءح اداسح أُئعغخ ٝ اُو٤بداد ا٧ًبد٤ٔ٣خ  ٝ ٢ٛ :

 .6118:9110ُخبسع٤خ ؽجوب ُٔؼب٤٣ش ا٣٧ضٝ ٔشاعؼخ ااُ –ٓشاعؼخ ا٩داسح  -أُشاعؼخ اُذاخ٤ِخ   -

 اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ؽجوب ُٔؼب٤٣ش اُِغ٘خ اُو٤ٓٞخ ُالػزٔبد ٝ اُغٞدح. -

 روبس٣ش ٓزبثؼخ عٞدح ا٧داء اُز٢ أهشرٜب ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ. -
 

 دسعخ االعزلبدح:
 ٓشاعؼخ ا٤ٌَُٜ ا٩داس١ ٝػجطٚ. -

 ٓشاعؼخ سعبُخ ا٤ٌُِخ ٝرـ٤٤شٛب. -

 ؾغ٤ٖ.ٝػغ خطؾ اُز -

 ٓشاعؼخ رٞط٤ق أُ٘بٛظ ع٣ٞ٘ب. -

 روبس٣ش أُ٘بٛظ ع٣ٞ٘ب. اػذاد -

 اعزطالع أساء اُطالة ٝاالعزغبثخ ُجؼغ ٓزطِجبرْٜ. -

 اٗزظبّ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ك٢ اُؼَٔ. -

 ػ٠ِ اُطالة. اُش٣بدح اُؼ٤ِٔخرلؼ٤َ  -

 اؽالع ا٩داسح اُؼ٤ِب ػ٠ِ ٝػغ ا٤ٌُِخ ٝعٞاٗت ػذّ أُطبثوخ ؽجوب ُٔؼب٤٣شا٣٧ضٝ. -

 ٣ٌٖٞ ارغبٙ اُزو٣ْٞ اُزار٢.ر -

 ر٣ٌٖٞ ارغبٙ هجٍٞ اُزو٣ْٞ اُخبسع٢. -

 ر٣ٌٖٞ صوبكخ اُغٞدح ا٢ُ ؽذ ًج٤ش. -
 

 3/7/3 دٔس انًشبسكخ انطالثٛخ فٙ ارخبر انمشاساد انًؤعغٛخ

  راء الطالب فى جداول االمتحانات أتم تخصيص موقع على صفحات ادارة الكلية على الفيس بوك لتلقى

نات كما تتلقى اى تظلمات بخصوص النتائج وفقا للمواعيد المحددة مستخدمة ومدى صعوبة االمتحا

 سياسة الباب المفتوح واللقاءات والندوات الطالبية كوسائل لمعرفة أراء الطالب.
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انًصذالٛخ ٔاألخاللٛبد -4  

 
 

 0/4 انزضاو انًؤعغخ ثؾمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ

واتخذت  خالقيات المهنة بالكليةدليل ألية الفكرية من خالل اتبعت الكلية اجراءات لنشر ثقافة حقوق الملك

 التأليؾ والنشر منها:جراءات للمحافظة على حقوق الكلية عدة ا

 حظر استخدام البرامج الؽير مرخصة علي اجهزة الحاسب االلي بالكلية. 

 .حظر نسخ االبحاث العلمية والرسائل اال بموافقة الباحث 

  دد صفحات المؤلؾ وذلك بناء علي قرار من عميد الكلية.ع% من 62 نسخ مااليزيذ عن 

 

تمت مراجعة الكتب الخاصة باالقسام واستصدار ارقام ايداع لها ومخاطبة االقسام لمراجعة الملصقات 

 الطالبية بالمعمل وممرات االقسام للتاكد من ذكر المراجع بها.

 

 5/4انًًبسعبد انعبدنخ ٔعذو انزًٛٛض
ؼٔبٕ اُؼذاُخ ٝػذّ اُز٤٤ٔض ث٤ٖ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ )رٞص٣غ ُ ثب٤ٌُِخ هٞاػذ ٓؾذدح٤ٔ٣خ اُو٤بدح ا٧ًبد رطجن

أػجبء ا٩ششاف ٝاُزذس٣ظ، ٝاُؾٞاكض ٝأٌُبكآد، ٝاُجؼضبد، ٝؿ٤شٛب(. ًٝزُي ػٔبٕ اُؼذاُخ ٝػذّ اُز٤٤ٔض ث٤ٖ 

 . ٓضبٍ رُي: (كآد، ٝاُزشه٤بد، ٝاُ٘وَ، ٝؿ٤شٛباُؼب٤ِٖٓ ) رٞص٣غ أػجبء اُؼَٔ، ٝاُؾٞاكض ٝأٌُب

 

 ٝعٞد ا٤ُبد ٓؼزٔذح ٝٓؼِ٘خ ُؼٔبٕ ؽ٤بد٣خ ٝػذاُخ اػٔبٍ رو٤٤ْ االٓزؾبٗبد. -
 اصدار الميثاق االخالقي لتقويم طلبة كلية الطب البشرا. -
 اصدار الميثاق االخالقي للكلية يتضمن باب خاص بالممارسات العادلة وعدم التمييز. -
س الكلية يتوجب توافرها عند اختيار لجان وجود معايير واشتراطات موثقة ومعتمدة من مجل -

 االمتحانات وكذلك تحديد مهام ومسئوليات هذه اللجان واعالنها.
 جداول توزيع المحاضرات واالشرافات محددة ومعلنة من خالل مجالس االقسام. -
 وجود سياسة معتمدة لتوزيع اعمال التدريس واالشرافات واللجان -
فى وجود صندوق للشكاوى وإتباع سياسة الباب المفتوح دائما من  وجود نظام للشكاوى بالكلية يتمثل -

 اإلدارة العليا بالكلية لتلقى كافة الشكاوى والعمل على حلها
 إعالن الكلية عن فتح الباب لتلقى الشكاوى الخاصة بدرجات االمتحان  -
 استجابة إدارة الكلية لطلبات تعديل جداول االمتحان وتظلمات نتائج االمتحانات -
م تشكيل لجنة من قبل عميد الكلية لمراجعة وفحص البيانات التي تنشر علي موقع الكلية والتأكد من ت -

 صحتها.
 

 0/5/4 عذو انزعبسض فٗ انًصبنؼ ثٍٛ األطشاف انًخزهفخ فٗ انًؤعغخ

  هناك بعض التعارض فى المصالح يتمثل فى كون عضو هيئة التدريس ؼير متفرغ تماما للعمل بالمؤسسة

ية حيىث أن معظىم أعضىاء هيئىة التىدريس لىديهم عيىادات خاصىة والىبعض يمتلىك أو يىرأس أو حتىى التعليم

 يعمل بمستشفيات خاصة
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 تمثل أيضا تعارض المصالح فى وجود ظاهرة الدروس الخصوصية. 

 

 االنزضاو ثبألخاللٛبد انًُٓٛخ نهًؤعغخ انزعهًٛٛخ 4/3

  تدريس ومعاونيهم والطالب واالداريين بالكلية علي اعضاء هيئة ال الخالقي توزيع نسخ من الميثاقتم

االلكتروني للكلية وصفحات التواصل االجتماعي لوحدة الجودة ووحدة اخالقيات على موقع  الميثاقرفع و

 المهنة. 

 انًعهٕيبد انًزبؽخ عٍ انًؤعغخ فٗ انٕعبئم انًخزهفخ 4/4

  المعلومات المتاحة عن الكلية مثل التقرير السنوا وتقارير متابعة األداء والمطويات وورش العمل ....الخ

 تؽطى األنشطة المختلفة للكلية التعليمية والبحثية والخدمية 

 

 الجهاز االداري -5

 

 رًُٛخ يٓبساد انغٓبص اإلداس٘ ٔانمٛبداد 5/0
 لتدريبية وهي:ألية للتحديد اإلحتياجات ا تفعيلتم 

عزج٤بٕ ٌَُ ٓذ٣ش اداسح ٤ٓ٨ُٖٝ اُؼبّ ًٝزُي سإعبء ا٧هغبّ اُؼ٤ِٔخ ُٔؼشكخ أؽز٤بعبد ًَ اداسح أٝ هغْ ا -0

 .أُٜبساد اُو٤بد٣خ  ك٢ اُؾبعخ ُِزذس٣ت ػ٢ِ خ ٌُبكخ االداسادُِزذس٣ج بدعز٤بؽاال ٝهذ رٔضِذٖٓ اُزذس٣ت 

بد اُزذس٣ج٤خ ًغضء ٖٓ رؾذ٣ذ ا٩ؽز٤بعبد اُؼبٓخ ٖٓ ٗظبّ اُغٞدح ٝاُز٢ ٣زْ ٖٓ خالُٜب  رؾذ٣ذ ا٩ؽز٤بع -6

 اُزذس٣ت

 روبس٣ش ٓزبثؼخ االداء ٖٓ هجَ اداسح ا٤ٌُِخ -3

 .اعزوظبء اُشػب اُٞظ٤ل٢ -4
 

 وترتيبها في ضوء اهميتها بالنسبة للخطط السابقة  االلياتخالل االحتياجات التدريبية من  تم حصر

 التطويرية بالكلية وكانت كالتالي: 

 ماعات.ادارة االجت -

 القيادة الفعالة  -

 بناء فريق العمل -

 

  اعداد وتنفيذ خطة لتدريب الجهاز االدارا ضمن الخطة التدريبية المعتمدة من مجلس الكلية وقد تم تم

  مراجعة محتويات البرامج التدريبية بناء علي التؽذية الراجعة من المتدريبين

 َظى رمٛٛى األداء داخم انًؤعغخ 5/0/5

 من خالل :  اء تقييم األد تم

   داء الموظؾ  طوال العام من قبل رئيسه المباشر إلعداد  تقرير األداء السنواأمالحظة 

 تقييم العميل لمستوا اداء االدارات 

 تقييم القيادات لمستوا االداء االدارات كال علي حدة 
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 االدارا ضمن  قياس رضا اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن مستوا اداء سكرتارية االقسام والجهاز

 استقصاء الرضا الوظيفي الخاص بهم

  تقييم اداء المعينين الجدد في خالل ستة اشهر من تاريخ التعيين لتحديد مستوا االداء وتعزيزه بالدوؤات

  التدريبية الالزمة.

عي لنتائج تم اعتماد االلية الجديدة لتقييم االداء علي ان تجرا كل ستة اشهر ويراعي فيها اتباع التوزيع الطبي

التقييم وتم التوعية بها وشرحها للسادة رؤساء االقسام االدارية في اجتماع بحضور احد الخبراء في هذا 

 المجال وتم تطبيق االلية وعرض النتائج علي ادارة الكلية لالستفادة منها.

 

 انشضب انٕظٛفٙ 5/5

فة. وكانت نتيجة االستبيان هذا العام: تم قياس الرضا الوظيفي سنويا علي عينة من موظفي االدارات المختل

 -فرص التجديد واالبتكار -حجمه -%( عن العمل نفسة )وقته92بلػ مستوا الرضا عن انجازات العمل )

التقدير وفرص التعلم والتدريب واستخدام وسائل جديدة(، بينما بلؽت نسبة الرضا عن بيئة  -حرية الرأا

 -تدريب الرئيس لمرؤوسيه -اشراؾ الرئيس -لتقدم والترقي%( . ومن حيث تطبيق معايير ا44العمل )

%( ومن حيث تناسب المؤهالت واعباء العمل والرعاية االجتماعية والصحية حوالي 28تقويم االداء )

(21 )% 

   دٔس انًؤعغخ فٙ رؾغٍٛ انشضب انٕظٛفٙ  5/3
لن يؤتى ثماره إال إذا تم في إطار  ن من أساسيات التطوير التخطيط واإلعداد الجيد لعملية المراجعة والذاإ

 جيد من التوثيق لخطوات العمليات اإلدارية وواقع التنفيذ الفعلي لها. 

 قامت ادارة الكلية باالجراءات التالية لتحسين الرضا الوظيفيلذلك  

ستقصاء رأى العاملين ابالكلية ويتم  يةإعداد خطة تدريب سنوية للجهاز اإلدارا ضمن الخطة للتدريب -

 من البرامج المقدمة. ومناقشتهم قبل واثناء وبعد التدريب في أحتياجاتهم من التدريب ومدى األستفادة

واعادة توزيع االقسام دورات المياة للمبنى اإلدارا وتجديد وتجهيزها باالثاث تجديد بعض اإلدارات  -

 ة العملاالدارية واالدارات الهامة علي االماكن لرفع مستوا الرضا الوظيفي حول بيئ

 انًٕاسد انًبنٛخ ٔانًبدٚخ-6

 
 

 

 كفبٚخ انًٕاسد انًبنٛخ ٔانًبدٚخ 6/0

 انًٕاسد انًبنٛخ انغُٕٚخ: 6/0/0

 ال تزال ؼير كافيه لتحقيق رسالتها وؼاياتها وأهدافها  رؼم أن الموارد المالية المتاحة سنويا للكلية
مما يعد تحديا ة المخصصة من الجامعة، االستراتيجية بسبب زيادة أعداد الطالب سنويا مع ثبات الموازن

 جديدا يواجه الكلية يستلزم حلول ؼير تقليدية.
 

  العملية التعليميةكذلك االتجاه الستؽالل الموارد الذاتيه للكلية وعلى رأسها البرنامج الماليزا لدعم 

 

 انًجبَٙ 6/0/5
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  لعدم كفاية مبانى الكلية خاصة مع استقبال البرنامج التكاملى الجديد فقد تم تخصيص مبنى خدمى نظرا
 (تعليمى بجوار مدرسة التمريض )تحت االنشاء

 . ليضم الى مبانى الكلية وسيتم استالمه بنهاية العام الحالى. 
 

  تم اتخاذ االجراءات االدارية والمالية لتؽيير مصاعد مبني االكاديمي بمصاعد جديدة حيث كثرت االعطال
 0994يرة واصبحت ؼير صالحة للعمل نظرا النها تعمل منذ انشاء الكلية في عام بها في السنوات االخ

 وجارا التنفيذ.
 

  تعد معظم مباني الكلية مناسبة من ناحية التهوية واالضاءه ، ويتم التعامل مع أوجه القصور عن طريق
 توفير المراوح والتكييفات.

 

 انًشافك األعبعٛخ 6/0/3

  عمل صيانه وحصر دورا للتاكد من صالحيتها لالستخدام ة للكلية والمرافق األساسيتجديد  تم 

 يٕاسد انزعهى ٔانزغٓٛالد انًبدٚخ ٔركُٕنٕعٛب انًعهٕيبد6/5

 انًكزجخ6/5/0

  الكوادر و وخدمات التصوير التجهيزات المناسبةتظل مشكله المساحه بالنسبة لمكتبة الطلبة قائمة مع توافر
 للعمل وسجالت للزائرين المؤهلة

 

 خدمة االنترنت ولكن عدد الحاسبات في مكتبة الطلبة ال يتناسب مع أعداد طلبة الكلية تتوافر في المكتبة. 
جهاز كمبيوتر وتتصل بشبكة  62يتم التؽلب على هذه المشكلة بتوافر المكتبة الرقمية التى يتوفر بها عدد 

 االنترنت 
 كمبيوتر و طابعات وتوصيله بشبكة االنترنت  62معمل التعليم االلكتروني به  تم اعادة هيكلة وتاسيس 

 

  تهتم المؤسسة بتقييم خدمات المكتبة من خالل مراجعة وتحليل نسب المستفيدين من هذه الخدمات سنوياً من
 طالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 

 

 لبعبد انذساعخ ٔانًعبيم 6/5/5

  عن  ات والفصول الدراسية والمعامل مع أعداد الطالبالقاعتم التؽلب على مشكة عدم تناسب مساحات
 طريق تقسيمهم الى مجموعات صؽيرة

  تم توفير موارد ذاتية لتجديد عدد من القاعات للتدريس وكذلك دور كامل في مبني البرنامج الماليزا به
، وسائط المتعددةقاعات تدريس مجهزة باحدث الوسائل التعليمية ومعمل للتعليم االلكتروني ، مكتبة لل 4عدد

 للطالب المصريين ايضا. االماكنتمت اتاحة استخدام هذه 
 

  حتياجات المحددة من قبل األقسام.لألقسام المعنية حسب اال والوسائل التعليمية وتسليمهااألجهزة تم توفير 

  في توريد معامل مهارات جديدة وتم اجراء المناقصات والبدء  4تم توفير الموارد المالية الالزمة لعمل
 نماذج المهارات.

  تم االنتهاء من تأسيس وتجهيز معمل مهارات الطب الشرعي والسموم االكلينيكية وتدريب الطالب
 ومعاوني اعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا به.

 

  قاعات بالمعامل و تكنولوجيا التدريسو الموارد التعليميةوؼيرها من  الوسائل السمعية والبصريةتم توفير
 للعملية التعليمية. الدراسه لتكون مالئمه 
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 عدد الكافي من الفنيين في المعامل.لا ال يوجد 

 

 انزغٓٛالد يًبسعخ األَشطخ انطالثٛخ  6/5/3

  توجد األماكن المناسبة لألنشطة الطالبية وهي ملعب خماسي وأماكن للجوالة وكذلك مركز علمي
الى وجود اتفاقية مع كلية التربية الرياضية بنات لممارسة الطالبات  لألنشطة الثقافية واالجتماعية باالضافة

 لألنشطة الرياضية بها.

 

 ركُٕنٕعٛب انًعهٕيبد 6/5/4

  التتناسب عدد الحاسبات اآللية المتاحة بالكلية الى اجمالى عدد أعضاء هيئه التدريس بينما يوجد هناك
 تناسب بين عدد الحاسبات اآللية والعاملين بالكلية

 

 بأجر رمزا للطالب  يوجد بالكلية مكتبة رقمية تتوافر بها خدمة االتصال باالنترنت وقواعد البيانات
 وأعضاء الهيئة المعاونة.

 

  يوجد للكلية موقع على شبكه االنتر نت باللؽه العربية واالنجليزية ولكن خدمه االنتر نت ال تزال ؼير
 .تبة الرقمية. متاحه ببعض أقسام الكلية ولكنها متاحة بالمك

 

 

  انًشبسكخ انًغزًعٛخ ٔرًُٛخ انجٛئخ - 7
 

 خطخ ٔثشايظ خذيخ انًغزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ 7-0

 رؾذٚذ االؽزٛبعبد انؾمٛمٛخ نهًغزًع 7-0-0

  تحديد االحتياجات الصحية للمجتمع من خالل عقد مقابالت بؤرية مع عينة من اهالي الشرقية الستطالع تم

حية القائمة، وتم رأيهم في المشاكل الصحية التي يعاني منها ابناء المحافظة ورايهم في الخدمات الص

 االستفادة من هذه االراء في حصر المشاكل الصحية للمجتمع. 

  تم التعاون مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية للحصول علي بيانات للسكان ومعدالت االمراض المنتشرة

 .بالمحافظة لعمل الدراسة الجديدة الحتياجات المجتمع

  ة اعتمدت علي تقارير منظمة الصحة العالمية ووزارة اعداد دراسة لقياس احتياجات المجتمع الصحيتم

الصحة واستطالع رأا المنتفعين من الخدمات الصحية علي مناطق متفرقة بالشرقية. وضمت الدراسة 

ايضا الدراسات المجتمعية التي ينفذها طالب الفرقة الرابعة في قسم الصحة العامة وطب المجتمع علي 

ا فئات معينة من المجتمع مثل عمال المصانع وطلبة المدارس... الخ. تم المشاكل الصحية التي يعاني منه

 اعداد الدراسة ووضع حلول لتلك المشاكل الصحية

 رسىلت الىى ادارة الكليىة واالقسىام لوضىع االمىراض ذات أتم وضع توصىيات مىن القىائمين علىى الدراسىة و
 االهمية فى بؤرة ابحاثهم
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 2116/2115لسنة  مجتمعخطة تحدٌد احتٌاجات ال 7-1-1
 

االؽزٛبعبد  األَشطخ انعبئذ انٓذف

 انجششٚخ

االؽزٛبعبد 

 انًبدٚخ

انضيٍ 

 انالصو

 انزكهفخ

ص٣بدح ٜٓبساد  

ٓؼب٠ٗٝ أػؼبء 

٤ٛئخ اُزذس٣ظ ك٠ 

 اُؼَٔ ا٤ُٔذا٠ٗ

كش٣ن ٖٓ ٓؼب٠ٗٝ 

أػؼبء ٤ٛئخ 

رٟٝ   31اُزذس٣ظ 

ٜٓبساد رٞاطَ 

ػب٤ُخ هبدس٣ٖ ػ٠ِ 

اٗغبص اُؼَٔ 

ا٤ُٔذا٠ٗ ثغشػخ 

 عٞدح ٝ

ػَٔ دٝسح رذس٣ج٤خ 

٠ٗٝ أػؼبء ٤ٛئخ ُٔؼب

اُزذس٣ظ ك٠ اُزٞاطَ 

ٓغ اكشاد أُغزٔغ 

ٝاُطشم أُخزِلخ 

 ُغٔغ اُج٤بٗبد

 

اػؼبء ٤ٛئخ 

اُزذس٣ظ ٖٓ 

هغْ ؽت 

 4أُغزٔغ: 

 0اعزبر ٝ 

اعزبر ٓغبػذ 

 ٓذسط 0ٝ

ادٝاد 

ٌٓزج٤خ 

ٝهبػخ 

 ُِزذس٣ت

ا٣بّ ك٠  3

اعجٞع 

 ٖٓ01 

ص ا٠ُ 

 ظ 0

 اعٞس أُذسث٤ٖ: 

ط  51عبػبد *  3

ا٣بّ  3/اُغبػخ * 

ط  451ٌَُ اعزبر=

 0811اعزبر=4*

ط ُالعزبر  361

ط  665أُغبػذ ٝ 

 ُِٔذسط

 +ربع٤ش اُوبػخ

+رٌِلخ االدٝاد 

 أٌُزج٤خ

 ُِذٝسح اُزذس٣ج٤خ

رؾذ٣ذ ٓ٘بؽن 

 اُذساعخ ا٤ُٔذا٤ٗخ

ٓ٘بؽن  4اخز٤بس 

ٖٓ ٓؾبكظخ 

 اُششه٤خ 

اُؾظٍٞ ػ٠ِ 

خش٣طخ ُِششه٤خ 

ثٜب ٝرؾذ٣ذ أُشاًض 

 4ٝاخز٤بس 

 ٓشاًضٜٓ٘ب ػشٞاق٤ب

اُؾظٍٞ ػ٠ِ 

أُٞاكوبد االداس٣خ 

 ُغٔغ اُج٤بٗبد

ٖٓ اػؼبء  6

 ٤ٛئخ اُزذس٣ظ

  اعجٞع 

اُزؼشف ػ٠ِ 

 ث٤بٗبد أُغزٔغ

اُؾظٍٞ ػ٠ِ 

ث٤بٗبد د٣ٔٞعشاك٤خ 

ٝاؽظبءاد ؽ٣ٞ٤خ 

ُِٔ٘بؽن رؾذ 

 اُذساعخ

رٞص٣غ اُؼَٔ 

ٝأُغئ٤ُٞبد ػ٠ِ 

 اُلشم ا٤ُٔذا٤ٗخ

رظ٤ْٔ ٝرغ٤ٜض 

االعزج٤بٗبد 

ٝاعزٔبساد عٔغ 

 اُج٤بٗبد

ػَٔ عذٍٝ ص٠٘ٓ 

ُغٔغ اُج٤بٗبد ٖٓ 

 أُ٘بؽن أُخزبسح

31  ٖٓ

ٓؼب٠ٗٝ 

اػؼبء ٤ٛئخ 

اُزذس٣ظ 

 7أُذسث٤ٖ 

 ٌَُ ٓ٘طوخ

ٓششف  4 

ػ٠ِ اُؼَٔ 

 ا٤ُٔذا٠ٗ

ادٝاد 

ٌٓزج٤خ 

ًٝٔج٤ٞرش 

ٝٝع٤ِخ 

 ُِٔٞاطالد

شٜٞس  3

ٓشر٤ٖ 

 اعجٞػ٤ب

ٌٓبكآد ُغبٓؼ٠ 

 اُج٤بٗبد +

 دٝادرٌِلخ اال

أٌُزج٤خ   

 ٝأُٞاطالد

 

االؽزٛبعبد  األَشطخ انعبئذ انٓذف

 انجششٚخ

االؽزٛبعبد 

 انًبدٚخ

انضيٍ 

 انالصو

 انزكهفخ

ارؼشف ػ٠ِ 

أُشبًَ اطؾ٤خ 

أُ٘زششح ك٠ كئبد 

 أُغزٔغ أُخزِلخ

سطذ االٓشاع 

االًضش اٗزشبسا ك٠ 

أُ٘بؽن رؾذ 

 اُذساعخ

كؾض عٔٞػ٠ 

ُِٔٞاؽ٤ٖ٘ ثبالخز٤بس 

ُِٔ٘بصٍ ك٠  اُ٘ظب٠ٓ

أُ٘بؽن اُز٠ رْ 

 اخز٤بسٛب

ٖٓ  31ػذد 

اػؼبء ٤ٛئخ 

اُزذس٣ظ 

ٝٓؼب٤ْٜٗٝ 

ثبالهغبّ 

 اال٤ٌ٤٘٤ًِخ 

ادٝاد 

اُلؾض 

ٝٓؼَٔ 

ٝاد٣ٝخ 

 ُِؼالط

 ٌٓبكآد ُالؽجبء شٜٞس 3

 رٌِلخ االدٝاد

أٌُزج٤خ   

ٝأُٞاطالد 

 ٝٓغزِضٓبد أُؼَٔ
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اُزؼشف ػ٠ِ 

ا٣ُٞٝبد اؽز٤بعبد 

 أُغزٔغ

ػ٠ِ  اُؾظٍٞ

هبقٔخ ثؤْٛ 

اؽز٤بعبد أُغزٔغ 

 اُظؾ٤خ 

ادخبٍ اُج٤بٗبد ػ٠ِ 

 أٌُج٤ٞرش

رؾ٤َِ اُج٤بٗبد 

 اؽظبق٤ب

ٝػغ ا٣ُٞٝبد 

 ُالؽز٤بعبد

ٓذخ٠ِ  4

 ث٤بٗبد

ٖٓ خجشاء  6

اُزؾ٤َِ 

 االؽظبق٠

ًٔج٤ٞرش 

ٝؽبثؼخ 

ٝادٝاد 

 ٌٓزج٤خ

اعٞس ُٔذخ٠ِ  شٜش 6

 اُج٤بٗبد

اعٞس خجشاء 

 االؽظبء

رخل٤غ ٗغت 

 ٤بدأُشع ٝاُٞك

ٝػغ خطخ ُؾَ 

أُشبًَ راد 

اال٣ُٞٝخ ٓغ 

االهغبّ أُخزِلخ 

 ثب٤ًِخ

اػالٕ ع٤ٔغ اهغبّ 

ا٤ٌُِخ ثبُٔشبًَ راد 

اال٣ُٞٝخ ٝرشغ٤غ 

اعشاء االثؾبس ُؾِٜب 

 ٖٓ ع٤ٔغ اُغٞاٗت

االشزشاى ٓغ ٝصاسح 

اُظؾخ ك٠ ؽَ 

 أُشٌِخ

سإعبء االهغبّ 

٤ًَٝٝ ٝصاسح 

 اُظؾخ

رٌب٤ُق اعشاء  شٜٞس 6 

 االثؾبس

 

 ثشايظ انزٕعٛخ ثخذيخ انًغزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ  7/0/5

اُٞؽذاد راد اُطبثغ -اُض٣بساد ا٤ُٔذا٤ٗخ  -رْ ػَٔ ثشٗبٓظ ُِزٞػ٤خ ك٠ أُغبٍ اُظؾ٢ ٖٓ خالٍ اُوٞاكَ

 اُخبص:
 

خالٍ اُؼبّ ٝسكؼٚ ا٢ُ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ٝٓذ٣ش ٝؽذح رْ اػذاد روش٣ش ػٖ ٓبرْ اٗغبصٙ ك٢ ٓغبٍ أُشبسًخ أُغزٔؼ٤خ 

 اُغٞدح ثب٤ٌُِخ

رْ ٝػغ خطخ اداسح شئٕٞ اُج٤ئخ ٝخذٓخ أُغزٔغ ٝأُٞاكوخ ػ٤ِٜب ٖٓ ُغ٘خ اُج٢ءح ٝٓغِظ ا٤ٌُِخ ٝسكؼٜب ػ٢ِ 

 ٓٞهغ االٌُزش٢ٗٝ ٤ٌُِِخ

 

 انضٚبساد انًٛذاَٛخ نهطالة: 

 
ذا٤ٗب ُشثؾ أُٞاد اُ٘ظش٣خ ػ٤ِٔب ٝاُؼَٔ ػ٢ِ ثذء اؽزٌبى ٣زْ ر٘ل٤ز ثشٗبٓظ ُزذس٣ت ؽالة اُلشهخ اُشاثؼخ ٤ٓ

اُطالة ثبُؼَٔ ا٤ُٔذا٢ٗ ٝاًغبثْٜ ٜٓبساد اُزٞاطَ ٝاخاله٤بد أُٜ٘خ )هغْ اُظؾخ اُؼبٓخ ٝهغْ اُطت 

 اُششػ٢ ٝاُغّٔٞ(.

٣زْ االششاف ػ٢ِ اُطالة ثٞاعطخ اػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝٓؼبص٤ْٜٗ ٣ٝذٕٝ رُي ك٢ ًز٤ت االٗشطخ ٓغ ًَ 

ا٤ُٔذا٢ٗ ُٔؼشكخ اُغِج٤بد ٣شبسى ك٤ٚ ًَ أُؼ٤٤ٖ٘ ثبُزذس٣ت ٝرٞػغ خطخ  ُت ٣ٝزْ ػَٔ رو٤٤ْ ع١ٞ٘ ُِزذس٣تؽب

 ُِزؾغ٤ٖ ثبعزٔشاس. 

 ٝك٢ هغْ اُطت اُششػ٢ ٝاُغّٔٞ رْ ػَٔ خطٞ اُزذس٣ت ا٤ُٔذا٢ٗ ًبالر٢:

 ؽبُت 51روغ٤ْ ؽالة اُلشهخ اُشاثؼخ ا٢ُ ٓغٔٞػبد ٝرؼْ ًَ ٓغٔٞػخ  -

اسعخ ا٤ُٔذا٤ٗخ ٢ٛٝ ٝؽذح اُغّٔٞ ثٔغزشل٢ ط٤ذٗب١ٝ ٝهغْ اُطٞاسة ٝاالطبثبد رؾذ٣ذ ٓؾبٝس اُذ -

 ٝاُؾبالد أُشػ٤خ ثٔغزشل٤بد عبٓؼخ اُضهبص٣ن

اػؼبء ٤ٛئخ رذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ ٖٓ هغْ اُطت اُششػ٢ ٝاُغّٔٞ  5اششاف ػ٢ِ ًَ ٓغٔٞػخ  -

 ثبالػبكخ ا٢ُ ؽج٤ت اُطٞاسة ثبعزوجبٍ ٓغزشل٢ اُغبٓؼخ
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ٚ ٖٓ هجَ اُطالة ٝرُي آ٘بهشخ اُؾبالد ٝأُشٌالد اُظؾ٤خ اُز٢ رْ ؽظشٛب رْ ػَٔ ػشٝع روذ٤ٔ٣ -

 ٝٓزبثؼزٜب ك٢ اُزذس٣ت ا٤ُٔذا٢ٗ رؾذ اششاف اػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ثوغْ اُطت اُششػ٢ ٝاُغّٔٞ

 رْ ػَٔ اعزج٤بٕ ُو٤بط سأ١ اُطالة ثؼذ اُزذس٣ت ٝػَٔ اُزؼذ٣الد ًَ ع٘خ ػ٢ِ اعبعٚ -

 

ْ رذس٣ت ؽالة اُلشهخ اُشاثؼخ ػ٢ِ دساعخ أُشٌالد اُظؾ٤خ ُلئبد ٓز٘ٞػخ ٖٓ ثبُ٘غجخ ُوغْ اُظؾخ اُؼبٓخ ر

أُغزٔغ ٝروذ٣ْ أُغبػذح ك٢ ؽَ رِي أُشٌالد ٝاُٞهب٣خ ٖٓ اٗزشبسٛب ٝثبالػبكخ ا٢ُ رو٣ٞخ أُغزٔغ ٤ٌُٕٞ 

ٝهذ رْ  اُزؼبَٓ ٓغ ٓشٌالرٚ ٝاالعزلبدح ٖٓ آٌب٤ٗبرٚ ٖٓ ث٤٘خ اعبع٤خ ٝٓٞاسد ثشش٣خ ٝؿ٤شٛب. هبدسا ػ٢ِ

ٓششك٤ٖ  4ؽبُت ٝ 41ص٣بسح ٤ٓذا٤ٗخ ٓغزٔؼ٤خ شبِٓخ ثلش٣ن ٣ؼْ  6آبًٖ رْ ٌَُ ٜٓ٘ب  4اُزذس٣ت ا٤ُٔذا٢ٗ ك٢ 

ٖٓ أُذسع٤ٖ أُغبػذ٣ٖ ٝأُؼ٤ذ٣ٖ اُز٣ٖ ًبٕ هذ عجن رذس٣جْٜ . ٝػَٔ ًَ كش٣ن رذخَ ُٔشٌِخ اٝ ٓشٌِز٤ٖ 

ٖٓ اُلش٣ن ُالٓبًٖ أُخزبسح ُِزذس٣ت ُِض٣بساد طؾ٤ز٤ٖ ثبالػبكخ ُٜزا ًبٕ ٛ٘بى ص٣بساد ٓزلشكخ ثبػذاد اهَ 

 ٝاعزٌٔبٍ أُؼِٞٓبد ٝػٔبٕ اُزٞاطَ ٝاُزوجَ أُغزٔؼ٢ . ٝهذ ًبٗذ االٓبًٖ ٝأُشٌالد:

  اُؼ٘ق( "رْ ُٜب ٗضُخ ٝاؽذح ُذاٝػ٢ ا٤٘ٓخ" -ٓذسعخ اثزبق٤خ ) اُ٘ظبكخ اُشخظ٤خ -

 ٓـغِخ ٓغزشل٢ )ػذ١ٝ اُ٘شبد اُطج٤خ( -

 ٓشٌالد اُغٜبص اُؾش٢ً(-ثبُطؼبّ   كشٕ خجض ) اُؼذ٣ٝبُٔ٘وُٞخ -

 اُ٘ضالد أُؼ٣ٞخ( -ؽؼبٗخ ُِشػغ ٝاالؽلبٍ )ػذ١ٝ اُغٜبص اُز٘لغ٢ -

 ٓغٔٞػبد ٖٓ أُب٤ُض٤٣ٖ ؽالة ؽت ٖٓ كشم ٓخزِلخ رٔضِذ ٓشٌالرْٜ ك٢: 3ثبالػبكخ ا٢ُ 

 أُشٌالد اُظؾ٤خ أُشرجطخ ثؼذّ ٓؼشكخ اُِـخ اُؼشث٤خ -0

 اُؼـٞؽ اُ٘لغ٤خ -6

 ؼبّ ٝاُٜٞاءاُؼذ١ٝ أُ٘زوِخ ثبُط -3

ٝهذ رْ رذس٣ت اُطالة ٖٓ خالٍ اُذسٝط اُؼ٤ِٔخ ػ٢ِ ٜٓبساد عٔغ اُج٤بٗبد ٝاُزٞاطَ ٝرو٤٤ْ اُؼٞآَ 

اُج٤ئ٤خ ٝر٣ٌٖٞ ششاًخ ٓغزٔؼ٤خ ٝرؾذ٣ذ ٗوبؽ اُوٞح ٝاُؼؼق ك٢ ا١ ٓغزٔغ . ًٝزُي ٜٓبساد االداسح ٝػَٔ 

ظ٤ْٔ أُِظوبد ٝأُطجٞػبد ٝالكزبد اُزضو٤ق اُظؾ٢ ٝاػذاد االعزج٤بٗبد ٝرؾ٤َِ اُج٤بٗبد اؽظبق٤ب ٝر

 اُزضو٤ق

ٝا٣ؼب ػَٔ رو٣ٞخ ٝر٤ٌٖٔ ُِٔغزٔغ ٖٓ خالٍ اسشبدٙ ٤ٌُل٤خ ؽَ ٓشٌالرٚ ث٘لغخ ٝاُغٜبد اُز٢ ٣ِغؤ ا٤ُٜب 

ٝاثالؽ االٓبًٖ ثبُٔشٌالد ٝأُطِٞة ُؾِٜب . ًٔب رْ اُزشر٤ت ٖٓ خالٍ خطبثبد سع٤ٔخ ٓٞعٜخ ُالٓبًٖ 

 ٜب ا٣بّ اُ٘ضالد ٝا٤ٔٛخ اُزؼبٕٝأُغزٔؼ٤خ ٓؾَ اُذساعخ ٓؾذد ك٤

 انًؤرًشاد ٔانُذٔاد ٔٔسػ انعًم ٔانذٔساد انزذسٚجٛخ:
بالػِلخ ا٢ُ دٝساد رذس٣ج٤خ ٓئرٔش ٝٗذٝح ٝٝسشخ ػَٔ ثبُٔشًض اُؼ٢ِٔ خالٍ اُؼبّ ث 31ٖٓ رْ ػوذ اًضش 

 ك٢ ٓغبٍ ٌٓبكؾخ اُؼذ١ٝ

ػ٢ِ ٓٞهغ ا٤ٌُِخ  رْ ػوذ ٗذٝاد رضو٤ل٤خ ؽٍٞ االعؼبكبد اال٤ُٝخ ُِغّٔٞ أُخزِلخ ، ًٔب رْ سكغ ٓوبُز٤ٖ

٣ش ك٢ ٓغزشل٢ ٗذٝاد ػٖ االٗلِٞٗضا أُٞع٤ٔخ ٝاُط٤ٞس ٝاُخ٘بص 3ُِزٞػ٤خ ػذ اٗلِٞٗضا اُخ٘بص٣ش ، ػوذ 

 االؽشاس ٤ًِٝخ اُطت

رْ ػوذ ٗذٝر٤ٖ ثبُغبٓؼخ ػٖ االدٓبٕ ٖٓ خالٍ اعبرزح ك٢ ٤ًِخ اُطت ) اهغبّ اُطت اُ٘لغب٢ٗ ٝاُغّٔٞ 

 اال٤ٌ٤٘٤ًِخ(

 انٕؽذاد راد انطبثع انخبص: 
روذّ ٛزٙ اُٞؽذاد خذٓبد ػالع٤خ ٓز٤ٔضح الٛب٢ُ اُششه٤خ ٝأُغغزٔغ أُؾ٤ؾ ٓضَ اُغشاؽبد ا٤ٌُٔشٝعٌٞث٤خ  

اُغشاؽبد اُٞظ٤ل٤خ  -اُؾغبع٤خ ٝأُ٘بػخ -ا٤ُِضس -٤٘خاُظؾخ ٝاُغالٓخ أُٜ–االعزشبساد اُطج٤خ اُششػ٤خ  –

اُخال٣ب اُغزػ٤خ  -ٓشًض اٌُجذ أُزطٞس -اُغٔ٘خ -ُِٔخ  

اُطل٤ِ٤ِبد  -عشاؽخ اُؼٔٞد اُلوش١ -عشاؽخ اُؼ٤ٕٞ -ٝؽذاد عذ٣ذح ) االداسح اُطج٤خ ٝاالؽظبء 4ًٔب رْ اٗشبء 

جذء ك٢ رشـ٤ِٜب. ٣ٝزْ ٓزبثؼخ اداء ُجٞؽذاد راد اال٤ٌ٤٘٤ًِخ ( ٢ٛٝ ك٢ اٗزظبس ٓٞاكوخ ٝصاسح أُب٤ُخ ػ٢ِ اُ
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اُطبثغ اُخبص ثزوبس٣ش دٝس٣خ ُزؾغ٤ٖ اُؼَٔ رجؼب ُٔزطِجبد أُغزٔغ أُؾ٤ؾ ٝٓزبُؼخ أُؼٞهبد ٝاُؼَٔ ػ٢ِ 

رغ٤َٜ اُؼوجبد ٣ٝؼَٔ ا٣ؼب ػ٢ِ رغ٣ٞن اُٞاؽذاد ٝاُؾش ػ٢ِ اٗشبء ٝؽذاد عذ٣ذح داخَ ا٤ٌُِخ ٝٗشش اُٞػ٢ 

ٝأُغزٔغ ػٖ االٗشطخ اُٞؽذاد ٝهذ رْ ٝػغ خطخ ُزط٣ٞش اُٞؽذاد ثبُخطخ اُغ٣ٞ٘خ ك٢ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخ 

 ُشئٕٞ اُج٤ئخ  .

 
 

  رُظٛى أَشطخ خذيخ انًغزًع ٔ رًُٛخ انجٛئخ7/5

 رٕافش ٔؽذح اداسٚخ  7/5/0

 مية تتبع هذه االدارة وكيل الكلية لخدمة شئون المجتمع وتنوالتي  ادارة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  تضم

 االتية :  االقسام  البيئة

 :لغى الداسح انمٕافم انطجٛخ ٔانُذٔاد انزضمٛفٛخ  -0

  ْٝػغ خطخ ُِوٞاكَ اُؼالع٤خ ٝاُٞهبق٤خ ثؾ٤ش ٣زْ رـط٤خ ٓؼظْ اُوشٟ ثبُٔؾبكظخ خالٍ ٛزٙ اُخطخ ٣ٝز

 اُز٘غ٤ن ٓغ ٤ًَٝ ٝصاسح اُظؾخ ُذػْ اُوٞاكَ ٝاالػالٕ ػٜ٘ب. 

 ُِٞٔ اؽ٤ٖ٘ ك٠ اُوشٟ اُجؼ٤ذح ٝػَٔ هبػذح ث٤بٗبد ُغٌبٕ ٛزٙ اُوشٟاعشاء رضو٤ق طؾ٠ ٝكؾض عٔٞػ٠ 

 ػوذ ٗذٝاد رضو٤ق طؾ٠ ثبُٔذاسط االثزذاق٤خ ٝاُضب٣ٞٗخ ٝا٤ٌُِبد االخشٟ ثبُغبٓؼخ 

  ػوذ ٗذٝاد ُزضو٤ق االؽجبء ٝاُؼب٤ِٖٓ ثب٤ٌُِخ ثبخطبس أُٜ٘خ ٝاُٞهب٣خ ٜٓ٘ب 

  لغى الداسح انٕؽذاد راد انطبثع انخبص: -6

 الٗشبء أُض٣ذ ٖٓ اُٞؽذاد راد اُطبثغ اُخبص ٝػغ ٓوزشؽبد -0

 ٝػغ خطخ ُشكغ ًلبءح اُؼَٔ ثبُٞؽذاد اُوبقٔخ ُض٣بدح اُذخَ  -6

 ٝػغ خطخ ُض٣بدح رغ٣ٞن اُٞؽذاد اُوبقٔخ  -3
 

 لغى نمٛبط اؽزٛبعبد انًغزًع انصؾٛخ: -3

ٔؼشكخ اْٛ ػَٔ خطخ ع٣ٞ٘خ ُو٤بط اؽز٤بط أُغزٔغ ٝسػبءٙ ػٖ اُخذٓبد أُٞعٞدح ٝرؾ٤ِِٜب اؽظبق٤ب ُ -0

أُشبًَ ٝاخز٤بس ٓب ٣ٌٖٔ ؽِٚ ٜٓ٘ب ٝاسعبُٜب ُِغٜبد أُغئُٞخ ُٞػغ ؽٍِٞ ٝر٘ل٤زٛب صْ رو٤٤ْ ٛزٙ اُغٜٞد 

 أُجزُٝخ ثبػبدح اعزطالع اُشأٟ  ك٠ ٗلظ أٌُبٕ ٝؽغبة أُؼذالد 

ػَٔ دساعخ د٣ٔٞعشاك٤خ ُِٔؾبكظخ ٝػَٔ اُٜشّ اُغٌب٠ٗ ٝٗغت أُٞا٤ُذ ٝاُٞك٤بد ٝؽغبة ٓؼذالد  -6

 ٓشاع ٝاعجبة اُٞك٤بد ك٠ ٓخزِق االػٔبس ًَ ع٘خ )هبػذح ث٤بٗبد(اال

ًجبس االؽجبء ر٣ٌٖٞ ُغ٘خ اُششاًخ أُغزٔؼ٤خ :  رؼْ هبدح أُغزٔغ ٝ ر١ٝ اُظِخ ٓضَ ٓذ٣ش ٓذ٣ش٣خ اُظؾخ ٝ  -3

ٗخجخ ٖٓ هبدح أُغزٔغ ٓضَ أػؼبء أُغِظ أُؾ٢ِ ٝ ٓٔض٢ِ أُؾبكظخ ٝٓ٘ذٝة اُؼب٤ِٖٓ ك٠ ٝصاسح اُظؾخ ٝ

ك٠ اُششه٤خ ٝاُؼبشش ٖٓ سٓؼبٕ ُؾؼٞس ٗذٝح ثب٤ٌُِخ  بثخ االؽجبء ٝاُغٔؼ٤بد اال٤ِٛخ ٝسعبٍ االػٔبٍ ٖٓ ٗو

ُض٣بدح رلؼ٤َ دٝسْٛ ك٠ ر٤ٔ٘خ ٓٞاسد ا٤ٌُِخ ٝاُٜ٘ٞع ثبُخذٓخ اُظؾ٤خ ك٠ اُوشٟ اُلو٤شح ٓغ  ػشع  ثؼغ 

ُؼ٤ِٔخ اُخبطخ ثبُج٤ئخ أُششٝػبد اُز٠ ٣ٌٖٔ اشزشاًْٜ ك٤ٜب ثغبٗت اُوٞاكَ اُؼالع٤خ ٝدػْ اُجؾٞس ا

 ٝاُظؾخ ا٤ُٜ٘ٔخ ٝالعزطالع سا٣ْٜ ك٠ أُشبًَ اُظؾ٤خ أُ٘زششح ٝٓشبًَ االؽجبء ٝاُخش٣غ٤ٖ

سكغ رٞط٤بد ٖٓ ُغ٘خ اُج٤ئخ ا٠ُ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُٞػغ أُشبًَ راد اال٤ٔٛخ اُز٠ ظٜشد ٖٓ   -4

زذس٣ظ ٛزٙ أُشٌالد ك٠ ٓ٘بٛظ دساعبد اُج٤ئخ ك٠ خطخ ثؾٞس ا٤ٌُِخ ًٝزُي ا٠ُ ُغ٘خ شئٕٞ اُطالة ُ

 اُطِجخ

 لغى الداسح انًؤرًشاد : -4

  ر٘ظ٤ْ ػوذ ٓئرٔش ا٤ٌُِخ اُغٟ٘ٞ اُزٟ رشبسى ك٤ٚ ًَ اهغبّ ا٤ٌُِخ )االػالٕ ػٖ أُئرٔش ك٠ اُغبٓؼخ ٝا٤ٌُِخ

 ششاء ٓغزِضٓبد أُئرٔش( –اُؼ٤بكخ  -عٔغ االشزشاًبد   –اُزغغ٤َ ُِٔئرٔش –اػذاد اُوبػبد  -ٝأُغزٔغ

 داسح ٝسػ اُؼَٔ ٝاُذٝساد رذس٣ج٤خ اُز٠ رؼوذ ك٠ ا٤ٌُِخا 
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 لغى الداسح شئٌٕ انخشٚغٍٛ: -5

 .ٝروذ٣ْ اُزٞط٤بد اُج٘بءح ُِٔؼ٤٤ٖ٘ دساعخ ٝرو٤٤ْ ٓزطِجبد عٞم اُؼَٔ ك٠ اُخش٣ظ ثبُٔئعغبد اُظؾ٤خ أُخزِلخ (0

 .ٝروذ٣ْ اُزٞط٤بد اُج٘بءح ُِٔؼ٤٤ٖ٘ دساعخ ٝرو٤٤ْ ٓزطِجبد اُخش٣غ٤ٖ اُزذس٣ج٤خ (6

 رظ٤ْٔ  هبػذح ث٤بٗبد ُِخش٣غ٤ٖ ػ٠ِ إٔ ٣زْ رؾذ٣ضٜب ع٣ٞ٘ب. (3

 –رظ٤ْٔ ٓٞهغ خبص ثبُخش٣غ٤ٖ ٝٗشش ًَ اُج٤بٗبد اُٜبٓخ ػ٤ِٚ ٓضَ )ٓؼِٞٓبد ػٖ أُ٘ظٞٓخ اُظؾ٤خ ثبُذُٝخ  (4

 –ث٤بٗبد ػٖ ٓٞاػ٤ذ كزؼ ثبة اُزغغ٤َ ُِذسعبد اُؼ٤ِب ٝٓزطِجبد اُزغغ٤َ  –اُذٝساد اُزذس٣ج٤خ راد اُؼالهخ أُزبؽخ 

 ا٦ُقؾخ اُذاخ٤ِخ ُِذسعبد اُؼ٤ِب(. –ث٤بٗبد ػٖ اُزخظظبد اُ٘بدسح ٝأُغزؾذصخ 

 رظ٤ْٔ طلؾخ ُِزٞاطَ ا٩عزٔبػ٠ ٓغ اُخش٣غ٤ٖ ُٔؼشكخ رطٞسارْٜ اُؼ٤ِٔخ ٝاُٞظ٤ل٤خ ٝأْٛ اُؼوجبد اُز٠ ٝاعٜزْٜ. (5

 ( االششاف ػ٠ِ ر٘ظ٤ْ ؽلَ اُخشع٤ٖ اُغ6ٟٞ٘

 ذسٚظ ٔيعبَٔٛٓى ٔانعبيهٍٛ ثبنكهٛخ:لغى نهزًُٛخ انجششٚخ العضبء ْٛئخ انز -6

  ْٜر٘ظ٤ْ دٝساد الػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ٗٝ 

 ر٘ظ٤ْ دٝساد ُِؼب٤ِٖٓ ثبداساد ا٤ٌُِخ أُخزِلخ 

 ٖدساعخ االؽز٤بعبد اُزذس٣ج٤خ ٌَُ اُلئبد اُؼبِٓخ ثب٤ٌُِخ ُزغذ٣ذ اُذٝساد ٝرط٣ٞشٛب ًَ ع٘ز٤ 

 رذس٣ت ٓذسث٤ٖ ك٠ اُذٝساد أُخزِلخ 

 َظبفخ انجٛئخ:لغى الداسح  -7

ػٔبٍ ٓبٕ ٝاُ٘ظبكخ ثب٤ٌُِخ ٝأُغزشل٠ ٖٓ هجَ أُغئ٤ُٖ ػٖ ٛزٙ ا٧ر٣ٌٖٞ ُغ٘خ ُٔشاهجخ ر٘ل٤ز هٞاػذ ا٧ -0

 ٝٝػغ هبقٔخ ٓشاعؼخ ُٜزٙ اُوٞاػذ

ٝػغ خطخ ُِٜ٘ٞع ثج٤ئخ ا٤ٌُِخ ٝأُغزشل٠ )اُ٘ظبكخ .. اُزخِض ا٥ٖٓ ٖٓ اُ٘لب٣بد..اُؼ٘ب٣خ ثبُٔطجخ  -6

 (ٝأُـغِخ ٝخضاٗبد ا٤ُٔبٙ

ص٣بدح اُجؾٞس أُشزشًخ ث٤ٖ ٤ًِخ اُطت ٝا٤ٌُِبد االخشٟ ُؾٔب٣خ اُج٤ئخ ٝطؾخ االٗغبٕ ٓضَ ٤ًِخ اُطت  -3

ج٤طشٟ ٝاُضساػخ ٝاُؼِّٞ ًٝزُي ثؾٞس ٓشزشًخ ٓغ ٤ًِخ اُزغبسح ُؾغبة اُزٌب٤ُق ٝاُغذٟٝ االهزظبد٣خ اُ

 ك٠ اُخذٓبد ٝؽشم اُؼالط اُز٠ روذّ ُِٔشػ٠ ٝآبٕ اُج٤ئخ

 اششاى اُطِجخ ٝاؽجبء االٓز٤بصك٠ ٓششٝػبد خذٓخ اُج٤ئخ ٝاُ٘ظبكخ ثب٤ٌُِخ ٝأُغزشل٠ -4

  

 زًع  رفبعم انًؤعغخ يع يُظًبد انًغ 7/3

 طشاف انًغزًعٛخ فٗ يغبنظ انًؤعغخ  يشبسكخ األ 7/3/0

  ويمثل النقابة نقيب االطباء يوجد بمجلس الكلية مقاعد لكل من وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية

 )عميد الكلية( 

 يشبسكخ االطشاف انًغزًعٛخ فٗ أَشطخ انًؤعغخ  7/3/5

 ٤ِٛخ ٓضَ عٔؼ٤خ سعبُخ أُغزٔؼ٤خ ك٠ اٗشطخ أُئعغخ كٜ٘بى رؼبٕٝ ٓغ اُغٔؼ٤بد ا٧ رشبسى االؽشاف 

 ؽجبء ك٠ خذٓخ أُغزٔغ ٝرُي ك٠ اُوٞاكَ اُؼالع٤خ ٝاُٞهبق٤خ.أٝط٘بع اُؾ٤بح ٝعٔؼ٤خ 

  ْػوذ ارلبم ٓغ ط٘ذٝم ٌٓبكؾخ االدٓبٕ ُزذس٣ت ٓذسث٤ٖ ٖٓ اُطِجخ ك٠ ًَ ٤ًِبد اُغبٓؼخر  

 

 طشاف انًغزفٛذح ع األاالرصبالد ٔانعاللبد ي 7/3/3

  هناك اتصاالت وعالقات مستمرة بين المؤسسة وكافة األطراؾ المجتمعية ذات العالقة 

 رظبالد ٝاُؼالهبد ٠ٛ :أْٛ أشٌبٍ اال

 ٝصاسح اُظؾخ ٝا٧ًبد٤ٔ٣خ اُؼغٌش٣خ  ُْٜ ٓوبػذ ُِؾؼٞس ك٠ ٓغِظ ا٤ٌُِخ .0

 اُوٞاكَ اُطج٤خ ُخذٓخ أُشػ٠  .6
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 ة ا٤ٌُِخ ك٢ اُٞؽذاد اُظؾ٤خ ا٧عبع٤خ اُزبثؼخ ُٞصاسح اُظؾخرذس٣ت ؽال -ا٧ٗشطخ اُطالث٤خ  .3

 رذس٣ت أؽجبء ٝصاسح اُظؾخ ك٢ ٓغزشل٤بد عبٓؼخ اُضهبص٣ن ٝاُضٓبُخ أُظش٣خ .4

اُخذٓخ اُظؾ٤خ ثبُٔغزشل٤بد )روذ٣ْ اُخذٓبد اُطج٤خ ٝاالعزشبس٣خ أُز٤ٔضح ٖٓ خالٍ اُٞؽذاد راد اُطبثغ  .5

 اُخبص ٧ؽجبء ٝصاسح اُظؾخ(

 

   عزعبَخ ثبنخذيبد انًزخصصخ نهًؤعغخاال 7/3/4

 : تستعين االطراؾ المجتمعية بالخدمات التى تقدمها المؤسسة مثل 

االستشارات الطبية حيث تقدمها الكلية ومستشفياتها الستة بالخدمة العالجية لكل محافظة الشرقية والقرى  -

 وزارة الصحة.التابعة للمحافظات األخرى القريبة من الزقازيق و ذلك بالتعاون مع 

كما تقدم الكلية الخدمات التدريبية في العديد من المجاالت الطبية من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص  -

مثل وحدة الجرحات الميكروسكوبية و كذلك عالج األمراض الجلدية بالليزر كما تقدم وحدة االستشارات 

 الطبية الشرعية خدماتها في هذا المجال االستشارا

 ُذٝساد اُزذس٣ج٤خ ثبُٞؽذاد اُخبطخ ٓضَ ٝؽذح اٌُٞاسس اُز٠ روّٞ ثذٝساد االعؼبكبد ٌَُ كئبد ثشآظ ا

 أُغزٔغ ٝ ٝؽذح اُغالٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ اُز٠ روّٞ ثذٝساد ُِؼٔبٍ ٝأُٞظل٤ٖ

 ػذد أُشػ٠ ٣ضداد ع٣ٞ٘ب( روذ٣ْ اُخذٓخ اُظؾ٤خ(  

 

 د انفعهٛخ نزًُٛخ ٔؽًبٚخ انجٛئخ انًًبسعب 7/4

 

 عضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔيعبَٔٛٓى فٗ ثشايظ خذيخ انًغزًع أنهطالة ٔيغبًْبد  7/4/0

اطذس االعزبر اُذًزٞس ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ هشاسثبربؽخ اُزغغ٤َ ٝاُؾؼٞس ٝاالٗزوبٍ أُغب٢ٗ  

ثبُلؼَ ُطالة ا٤ٌُِخ ٝاؽجبء االٓز٤بص ٌُبكخ أُئرٔشاد أُؾ٤ِخ ٝاُذ٤ُٝخ أُزبؽخ )دػْ ٓبد١ ًبَٓ ( ٝرْ رلؼ٤ِٚ 

 ؽبُت ك٢ ًَ ٓئرٔش 61ك٢ ع٤ٔغ أُئرٔشاد  ؽز٢ ٝطَ ػذد ؽؼٞس ٖٓ اُطالة ا٢ُ اًضش ٖٓ 

 

 اُوٞاكَ اُطج٤خ  ٣شزشى ك٤ٜب أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ ٝاُطالة   -

َ ذساعبد ُو٤بط اؽز٤بعبد أُغزٔغ ٝ ػٔاُلشهخ اُشاثؼخ ثب٤ٌُِخ )اُزذس٣ت ا٤ُٔذا٢ٗ( ثبعشاء اُ ٣وّٞ اُطالة    -

  ك٢ ٜٗب٣خ اُغ٘خ اُذساع٤خ اُوشٟ ٝرؼِٖ ٗزبقظ ٛزٙ اُذساعبد  ُجؼغأُغؼ اُظؾ٠ 

٣شبسى ك٤ٜب ؽِجخ ٖٓ اُلشم أُخزِلخ ُِٔغزٔغ ٝ ُزضو٤ق اُظؾ٠ ثب٤ٌُِخ ٓزخظظخ ك٢ ا رٞعذ اعشح ؽالث٤خ    -

 ٖٓ أُزطٞػ٤ٖ ك٠ اُؼَٔ ا٤ُٔذا٠ٗ ٝع٤ٔؼْٜ 

 طالػبد اُشا١ ٝرغ٤ٔغ اُج٤بٗبد ٝاُزضو٤ق اُظؾ٣٢غبْٛ اُطالة ك٢ أُششٝػبد اُج٤ئ٤خ ك٢ اعز -

 ٣غبْٛ اُطالة ٝاؽجبء االٓز٤بص ك٢ االػذاد ُٔئرٔش ا٤ٌُِخ اُغ١ٞ٘ ًٝزُي ثؼغ أُئرٔشاد اُؼ٤ِٔخ ُالهغبّ-

 ٣غبْٛ اُطالة ٝاؽجبء االٓز٤بص ك٢ ٗظبكٞ ٝرغ٤َٔ ا٤ٌُِخ -

ئخ اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ ا٢ُ ٓغٔٞػبد هبّ هغْ اُطت اُششػ٢ ٝاُغّٔٞ ثزوغ٤ْ ًال ٖٓ اُطالة ٝاػؼبء ٤ٛ -

ٝػَٔ اسثؼخ ٓشبس٣غ ثؾض٤خ ْٝٛ االدٓبٕ ث٤ٖ ؽِجخ اُغبٓؼخ ٝرغْٔ ا٤ُٔبٙ ك٢ ٓؾبكظخ اُششه٤خ ٝاُؼ٘ق ػذ 

أُشأح ٝثظٔبد االطبثغ ٝهبّ اُطالة ك٢ ٛزٙ أُششٝػبد اُج٤ئ٤خ ك٢ اعزطالػبد اُشأ١ ٝرغ٤ٔغ اُج٤بٗبد 

 ٝاُؼ٤٘بد

 ثظ أُغزؼِٔخ ثبعؼبس ص٤ٛذح ٝرخظ٤ض دخِٚ ُذػْ اُوٞاكَ رْ اهبٓخ ٓؼشع خ٤ش١ ُِٔال -

 رْ ػَٔ ٣ّٞ ؽجن اُخ٤ش ٝرْ رخظ٤ض دخِخ ُ٘لظ االؿشاع -
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 داء انًؤعغخ  أسضبء يُظًبد عٕق انعًم ٔانًغزًع انًذَٗ عٍ   7/4/5

 يةتم دراسة لقياس رضاء المرضى عن الخدمة المقدمة لهم بالمستشفى الجامعى وكذلك فى القوافل الطبي 
 

 يتم أخذ رأى العاملين فى وزارة الصحة ونقابة األطباء عن رضائهم عن مستوى الخريجين 
 

  .تتم االستفادة من نتائج التقييم عن طريق اعالنها ألعضاء هيئة التدريس ومحاولة حل المشاكل 

 ثانيا: الفاعلية التعليمية
 

 

 

 انطالة ٔانخشٚغٌٕ-8
 

  

 انمجٕلعٛبعبد 8/0

  بعبد انمجٕل يع انشعبنخ ٔاألْذافرٕافك عٛ 8/0/0

  وفقا لقواعد القبول الكلية رسالة وأهداؾ  معالخاصة بأعداد المقبولين فى الكلية سياسات القبول تتوافق
 التي تحددها المجلس االعلي للجامعات في ضوء تخصصات الطالب السابقة. 

  توجد لدا الكلية وثيقة عمل موثقة ومعتمدة ضمن نظام ادارة الجودة تصؾ انتقاء وقبول الطالب )وثيقة
وهي  Selection admission &verification of medical student-MSPR O1انتقاء وقبول الطلبة 

 تحدد النظم الالزمة الختيار الطلبة المقبولين والمحولين والمبعوثين للكلية

 إعشاءاد انمجٕل ثبنًؤعغخ 8/0/5

  تقوم الكلية باالعالن عن قواعد قبول الطالب والتحويالت فى ادارة شئون الطالب ومن خالل دليل الطالب
وكذلك قامت الكلية من خالل مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد باعداد السياسات الخاصة بالكلية 

 واالدارات وكذلك تم وضعه على الموقع االلكترونى للكلية.  فى كتيب تم نشره وتوزيعه على كافة االقسام

 

 إعشاءاد انمجٕل ثبنجشايظ انزعهًٛٛخ  8/0/3

  التى تنظمها اللوائح  لمكتب التنسيقتتم اجراءات القبول لبرنامج البكالوريوس وفقا للقواعد التنظيمية
قبول طالب الدراسات العليا  والقوانين الخاصة بها حيث انه برنامج واحد فقط، كما تخضع اجراءات

     .لقوانين ولوائح المجلس االعلى للجامعات والئحة الدراسات العليا لكلية الطب جامعة الزقازيق 

 
 تناسب أعداد الطالب المقبولٌن مع موارد الكلٌة 8/1/4

 يتالئم مستوى كثافة الطالب المقبولين مع الموارد المتاحة حاليا للمؤسسة ال . 

  عٛبعبد انزؾٕٚم 8/0/5

 بها ، وقد قامت الكلية باعداد كتيب بالسياسات الخاصة سياسات التحويل معلنة من خالل اللوائح والقوانين
تشمل سياسات التحويل من والى الكلية، تم نشره على الموقع االلكترونى للكلية وتوزيعه على كافة األقسام 

%( من اجمالي عدد الطالب خالل 6واالدارات. وال تتعدا نسبة الطالب المحولين من والى الكلية نسبة )
 هذا العام الجامعى واألعوام السابقة.
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 مرحلة  لطالب يوجد بالكلية برنامج واحدهين إليها طبقا لقواعد التنسيق بالدولة، وقبل الكلية الطالب الموجت
)باإلضافة لبرامج الدراسات العليا( ، ويتم عقد لقاءا سنويا مع الطالب الجدد يحضره العميد البكالوريوس 

 .وادارة رعاية الشباب بالكلية الطالب القدامى واتحاد الطالب  ةشاركبموأساتذة الكلية و

 

  ٌٔانطالة انٕافذ 8/0/6

 السوريين والفلسطنين واللبييين واليمنيين واالوكرانيين ن عداد الطالب الوافديأوجد زيادة سنوية في ت
 % من اجمالي اعداد الطالب بالطلية01وتقدر نسبة الطالب الوافدين ب 

  وقد تم تعيين منسقا عام للوافدين بالكلية من بين اعضاء هيئة التدريس بالكلية فضال عن وجود منسق
 وكذلك منسقين للفرق الدارسية ومنسق لكل قسم للجودة

  اعتمدت ادارة الكلية سياسة خاصة لجذب طالب الوافدين للدارسة بها مثل التزام الكلية بالرعاية الصحية
لهم كما تقدم لهم برامج وانشطة علمية ورياضية واجتماعية وفنية متميزة من خالل فريق عما متكامل من 

 اعضاء هيئة التدريس
 

 انطالثٗانذعى  8/5

 0/5/8خطخ خذيبد دعى انطالة

  ويتم اجراء  .خطة للدعم الطالبى من خاللللطالب توفر الكلية برامج دعم مادية واجتماعية وصحية
 .رائهم حول خدمات الدعم الطالبى المقدمه لهمآللطالب الستطالع استبيانات 

  توجد لدى الكلية وثيقة اجراءات عمل موثقة ومعتمده ضمن نظام ادارة الجودة تصؾ خدمات الرعايه
 Student care support and councling process MS PR 02والدعم المقدمه لطلبة الكليه 

 
 

 المالى ادارة واجراءات الدعم 8/2/3

  توجد لدا رعاية الشباب آلية لتوزيع الدعم المالي ودعم الكتاب الجامعي ، وتوجد قواعد واضحة لتوزيع
 الدعم المالى والكتاب، والية التوزيع معلنة من خالل رعاية الشباب و اتحاد الطلبة.

 

 الرعاٌة الصحٌة 8/2/4

 لتواجد وتقديم الرعاية الصحية للطالب بايادة طباء العأويشارك ،  للطالب داخل الكليةطبية عيادة  توجد
لطلبة على مستوى الجامعة كما تستقبل الطبية ل اتخدمال الطلبةمستشفى  تقدمو ثناء االمتحانات،أ

 الطالب الراؼبين في العالج وتقدم لهم الخدمات الصحية الالزمة.الحاالت الطارئة والمستشفيات الجامعية 
المجانى )على نفقة الجامعة( فى الحاالت التى تتطلب وافقات للعالج حصل عدد من الطالب على موقد 

أصدر ا.د. عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات قرارا باعفاء الطالب . تكاليؾ عالج مرتفعة
 .الوافدين والماليزيين من الرسوم وتلقى الخدمات العالجية بالمستشفيات الجامعية مجانا

 

 ٔانًجذعٍٛانًزفٕلٍٛ  ٚخثشايظ دعى ٔسعب 8/5/5

 المتفوقين )حيث توجد زيادة كبيرة فى اعداد الطالب الحاصلين على امتياز وجيد  هناك تطور فى اعداد
لدعم الطالب المتفوقين في ؼير مجال الدراسة  لمتفوقين من خالل خطةادعم وتحفيز  ، ويتمجدا(

ذلك تعيين أوائل الخريجين بالكلية وك (منحة التفوقوالمتفوقين دراسيا في صورة مكافأة مادية )
والمستشفيات الجامعية طبقا الحتياجات االقسام العلمية بالكلية والمستشفيات. وتقوم الكلية بتكريم أوائل 
الثانوية العامة الملتحقين بها في احتفال بداية العام الدراسى كما يتم تسجيل اسمائهم فى دليل الكلية كما يتم 

وبالنسبه لمكافأت التميز فيتم منحها للطالب  .لمختلفة خالل المؤتمر الطالبي السنوىتكريم أوائل الفرق ا
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. كما (كالميداليات والكئوس المتميزين فى األنشطه المختلفه والمسابقات داخل الكليه )مكافات ماليه وعينيه
نقديه يساهم فيها عدد  يتم تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم يتم فيها منح الفائزين شهادات تقدير وجوائز

 من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 

 6/5/8 سعبٚخ انطالة انًزعضشٍٚ دساعٛب 

 نظام ضمان  من خاللوتحديد انواع التعثرالمتعثرين الطالب  لتعرؾ علىموثق ل يوجد لدى الكلية برنامج
 ومعتمده راءات موثقةخاصة واجعمل له وثيقة و ،6118:9110 األيزو جودة التعليم الطبي طبقا لمعايير

تعثر وتصنيفها والتعامل معها وفقا لالجراءات المحددة بالوثيقة. ال تدراسة حاال تموت  (QAO 04)وثيقة 

 Internal auditويتم متابعة هذا االجراء فى االقسام العلمية من خالل المراجعة الداخلية السنوية 
 

 7/5/8 انخذيبد انًمذيخ نزٖٔ االؽزٛبعبد انخبصخ

 لتقديم خدمات الدعم لذوى االحتياجات الخاصةومعتمدة س هناك برامج موثقة لي 
 

 انًُؼ انذساعٛخ 8/5/8

 توجد بعض المنح من قبل االدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالى.  
 

 9/5/8  دنٛم انطبنت

  يتم تحديث ب لتعريفه بالبرنامج التعليمي بالكلية واألنشطة والخدمات الطالبية ودليل للطالدى الكلية ليوجد
كما تم وضعه على الموقع االلكترونى  يا ويوزع عليهم  في احتفالية بداية العام بالطالب الجددالدليل سنو

كون مناسبا للطالب الوافدين والماليزيين يتم اصدار هذا الدليل باللؽتين العربية واالنجليزية حتى ي .للكلية
 أيضا. 

 

 انزٕعٛخ ٔاإلسشبد األكبدًٚٙ 8/5/01
  

  فى التالى: العلمى الرائد مهامحيث تم تحديد وتعمل على التوعية به الريادة العلمية نظام الكلية تطبق 
 اُذساع٢ اداقٚ ٝٓغزٟٞ ٝروذٓٚاُؼ٤ِٔخ  اُطبُت ٓغ٤شح  ٓزبثؼخ  -0

  اُوغْ ُشق٤ظ اُخبطخ اُزوبس٣ش ٝروذ٣ْ ُِطبُت ٠اُذساع اُزوذّ سطذ  -6

 ػ٠ِ اُؾؼٞس ٓٞاظجزٚ ٝػذّأ ًبد٠ٔ٣ا٧ اداقٚ ػؼقرغبٙ  اٗزجبٛٚ ُٝلذ ٓؼٚ ؽٞاس ٝكزؼ اُطبُت اعزذػبء -3

 ُؾبالدا رِي ٓغ ٝاُزؼبَٓ دساع٤ب أُزؼضش٣ٖ اُطالة ػ٠ِ ٓجٌشا اُزؼشف  -4

 رلٞهْٜ ػ٠ِ ُِؾلبظ أُزلٞه٤ٖ اُطِجخ رشغ٤غ  -5

  اُطالث٤خ ٗشطخٝا٧ ػٔبٍا٧ ك٠ أُشبسًخ ػ٠ِ اُطبُت ؽش  -6

 االعزٔبػبد ٛزٙ ػٖ أُالؽظبد ٝرغغ٤َ ػٜ٘ب أُغئٍٞ اُطِجخ ثٔغٔٞػخ دٝس٣خ ثظلخ االعزٔبع -7
  

  تم عمل ملصقات اعالنية بمهام الرائد العلمي وكور القسم في تفعيلها وتوزيعها علي جميع االماكن الهامة
 الريادة العلمية باألقسام العلمية المختلفة: لتنفيذ لياتتم وضع آبالكلية كما 

  ٖٓ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ثبُوغْ ػ٤ِٔب ساقذا ؽبُت 31-61 ٌَُ اُوغْ ٣ؾذد  .0

     ٓضَ) ثٚ االرظبٍ ٝٝع٤ِخ ثٚ اُخبطٚ أٌُزج٤خ اُغبػبد رؾذ٣ذ ٓغ  ٌٝٓزجٚ اُؼ٠ِٔ اُشاقذ اعْ ػٖ االػالٕ  .6

  زشٗذ(أٝ طلؾزٚ اُخبطخ ػ٠ِ االٗ االٌُزش٠ٗٝ اُجش٣ذ

 .ٝاُطالة اُزؼ٤ِْ ُشئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَُٞ ٝسكؼٖٚٓ سق٤ظ اُوغْ  شٜش١ روش٣ش اطذاس  .3
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هبّ اٌُض٤ش ٖٓ االهغبّ اُؼ٤ِٔخ ثبشبء طلؾبد ُِزٞاطَ ٓغ اُطالة ٓضَ هغْ اُزشش٣ؼ، اُجبصُٞٞع٢،   .4

 اُٜغزُٞٞع٢ ، اُجبؽ٘خ اُؼبٓخ ٝاُطت اُششػ٢

 . خالٍ ثشآظ اُزٞػ٤خؼ٤ِٔخ ثبُش٣بدح ا٣ُزْ رٞػ٤خ ٝاػالّ اُطالة ًٔب      
 

 األَشطخ انطالثٛخ 8/3

 رًٛض انًؤعغخ فٗ االَشطخ انطالثٛخ  8/3/0

  شهد العام الحالي طفرة كبيرة في تزايد نسبة الطالب المشاركين في االنشطة الطالبية نظرا لنجاح الكلية
سر الطالبية والتي قدمت في تأسيس اتحاد الطالب واللجان التابعة له باالضافة الي تأسيس عدد من اال

يشرؾ عليها نخبة من أعضاء هيئة التدريس يتم و )رياضية وفنية وثقافية( األنشطة الطالبية  العديد من
تعيينهم من قبل ا.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. تقوم هذه اللجان باإلشتراك مع أخصائين رعاية 

خالل العام الدراسي وتعتمد من وكيل الكلية لشئون التعليم الشباب بالكلية بوضع خطة األنشطة الطالبية 
حصلت الكلية على مراكز متقدمة فى األنشطة الطالبية على المستوى وقد والطالب ثم من مجلس الكلية، 

 .. ويتم منح الطالب الحاصلين على مراكز متقدمه مكافات ماليه وعينيهالمحلى/الدولى
 

 5/3/8 انًشبسكخ فٗ األَشطخ انطالثٛخ

ٗلزد ا٤ٌُِخ اُؼذ٣ذ ٖٓ االٗشطخ اُطالث٤خ ٖٓ خالٍ ارؾبد اُطِجخ ٝسػب٣خ اُشجبة شِٔذ االٗشطخ اُش٣بػ٤خ 

ٝاُل٤٘خ ٝاُضوبك٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُغٞاُخ ٝاالعش اُطالث٤خ ٝهذ ؽووذ ا٤ٌُِخ ٓشاًض ٓزوذٓخ ك٢ ًبكخ أُغبثوبد اُز٢ 

زوذٓخ ثبالػبكخ ا٢ُ االٗشطخ اُز٤ٔضح ُِغٔؼ٤خ اُؼ٤ِٔخ شبسًذ ك٤ٜب ٝرْ رٌش٣ْ اُطالة اُؾبط٤ِٖ ػ٢ِ ٓشاًض ٓ

 ثب٤ٌُِخ 

 غٍٛٚخذيبد انخش 8/4

 غٍٛ ٚعذاد انخش8/4/0

  تطبق الكلية اجراءات العداد الخريجين لسوق العمل من خالل برنامج التدريب الميداني لطالب الكلية في

ل برتوكول تعاوم مع وزارة سنوات الدراسة المختلفة وكذلك برنامج تدريب االمتياز وذلك من خال

ي مركز تطوير فالصحة. لدا الكلية برامج موثقة ومعتمدة لتحسين مهارات الخريجين لسوق العمل تقدم 

كما يشمل لقاءات علمية عن التخطيط للمستقبل المهني وكيفية تحديد بمستشفي الجراحة التعليم الطبي 

المسار المهني وتطويرة ومجاالت العمل المتاحة بعد التخرج ويتم تطوير هذا البرنامج كل عام بمشاركة 

مع مسئول التدريب بمستشفيات جامعة الزقازيق . كما تم عقد المؤتمر عدد من اعضاء هيئة التدريس 

 السنوا الطباء االمتياز.

  غٍٛٚانعاللخ يع انخش  8/4/5

 وحدة لمتابعة الخريجين من خالل مشروع التطوير بالكلية وتم تحديد مهامها مسئولياتها ووضع  تم انشاء
 .دليل الخريجين خالل تلك االحتفالية ويتم توزيع . يتم تنظيم احتفالية للتخرج سنويا خطط العمل بها

 هيل أتطوير المستمر والتلضمن فعاليات الخطة التنفيذية لمشروع ا لخريجينارابطة لمقرا  تم تاسيس
كما ووضع خطة العمل تحديد مهامها ومسئولياتها تشكيل مجلس ادارتها ووتم  CIQAP وتم تحديد لالعتماد

علي الفيس بوك للتواصل مع بها صفحة خاصة و www.zufma.comموقع الكتروني لها  تم انشاء

)رابطة خريجي كلية الطب البشرا جامعة الزقازيق( وهذة الرابطة مشهرة من قيل وزارة  الخريجين
 .  6969تحت رقم  6106التضامن االجتماعي في سبتمبر 
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 سضبء انطالة 8/5

  مي وأعضاء هيئة التدريس يعلتالبرنامج الفي  اسنوييتم اجراء استبيانات واستطالعات لرأى الطالب

وتم تحليلها احصائيا واعداد  .بطريقتين )ورقية والكترونية( ومصادر المعلومات والموارد التعليمية

 التقارير وعرضها ومناقشتها بمجلس الكلية واتخاذ االجراءات التصحيحية

 

 

 انًعبٚٛش األكبدًٚٛخ ٔانجشايظ -9
 

 

 0/9 رطجٛك انًؤعغخ نهًعبٚٛش األكبدًٚٛخ انمٛبعٛخ انمٕيٛخ أٔ يعبٚشْب انًعزًذح

 0/0/9 انًعبٚٛش األكبدًٚٛخ انًطجمخ فٙ انكهٛخ

  تتبني الكلية المعايير األكاديمية المرجعية القومية للتعليم الطبيNARS)    في الطب( والتي تم وضعها من

و بدأت وحدة الجودة  6119شهر مايو  قبل الهيئة القومية لالعتماد والجودة واعتمد ذلك مجلس الكلية في

 .08/2/6119بدءا من  هفي اعداد ورش عمل حول هذا الشأن ومناقشة كيفية تطبيق

 

 5/0/9 انًًبسعبد انزطجٛمٛخ نهًعبٚٛش األكبدًٚٛخ

 كاديمية مع رسالة الكلية قبل تؽييرها وبعد التؽيير أيضا.تتوافق المعايير األ 

 تها جلسة للتوعية تل 6119كاديمية بدأ من مجلس الكلية في شهر مايو ير األدأت الجهود في التوعية بالمعايب

 .6119/ 08/2يوم 

  المعايير األكاديمية القومية  60عقد( ورشة عمل عنNARS    مع األخذ في االعتبار )للتعليم الطبي

 .WFMEالدولية للتعليم الطبي  والمواصفات الفيدرالية LCMEمواصفات الرابطة األمريكية للتعليم الطبي 

 كلية وتصميم نموذج جلس الاعتماد اجراءات متابعة تطبيق المعايير األكاديمية من لجنة الجودة وكذلك م

 فى االقسام العلمية للمتابعة 

  فى بعض االقسام تمت متابعة تطبيق المعايير االكاديمية 

 ة الجودة متابعة تنفيذ المعايير االكاديمية فى االقسام عن طريق نظام المراجعة الداخلية السنوية الدار 

 

 

 رٕافك انجشايظ انزعهًٛٛخ يع انًعبٚٛش األكبدًٚٛخ 9/9 

 توافق مع المعايير األكاديمية المرجعية القومية يج التعليمي لمرحلة البكالوريوس لبرناملالحالى توصيؾ ال 

NARS  للتعليم الطبي. 

  تم االنتهاء من المراجعة الداخلية لمقررات مرحلة البكالوريوس المعدلة طبقا للمعايير األكاديمية المرجعية

 للتعليم الطبي. NARS القومية 

  ْهجَ كش٣ن ٖٓ أُشاعؼ٤ٖ  ُِجشٗبٓظ اُزؼ٢ٔ٤ِ ٝأُوشساد اُذساع٤خاعشاء أُشاعؼخ اُخبسع٤خ ر ٖٓ

  ٝاػذاد اُزوبس٣ش اُخبطخ ثٌَ ٜٓ٘ب  اُخبسع٤٤ٖ ٖٓ عبٓؼخ ه٘بح اُغ٣ٞظ
 

 رٞص٣غ روبس٣ش أُشاعؼخ اُخبسع٤خ ػ٠ِ ا٧هغبّ ُزؼذ٣َ رٞط٤ق أُوشساد ٝكوب ُزٞط٤بد أُشاعغ اُخبسع٠ 
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 عٛخ        انجشايظ انزعهًٛٛخ/ انًمشساد انذسا

 انجشايظ انزعهًٛٛخ  ٔاؽزٛبعبد انًغزًع 

  البرامج التعليمية المفعلة فى المؤسسة مالئمة الحتياجات سوق العمل بدليل أن هناك تدريب على الخدمات

سرة وبرنامج الرعاية المتكاملة للطفل المريض فى ودراسة الصحة العامة واالهتمام بنموذج طب األ

 الزقازيق. المقررات الدراسية لطب

  بعض أوجه القصور والتى من شأن  هناكوفقا رأى أصحاب المصلحة من وزارة الصحة بالشرقية تبين أن

مهارات  -مهارات الكمبيوتر  -الجوانب اإلدارية -معالجتها رفع كفاءة الخريج مثل خدمات الطوارىء 

 االتصال. 

 رصًٛى انجشايظ انزعهًٛٛخ

 ق ومعلن للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتوافق إلي حد كبير مع رسالة هناك توصيؾ واضح وموث

 وؼايات المؤسسة .

 ا الكلية احصائيات موثقة لنسب النجاح في الفرق الدراسية المختلفة وكذلك تطور نسب الخريجين دتتوافر ل

 . للبرنامج التعليمي لمرحلة البكالوريوس

  استفادت الكلية من هذة االحصائيات والدالالت المستنتجة منها حيث قامت باعداد واعتماد خطة للتحسين وقد

                                                                                           فعلبدأ تنفيذها بال

 يشاععخ ٔرؾذٚش انجشايظ  ٔانًمشساد انذساعٛخ

  لتساهم المخرجات المستهدفة  6102-6102تمت مراجعة و تحديث كافة المقررات الدراسية بالكلية للعام

هنية والعامة مثل حل المشكالت | التفكير الناقد واالبتكارا| العمل في فريق| للتعلم في تنمية المهارات الذ

 مهارات الحاسب واالدارة وؼيرها. 

  توجد بالكلية اجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرنامج وللمقرارات الدراسية وذلك من خالل اجراءات

العملية التعليمية واجراء تقارير المقرارات. وعملية المراجعة الداخلية. والتي تم اتباعها وتنفيذها  متابعة

 .6102-6102خالل عام 

 

 

 انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزغٓٛالد انًبدٚخ نهزعهى -01

 
 

 اعزشارٛغٛخ انزعهٛى ٔانزعهى 01/0

 رٕافش اعزشارٛغٛخ نهزعهٛى ٔانزعهى 01/0/0

 كاديميه القوميه هدافها ووفقا للمعاييراألأللتعليم والتعلم  بما يحقق رسالتها و تيجياتاسترا الكليه وضعت
وقد قامت الكلية بتحديث استرايجيات لتعليم المعارؾ والمهارات واالعتمادات في المجال الطبي والصحي 

قرير النهائي العمال التعليم والتعلم بعد عرضها علي وكيل وزارة الثحة ونقيب االطباء بالشرقية ووفقا للت
االمتحانات ورأا االطراؾ المجتمعية من مديرية الشئون الصحية بالشرقية واعضاء مجلس النقابة 
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واالستبيان االلكتروني لطلبة الكلية وقامت الكلية بنشر استراتيجياتها واعالنها علي بوابة االلكترونية للكلية 
 بعد اعتمادها في صورتها النهائية وهي:

 ILOSباستخدام مخرجات التعلم المستهدفة التعلم  -0
 التدريب الميدانيب التعلم -6
 التعلم الذاتي -0
 التعليم االلكتروني -4

    

 أًَبط انزعهى 01/0/5 

 كاديميه القوميه أنماط  تقليديه وؼيرتقليدية للتعلم   تمت مراجعتها وتحديثها وفقا للمعايير األوجد بالكلية ت
والسلوك واالتجاهات كما يتوافر بالكلية مصادر للتعلم الذاتي مثل المكتبة المعارؾ والمهارات لتعليم 

 االلكترونية

 

  طابعة  06جهاز كمبيوتر مزودة ب 62يحتوى على  بحيثمعمل تعليم الكترونى تم اعادة هيكلة وتجهيز
 وتم اليدء في اجراءات تفعيله.ومتصلة باالنترنت

  معامل مهارات جديدة  4تم تنفيذ كافة االجراءات الفنية واالدارية والمالية النشاءSkill labs  وامدادها
باحدث النماذج التدريبية وذلك في اقسام الجراحة واالطفال والنساوالتوليد فضال عن وحدة التدريب علي 

 التعامل مع الطوارئ واالزمات والكوارث بالكلية

 

  انًًبسعبد انفعهٛخ نهزعهٛى ٔانزعهى 01/5
 

 : عٛبعبد انًؤعغخ فٙ انزعبيم يع يشبكم انزعهٛى01/5/0
 

  ،قامت الكليه بتقسيم الطالب في المحاضرة المجمعة إلى مجموعات صؽيرة 
  تسجيل حضور الطالب بدقة في الدروس العملية وحرمان الطالب ب الخاصة تفعيل الالئحةقامت الكلية بكما

 اثناء المحاضرات quizes% من الدروس العملية واجراء انشطة علمية و 62بة ؼيابه ا تتعدى نسالذ

 ثشايظ انزذسٚت انًٛذاَٗ 01/3

 ثشايظ انزذسٚت انًٛذا01/3/0َٙ

  طالب االمتياز بمستشفيات جامعة الزقازيق  علىيوجد برنامج تدريب موثق لمرحلة االمتياز ولكنه يطبق
 . فقط

 تقوٌم الطالب 11/4

  يتبع وكيلي الكلية  الذا، الدراسات العلياومرحلة  البكالوريوسلمرحلة  مركز بتقويم الطالب من خالل
 للمقررات للبرامج وتقويم االمتحانات ومطابقتها مع األهداؾ التعليمية  يتملطالب والدراسات العليا لشئون ا
ILOs للطالب بعد تاهيل اعضاء وإعداد التوصيات الخاصة بالتقويم المختص لوكيل الكلية  ورفع التقارير

قويم أداء مارسات المتميزة لتميثاق المرجعي للمتبني الوقد  –هيئة التدريس العاملين به كخبراء تقويم 
 .طالب التعليم العالى 

 
 :التعلٌمٌه اعالن نتائج التقوٌم واستثمارها فً تحسٌن العملٌه  1|4|11
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ج استبيانات رضا الطالب(علي تقاريرتقييم االمتحانات ونتائجها + تقارير نتائ( التقويم نتائج عرضيتم  -0
 . لكليةمجلس ا

 

 : نظام الممتحنٌن01/4/2

  بموافقة مجلس الكلية سنويا. الممتحنينتشكل لجان 

  منذ عام ( 6118:9110بالكلية )أيزو التعليم الطبى الموثق والمعتمد جودة ضمان ادارة يوجد ضمن نظام
 وثيقتان لتنظيم وضبط تقييم الطالب وهما: 6112

  ED PR 02وثيقة تقييم الطالب -0
 ايير أدوات التقييم والتقديرعملية ضبط مع -6

 الممتحنين الخارجيين نظامبالكلية العلمية بعض األقسام  تتبع 

 

 تقوٌم الطالب: مراجعة وتحلٌل نتائج 11/4/3

   التؽذية المرتدة للطالب بنتائج التقويم بهدؾ االرتقاء بمستواهم تتبع الكلية سياسة واضحه فى استخدام
 األكاديمي 

  تائج تقويم الطالب ويتم اتخاذ قرارات وإجراءات تصحيحية فى ضوء مراجعة يتم مراجعة وتحليل ن
 النتائج

  

 رضاء الطالب 11/5

  تم عمل نماذج استبيان لقياس مدا رضاء الطالب عن الخدمات الطالبيه وقد قامت وحدة الجوده بتحليل
رض مقترحات االستبيانات وصياؼتها في تقرير تم عرضه علي لجنة شئون الطالب التي قامت بع

 .تخاذ قرارات تصحيخيه بشأنهاالللتحسين 

  صؾ خدمات الرعايه اجراءات عمل موثقة ومعتمده ضمن نظام ادارة الجودة توثيقة لدى الكلية توجد
 Student care support and councling process MS PR 02 والدعم المقدمه لطلبة الكليه

 الة اعزطالع سأ١ اُطالة ٝا٤ٌُبٗبد أُٔضِخ ُْٜ سع٤ٔب ٓضَ ٣وّٞ ا.د ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُط

ارؾبد اُطالة ٝاُغٔؼ٤خ اُؼ٤ِٔخ ُِطالة ٝاالعش اُطالث٤خ ٝٓٔض٢ِ اُلشم اُذساع٤خ ك٢ اُغذاٍٝ اُذساع٤خ 

ٝعذاٍٝ االٓزؾبٗبد هجَ اػزٔبدٛب ًٝزُي ٝػؼٜب ػ٢ِ طلؾبد اُزٞاطَ االعزٔبػ٢ اُخبطخ ثٌَ 

 ٜب هجَ اهشاسٛب . ٝهذ رْ رؼذ٣َ ع٤ٔغ اُغذاٍٝ ث٘بءا ػ٢ِ سا١ اُطالةكشهخ الخز اساء اُطالة ك٤

 
 

    اعضبء ْٛئخ انزذسٚظ -00

   
 

 كفبٚخ ٔكفبءح أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ 00/0

 هناك فائض فى عدد تتفق نسبة أعضاء هيئة التدريس الى الطالب مع المعدالت المعترؾ بها بل و
 البعداد الطأعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم وكذلك أعداد أبين أعضاء هيئة التدريس والجداول التاليه ت

 :الدراسات العليا بالكليه مرحلة فى مرحله البكالوريوس و

 
 

 عضبء ْٛئخ انزذسٚظ/انٓٛئخ انًعبَٔخأرًُٛخ لذساد ٔيٓبساد  00/5
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  وحدة تطوير الموارد البشريةهناك آليات موثقة لتحديد االحتاجات التدريبية تم القيام بها من خالل . 

  وتم اجراءألعضاء هيئة التدريس والمعاونون والقيادات كذلك تم عمل تحديد جديد لالحتياجات التدريبية 
واعتمادها من مجلس الكلية  6102الجديدة  لعام تدريبية الخطة التدريبية واعداد الالحتياجات لتحليل 

 ذها . كما تم اعداد تقرير عن ابرامج المنفذة في الخطة التدريبية السابقة وتنفي
 

  دورات تدريبية متخصصة اتاهيل خبراء للتقويم جدد، باالضافة الي  4قام مركز تقويم االمتحانات بعقد
م دورتين تدريبيتين العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتدريب علي اسس ومهارات تقويم االمتحانات، وت

 اصدار قرار من عميد الكلية باشتراط ان يكون اعضاء لجنة االمتحان حاصلين علي تلك الدورات
 

 تها السنوية طقامت الكلية باعادة هيكلة وتشكيل وحدة ادارة المشروعات بالكلية وقامت الوحدة من خالل خ
علي مشروعات بعقد ورشتين عمل العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتدريبهم علي مهارات الحصول 

 بحثية وكانت نتيجتها نجاح الكلية في الحصول علي مشروعين اضافيين حتي االن
 

 

 

 بالخطة العلمٌة األقسام تمثٌل نسبة: 1- شكل

 التدرٌبٌة
 القٌادات بتدرٌب الخاص النجاح مؤشر تحقٌق مدي: 2- شكل

 

 

Staff 

No 

Professor Number Number 
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 المعاونٌن و التدرٌس هٌئة أعضاء بتدرٌب الخاص النجاح مؤشر تحقٌق مدي: 3- لشك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلكلٌنٌكً الطبً التعلٌم بمجال بالتدرٌب الخاص النجاح مؤشر تحقٌق مدي: 4- شكل
 

 

 :انزٕصٛبد
 والمعاونين التدريس هيئة أعضاء أعداد لزيادة التدريبية الخطة عن عالنلإل وسيلة من أكثر استخدام -0

  المشتركين
 لهم الالزم الحصر وعمل التدريس هيئة أعضاء تسجيل لمتابعة البشرية الموارد إدارة وحدة دور تفعيل -6
 العمل بيئة في هاتطبيق مداو التدريس هيئة وأعضاء لطلبةل التدريبية البرامج فعالية تقييم استكمال -3
 المتدربين من المطلوبة للدورات المخصص الوقت زيادة -4
 الخطة تطوير حول مقترحاتهم لمناقشة المدربين والسادة البشرية الموارد وحدة أعضاء مع اجتماع تنظيم -5

 الثانية بالمرحلة التدريبية

 

  اعضبء ْٛئخ انزذسٚظ/انٓٛئخ انًعبَّٔٔسضب رمٛٛى اداء  00/4
 

Staff 

No 

Staff 

No 

Target                  

Trained  
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 االداء الصادر من ج للتقييم ذنموبالكلية  الجودة تقويم معتمدة وموثقة من لجنة تم وضع خطة الليات ال
وزارة التعليم العالي وتم اعداد نموذج مجمع لكل قسم من قبل وحدة الموارد البشرية بالكلية وتم توزيعها 

 علي جميع االقسام العلمية واجراء التقييم. 

 يانات تم وذلك عن طريق استب تم تقييم مستوى الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة
 . وتحليلها احصائيا ثم عرضها على لجنة الجودة قسام العلميةتوزيعها علي جميع األ

  درجة الرضاء الوظيفي عن 21بلؽت نسبة الرضاء عن االنظمة واالجراءات الخاصة باالدارة بنسبة، %
 %98% وكانت نسبة عدم رضاهم عن الراتب ومكان العمل بنسبة 49النمط القيادا لالدارة بنسبة 

 واستمرارها وكذلك تحسين بيئة  تعليمية والعملية التدريبيةلية التم عمل خطة تحسين وبها تحسين العم
 العمل

 

 

 األخرى نشطةالبحث العلمى واأل -12
 
 

 خطة البحث العلمى 12/1

  المجتمعتوجد بالكليه خطة للبحث العلمى مرتبطة بخطة الجامعه والتوجهات القومية واحتياجات 

 

  ومجلس الجامعة ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخٓغبُظ ا٧هغبّ ٝٝٓؼزٔذح ٖٓ اُخطٚ اُجؾض٤خ ٓٞصوخ. 
 

  تم إعداد الخطة البحثية للكلية بناء على عدة مصادر وهى المسح البيئى األول الذى تم من قبل قسم الصحة

ولوية والمؤثرة فى العامة بالكلية أثناء الفترة، مخاطبة وزير الصحة عن المشكالت الصحية ذات األ

المجتمع والبيئة، مقابلة رئيس لجنة القطاع الطبى بأكاديمية البحث العلمى، ومخاطبة نائب رئيس الجامعة 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة..

 

  مجاالت بحثية تتميز بوضوح االهداؾ واالنشطة التي تحققها واالطار الزمني  2اعطت الكلية اولوياتها ل

المسؤل عن التنفيذ ومؤشرات النجاح بناء علي توصيات زيارة االعتماد. بحيث شملت : لكل نشاط و

امراض الكبد ، السمنة ، االدمان، االورام السرطانية ، النانوتكنولوجي والخاليا الجذعية مع االلتزام 

  6101باالطار الذا وضعته الكلية منذ 
 

 بتاريخ  404ا التشكيل من مجلس الكلية رقم تم تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمى واعتماد هذ

وقد أعيد تشكيل اللجنة وفقا القواعد واالجراءات الدولية المعتمدة فى هذا الشأن. وتم اعتماد . 09/06/6118

إعداد نماذج للتقدم . تم  6100والذى تم اعتماده من مجلس الكلية لشهر ديسمبر   IRBالتشكيل الجديد ضمن 

وبالفعل بدأت اللجنة . ...الخ وكذلك نماذج الموافقة الكتابية للمرضى والمتطوعينو رسالة أللجنة بورقة بحثية 

 الجديدة فى ممارسة مهامها لالارتقاء بمستوى البحث العلمى فى الكلية.

 

  اصدر ا.د وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث قرارا بالزام طالب الدراسات العليا للماجستير والدكتوراة

ورقة بحثية مستخرجة من رسائلهم في احد الدوريات العلمية المحكمة ذات معامل تاثير ولطالب بنشر 
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الماجستير الحق في نشر ابحاثهم في مجلة الكلية . وتم اللفعل تنفيذ هذا القرار علي جميع طالب الدراسات 

 العليا

 

  تعاقدت الكلية علي شراء احدث برامج كشؾ االقتباس العلميplagiarism  وتم تطبيقة بالفعل علي كافة

الرسائل العلمية التي يتم تسجيلها في الكلية وال تقبل الرسالة حتي يحصل الباحث علي تقرير توافق نسبة 

 االقتباس مع المعدالت التي تم اقرارها دوليا

 

 كفاءه العملٌه البحثٌة 12/2
 أنشطة البحث العلمً 12/2/1

 بكلية الطب من خالل نظم المعلومات علي موقع جامعة الزقازيق.  ةقاعدة بيانات االبحاث العلمي تتوافر
كما تتوافر قاعدة بيانات لرسائل الماجستير والدكتوراه علي موقع الجامعة. قامت بعمل هذة القاعدة مكتبة 

سنوات . يجرا التحديث  8الكلية للدراسات العليا وتضم الرسائل التي تم مناقشتها علي مدار اكثر من 
 مر لقاعدة البيانات لالبحاث المنشورة دولياالمست

  مقد تم استحداث قاعدة بيانات خاصة بانشطة اعضاء هيئة التدريس العلمية علي موقع الجامعة بحيث يقوم
 :كل عضو بادخال بيانات ابحاثة بنفسه عن طريق ادخال رقمه القومي كالتالي

ثم اختيار ---اعضاء هيئة التدريس----ال بيانات استكم----نظام المعلومات الموحد  ----جامعة الزقازيق 
الدخول للصفحة المخصصة لكل عضو ويقوم العضو بتحميل ابحاثه ----الكلية واالسم والرقم القومي 

 كلها. وذلك فيما يخص االبحاث العلمية وانشاء قواعد بيانات لالنشطة االخرا.
 

  تشجٌع وتحفٌز البحث العلمى  12/2/2
 

  لطالب الدراسات الماجستير والدكتوراة .  اضعيفما زال هناك دعم وتحفيز مادى ولكنه 

  حيث يتم منح الباحثين جوائز مادية هناك تحفيز مادى ومعنوى للنشر الدولى على مستوى الجامعة سنويا
 .علمية التى قاموا بالنشر فيهاومنحهم شهادات تقدير وفقا للمستوى العلمى للدورية ال

 

  توجد بمركز التعليم الطبى بالكلية عدد خمس دورات فى البحث العلمى وكتابه البحوث العلمية وكذلك فى
 الجامعة ضمن خطة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .

    Scientific writing and international publication, international fund project.    
   
 

 مساهمة البحث العلمً فً دعم و تعزٌز العملٌة التعلٌمٌة 3 /12

  تبدأ مساهمة البحث العلمى فى دعم وتعزيز العملية التعليمية من خالل اتفاقية التدريب الميدانى فى
الوحدات الصحية ومستشفيات وزارة الصحة حيث يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج وتحديد المعارؾ 

 .لمهارات واالتجاهات السلوكية المستهدفةوا
 

  وقد التسجيل  –اإلعداد والتنظيم والتسليم   من خالليتم مشاركة الطالب فى المؤتمرات والندوات العلمية

  .ضمن برنامج المؤتمراتبدأت الكلية فى اشراك الطالب فى البحوث العلمية 

 ُغبٓؼخ ك٢ رظ٤ْٔ اكؼَ ٓٞهغ اٌُزش٢ٗٝ ػ٢ِٔ ؽظَ اؽذ ؽالة ا٤ٌُِخ ػ٢ِ أُشًض اُضبُش ػ٢ِ ٓغز١ٞ ا

 ثؾش ه٢ دٝس٣بد ػ٤ِٔخ ٓؾٌٔخ راد ٓؼبَٓ رؤص٤ش  06ؽالة ك٢ ٗشش اًضش ٖٓ  5ًٔب ٗغؼ 
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 تموٌل البحث العلمً  12/4

  سعت الكلية لزيادة الموازنة للبحث  علي موازنه الجامعة.أساسا مصادر تمويل البحث العلمى تعتمد
ويل الذاتي من الوحدات ذات الطابع الخاص وؼيرها ومن دخل البرنامج العلمي عن طريق زيادة التم

 الماليزا
 

 ( ؽظِذ ا٤ٌُِخ ػ٢ِ ٓششٝع ٍٓٔٞ ٖٓ ٓشبس٣غ االرؾبد االٝسث٢ اُزط٣ٞش٣خTEMPUS ٖٓ ٍٞٔٓ ٝاخش )

 Higher Education( ٝٓششٝع ٓؼَٔ اثؾبس اُذّ ٓذػْ ٖٓ )STDFط٘ذٝم اُؼِّٞ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب )

Enhancement Project Fund)    ٝاخش الثؾبس اُخال٣ب اُغزػ٤خ ًٔب رْ اٗشبء ٓشًض ٌٓبكؾخ

(  ٝهبٓذ عبٓؼخ اُضهبص٣ن ثز٣َٞٔ ٛزا أُشًض اُز١ ٣زْ ك٤خ Poison Control Centerاُزغْٔ )

اُزؼبٕٝ ث٤ٖ ٤ًِخ اُطت ٤ًِٝبد اُظ٤ذُخ ٝؽت ث٤طش١ ٝصساػخ ثبُغبٓؼخ. ٣ٝؼْ ٛزا أُشًض ٝؽذاد 

 6105زخذاّ اُخؾ اُغبخٖ ٝٝؽذح خذٓخ أُغزٔغ ٝٓؼَٔ ثؾض٢ ٝك٢ ٜٗب٣خ ػبّ ػالع٤خ ٝٓؼِٞٓبر٤خ ثبع

ٗغؾذ ٝؽذح اداسح أُششٝػبد ك٢ رذس٣ت اػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝروذ٣ْ اُذػْ اُل٢٘ ُْٜ ؽز٢ ؽظِٞا 

 ب ػ٢ِ ٓششٝػ٤ٖ ثؾض٤٤ٖ عذ٣ذ٣ٖ رْ ارخبر اعشاءاد اُزؼبهذ ُٜٔ

 

 أنشطة علمٌة أخرى 12/5

  اتفاقية تعاون مشترك مع دول أوروبية  62بحثية محلية و دولية ويوجد  انشطةشاركت الكلية  فى

سنويا من  2-4روسيا ونسبة الحاصلين على هذه البرامج سنويا  -ماليزيا  –اليابان –مختلفة مثل فرنسا 

 أعضاء هيئة التدريس.
 

 ٞ٘خاص بها ٣ب ر٘ظْ ا٤ٌُِخ ٓئرٔش ع 

 

  دولية  ونظمت  –محلية  –ضاء هيئة التدريس فى العديد من المؤتمرات اإلقليمية شارك الكثير من أع

دعم فى جميع األقسام العلمية بالكلية العديد من الندوات والمؤتمرات وقد ساهمت  شركات األدوية 

 المؤتمرات العلمية والندوات الخاصة باألقسام اإلكلينيكية.

 

 بحاث ومقاالت علمية في مؤتمرات| ندوات علمية محلية | شارك العديد من اعضاء هيئة التدريس بأ

 عالمية

 

 تصدر الكلية دورية علمية تقوم بنشر االبحاث علي مدار العام 

 

  تقوم االقسام بعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية داخلها وقد بلػ عدد هذه المؤتمرات

 مؤتمر وورشة عمل  01خالل هذا العام اكثر من

 

 سبة التعاون بين االقسام العلمية لتحقيق التكامل فيما بينهم وظهر ذلك في عقد مؤتمرات علمية زادت ن

مشتركة بين قسمين او ثالثة مثل قسم امراض المخ واالعصاب والباطنة العامة والباثولجي والنفسية 

 والعصبية والكيمياء الحيوية واالطفال والمتوطنة وؼيؤها 
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 ريس بعمل ابحاث تطبيقية تم االستفادة منها في عمل فحوص دورية للمرضي قام بعض اعضاء هيئة التد

الذين يعالجون بعقار االنترفيرون نظرا النه يؤثر سلبيا علي الشبكية. كذلك تم انشاء وحدة بحثية لمتابعة 

 ومعالجة حاالت سرطان الكبد بقسم الباطنة العامة كلية الطب الزقازيق

 

 خشٟ ٓضَ ٤ًِخ اُزٔش٣غبطخ ثب٤ٌُِبد ا٧رشبسى ا٤ٌُِخ ك٠ ٓئرٔشاد خ 

 

  أُؾ٤ِخ ٝاُذ٤ُٝخ خبطخ ؽ٤٘ٔب ٣ٌٕٞ ُذٟ اُجبؽش  ػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ك٠ أُئرٔشادأرذػْ ا٤ٌُِخ ٓشبسًخ

ثؾش ٓوجٍٞ ُِ٘شش ك٠ أُئرٔش. ٝهذ طذس هشاس ٓئخشا ثض٣بدح ٓجِؾ دػْ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ُؾؼٞس 

 أُئرٔشاد
 

 6101ٓ٘ز ػبّ  كؼال ػٖ ػوذ ٓئرٔش عٟ٘ٞ ُِطالةسًخ ك٠ ٓئرٔش ا٤ٌُِخ رشغغ ا٤ٌُِخ اُطالة ُِٔشب  

 

  ػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ك٠ ػؼ٣ٞخ ٤ٛئبد د٤ُٝخ أٖٓ  ٣8شبسى ػذد 

 

  ٣ؼَٔ اُؼذ٣ذ ٖٓ اػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ث٤ٌِخ اُطت ًٔؾٌٕٔٞ د٤ُٕٝٞ ك٢ ٓغالد ػ٤ِٔخ د٤ُٝخ ٣ٝؼَٔ اٌُض٤ش

٣ؼَٔ اٌُض٤شٖٓ االعبرزح ثب٤ٌُِخ اػؼبء ثبُِغبٕ اُؼ٤ِٔخ  ْٜٓ٘ ًٔؾٌٕٔٞ ك٢ ٓغالد ػ٤ِٔخ ٓؾ٤ِخ . ًزُي

( . ٣وّٞ اٌُض٤ش ٖٓ اػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ثبُٔشبسًخ اُلؼبُخ 41اُذاقٔخ ُزشه٤خ االعبرزح ٝاالعبرزح أُغبػذ٣ٖ )

 ك٢ أُئرٔشاد اُذ٤ُٝخ ٝأُؾ٤ِخ عٞاء ثبُوبء ٝسهخ اٝ ثؼشع ِٓظوبد ػ٤ِٔخ
 

 اُطت عبٓؼخ اُضهبص٣ن ك٠ ٓغٔٞػخ ػَٔ ٖٓ ا٧ؽجبء أُظش٤٣ٖ  ٤ًِخ عبسٟ اٜٗبء اعشاءاد اشزشاى

(American Board Certified Doctors for Egypt -ABCDE) 

 

 

 الدراسات العلٌا -13
 

 

 انذسعبد انًًُٕؽخ 30/0

 انزعشٚف ثجشايظ انذساعبد انعهٛب 30/0/0

 ة البرامج من خالل توصيفها سعت الكلية من خالل تقديم برامج للدراسات العليا الي تحسين جودة هذ
بدقة، ومراجعتها دوريا ، والتحقق من ان مخرجات التعلم المستهدفة الا برنامج ومقرراته تحقق بالفعل 
االهدلؾ المخططة له. كما حرصت علي توفير مصادر التعلم المختلفة لطالب الدراسات العليا ، واقرت 

ع مستوا رضاء طالب الدراسات العليا . تطبق الكلية نظما موضوعية لتقويم طالب الدراسات العليا، لرف
اساليب متنوعة للتعريؾ ببرامج الدراسات العليا التي تقدمها من خالل " دليل الدراسات العليا والبحوث 

 وكذلك اسطوانات المنهج للدراسات العليا"  logbookوسجالت المتابعة 

 خانذثهٕيبد ٔانذسعبد انعهًّٛ انًًُٕؽ 30/0/5
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 فر لدا الكلية قواعد بيانات ورقية تتعلق باعدا وانواع الدبلومات والدرجات العلمية التي منحتها ويتوا
عبر سلسلة زمنية ماضية ومصنفة وفقا للدارسين من الداخل )اعضاء الهيئة المعاونة( والخارج. كما ان 

 هذة القواعد يتم تحديثها الكترونيا بصفة دورية.

 

 ٛبانعًهٛخ انزعهًٛٛخ فٙ انذساعبد انعه 30/5

 عذاد انطالةأرؾذٚش انهٕائؼ ٔ 30/5/0

 ثؾ٤ش رشرو٠ ثٔغزٟٞ اُذاسع٤ٖ ٝرؾٞر ا٤ٌُِخ صوزْٜ ثؾ٤ش ٝسٟ ُِٞاقؼ اُذساعبد اُؼ٤ِب ٣ٞعذ ٛ٘بى رؾذ٣ش د

رغزة ا٤ُٜب اػذاد ٓزضا٣ذح ٖٓ اُطالة كؼال ػٖ رؾغ٤ٖ ٝػغ ا٤ٌُِخ االًبد٠ٔ٣ ٝاُز٘بكغ٠ ث٤ٖ ا٤ٌُِبد 

 أُ٘بظشح.

 

 زٛشثشايظ انًبعغ 30/5/5 

  ٛ٘بى رٞط٤ق ٓٞصن ٝٓؼزٔذ ُجشآظ  ٝٓوشساد أُبعغز٤ش اُز٢ رز٘بعت  ٓغ اؽز٤بعبد أُغزٔغ

رْ ػَٔ ٛزٙ اُزٞط٤لبد ٝٓشاعؼزٜب ٝاػزٔبدٛب ٖٓ خالٍ أٗشطخ ٓششٝع  اُؾذ٣ضخ . خًبد٤ٔ٣ٝاُزطٞساد ا٧

 اُزط٣ٞش .
 

 ز٤شثبالػبكخ ا٠ُ ٓؼب٤٣ش ػب٤ُٔخ أُبعغ خ٣زْ رطج٤ن أُؼب٤٣ش ا٧ًبد٤ٔ٣خ اُو٤ٓٞخ اُو٤بع٤خ اُؼبٓخ  ُذسع

أُغز٣ٞبد ٓغ ٣زج٘بٛب ُززٔبش٠ ٓ٘بٛظ اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝ  ٣Benchmarkخزبسٛب اُوغْ أُبٗؼ ُِذسعخ 

 اُؼب٤ُٔخ ٝرغؼ٠ ا٠ُ اُٞطٍٞ ا٤ُٜب
  

 ٓشاعؼ٤٤ٖ خبسع٤٤ٖ . خثشآظ أُبعغز٤ش ثٞاعط خ٣زْ ٓشاعؼ 
 

 خأُٔ٘ٞؽخ ٝرزٞاكن ٓؾزٟٞ أُوشساد اُذساع٤ خُذسعرز٘بعت ٓخشعبد اُزؼ٤ِْ أُغزٜذكٚ ٌَُ ثشٗبٓظ ٓغ ا 

ٙ أُوشساد زػجبء اُو٤بّ ثزذس٣ظ ٛأػؼبء ٤ٛئٚ اُزذس٣ظ ٝأٓغ ٓخشعبد اُزؼِْ أُغزٜذكٚ ًٔب ٣زالءّ ػذد 

 اُزذس٣ظ ٓغ أُوشساد اُز٠ ٣شبسى ك٠ رذس٣غٜب . خًٝزُي ٣زالءّ اُزخظض اُؼ٠ِٔ ُؼؼٞ ٤ٛئ
 

 ثشايظ انذكزٕساِ 30/5/3

 خًبد٤ٔ٣ق ٓٞصن ٝٓؼزٔذ ُجشآظ اُذًزٞساٙ اُز٢ رز٘بعت ٓغ اؽز٤بعبد أُغزٔغ ٝرطٞساد ا٧ٛ٘بى رٞط٤ 

 اُؾذ٣ضخ.
 

 اُذًزٞساٙ ثبالػبكخ ا٠ُ ٓؼب٤٣شػب٤ُٔخ  خ٣زْ رطج٤ن أُؼب٤٣ش ا٧ًبد٤ٔ٣خ اُو٤ٓٞخ اُو٤بع٤خ اُؼبٓخ ُذسعٚ ُذسع

ؼ٤ِب أُغز٣ٞبد اُؼب٤ُٔخ ٝرغؼ٠ ا٠ُ ٣خزبسٛب اُوغْ أُبٗؼ ُِذسعخ ٤ُزج٘بٛب ُززٔبش٠ ٓ٘بٛظ اُذساعبد اُ

 اُٞطٍٞ ا٤ُٜب 
 

 ثٞاعطٚ ٓشاعؼ٤٤ٖ خبسع٤٤ٖ. ثشآظ اُذًزٞساٙ  خ٣زْ ٓشاعؼ 
 

 خأُٔ٘ٞؽخ ٝرزٞاكن ٓؾزٟٞ أُوشساد اُذساع٤ خرز٘بعت ٓخشعبد اُزؼ٤ِْ أُغزٜذكٚ ٌَُ ثشٗبٓظ ٓغ اُذسع 

ٙ أُوشساد زػجبء اُو٤بّ ثزذس٣ظ ٛأ٣ظ ٝاُزذس خػؼبء ٤ٛئأٓغ ٓخشعبد اُزؼِْ أُغزٜذكٚ  ًٔب ٣زالءّ ػذد 

 اُزذس٣ظ ٓغ أُوشساد اُز٠ ٣شبسى ك٠ رذس٣غٜب . خًٝزُي ٣زالءّ اُزخظض اُؼ٠ِٔ ُؼؼٞ ٤ٛئ

 

 

 َظبو انزغغٛم ٔ االششاف انعهًٙ 30/3

 اعشاءاد انزغغٛم ٔاالششاف 30/3/0
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 ؽجوب ُوٞاػذ اخز٤بس  ب ُِزخظضٝكواُؼ٢ِٔ ػ٢ِ اُشعبقَ ثزٞص٣غ االششاف  اُؼ٤ِٔخ ثب٤ٌُِخ هغبّرِزضّ ا٧

ُغبٕ االششاف )د٤َُ اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس ٝاُؼالهبد اُضوبك٤خ ٝاُؼ٤ِٔخ( ؽ٤ش ٣٘ض اُج٘ذ٣ٖ اُضب٢ٗ 

 ٝاُزبُذ ػ٢ِ اُزب٢ُ:

 

٣ششف ػ٢ِ سعبُخ أُبعغز٤ش صالصخ اػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٓغ ٓشاػبح اُزٞاكن ث٤ٖ رخظض اػؼبء  -0

 ُغ٘خ االششاف ٝٓٞػٞع اُشعبُخ

ششف ػ٢ِ سعبُخ اُذًزٞساٙ  صالصخ اػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٓغ ٓشاػبح اُزٞاكن ث٤ٖ رخظض اػؼبء ٣ -6

 ُغ٘خ االششاف ٝٓٞػٞع اُشعبُخ

 
 

  أُششٝػبد اُجؾض٤خرْ اسعبء خطٞاد ٓٞؽذح ُِزغغ٤َ العشاءاد أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ ٝ ًزُي 

 

 الششاف ك٢ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثـشع هبٓذ ا٤ٌُِخ ٣بُٔشاعؼخ اُذٝس٣خ ٝاُزؾذ٣ش العشاءاد اُزغغ٤َ ٝا

 رط٣ٞشٛب ٝرزْ اعشاءاد اُزغغ٤َ ٣ذ٣ٝب 

 

 ٔانزمٛٛى خانًزبثع 30/3/5

 ةى مشكلألدكتوراه لحل وآخر لالماجستير  ةتدريس بكل قسم للعمل كمنسق لدرج ةيتم بتكليؾ عضو هيئ 
 للطالب

 باحثين قبل واثناء التسجيل للدرجات تتوافر لدا الكلية االجراءات الموثقة الكافية لمتابعة وتقييم اداء ال
 العلمية من خالل التقارير الدورية

 ٣زْ اُضاّ ا٧( هغبّ ثؼَٔ ًشاعٚ ٗشبؽLog book ؽبُت ثٜب ع٤ٔغ ا٧ ٌَُ ) ٍٗشطٚ اُز٠ ٣وّٞ ثٜب خال

ٖٓ ٛزٙ ػ٠ِ ا٧هَ %  75ذخٍٞ االٓزؾبٕ اال ثؼذ اعزٌٔبٍ اُغٔبػ ُِطبُت ثٝال ٣زْ  خكزشٙ رغغ٤ِٚ ُِذسع

  Seminar , Conference ,Discussion , Practicalشطخ ٗا٧
 

 ُرغغ٤ِٜب حخالٍ كزش خ٣ِزضّ أُششك٤ٖ ثؼَٔ روش٣ش عٟ٘ٞ ػٖ ٓذٟ اٗغبصٙ ُِشعب 

 

 رمٕٚى طالة انذساعبد انعهٛب  30/4

  رْ ٝػغ  ٓؼب٤٣شرو٤٤ْ ُالٓزؾبٗبد ًٝزُي ٗظْ ُِٔؾبعجخ ك٠ ؽبُخ اُؾ٤ٞد ػٜ٘ب ٝاػزٔبدٛب ٖٓ اُِغبٕ أُخزظخ

 غِظ ا٤ٌُِخ .ٝٓ
 

 

  ؾ٤ؼ ٝسطذ دسعبد اُزؾش٣شٟ ُطالة اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝاثالؿٜب ُِغبدح رْ اسعبء هٞاػذ ٓؾذدح ثشؤٕ رظ

 سإعبء ً٘زشٝالد ؽالة اُذساعبد اُؼ٤ِب.
 

  ٝٛزٙ اُٞص٤وخ ٓٞصوٚ ٝٓؼزٔذٙ ٖٓ خالٍ ٗظبّ ا٤ٌُِخ ُذ٣ٜب ٝص٤وخ اعشاء ػَٔ ُطبُت اُذساعبد اُؼ٤ِب أُزؼضش

 ػٔبٕ اُغٞدح ثٜب .

 

 سضبء طالة انذساعبد انعهٛب  30/5
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 ل استطالع للرأى لقياس رضاء طالب الدراسات العليا ويتم بالفعل تحليل نتائج التقييم لالستفاده يتم عم
 منها فى تطوير البرامج وال توجد صعوبات فى اجراءات منح الدرجات العلمية.

 تستخدم الكلية قواعد معلنة للتعامل مع تظلمات الطالب معلنة بدليل الدراسات العليا والبحوث 
 

 

 انغٕدح  ٔانزطٕٚش انًغزًش إداسحبو َظ -04

 

 

 ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح 04/0

  من الوحدات التنظيمية المهمة فى المؤسسة حيث تتولى مهام التقويم الذاتى بالكلية تعد وحدة إدارة الجودة
تلعب دورا مهماً فى نشر ثقافة الجودة بين أفراد حيث  4/6114المستمر، ولقد تم تشكيل هذه الوحدة منذ 

م انظ تطوير واستمراربسسة وفى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارا فيما يتعلق المؤ
وتتمثل  .2/6112منذ اعتماده في  6118:9110الخاص بالكلية طبقا لمعايير األيزو  الجودةادارة 

 الممارسات التطبيقية للجوانب التنظيمية لوحدة ضمان الجودة في المؤسسة في اآلتي:
ر وحدة ضمان الجودة بالهيكل التنظيمي المعدل بالكلية بعد ضم جميع الوحدات المستحدثة إليه تواف -0

 .4/00/6100واعتماده بمجلس الكلية بتاريخ 
تحديد السلطات والمسئوليات الخاصة بمدير وحدة ضمان الجودة متوفر بالتوصيؾ الوظيفي لجميع  -6

ة والذا تم تصميمه من قبل أعضاء وحدة الموارد البشرية الوظائؾ القيادية واألكاديمية واالدارية بالكلي
 .مجلس الكلية من واعتماده 

التدقيق الداخلي، الدعم الفني، التدريب، و التوثيق التخطيط،  لجان متمثلة في:  ستةيوجد بالوحدة  -3
ممثل  . يتشكل مجلس ادرة الوحدة من عميد الكلية، مدير وحدة الجودة،واالعالن والتواصل والمعلومات

مجلس ادارة الوحدة تشكيل االدارة، نائب مدير وحدة الجودة، ومنسقي اللجان بالوحدة. تم تحديد واعتماد 
 وأعضاء اللجان من عميد الكلية 

تتوفر لدا الوحدة الموارد والكوادر البشرية المؤهلة للقيام بمهام الوحدة. تشتمل مؤهالت أعضاء فريق  -4
التعليم الطبى والتعليم الشاملة، ادارة الموارد البشرية، المراجعة الداخلية،  وحدة الجودة علي: ادارة الجودة

وجميع البرامج التدريبية الخاصة بالهيئة القومية. كما يتوفر لدا الوحدة عددا من االداريين االكلينيكيى 
 المؤهلين والمدربين علي أعمال الوحدة.

مالئمة لممارسة أنشطتها متمثلة في أجهزة كمبيوتر، تتوفر لدا الوحدة الوحدة التجهيزات الكافية وال -5
 طابعات، اإلنترنت أجهزة تكييؾ.

تعتبر توفير المخصصات المالية الالزمة للوحدة من أهم نقاط الضعؾ بالكلية حيث أن االحتياجات المالية  -6
المستمر  الحالية للوحدة )مكافئات، صيانة أجهزة، طباعة، تصوير،...( تكون من خالل مشروع التطوير

 ( فقط و ليس للوحدة أية مخصصات مالية أخرا.CIQAPوالتأهيل لالعتماد )
تتمثل عالقة مركز ضمان الجودة بالجامعة بوحدة ضمان الجودة بالكلية في زيارات الدعم الفني التي  -7

 متابعة نسبة تحقيق معايير الهيئة القومية.لينظمها المركز بصورة دورية 
الكلية لعرض ومناقشة قضايا العضاء مجلس مدير وحدة الجودة تمت الموافقة من مجلس الجامعة لضم  -8

الجودة بالمجلس، وتتمثل مشاركة األقسام بالمخاطبات التي يتم ارسالها من وحدة الجودة و لكن ال تتم 
 بصورة دورية بمجالس األقسام. مناقشة قضايا الجودة 

تتعدد الوسائل التي تستخدمها الوحدة لمتابعة أنشطتها فمن أهم تلك الوسائل المراجعة الداخلية السنوية التي  -9
تنظمها الوحدة علي جميع األقسام العلمية واالدارات بالكلية ويتبعها عقد اجتماع مراجعة االدارة والذا 
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مل جميع العمليات بالكلية. كما تستعين الكلية بمراجعات خارجية متمثلة ينتج عنه خطة تحسين وتطوير تش
في المراجعة الخارجية السنوية لتجديد شهادة األيزو، زيارات الدعم الفني المنظمة من مركز ضمان 

 .الجودة بالجامعة، زيارات الدعم الفني المنظمة من الهيئة القومية لالعتماد. 
  

 انزمٕٚى انًغزًش ٔانزطٕٚش نهمذسح انًؤعغٛخ 04/5

 عًهٛخ انزمٕٚى 04/5/0

 مراجعة تتعدد الوسائل التي تستخدمها وحدة ادارة الجودة في عملية التقويم، فمن اهم تلك الوسائل نظام ال
الداخلية السنوية علي جميع االقسام العلمية واالدارات والوحدات بالكلية. ويتبعها عقد اجتماع مراجعة 
االدارة العليا والذا ينتج عنه خطة تحسين وتطوير تشمل جميع العمليات بالكلية. باالضافة الي الخطط 

وكذلك فان الوحدة تقوم بتصميم االستبيانات التشؽيلية الخاصة باالقسام واالدارات وتقرير االداء السنوا . 
واالستقصاءات واعداد الدراسات التي تعتمد علي نظام التؽدية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة 

 التدريس واالداريين واالطراؾ المجتمعية والتي يتبعها اتخاذ االجراءات التصححية المناسبة.
 

 

 ؤعغٛخأَشطخ انزعضٚض ٔانزطٕٚش نهمذسح انً 04/5/5

  في ضوء نتائج التقويم الذاتي لالداء الكلي للكلية من خالل نظام ادارة الجودة وتقارير المراجعة الداخلية
وتقارير مراجعة االدارة العليا تم اتخاذ العديد من اجراءات التحسين والتطوير التي شملت وسائل واساليب 

ئة التدريس والمعاونين وكذلك الجهاز االدارا التليم والتعلم واساليب التقويم وتنمية قدرات اعضاء هي
 وعلي سبيل المثال ال الحصر:

 TUVتعاقدت الكلية مع الجهة الدولية االلمانية المانحة لشهادات الجودة المعتمدة دوليا  -
NORD  وتم اجراء المراجعة الخارجية من قبل الجهة المانحة ونجحت  6102في يوليو ،

ة الدولية المعتمدة في ادارة جودة العملية التعليمية بكامل الكلية في الحصول علي الشهاد
انشطتها لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والبحث العلمي وخدمة المجتمع طبقا لمعايير 

 سنوات جديدة 0لمدة  6118:9110ايزو 
 

الت تم تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والمعاونين في مجا -
مهارات القيادة ،التعليم الطبي، تقويم االمتحانات ،مهارات التواصل الفعال، مهارات البحث 

 العلمي بالتعاون مع وحدة ادراة الموارد البشرية بالكلية
 

تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة االداء لالداريين باالقسام االدارية علي مجموعة  -
 ادة الفعالة، ادارة التؽيير ،ادارة االجتماعات ،التفويضكبيرة من المهارات مثال: القي

 

 
 

 انزمٕٚى انًغزًش نهفبعهٛخ انزعهًٛٛخ 04/3 

حصلت كلية الطب البشرا جامعة الزقازيق علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة التعليم واالعتماد 
  6104اؼسطس  62في 

 
وتم تجديد  02089ينيكية علي شهادة االعتماد الدولية ايزو حصل معمل الكيمياء بقسم الباثولوجيا االكل

 الشهادة لمدة سنة اخرا 
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 سنوات قادمة 0لمدة  6118:9110نجحت الكلية في الحصول علي شهادة االيزو الدولية 

 
 تستخدم كلية الطب مجموعة من االساليب في عملية التقويم الدورا والمستمر لعناصر الفاعلية التعليمية والتي

 تتمثل في:
 

: من اهم وسائل تقييم االداء التي تتبعها الكلية علي نظام ادارة التقوٌم الداخلً: المراجعة الداخلٌة السنوٌة
 2116الً فبراٌر  2116ٌناٌر وقد تم عقدها في الفترة من  6118:9110الجودة طبقا لمعايير االيزو 

 2116واعقبها عقد مراجعةاالدارة فً مارس 
 

 لمتابعة الطالب: تطبٌق الٌة
هناك الية موثقة لتحديد الطالب المتعثر دراسيا )من خالل نظام ضمان جودة التعليم الطبي ( من خالل  -

التعامل مع كل حالة وفق احتياجاتها ) علي سبيل المثال  -حصر الطالب المتعثرين وتحديد اسباب التعثر
 ين(عقد محاضرا اضافية باالقسام بدون مقابل للطالب المتعثر

 

 متابعة المعاٌٌر االكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة :
 

( بصورة دورية وهي علي النحو NARSتقوم الكلية بتنفيذ الية لمتابعة تطبيق المعايير االكاديمية القياسية )

 التالي:

:عن طريق استخدام نموذج المتابعة الخاص  اجراءات متابعة االنشطة التنفيذية للمقرارت -
ة باالقسام والمحاضرات لحصر اساليب التعليم المستخدمة، اعداد الطالب بالدورس العملي

 والمعوقات
 اعداد تقارير المقررات وتقرير البرنامج -
 استبيانات الطالب عن المقررات والبرنامج -
 تقرير المراجع الخارجي عن البرنامج والمقررات -

 
 

 متابعة اجراءات التعلٌم والتعلم:
 

الدراسات العليا( الذا يتبع وكيلي الكلية لشئون الطالب  -ب )البكالوريوسعن طريق مركز تقويم الطال
والدراسات العليا لتقويم االمتحانات ومطابقتها مع االهداؾ التعليمية للمقررات ورفع التقارير لوكيل الكلية 

تميزة لتقويم المختص واعداد التوصيات الخاصة بتقويم وذلك من خالل تبني الميثاق المرجعي للممارسات الم
 اداء الطالب التعليم العالي وتأهيل اعضاء هيئة التدريس العاملين بالمركز كخبراء تقويم

 

 متابعة اعضاء هٌئة التدرٌس:
 

تم تبني الية لتقييم اداء اعضاء التدريس والهيئة المعاونة سنويا وذلك عن طريق نموذج  -
و ثم يقوم رئيس القسم باعداد تقرير معتمد من مجلس الكلية. يعبأ هذا النموذج بواسطة العض

 مجمع الداء اعضاء هيئة التدريس بالقسم ويتم اعتمادة من مجلس القسم
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تم تقييم البرامج التدريبية المقدمة من خالل الخطة التدريبية المعتمدة للكلية لتدريب وتأهيل  -
ة الموارد البشرية اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بواسطة لجنة التدريب التابعة لوحد

 بالكلية ومراعاة نتائج التقييم عند تصميم البرامج الجديدة

 متابعة البحث العلمً واالنشطة العلمٌة:
واتخاذ قرار رسمي بوجوب تطبيقة  plagiarismقامت الكلية بشراء احدث برامج االقتباس  -

 علي كافة رسائل الماجستير والكتوراة قبل اعتمادها
 

بمتابعة تطبيق اخالقيات واسس البحث العلمي  Institution Review Boardتقوم لجنة  -

 بالرسائل واالبحاث العلمية بالكلية
 

 تمت متابعة تنفيذ الخطط البحثية لالقسام العلمية ومدا مطابقتها للخطة البحثية للكلية -

 متابعة الدراسات العلٌا:
 

 معايير االكاديمية بصورة دوريةقامت الكلية بتنفيذ مجموعة من االساليب لمتابعة تطبيق ال
قام مركز تقويم االمتحانات الذا يتبع وكيلي الكلية لشئون الطالب والدراسات العليا بمطابقة  -

االسئلة مع االهداؾ التعليمية للبرامج ورفع التقارير لوكيل الكلية واعداد التوصيات الخاصة 
 .ن كخبراء تقويم بالتقويم للطالب بعد تأهيل اعضاء هيئة التدريس العاملي

 
يتم تقييم مستوا رضا طالب الدراسات العليا عن طرق التدريس ونظم تقويم البرامج وطرق  -

 االتسجيل بالدرجات المختلفة وذلك عن طريق استبيانات تعبأ بواسطة طالب الدراسات العلي
 

 
 تم تعديل الالئحة الداخلية للدراسات العليا تمهيدا العتمادها من المجلس االعلي للجامعات -

 ولجنة القطاع 
تم اعداد مقترح لالئحة طالب البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة وعرضها علي لجنة  -

 شئون التعليم والطالب واالقسام لمناقشتها وتعديلها
 التقويم الخارجي:

جعة الخارجية سنويا من قبل الجهة المانحة الدولية لشهادات ادارة الجودة للتحقق من تتم المرا -
 التطوير المستمر بالكلية

 زيارات الدعم الفني والمتابعة من قبل مركز ادارة الجودة بالجامعة -
 

 مناقشة نتائج التقوٌم مع القٌادات االكادٌمٌة واالدارٌة وباقً المستفدٌن:
 لتقويم مع القيادات االكاديمية واالدارية وباقي المستفدين عن طريق الوسائل التالية:يتم مناقشة نتائج ا

اجتماعات مجالس االقسام العلمية لمناقشة تقارير متابعة الفاعلية التعليمية وتقارير المقررات  -
 والبرامج مع اعضاء هيئة التدريس )اجتماعات اللجان الفنية المنبثقة من مجلس الكلية لمناقشة
كل مايتعلق بالنواحي التعليمية والتقييم لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ولجنة الجودة 

 لمناقشة جميع تقارير المراجعات
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اجتماعات مجلس الكلية لعرض ومناقشة التقارير المقدمة من مجالس االقسام العلمية لمتابعة  -
ن وحدة الجودة ولجان شئون الطالب اداء الفاعلية التعليمية بالقسم ، التقارير المقدمة م

والدراسات العليا. فضال عن اجتماع ادارة الكلية مع القيادات االكاديمية وممثلي وزارة 
 الصحة ومديرا االدارات الصحية 

 
تم تعديل استراتيجيات التعليم والتعلم بعد مناقشتها مع وكيل وزارة الصحة ونقيب االطباء  -

 بمنطقة الشرقية
 

ءات طالبية من خالل وحدة الجودة لمناقشة مشكلة الدوروس الخصوصية ودراسة تم عقد لقا -
دا رضاء الكالب عم البيئة التعليمية ، البرنامج التعليمي، ومصادر التعلم وتمت مناقشة 

 الحلول المترحة من الطالب
 

تم اعادة تشكيل مجلس ادارة وحدة الجودة بحيث يضم ممثلين عن طالب الكلية واولياء  -
المور ومنظمات المجتمع لضمان مشاؤكتهم الفعالة في مناقشة نتائج التقويم واالجراءات ا

 التصحيحية

 

 أَشطخ انزعضٚض ٔانزطٕٚش نهفبعهٛخ انزعهًٛٛخ

  متضمنة انشطة تحسين  6118:9110تم وضع وتنفيذ خطة تحسين لنظام ادارة الجودة طبقا لمعاييرااليزو
 للفاعلية التعليمية

  ( والتي شملت انشطة تطوير وتحسين الفاعلية 6161-6102االستراتيجية الجديدة للكلية )تم وضع الخطة
 التعليمية بالكلية

 

وقد تم  2115وضع خطة للتدريب طبقا للتوصيات المقترحة بالتقرير النهائي للخطة التدريبية لعام تم 

 اعتماد الخطة التدريبية للكلية وتنفيذها بالفعل

 

 جميع الخطط السابقة تضمنت جدوال زمنيا للتنفيذ مع توفير اليات للمتابعة واتخاذ االجراءات التصحيحية 
 

  تقوم وحدة ادارة الجودة بقياس اثر ومردود نظام ادارة الجودة علي الفاعلية التعليمية بالكلية من خالل
ة من وزارة التعليم العالي ويتم موافاة مركز ادارة الجودة بالجامعة بنسخة منها بصفة المؤشرات الصادر

 دورية
 

 مدي االستفادة من قرارات وانشطة التعزٌز والتطوٌر فً تحسٌن اداء الكلٌة:
تم مراجعة وتحديث البرامج وتوصيؾ جميع المقررات لمرحلة البكالوريوس والدراسات  -

 واعتمادها من مجالس االقسام ومجلس الكلية 6102-6102العليا للعام 
تم اعتماد معايير لتقييم الطالب لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الخاصة بورقة  -

 االمتحان التحريرا واالكلينيكي والشفوا
 تم اعتماد استراتيجية التعليم والتعلم بالكلية -
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عن جودة العملية التعليمية  بناءا علي خطة تحسين مستوا رضا طالب مرحلة البكالوريوس -
تم اعتماد خطة التدريس بنظام المجموعات الصؽيرة علي كافة الفرق الدراسية بالكلية من 

 االولي حتي السادسة
في جودة ادارة التعليم الطبي لمرحلة  6118:9110حصلت الكلية علي شهادة االيزو الدولية  -

ة المجتمع بواسطة الجهة المانحة البكالوريوس والدراسات العليا والبحث العلمي وخدم
 للشهادة لمدة تالث اعوام قادمة

اوضح تقريرالمراجعة الخارجية التحسن الكبير في مستوا االداء وتطبيق نظام ادراة الجودة  -
وكذلك كان تصنيفها ضمن  0الي  9بالكلية حيث انخفض عدد حاالت عدم الطابقة من 

 الحاالت الصؽرا
 

 للجودة:ممارسات النظام الداخلً 
 

المتابعة الدورٌة لتقارٌر البرامج والمقررات , ملفات المقررات, البحث العلمً, خطط معالجة 
 وتصحٌح الجوانب السلبٌة:

استمر تطبيق هذا النظام بكلية الطب البشرا منذ مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  -
CIQAP  في مجاالت  6118:9110واصبح الحصول علي شهادة االيزو  6101في عام

التعليم الطبي بمرحلتيه ، البحث العلمي، وخدمة المجتمع احد اهداؾ المشروع. تم اعتماد 
وتم تجديد الشهادة من  6104وفي ديسمبر  6106الكلية من الجهة المانحة االلمانية في يونيو

وات سن 0)لمدة  6102الجهة المانحة لمدة عام ثالت ثم الحصول علي الشهادة في يناير 
 جديدة( 

 2تم تطبيق المراجعة الداخلية  6104حتي عام  6112منذ تطبيق نظام ادارة الجودة عام  -
مرات علي جميع العمليات واالجراءات الخاصة بالفاعلية التعليمية. اثناء المراجعة الداخلية 

تحتوا علي يتم التأكد من تنفيذ المعايير المطلوبة حيث يتم كتابة تقارير لحاالت عدم المطابقة 
 االجراءات التصحيحية المناسبة والوقت المطلوب للتنفيذ

 

 مشاركة جمٌع االطراف المعنٌة فً هذا النظام:
 

يوجد بتشكيل مجلس الكلية مقعدين ثابتين لممثل وزارة الصحة وممثل لالكاديمية العسكرية فضال عن         
مجلس ادارة وحدة الجودة واولياء االمور وممثل عن نقابة االطباء( كما تم اضافة مجموعة من الطالب ب ممثل

 منظمات سوق العمل
 

 المؤشرات التً ٌعتمد علٌها هذا النظام فً التقٌٌم المستمر الداء الفاعلٌة التعلٌمٌة:
 

تم وضع مؤشرات اداء للتقييم المستمر الداء الفاعلية التعليمية ويتم مراجعة هذة المؤشرات علي         
 6104-9-01وكان اخر تقييم للمؤشرات في  6101-2-01حيث بدأ تقييم المؤشرات فس  فترات دورية

        
تم وضع مؤشرات اداء خاصة بمعايير تقويم الطالب لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وتم         

 اعتمادها في مجلس الكلية
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 ٔانًؾبعجخ   انًغبءنخ 

 المساءلة والمحاسبة وكذلك نظام للشكاوى والتظلمات وهذه القوانين تتبع الكلية لديها قوانين ولوائح خاصة ب
   ويتم تفعليها عند الحاجة الي ذلك قانون تنظيم الجامعات وقانون العاملين بالدولة.

 

   قامت الكلية بوضع سياسات للتعليم والتعلم تشمل نظام المساءلة والمحاسبة 
 

 وكذلك علي موقع الكليةام العلمية واإلدارية بالكلية تم توزيع هذه السياسات على جميع األقس 
 

  وطبقا لتوصيات فريق االعتماد التي تمت علي الكلية وخطة التحسين الموضوعة من قبل وحدة ادارة
الجودة فقد تم اجراء تعديالت علي تشكيل مجلس ادارة الوحدة وكذلك تحسين اللية متابعة الشكاوا، كما 

ق االخالقي المهني للكلية واعادة توزيعة ونشرة علي موقع الكلية وذلك بعد اعتماد تم تحديث وتعديل الميثا
 كل هذة االجراءات من مجلس الكلية

 

 تطبيق اساليب مستحدثة لتطوير نظم المساءلة والمحاسبة لتحسين الفاعلية التعليمية:
 

ليا الخاصة بورقة االمتحان التحريرا تم اعتماد معايير لتقييم الطالب لمرحلتي البكالوريوس والدراسات الع   
 واالكلينيكي والشفهي واعتمادها من مجلس الكلية

    
تم انشاء وحدة الخالقيات المهنة بالكلية واعداد دليل الميثاق االخالقي يتضمن جزءا خاصا بالطالب     

وا معتمدة من مجلس واعضاء هيئة التدريس فضال عن معايير مهنة الطب. وقد اعدت هذه الوحدة الية للشكا
الكلية. كما تم اعداد واعتماد الية الشكاوا الطالب يتم تطبيقها من خالل اجراءات موثقة. اتخذت الكلية 
قرارات موثقة ومعتمدة من مجلس الكلية لتفعيل نظام المساءلة والمحاسبة في الكلية في مجال تحسين الفاعلية 

 اما في عدد من الحاالت.التعليمية كما لعبت وحدة االخالقيات دورا ه
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