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 اٌزخطُؾ االعزشارُغً -1
 

 الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة 
   وقد أوصت لجنة متابعة الخطة االستراتيجية 6160-6102توجد للكلية خطة استراتيجية لالعوام ،

بضرورة  6102الستراتيجى ومركز ادارة الجودة بالجامعة فى سبتمبر المشكلة من وحدة التخطيط ا
تحديث التحليل البيئ للكلية نظرا لمحدودية وعدم كفاية اجراءات التحليل البيئى السابق الذى بنيت عليه 
الخطة االستراتيجية، وعليه فقد قامت وحدة ضمان الجودة بوضع خطة لتحديث التحليل البيئى وعرضها 

 .6102الكلية فى سبتمبر  على مجلس

  بناءا على نتائج التحليل البيئى للكلية  6160\6102االستراتيجية المحدثة لالعوام وقد تم إعداد الخطة
والذى قامت فيه الكلية بدراسة البيئة الداخلية والخارجية وتحليل نقاط القوة التى تتميز بها الكلية وكدلك 

 التهديدات التى تواجه الكلية.مجاالت الضعؾ ودراسة الفرص المتاحة و
 

  طُ ٚػغ حأل٘ذحف حالعظشحط١ـ١ش ٚرٌه رؼذ دسحعش حعظشحط١ـ١ش حٌظط٠ٛش ٌٍـخِؼش ٚدسحعش ِؼخ١٠ش ح١ٌٙجش حٌم١ِٛش

خٌـخِؼش ِٚشوض حٌـٛدس رخٌـخِؼش ِٚـٍظ حٌى١ٍش ر ٚكذس حٌظخط١ؾ حالعظشحط١ـٌٝالػظّخد ٚلذ طُ ػشػٙخ ػٍٝ 

ٌّشحؿؼظٙخ ٚارذحء حٌشأٞ ٚحالشظشحن فٟ ٚػغ حٌخطش رش حالؽزخء ٚٔمخٚصحسس حٌظلش رخٌششل١ش  ِّٚؼٍٝ

ؿظّخع ِغ أػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ِٚؼخ١ُٔٚٙ ٚسإعخء ححالعظشحط١ـ١ش. وّخ لخِض حدحسس حٌى١ٍش رظخظ١ض 

ك١غ طُ ػشع ِٕٚخلشش حٌخطش  ِٕٚغمٝ حٌـٛدس رخاللغخَ حٌؼ١ٍّش ٚحالدحس١٠ٓحأللغخَ ٚفش٠ك ٚكذس حٌـٛدس 

      66/4/8162ِٓ ِـٍظ حٌى١ٍش رظخس٠خ  حػظّخد حٌخطش حالعظشحط١ـ١ش ٌٍى١ٍش ػُ  ،حإلعظشحط١ـ١ش
 

 ِٓ عبٔت األؽشاف داخً وخبسط اٌّؤعغخ SWOTِغزىي اٌّشبسوخ فً اٌزحًٍُ اٌجُئٍ 

 اؿشحءحص حٌظل١ًٍ حٌز١جٟ ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:طّض 
 

 أوال: رشىًُ فشَك إداسح اٌزحًٍُ اٌجُئً واٌذساعخ اٌزارُخ: 

  

 يل فريق الدارة الخطة االستراتيجية مكون من أ.د. عميد الكلية والسادة الوكالء ومدير وحدة الجودةتم تشك 
يتضمن كافة التخصصات المعنية بالجودة والتخطيط  بحيثكما تم تشكيل فريق تنفيذى للخطة 

والمسئولون عن أ.د. مدير وحده الجودة وأعضاء هيئة التدريس العاملين بوحدة الجودة   قام. االستراتيجى

معيار التخطيط االستيراتيجى تولى مسئولية وضع خطة العمل الالزمة الجراء التحليل البيئى للكلية تمهيدا 
ؾ المعنية داخل وخارج الكلية. روعى عند تصميم ادوات واساليب لعرض نتائجه على مختلؾ األطرا

داخل وخارج الكلية متمثلة فى أعضاء هيئة  المشاركة الفعالة من كافة الجهات المعنيةادوات جمع البيانات 
والخريجين وممثلين عن  الوافدينالتدريس ومعاونيهم والطالب من الفرق الدراسية المختلفة والطالب 

 طظ١ُّ. تم وزارة الصحة ممثلين عن النقابة ومدير مستشفيات الجامعة ومدير مركز إدارة الجودة بالجامعة

الكظش، وّخ طُ ِذ حٌفش٠ك ِمخرالص ١ِٙىٍش ٚحعظز١خٔخص ٚرطخلخص ِ ًٌّظش حٌز١خٔخص ؿّغ أعخ١ٌذ ٚ ؽشق

-حالطذحس حٌؼخٌغ )خص حٌظل١ًٍ حٌز١ت ٚفمخ ٌّؼخ١٠ش ح١ٌٙجش حٌم١ِٛش ٌؼّخْ ؿٛدس حٌظؼ١ٍُ ٚحالػظّخد رخعظز١خٔ

ند تحديد نقاط القوة والضعؾ مع مراعاة الموضوعية ع ِٓ ٚكذس حٌظخطؾ حالعظشحط١ـٝ رخٌـخِؼش( 5102
 تم االستعانة بقسم الصحة العامة فى اجراء التحليل االحصائى لنتائج التحليل البيىء للكلية. وكذلك

 

 صبُٔب: وػع خطخ اٌعًّ اٌالصِخ إلعشاء اٌزحًٍُ اٌجُئٍ:

 حؿظّخػخص ػذس ػمذ طُ .بوضع خطة العمل الالزمة إلجراء التحليل البيئي 6102فى سبتمبر قام فريق اإلدارة 

تمم اعتمماد خطمة التحليمل البيمئ ممن  ،حٌالصِيش حٌظؼيذ٠الص ٚحؿيشحء حٌؼّيً خطيؾ ٌّشحؿؼيش ٓحٌفيش٠م١ أػؼيخء ري١ٓ
 .6102مجلس الكلية لشهر سبتمبر 
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  :وقد اشتملت خطة العمل على األنشطة التالية 

ٔشش حٌٛػٟ ٚحإلػالْ ػٓ حٌظل١ًٍ حٌز١جٝ ٌٍى١ٍيش ري١ٓ حٌؼيخ١ٍِٓ رخٌى١ٍيش ٚحٌيذػٛس ٌٍّشيخسوش فيٟ اؿيشحء حٌظل١ٍيً  -6

 حٌز١جٟ.

 ٚػغ خطش ػًّ إلؿشحء حٌظل١ًٍ حٌز١جٟ ٌٍى١ٍش.  -8

 طلذ٠ذ ػٕخطش حٌز١جش حٌذحخ١ٍش ٌٍى١ٍش. -3

دسحعش ٚطل١ًٍ وً ػٕظش ِغ طلذ٠ذ ِظخدس ؿّيغ حٌز١خٔيخص ٚحألعيخ١ٌذ ٚحألدٚحص حٌالصِيش ٌـّؼٙيخ. ٚويزٌه   -4

 حٌفظشس حٌض١ِٕش ٚحٌّٛحسد حٌّخد٠ش حٌالصِش ٌزٌه .

 ُ ٚططز١ك أدٚحص ؿّغ حٌز١خٔخص  رخٌظٕغ١ك ِغ فش٠ك ادحسس حٌخطش .طشى١ً حٌفش٠ك حٌظٕف١زٞ حٌزٞ ع١ظٌٛٝ طظ١ّ -5

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

 صبٌضب: إعشاء اٌزحًٍُ اٌجُئٍ ٌٍىٍُخ: 

 طن القوة قام الفريق العمل بعدد من األنشطة فى إطار إجراء التحليل البيئي للكلية  وتحديد موا

حٌز١خٔخص ٚحٌظٝ حعظغشلض حٌفظشس ِٓ  ؿّغ ٌخطؾ ؽزمخ والضعؾ بها وكذلك الفرص والتهديدات بالبيئة الخارجية

  .5102كظٝ د٠غّزش  5102 عزظّزش

 :ٙخٕٚلذ حشظٍّض ػٍٝ حٌؼذ٠ذ ِٓ حالٔشطش، ٚف١ّخ ٠ٍٝ ػشع ٌؼذد ِ

 حسص حٌّمخرالص ٚفمخ ٌٍزطخلخص ػمذ ِمخرالص ِظؼّمش ِغ ل١خدحص حٌى١ٍش ٚحالؽشحف حٌّـظّؼ١ش ك١غ د

 .حٌّظّّش عخرمخ

  طُ حعظخذحَ حعظز١خٔخص حٌظل١ًٍ حٌز١ت حٌظٝ طُ ِذ حٌى١ٍش رٙخ ِٓ ٚكذس حٌظخط١ؾ حالعظشحط١ـٝ رخٌـخِؼش ٚفمخ

ٚحٌخخطش رخػؼخء ١٘جش  (5102حالطذحس حٌؼخٌغ )ٌّؼخ١٠ش ح١ٌٙجش حٌم١ِٛش ٌؼّخْ ؿٛدس حٌظؼ١ٍُ ٚحالػظّخد 

 .خٚٔش ٚحٌطالد ٚؽالد حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ ٚحالدحس١٠ٓحٌظذس٠ظ ٚح١ٌٙجش حٌّؼ

  ة كليالداخل وخارج  فرد من األطراؾ المعنية  828ما يزيد عن  بيانات منتم الحصول على 

 .بيانات األساسية في إطار إعداد الخطة اإلستراتيجيةالمع مراجعة 

 رُ عًّ اعزجُبٔبد عًٍ:

 عاونة.عضواً من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الم 792 -

 طالباً وطالبة . 082 -

 موظفاً 67 -

 .من مديرى  المستشفيات المركزية بوزارة الصحة بمحافظة الشرقية 67 -

 رُ عًّ ِمبثالد ِهُىٍخ ِع :

من االطراؾ المعنية الخارجية )وكيل وزراة  60إجراء مقابالت مع ما يزيد على  -

دة الجودة بمديرية الشئون الصحة ، نقيب األطباء، مدير الرعاية االولية، مدير وفريق وح

 الصحية ، أطباء الرعاية االولية(

 من رؤساء االقسام االكاديمية واالكلينكية. 06مقابالت فردية مع   -

 ِغ:وسػ عًّ رحًٍُ ٔمبؽ اٌمىح واٌؼعف واٌفشص واٌّخبؽشرُ اعشاء 

 .ورش عمل 7من أعضاء هيئة التدريس شاركوا فى  27 -

 .ندوات شاركوا في ثالثطالبا وطالبة  076 -

 . عمل ةموظؾ شاركوا في ورش 06 -



 

 

  

 جامعة الزقازٌق  

 6102/ 6102التقرير السنوى للكلية_______________________________________ كلٌة الطب البشرى

 4 

 شاركوا في مجموعات التركيز المصؽرة.من الخريجين وأطباء االمتياز  77 -

 ػٍٝ: ِغّىعبد اٌزشوُضاشزٍّذ 

عضواً من أعضاء هيئة التدريس مقسمين في مجموعات وفقا لالقسام 27أكثر من  -

 العلمية.

 ستراتيجى بالجامعة.من أعضاء وحدة الجودة برئاسة مدير التخطيط اال 07 -

طُ حعظخذحَ رطخلخص حٌّالكظش حٌّظظّش ِٓ لزً ح١ٌٙجش حٌم١ِٛش ٌؼّخْ ؿٛدس حٌظؼ١ٍُ ٚحالػظّخد  •

(NORMS) 

ٌظط٠ٛش حٌظؼ١ٍُ  5101فلض ٚطل١ًٍ حٌٛػخثك ٚحٌغـالص رحص حٌظٍش ِؼً حعظشحط١ـ١ش حٌذٌٚش ٚسإ٠ظٙخ  •

ح١ٌٙجش حٌم١ِٛش ٌؼّخْ ؿٛدس حٌخذِش حٌّذ١ٔش، ِؼخ١٠ش  حٌؼخٌٝ، حعظشحط١ـ١ش حٌـخِؼش، لخْٔٛ طٕظ١ُ حٌـخِؼخص، لخْٔٛ

 .، ِؼخ١٠ش حٌف١ذسح١ٌش حٌذ١ٌٚش ٌٍظؼ١ٍُ حٌطز5110:5102ِٝؼخ١٠ش حال٠ضٚ  حٌظؼ١ٍُ ٚحالػظّخد،

-5102)طمش٠ش حٔـخص ح٘ذحف حٌـٛدس : طُ فلض حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌٛػخثك حٌخخطش رخٔشطش حٌى١ٍش حٌّخظٍفش ِؼً •

ش ٌٍى١ٍش، ح١ٌٙىً حٌظٕظ١ّٝ حٌلخٌٝ ٌٍى١ٍش، طمش٠ش حٔـخص حٌخطش حالعظشحط١ـ١ش ، حٌذسحعخص حٌزحط١ش حٌغخرم(5151

(5101-5102.) 

 .طُ حؿشحء حٌظل١ًٍ حالكظخثٝ ٌالعظز١خٔخص حٌّغظخذِش فٝ حٌظل١ًٍ حٌز١ت •

 .ح١ٌٙجش حٌم١ِٛش ٌؼّخْ ؿٛدس حٌظؼ١ٍُ ٚحالػظّخدطُ طل١ًٍ حٌفـٛس ر١ٓ حٌٛػغ حٌلخٌٝ ٌٍى١ٍش ِٚؼخ١٠ش  •
 

 د رمشَش عٓ ٔزبئظ اٌزحًٍُ اٌجُئً:ساثعب: إعذا

  لخَ فش٠ك حإلدحسس رذسحعش حٌظمخس٠ش حٌّؼذس ِٓ حٌفش٠ك حٌظٕف١زٞ إلػذحد طمش٠ش ػٓ حٌظل١ًٍ حٌشرخػٝ ٌىيً ػٕظيش

 ِٓ ػٕخطش حٌز١جش حٌذحخ١ٍش ٚحٌخخسؿ١ش 

  .ٗلخَ حٌفش٠ك رؼمذ ػذد ِٓ حٌـٍغخص ٌظم١١ُ وً ػٕظش ٚر١خْ ِذٜ حٌؼؼف أٚ حٌمٛس ر 

   رٕمخؽ حٌمٛس ٚحٌؼؼف ٚحٌّخخؽش ٚحٌظٙذ٠ذحص ػٍٝ ادحسس حٌى١ٍش ٌظلذ٠ذ حأل٠ٌٛٚخص.ػشع ِغٛدس 

   ٕظخثؾ حٌظل١ًٍ حٌز١جٝ ؽزمخ ٌّؼخ١٠ش ح١ٌٙجش حٌم١ِٛش ٌؼّخْ ؿٛدس حٌظؼ١ٍُ ٚحالػظّخد.ٌاػذحد  ِغٛدس 

 .ط١خغش حٌغخ٠خص ٚحأل٘ذحف حالعظشحط١ـ١ش فٝ ػٛء حٌذسحعش حٌغخرمش 

 ِـٍظ حٌى١ٍش. ٌظل١ًٍ حٌز١جٟ ػٍٟػشع ِغٛدس ح 

    اجراء التعديل بناء علي المالحظات السابقة وعرضمها علمى ذوا الصملة والمصملحة بكليمة الطمب وعلمى
 ثم اجراء جميع التعديالت وإعداد الخطة. ، خبير استراتيجى

 

 ساعذ اٌىٍُخ اْ رىىْ خطزهب االعزشارُغُخ ِشرجطخ ثبٌخطخ االعزشارُغُخ ٌٍغبِعخ وّب َىعذ اسرجبؽ ثُٓ ولذ
 خطؾ وثشاِظ اٌزطىَش فً اعزشاَغُخ اٌّؤعغخ وثُٓ األهذاف االعزشارُغُخ ٌٍغبِعخ.

 

 عشع وِٕبلشخ ٔزبئظ اٌزحًٍُ اٌجُئً ِع األؽشاف اٌّخزٍفخ داخً وخبسط اٌىٍُخ

 ِٝٚشوض حٌـٛدس رخٌـخِؼش ِٚـٍظ حٌى١ٍش  ٚكذس حٌظخط١ؾ حالعظشحط١ـٝ رخٌـخِؼشػٍٝ  طُ ػشع حٌظل١ًٍ حٌز١ج

حٌظلش رخٌششل١ش ٌّشحؿؼظٙخ ٚارذحء حٌشأٞ ٚ حالشظشحن فٟ ٚػغ حٌخطش حالعظشحط١ـ١ش. وّخ ٚصحسس  ِّٚؼٍٝ

أػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ِٚؼخ١ُٔٚٙ ٚسإعخء حأللغخَ  ِّؼ١ٍٓ ػٓ ِغ خصؿظّخػح رؼمذ ػذسلخِض حدحسس حٌى١ٍش 

ؿشحء ٚلذ طُ حِٕٚغمٟ حٌـٛدس ٚحٌّشحؿؼ١ٓ حٌذحخ١١ٍٓ ك١غ طّض ػشع ِٕٚخلشش حٌخطش حإلعظشحط١ـ١ش. 

قام بمراجعة الخطة  رٕخء ػٍٟ حٌّالكظخص حٌظٟ طُ ح٠ؼخكٙخ ِٓ حٌّغج١ٌٛٓ ربدحسس حٌى١ٍش ٚحٌـخِؼش.حٌظؼذ٠الص 
   مديحة واصف مدير وحدة التخطيط االستراتيجى بالجامعة.فى اصدارها األول : ا.د. 
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 واٌغبِعخ  شارُغُخ اٌىٍُخِذي االسرجبؽ ثُٓ اعز

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

 

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

 خىٌٍُِىصمخ وِعٍٕخ داخً وخبسط ا اٌىٍُخ سؤَخ وسعبٌخ1-1
  تتوافر للمؤسسة رؤية ورسالة خاصة بها وتم االعتماد فى صياؼه رؤية ورسالة المؤسسة على التحليل البيئى

 ى ينبؽى ان تحققها المؤسسة. لتحديد المتطلبات الت

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

م( وتم مناقشتها ومناقشه االقتراحات الخاصة رؤيه ورسالة الكليةعليهم )ممن شاركوا فى صياؼتها وؼيره
 . 06/3/6108تم اعتماد رؤيه ورسالة المؤسسه فى مجلس الكليةالمنعقد بتاريخ بصياؼها واعتمادها.

  تم نشر الرؤيه والرسالة للمؤسسه داخل وخارج المؤسسه من خالل عدد من المنشورات والبوسترات
 وتوزيعها على كافة انحاء الكلية 

 محاضرات تعريفية فى بداية عن طريق الرؤية والرسالة واالهداؾ االستراتيجيةع وعى الطالب بتم رف ا 
  جامعى.كل عام 

  ية مطويات أ كما تتصدر 6108 مارسعلى موقع الجامعة فى المحدثة تم رفع الرؤية والرسالة واالهداؾ
الذى تم اعداده بواسطة   6108/6109دليل الطالب للعام االكاديمى ، مثل  بالكليةو مطبوعات خاصه أ

 .الجودةوحدة 
   سعبٌخ اٌىٍُخ واػحخ رعىظ دوسهب اٌزعًٍُّ واٌجحضً واٌخذًِ ورغهُ فً رحمُك سعبٌخ اٌغبِعخ 1-7

  وشملت األطراؾ وخارجها الكليةعلى نحو جيد اطراؾ من داخل  الكليةشارك فى صياؼة رؤية ورسالة .
ممثلين عن -مديرى االدارت–كاديمية )عميد ووكالء ورؤساء أقسام داخل الكلية على القيادات اإلدارية واال

. كما شملت اطراؾ خارجية متضمنه ممثلى وزارة اتحاد الطالب(-وهيئة التدريس المعاونةهيئة التدريس 
الصحة ونقابة االطباء وقيادات جامعية مثل مدير مركز ضمان الجودة ومدير وحدة التخطيط االستراتيجى 

 بالجامعة.
 الة الكلٌةرس 

تلتزم كلية الطب البشرى جامعة الزقازيق بتطبيق معايير الجودة لتخريج أطباء قادرين على تلبية 
والخدمات الصحية  من خالل المزيد من االبحاث العلمية المتخصصة االحتياجات الصحية للمجتمع، 

 بالشراكة مع كافة االطراؾ المعنية. المتقدمة وقا الخالقيات المهنة و
 

  Strategic goals اٌغبَبد إٌهبئُخ و األهذاف االعزشارُغُخ 1-3

 :اِرُخ اٌغبَبد فٍ اٌىٍُخ غبَبد رجٍىسد فمذ اٌغبثك اٌزحًٍُ عًٍ ثٕبء

 طلم١ك حٌظ١ّض حالوخد٠ّٝ ػٍٝ حٌّغٕٜٛ حالل١ٍّٝ ٚحٌذٌٚٝ. (6

 ّـظّغ ٚكً ِشىالطٗسفغ وفخءس حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش ٌظخش٠ؾ ؽز١ذ ِظ١ّٛلخدس ػٍٝ طٍز١ش حكظ١خؿخص حٌ (8

 .حٌٕٙٛع رخٌزلغ حٌؼٍّٝ حٌٙخدف ٚحٌٛطٛي حٌٝ ِخشؿخص ططز١م١ش ٚطشـ١غ حالرظىخس حٌؼٍّٝ ٚحٌٕشش حٌذٌٚٝ (3

 .ط١ّٕش حٌذٚس حٌش٠خدٜ فٝ خذِش حٌّـظّغ ٚطٕى١ش حٌز١جش رخٌظؼخْٚ ِغ ِئعغخص حٌّـظّغ حٌّذٔٝ .(4

 .ٚسفغ ِغظٜٛ حٌشػخ حٌٛظ١فٝ ٌُٙط١ّٕش لذسحص حػؼخء ١٘جش حٌظذس٠غٛطلغ١ٓ ِغظٜٛ حالدحء  (5

 رخٌى١ٍش. ) سفغ وفخءس حالدحء حالدحسٜ ٌٍؼخ١ٍِٓ رخٌى١ٍش ٚطـ٠ٛذ ٚط١ّٕش حالدحسس حال١ٌىظش١ٔٚش )حٌشل١ّش(6
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 ) ط١ّٕش حٌّٛحسد حٌزحط١ش ٌٍى١ٍش.7

 حٌذٌٚٝ.) دػُ ٚطط٠ٛش أدحء ٔظُ حٌـٛدس حٌظؼ١ٍُ حٌطزٝ ٌٍّلخفظش ػٍٝ حالػظّخد حٌّلٍٝ ٚحٌٛطٛي حٌٝ حالػظّخد 2
 

  )Strategic Objectivesاألهذاف االعزشارُغُخ )
 

 : األولى الغاٌة
 .طلم١ك حٌظ١ّض حالوخد٠ّٝ ػٍٝ حٌّغٕٜٛ حالل١ٍّٝ ٚحٌذٌٚٝ.

 :االستٌراتٌجٌة األهداف
 حعظلذحع رشٔخِؾ طؼ١ٍّٝ طىخٍِٝ ٌّشكٍشحٌزىخٌٛس٠ٚٛط -6
 (NARS 2017)ش ٚفمخ ٌٍّؼخ١٠ش حٌم١ِٛش حٌّشؿؼ١ طط٠ٛش حٌزشٔخِؾ حٌظؼ١ٍّٝ حٌلخٌٝ -8
 حٌؼ١ٍخ حٌذسحعخص رشحِؾ طط٠ٛش -3

 
 :الثانٌة الغاٌة

 .سفغ وفخءس حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش ٌظخش٠ؾ ؽز١ذ ِظ١ّض ٚلخدس ػٍٝ طٍز١ش حكظ١خؿخص حٌّـظّغ ٚكً ِشىالطٗ (

 :االستٌراتٌجٌة األهداف

 

 استحداث اليات لتدريب الطالب والخرجين بما يواكب المستجدات واحتياجات سوق العمل  .0

 عزيز الرابط بين الخرجين وجهات التوظيؾت .6

 تطوير االنشطة الطالبية بما يحقق رضا الطالب .3

 تحسين طرق التقويم للطالب و عضو  هيئة التدريس .7

 :لثة الغاٌة الثا
 .حٌٕٙٛع رخٌزلغ حٌؼٍّٝ حٌٙخدف ٚحٌٛطٛي حٌٝ ِخشؿخص ططز١م١ش ٚطشـ١غ حالرظىخس حٌؼٍّٝ ٚحٌٕشش حٌذٌٚٝ 

 :ٌةاالستٌراتٌج األهداف

 

 انشاء قاعدة بيانات بالمكتبة لالبحاث العلمية -1

 انشاء صندوق يمول النشر العلمى العالمى ويمنح جوائز للمتميزين -6

 ايجاد نظام للحوافزالجراء البحوث العلمية التطبيقية لحل المشاكل الصحية -3

 زيادة مشاركة رجال االعمال فى تمويل االبحاث التطبيقية -7

 
 :الرابعة الغاٌة
 .ذٚس حٌش٠خدٜ فٝ خذِش حٌّـظّغ ٚط١ّٕش حٌز١جش رخٌظؼخْٚ ِغ ِئعغخص حٌّـظّغ حٌّذٔٝط١ّٕش حٌ

 :االستٌراتٌجٌة األهداف

 .حٌّـظّغ إلكظ١خؿخص ٚفمخ   خذِخص ٚطمذ٠ُ حٌّـظّؼ١ش حٌّشخسوش طط٠ٛش -1
 . المشكالت الصحية بالمجتمع المساهمة فى حل -8
 لكلية.انشطة وخدمات ازيادة مشاركة المجتمع المحلي في تمويل  -3

 
 :الخامسة الغاٌة

 .ط١ّٕش لذسحص حػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ٚطلغ١ٓ ِغظٜٛ حالدحء ٚسفغ ِغظٜٛ حٌشػخ حٌٛظ١فٝ ٌُٙ

 استحداث برامج تدريبية لرفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس وتحسين مستوى العملية التعليمية بالكلية. -0
 توفير بيئة تعليمية محفزه للبحث العلمى واالبتكار -8
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  ة التحتية لبيئة العمل بالكليةتحسين البني -3
 حٌّغخٚحس ٚ حٌشفخف١ش ٚ رخٌؼذي طظغُ حٌؼًّ أخالل١خص طفؼ١ً  -4

 
 الغاٌة السادسة:

 رخٌى١ٍش. رفع كفاءة االداء االدارى للعاملين بالكلية وتجويد وتنمية االدارة االليكترونية )الرقمية(

 :االستٌراتٌجٌة األهداف

  ٚ حٌؼٍّٟ حٌزلغ ٚ حٌظؼ١ّ١ٍش ٌٍؼ١ٍّش حٌّغخٔذس حٌخذِخص ٌظلغ١ٓ حالعظشحط١ـ١ش حٌخطش طط٠ٛش 6
 .حٌّـظّغ خذِش أٔشطش

 حإلدحس٠ش حٌخذِخص ٌظلغ١ٓ ٌٍى١ٍش حٌظٕظ١ّٟ ح١ٌٙىً طط٠ٛش 8

 .حإلدحسٞ حٌـٙخص أدحء ٚطط٠ٛش ح١ٌّٕٙش حٌمذسحص ط١ّٕش 3

 

 الغاٌة السابعة:
  ط١ّٕش حٌّٛحسد حٌزحط١ش ٌٍى١ٍش.

 :االستٌراتٌجٌة هدافحأل
 

 يع قبول الطالب الوافدين و للطلبة الماليزينتشج -0

 ووضعها ضمن المجالت العالمية مجلة الكليهدعم  -6

 (Grant Officeالمشروعات و التمويل )مزيد من تطوير وحدة المشروعات بالكلية للحصول على  -3

دعم وحدة الجراحات الميكروسكوبية )وحدة ذات طابع خاص و هي األعلى تميزا في كلية طب  -7

 يق( لتكون أكثر قدرة على عقد دورات التدريبية على العدد المتزايد األطباء من البالد العربيةالزقاز

 .دعم الوحدات ذات الطابع الخاص -7

 

 الغاٌة الثامنة:
 دػُ ٚطط٠ٛش أدحء ٔظُ حٌـٛدس حٌظؼ١ٍُ حٌطزٝ ٌٍّلخفظش ػٍٝ حالػظّخد حٌّلٍٝ ٚحٌٛطٛي حٌٝ حالػظّخد حٌذٌٚٝ.

 :االستٌراتٌجٌة األهداف

 ؿٛدس ٌؼّخْ حٌم١ِٛش  ح١ٌٙجش لزً ِٓ حٌى١ٍش الػظّخد ٚحٌظؤ١ً٘ رخٌى١ٍش حٌظؼ١ٍُ ؿٛدس ػّخْ حدحسس ٔظُ دػُ -1

 .حالػظّخد ٚ حٌظؼ١ٍُ
 .5116:8165طط٠ٛش ٔظخَ حدحسس حٌـٛدس رخٌى١ٍش رّخ ٠غظٛفٝ ِظطٍزخص حٌّٛحطفش حٌذ١ٌٚش حال٠ضٚ  -8
 

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

وتمت مناقشتها مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وعقدت ندوات نقاشية  لعرضها  بالكليةالعمل 

 على أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتم التعديل عليها 

 

 اٌخطخ اٌزٕفُزَخ ٌزطجُك اعزُشارُغُخ اٌّؤعغخ 1-4

  وهى تبرز خطة المؤسسة للتطوير طبقا  .واضحة ودقيقة لتطبيق استراتيجية المؤسسةيوجد خطة تنفيذية

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

ى متابعة والمهام والمسؤوليات ويوجد لكل خطة فريق تنفيذى لها. وقد تم تمثيل جميع األطراؾ المعنية ف

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 األهداؾ التى تحقق 
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دؾ وكذلك مؤشرات النجاح الخاصة كل ؼاية وكذلك تم وضع اإلجراءات والخطوات التى تحقق كل ه

بوضع خطط تشؽيلية بما يحقق الخطة االستراتيجية للكلية وتمت  قامت االقسام العلميةبكل هدؾ. كما 

 مراجعة هذه الخطط من قبل وحدة الجودة لحين تفعيل وحدة التخطيط والمتابعة.

  ٌٍّؤعغخ اٌىػع  اٌزٕبفغً

 غزّع اٌغّبد  اٌزٕبفغُخ ٌٍّؤعغخ ودوسهب فً اٌّ

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

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

 صلتها بالمجتمع .

 رزّضً اٌغّبد اٌُّّضح ٌىٍُخ اٌطت عبِعخ اٌضلبصَك:

ومحافطتها على متطلبات الشهادة حتى  6112منذ  9110:6118ل الكلية على شهادة االيزو حصو -0

فى ابريل  9110:6107االن ، حيث تم تجديد الشهادة وفقا لمتطلبات مواصفة االيزو المحدثة االيزو 

6108. 

ودة تضم العديد من الكوادر المؤهلة فى مجال الج 6117وجود وحدة لضمان الجودة بالكلية منذ  -6

 الشاملة والتعليم الطبى وادارة المارد البشرية.

وجود العديد من الوحدات المستحدثة بالهيكل التنظيمى للكلية مثل وحدة تطوير الموارد البشرية  -3

ووحدة  ومركز تقويم االمتحانات لضبط جودة العمل االدارى وتطوير منظومة االمتحانات بالكلية

تماشيا مع متطلبات معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  الدعم الطالبى واالرشاد االكاديمى

 .واالعتماد وابرنامج التكاملةى

والذى انشا لتطوير اداء منظومة  (Institutional Review Board –IRB ) انشاء مجلس -7

 ى.البحث العلمى للكلية ورفع كفاءة الباحثين بالكلية فى مجال النشر الدولى واخالقيات البحث العلم

وجود وحات تخصصية على مستوى عالى من التميز على المستوى الدولى مثل وحدة الجراحات  -7

 الميكروسكوبية وجراحات اليد.

 وجود مركز االنعاش المعتمد من االتحاد االوروبى كمركز للتدريب وادارة االزمات والكوارث. -2

( ٚحٌؼذ٠ذ IBCTِٓ حٌّذسر١ٓ حٌذ١١ٌٚٓ حٌّؼظّذ٠ٓ ِٓ حٌّشوض حٌذٌٟٚ الػظّخد حٌّذسر١ٓ ) 8طؼُ حٌى١ٍش  -7

ٌظ١ّٕش  ِذسد ِلظشف ِؼظّذ ِٓ حٌّشوض حٌمِٟٛ 38حعخعٟ ِٚذسد  67) ِٓ حٌّذسر١ٓ حٌّؼظّذ٠ٓ

 (.لذسحص أػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ

خظخث١١ٓ ٚحعظشخس١٠ٓ ٌٍـٛدس حٌشخٍِش ِٓ حٌـخِؼش ؤِٓ أػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ِؼظّذ٠ٓ و 7 ٚؿٛد  -2

 حالِش٠ى١ش

أػؼخء ِظخظظ١ٓ فٝ ط١ّٕش حٌّٛحسد حٌزشش٠ش ِٓ حٌـخِؼش حالِش٠ى١ش ِٚٓ ؿخِؼش شظخ٠ٕز١ظ 2ٚؿٛد  -5

 حالٌّخ١ٔش 

 ػؼٛ ػٍٝ دسؿش حٌذرٍِٛش فٟ حٌظؼ١ٍُ حٌطزٟ ِٓ ؿخِؼش لٕخس حٌغ٠ٛظ. 61ش ِٓ حوؼ  كظٛي  -61

ِٓ حػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ رخٌى١ٍش ػٍٟ حٌذرٍَٛ فٟ حٌظؼ١ٍُ حالو١ٕ١ٍىٟ ِٓ ؿخِؼش  2كظٛي  -66

 حدٔزشس رخٔـٍظشح رخالػخفش حٌٟ حٌؼذ٠ذ ِّٓ كظٍٛ ػٍٟ حٌذسؿش ِٓ ؿخِؼش لٕخس حٌغ٠ٛظ

 وجود  العديد من الحاصلين على جوائز للنشر الدولى محليا ودوليا. -06
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 اٌمُبدح واٌحىوّخ -7
 
 

 خزُبس اٌمُبداد األوبدَُّخاِعبَُش 7-1

 لتنظيم الجامعات  79لقانون وفقا ار وتعيين القيادات األكاديمية واضحة معلنة إلختي توجد ضوابط ومعايير

 و اللوائح المنظمة للعمل.

  ٟ٘زٖ حٌّؼخ١٠ش ِؼٍٕش ٌظٛفش ٘زح حٌمخْٔٛ رخٌى١ٍش ٚحالؿخرش ػٍٝ أٞ أعجٍش ِٓ لزً شجْٛ حٌؼخ١ٍِٓ ألٜ طغخإي ف

زح حٌمخْٔٛ ػٕذ حخظ١خس حٌم١خدحص ك١ٕٗ ٚ ال ٠ٛؿذ أٞ ٔٛع ِٓ حٌشىخٚٞ خخطش رؼذَ حالٌّخَ أٚ حٌّؼشفش رّٛحد ٘

 حألوخد١ّ٠ش.
 

 

   ِشبسوخ ِٓ أعؼبء هُئخ اٌزذسَظ عٕذ رششُح واخزُبس اٌمُبداد األوبدَُّخ ثبٌىٍُخ 7-7

   يوجد مشاركة و إبداء للرأا من جانب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عند اختيار القيادات األكاديمية

الجامعات وفقا للمعايير التى تم اقرارها من مجلس الكلية فى  من ؼير المنصوص عليها فى قانون تنظيم

 .6106ومجلس الجامعة فى ديسمبر  6101يوليو 

 

 وقد تم االختيار من بين  وفقا لهذه المعايير 6102اختيار مديرا لمركز تقويم االمتحانات فى اكتوبر قد تم ف

كاديمية ار وفقا لمعايير اختيار القيادات األعدد من المرشحين لهذا المنصب ممن تتوافر بهم معايير االختي

 والتى تشترط التأهيل فى مجال التعليم الطبى واجتياز الدورات التدريبية لتقويم االمتحانات.

 ّٔؾ اٌمُبدح 7-3

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

. كما لشكاوى فإنه قد تم تخصيص صندوق لتلقى الشكاوى يتبع قسم العالقات العامة شكواهم. بالنسبة ل

يوميا لتلقى اى شكوى وبحث امكانية حلها أو  اوقات ثابتةأ.د. عميد الكلية والسادة الوكالء بتخصيص  يقوم

الكلية  توزيعها علي الجهات المتخصصة و متابعتها و إخطار صاحب الشكوا بالنتيجة كذلك قامت ادارة

 بتخصيص صفحة على الفيس بوك لتلقى اى شكوى والرد عليها فى حينه. 

  كا مخصصا لعرض تقييم اداء جميع  6102اكتوبر  67-62كما ان مؤتمر الكلية السنوى الذى عقد فى

االقسام والوحدات بالكلية كما تم تخصيص جلسة طالبية قام فيها الطالب بابداء ارائهم ومقترحاتهم فى اداء 

 لكلية.لوتم تجميع تعليقات الحضور وتسجيلها الدارجها فى الخطة التنفيذية  الكلية 

 ِغبهّخ اٌّغبٌظ اٌشعُّخ فٍ ِٕبلشخ و ارخبر اٌمشاساد اٌّزعٍمخ ثبٌزعٍُُ واٌزعٍُ 7-4
 

حٌؼخَ حالوخد٠ّٝ % فٟ 61.6ٔغزش حٌّٛػٛػخص حٌخخطش رخٌظؼ١ٍُ ٚحٌظؼٍُ فٟ حٌّلخػش حٌشع١ّش ٌٍى١ٍش 

8167/8166. 
 

 اٌحبٌٍ واٌّحزٍّخ وبدَُّخذسَت اٌمُبداد األر 7-5

  علي  لرؤساء االقسام الحاليين واقدم ثاللث اساتذه من كل قسمتم وضع خطة لتقديم حزمه تدريبية

التخطيط   -الجوانب القانونية الدراة المؤسسات الجامعية دورات فى ما يلى:  7المهارات القيادية تضمنت 

حضر فى هذه الدورات عدد من المخاطر. مهارات ادارة  -ضويمهارات التف  -التؽييرادارة  -االستراتيجى
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تم التدريب فى مارس قسام المختلفة. عضاء هيئة التدريس ممثلين لألأرؤساء االقسام بالكلية وعدد من 

6108 

 ونسبة  عدد وأنواع البرامج التدريبية المنفذةعن بواعد بيانات لموارد البشرية وحدة تطويراب يوجد

 الحاصلين على دورات وبرامج تدريبية إلى إجمالي عدد القيادات األكاديمية.
 

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

جتماعات ، البرامج التخطيط اإلستراتيجى، اإلدارة الجامعية، الجوانب المالية والقانونية، إدارة الوقت واإل

القيادية لألكاديميين ، البرامج القيادية لإلداريين، اتخاذ القرارات وحل المشكالت، إدارة األزمات، معايير 

 الجودة في العملية التدريسية وتنمية المهارات اإلدارية.

 رمُُُ االداء 7-6

  التقوم القيادة بجلب العديد من المشروعات الكلية من PCIQA  وTEMPUS  وERASMUS  و المشروعات

 -مثل : الممولة من اكاديمية البحث العلمى

فٝ   65625شٙخدس حال٠ضٚ حٌخال٠خ حٌـزػ١ش ٚحٌزٜ كظً ػٍٝ حٌى١ّ١خثذء حالو١ٕ١ٍى١ش ِٚششٚع حػظّخد ِؼًّ  -

 .ط١ّٙذح ٌالػظّخد حٌذٌٚٝ 8162

 ..ٌض٠خسس حالػظّخدِؼًّ حِشحع حٌذَ ٚؿخسٜ طؤ١ٍ٘ٗ  حػظّخدِششٚع  -

-  for control and prevention of thalassemia ojectpr Delta 

ٚحٌزٜ حعظّش ٌّذٖ  ُٚ٘ ؿخِؼٗ حٌضلخص٠ك ٚحالعىٕذس٠ٗ ٚؽٕطخ ٚحٌّٕظٛسٖ ٚحٌّٕٛف١ٗ ٠شؿخِؼخص ِظش ٚحٌزٜ حشظشوض ف١ٗ خّظ

عخُ٘ فٝ حٔشخء ؿّؼ١ش حطذلخء ِشػٝ حٌؼالػ١ّ١خ رّلخفظش حٌششل١ش ٚدٚس٘خ حٌشحثذ فٝ حٌمؼخء ػالع عٕٛحص ٚ

 ٘زح حٌّشع ٚخذِش ِـظّغ ِلخفظش حٌششل١ش.ػٍٝ 

- project Tempus -Egyptian neonatal safety network   
 

 ِغظٜٛ دػُ حٌم١خدحص ٌٙزٖ حٌّشخس٠غ ػخٌٝ ك١غ ٚطٍض ؿ١ّؼٙخ ٌظلم١ك أ٘ذحفٙخ.
 

 ِعبَُش رمُُُ االداء 7-2
 طٛؿذ آ١ٌخص ٌظم١١ُ وفخءس ادحسس حٌّئعغش ٚ حٌم١خدحص حألوخد١ّ٠ش  ٚ ٟ٘ :

 .8165:5116حٌّشحؿؼش حٌخخسؿ١ش ؽزمخ ٌّؼخ١٠ش حأل٠ضٚ  –ِشحؿؼش حإلدحسس  -شحؿؼش حٌذحخ١ٍش  حٌّ -

 .ؼّخْ ؿٛدس حٌظؼ١ٍُ ٚحالػظّخدحٌم١ِٛش ٌ ح١ٌٙجشحٌظمش٠ش حٌغٕٛٞ ؽزمخ ٌّؼخ١٠ش  -

 طمخس٠ش ِظخرؼش ؿٛدس حألدحء حٌظٟ ألشطٙخ ٚصحسس حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ. -
 

 اٌّشبسوخ اٌطالثُخ فٍ اٌزمُُُ 7-8

  مركز تقويم االمتحانات بتلقى الشكاوى فيما يخص االمتحانات ويتم اتخاذ االجراءات التصحيحية يقوم

تم تخصيص ، كما  6119اللزمة فى حينها وفقا لقواعد تنظيم االمتحانات المعتمدة من مجلس الكلية فى 

ات ومدى راء الطالب فى جداول االمتحانأموقع على صفحات ادارة الكلية على الفيس بوك لتلقى 

اى تظلمات بخصوص النتائج وفقا للمواعيد المحددة مستخدمة  ادارة الكلية صعوبة االمتحانات كما تتلقى

 سياسة الباب المفتوح واللقاءات والندوات الطالبية كوسائل لمعرفة أراء الطالب.

  ن تقييم ع 6102اكتوبر  67-62تمت خصيص جلسة طالبية فى مؤتمر الكلية التاسع عشر والمنعقد فى

منظومة االمتحانات وافاعلية العملية التعليمية ودرات مجموعه من النقاشات التى تم االخذ بالكثير منها 

 .6160-6102عند وضع الخطة التنفيذية للكلية 
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 ٔظُ اٌّعٍىِبد واٌزىصُك اٌشعُّخ  7-9

 لتدريس بمختلؾ أقسام الكلية هناك قواعد بيانات ورقية للكلية و بدء قاعدة بيانات إلكترونية ألعضاء هيئة ا

مشتملة علي البيانات الخاصة بكل عضو هيئة التدريس وكذلك األبحاث التي تم نشرها و لكن ينقصها نظام 

 للتحديث المستمر ولكن ال يوجد نظم لتكوين المعلومات اإلدارية من أجل دعم القرارات بالكلية.

 

  يسهل استدعاء وثائقة المنفصلة بالكامل  6107:9110أيزو يوجد نظام إلدارة الجودة  بالكلية طبقا لمعايير

 عن نظام استدعاء وثائق الكلية .

  خطخ رُّٕخ اٌّىاسد اٌزارُخ7-11

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

ة بها وكل محافظة الشرقية والقرى ومستشفياتها الستة الخدمة الصحية للزقازيق والقرى المحيط

من الزقازيق وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة كما تقدم الكلية  ةالتابعة للمحافظات األخرى القريب

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

لدية بالليزر كما تقدم وحدة االستشارات الطبية الجراحات الميكروسكوبية وكذلك عالج األمراض الج

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

 العاملين المدنيين أو في مصانع العاشر من رمضان على إجراءات السالمة المهنية.

 الكلية بناء على عدد من  اآلليات المحددة و جارى اعداد خطة موثقة عامة لتنمية الموارد الذاتية ب

الطالب  –مجلة الكلية  –الفاعلة لتنمية الموارد الذاتية للكلية وهي الوحدات ذات الطابع الخاص  

 برنامج للطلبة  الماليزيين هذه اآلليات معتمدة و مدعمة من الجامعة .  –الوافدين 

 الذاتٌةتحفٌز اعضاء هٌئة التدرٌس لتنمٌة الموارد  2-11

  يوجد برامج للترويج لخدمات هذه الوحدات من خالل خطط تقوم بها الوحدات ذات الطابع الخاص من

االعالنات والملصقات وتوزيع المطويات في المؤتمرات العلمية المؤتمرات خالل البرامج التدريبية و

وقد  6108لسنوى فى يناير قامت وحدة الحساسية بعقد مؤتمرها ا والمواقع اإللكترونية الخاصة بالكلية.

العضاء هيئة التدريس بالجامعة كما حضر مجموعة من  الوحدةاستهدؾ المؤتمر نشر الوعى بخدمات 

جامعة  -السويسجامعة  –عضاء هيئة التدريس من عدد من الجامعات المصرية مثل جامعة القاهرة أ

 المنصورة.

 دور القٌادة فى تفعٌل الوحدات ذات الطابع الخاص 2-12

 ( وحد06يوجد بالكلية )ذات طابع خاص منها ستة تعمل بصورة نشطة و فعاله و محررة إلي حد  ة

ما من الروتين اإلدارا و لكنها تخضع لقواعد الجامعة في الصرؾ حيث توجد صعوبات عند صرؾ 

ذه وتقوم االدارة حاليا بالتواصل مع الجهات المعنية بالجامعة والوزات المختلفة لحل ه المستحقات

  المشكالت.

  

  إعشاءاد اٌّحبفظخ عًٍ حمىق اٌٍّىُخ اٌفىشَخ اٌمُُ اٌغىهشَخ و 7-14

 خالقيات المهنة بالكلية متضمنا االجراءات والقواعد التى تتبعها الكلية للمحافظة على دليل أل يوجد بالكلية

الخدمة  -تنظيم الجامعاتل 79حقوق الملكية الفكرية استنادا الى القوانين المنظمة للعمل بالكلية )قانون 

 داب المهنة . أ( وكذلك الئحة 6116لسنة  86رقم  قانون الملكية الفكرية –المدنية 
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  طلشص حٌم١خدس حألوخد١ّ٠ش فٟ حٌّئعغش ػٍٝ ػّخْ حٌؼذحٌش ٚػذَ حٌظ١١ّض ر١ٓ أػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ )طٛص٠غ

ػّخْ حٌؼذحٌش ٚػذَ حٌظ١١ّض (. ٚوزٌه أػزخء حإلششحف ٚحٌظذس٠ظ، ٚحٌلٛحفض ٚحٌّىخفآص، ٚحٌزؼؼخص، ٚغ١ش٘خ

 ر١ٓ حٌؼخ١ٍِٓ ) طٛص٠غ أػزخء حٌؼًّ، ٚحٌلٛحفض ٚحٌّىخفآص، ٚحٌظشل١خص، ٚحٌٕمً، ٚغ١ش٘خ(.
 

  عمال االمتحانات وكذلك االشراؾ أكما تحرص على تجنب التعارض فى المصالح عند االشتراك فى
 .درجة األولىعلى الرسائل عدم التدريس فى حالة وجود أحد األقارب من ال

 

  و تظلم يرد اليها واتخاذ القرارات التصحيحية لمعالجة اى أكما تحرص االدارة على بحث اى شكوى

ممارسة ؼير عادلة. فقد تظلم عدد من طالب الفرقة الخامسة من نتائج امتحانات اخر العام وقامت االدارة 

 شكاوى.بعقد لقاء مع الطالب واتخاذ االجراءات الالزمة لرفع اسباب ال

  هناك مصداقية فى الوعود التى تقدمها الكلية لألطراؾ ذات العالقة )أعضاء هيئة التدريس

 ومعاونيهم/الطالب/ العاملين/األطراؾ المجتمعية( ومما يدل على ذلك:

ٚؿٛد ٔظخَ ٌٍشىخٜٚ رخٌى١ٍش ٠ظّؼً فٝ ٚؿٛد طٕذٚق ٌٍشىخٜٚ ٚاطزخع ع١خعش حٌزخد حٌّفظٛف دحثّخ ِٓ حإلدحسس  -

 خ رخٌى١ٍش ٌظٍمٝ وخفش حٌشىخٜٚ ٚحٌؼًّ ػٍٝ كٍٙخحٌؼ١ٍ

 اػالْ حٌى١ٍش ػٓ فظق حٌزخد ٌظٍمٝ حٌشىخٜٚ حٌخخطش رذسؿخص حالِظلخْ  -

 ٚطظٍّخص ٔظخثؾ حالِظلخٔخص.حعظـخرش ادحسس حٌى١ٍش ٌطٍزخص طؼذ٠ً ؿذحٚي حالِظلخْ  -
 

 اٌُبد ٔشش واعالْ اٌمُُ اٌغىهشَخ7-15

 ع الكلية.رفع دليل أخالقيات المهنة على موق تم 
 

  حقوق الملكية الفكرية  للمحافظة علىتوافر إجراءات رسمية تحرص القيادة األكاديمية للمؤسسة على

حظر استخدام البرامج الجاهزة ؼير المرخصة على أجهزة الحاسب حيث تم اصدار قرارا ب والنشر.

واز تصوير أكثر من بما يفيد عدم جوضع إرشادات للمترددين على المكتبة كما تم . بالكليةاآللي 

 .% من المرجع فى المرة الواحدة67

  ٌؼّبْ ٌؼّبْ اٌعذاٌخ وعذَ اٌزُّض ثُٓ اٌطالة ورطجُك االخاللُبد اٌّهُٕخاٌُبد 7-16

  تحرص االدارة على بحث اى شكوى او تظلم يرد اليها و اتخاذ القرارات التصحيحية لمعالجة اى ممارسة

السادسة من صعوبة اماحان مادة الوالدة )دور اول  فرقةؼير عادلة. فقد تظلم عدد من طالب ال

( وتم عمل تصيحيح لعينة عشوائية من نتائج الطالب ومراجعة الورقة االمتحانية مع جدول 6102/6102

تكليؾ مركز تم  المواصفات المعتمد للمادة وتم اعادة توزيع درجات بعض االسئلة وفقا لنتائج المراجعة.

اتخاذ تم ول لجنة لفحص الورقة االمتحانية ومراجعتها وتحديد مواطن الشكوى تقويم االمتحان بتشكي

 االجراءات الالزمة لرفع اسباب الشكاوى.
 

 اٌّعٍىِبد اٌّزبحخ عٓ اٌّؤعغخ فً اٌىعبئً اٌّخزٍفخ7-12

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

 تؽطى األنشطة المختلفة للكلية التعليمية والبحثية والخدمية 

  نشطة الكلية .أجارى تحديث موقع الكلية اإللكتروني واعاده  تنظيمه ليستوعب كافة  
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 ِالئّخ  اٌهُىً اٌزٕظٍُّ ٌطجُعخ ٔشبؽ اٌىٍُخ   7-18

 يمة يكمون اكثمر مالئممة لمتطلبمات التطموير تم تعديل الهيكل الحالى للكلية بناء على نتائج التحليمل البيئمى للكل

 .بالكلية ومتطلبات االعتماد 

 ٚلذ طُ طُ  حعظلذحع ٚكذحص ؿذ٠ذس رخ١ٌٙىً ِؼً: 

فمى ينماير  وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد الموارد البشرية تعديل مسمى ادارة شئون العاملين الى ادارة 

6108. 

 . 6108فى فبراير  البشريةوحدة للتطوير االدارى تتبع ادارة الموارد  

 6102فى مارس  لجنة المناهج 

 وحدة الدعم الطالبى واالرشاد االكاديمى 

  : ٌٟحِخ ف١ّخ ٠خض حال١ٌش حٌّظزؼش فٝ حعظلذحع ٚكذحص حٚ طمغ١ّخص طٕظ١ّ١ش رخ١ٌٙىً فخٔٙخ طظٍخض فٝ حٌظيخ

س ٠زيي١ٓ حٌغييشع ِييٓ ٠ؼييشع ػٍييٝ حٌّـييخٌظ حٌّخظظييش رخاللغييخَ حٚ ٌـييخْ حٌى١ٍييش ِمظييشف رشييؤْ حٔشييخء حٌٛكييذ

حٌّييٛحسد حٌزشييش٠ش  -ح١ٌييخص حٌؼّييً رٙييخ -ح١ٌٙىييً حالدحسٜ حٌّمظييشف -أ٘ييذحفٙخ ٚحٌخييذِخص حٌظييٝ طمييذِٙخ -حٔشييخثٙخ

 .ٚحٌّخد٠ش حٌالصِش ٚػٕذ حٌّٛحفمش ٠شفغ ٌّـٍظ حٌى١ٍش ٌٍّٕخلشش ػُ ٠ظؼذ حٌٝ ِـٍظ حٌـخِؼش 
 

  ته ممع قيمادات الكليمة وممثلمين عمن اعضماء مناقشملتم اعداد مقترح بالتعديالت المطلوبة بالهيكل التنظيمى

 وقيمادات الجامعمةهيئة التدريس ومعاونيهم واالداريين بالكليمة وكمذلك توزيعمه للمناقشمة بمجمالس االقسمام 

 تمهيدا العتماده من مجلس الكلية. 

  ال يوجممد تممداخل فممى السمملطات والمسممئوليات بممين االقسممام واالدارات المختلفممة بالكليممة حيممث ان السمملطات

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

 بالكلية.

  ن يحمدد بدقمة العالقمات التنظيميمة بمين همذه أقسام جديدة بالهيكل أو أكما انه روعى عند استحداث وحدات

ت لتوصؾ الوظائؾ المستحدثة روعى الوحدات واالقسام وباقى اقسام وادارات الكلية كما تم اعداد بطاقا

 فيها وجود تحديد دقيق للسلطات والمسئوليات.

  روعى عند استحداث وحدات او اقسام جديدة بالهيكل ان تتكامل مع ماهو قائم بالكلية واال يوجد تشابك

 فى اختصاصات االدارات واالقسام بالكلية.

 عملية التعليميمة وذلمك بنماء علمى نتمائج التحليمل تم استحداث عدد من الوحدات الجديدة لرفع خدمات دعم ال

حيمث تمم اسمتحداث وحمدة التطموير االدارى  6108/6102البيئى للكلية والذى تمم خمالل العمام الدراسمي  

( وكمذلك وحممدة 06/6/6108التابعمة الدارة المموارد البشممرية والتمى تمم اعتمادهمما ممن مجلمس الكليممة فمى )

 .(01/9/6108والتى تم اعتمادها فى )الدعم الطالبى واالرشاد االكاديمى 

 

 اداسح االصِبد واٌىىاسس7-19

 بالتجهيزات المتاحة بالكلية من المواد التعليمية والمانيكانات بالكلية مجهزة زمات والكوارث وحدة األ توجد

ن فريق ادارة الوحدة على مستوى عالى من التدريب ) دورات معترؾ بها عالميا فى مجال أالالزمة كما 

، تم وضع خطة السنوية للوحدة بنء على دارة االزمات والكوارث( وتم تخصيص مكان مناسب للوحدة ا

 .01/9/6108وتم اعتماد الخطة فى مجلس الكلية  6108نتائج تقسسم المخاطر للكلية والذى تم فى 
  ما يلى:تتضمن الخطة السنوية المعتمدة للوحدة 
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 ٚحٌطٍزش ػٍٝ حٌظؼخًِ ِغ حالصِخص ٚحٌىٛحسع دحس١٠ٓحػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ِٚؼخ١ُٔٚٙ ٚحالطذس٠ذ  -6

 حعظىّخي حٌظـ١ٙضحص حٌالصِش ٌّٛحؿٙش حالصِخص ٚحٌىٛحسع -8

 طفؼ١ً  لٕٛحص حطظخي ر١ٓ حٌّئعغخص حٌظل١ش ٚحٌى١ٍش -3

 ٚػغ خطؾ ٌّٛحؿٙش حالصِخص ٚحٌىٛحسع ٚػمذ دٚسحص طذس٠ز١ش ػ١ٍّش ػٍٝ رٌه -4

 
 

 اٌزىطُف اٌىظُف7-71ً

 ومحمدث لكافمة الوظمائؾ والمناصمب بالكليمة وتمم اعتمماده ممن مجلمس الكليمة توصميؾ وظيفمى شمامل  يوجد

. حيممث تممم اعممداده بعممد اجممراء تحليممل وظيفممى لكافممة الوظممائؾ الحاليممة 6106وجلممس الجامعممة فممى ديسمممبر 

والمستحدثة بالكلية وكذلك مراجعة بطاقات الوصؾ الوظيفى المعتمدة من ادارة التنظميم واالدارة بالجامعمة 

 لكلية وقانون تنظيم الجامعات. والئحة ا
 

 الئحمة البرنمامج  تم االستعانة باالرشادات الواردة من اللجنة العليا لتطموير برنمامج البكمالوريوس فمى اعمداد

التوصيؾ الوظيفى ومهام لجنه المناهج ومنسمقى الفصمول الدراسمية والوحمدات التعليميمة  التكاملى متضمنة

عتممماد ذلممك فممى مجلممس الكليممة ومجلممس الجامعممة فممى سممبتمبر د وقممد تممم ابرنممامج التكمماملى الجديممالمختلفممة بال

6108. 
 

 

 اٌغىدح  واٌزطىَش إداسح  -3

 

 

  توافر الكوادر المؤهلة من الفئات المختلفة والتجهٌزات  الالزمة لوحدة الجودة 3-1
  هام التقويم الذاتى من الوحدات التنظيمية المهمة فى المؤسسة حيث تتولى مبالكلية تعد وحدة إدارة الجودة

تلعب دورا مهماً فى نشر ثقافة الجودة بين أفراد حيث  7/6117المستمر، ولقد تم تشكيل هذه الوحدة منذ 
م انظ تطوير واستمراربالمؤسسة وفى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارا فيما يتعلق 

وتتمثل  .2/6112منذ اعتماده في  6118:9110الخاص بالكلية طبقا لمعايير األيزو  الجودةادارة 
 الممارسات التطبيقية للجوانب التنظيمية لوحدة ضمان الجودة في المؤسسة في اآلتي:

يوجد بالوحدة أربعة لجان متمثلة في: التدقيق الداخلي، الدعم الفني، التدريب، و التوثيق والمعلومات.  -6
دة الجودة، ممثل االدارة، نائب مدير وحدة الجودة، يتشكل مجلس ادرة الوحدة من عميد الكلية، مدير وح

فى مجلس ادارة الوحدة وأعضاء اللجان من عميد الكلية تشكيل ومنسقي اللجان بالوحدة. تم تحديد واعتماد 
 6102نوفمبر 

تتوفر لدا الوحدة الموارد والكوادر البشرية المؤهلة للقيام بمهام الوحدة. تشتمل مؤهالت أعضاء فريق  -8
التعليم الطبى والتعليم الجودة علي: ادارة الجودة الشاملة، ادارة الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، وحدة 

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

دة التجهيزات الكافية والمالئمة لممارسة أنشطتها متمثلة في أجهزة كمبيوتر، تتوفر لدا الوحدة الوح -3
 طابعات، اإلنترنت أجهزة تكييؾ.

تعتبر توفير المخصصات المالية الالزمة للوحدة من أهم نقاط الضعؾ بالكلية حيث أن االحتياجات المالية  -4
فقط و ليس للوحدة أية ون من خالل الكلية تكالحالية للوحدة )مكافئات، صيانة أجهزة، طباعة، تصوير،...( 

 مخصصات مالية أخرا.
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 الالئحة الداخلٌة للوحدة وعالقتها بمركز الجودة3-2

 توجد الئحة ادارية معتمدة لوحدة الجوجدة تم تحديثها واعتمادها وتحدد الوسائل التى تستخدمها الوحدة -5
السنوية التي تنظمها الوحدة علي جميع األقسام  لمتابعة أنشطتها فمن أهم تلك الوسائل المراجعة الداخلية

العلمية واالدارات بالكلية ويتبعها عقد اجتماع مراجعة االدارة والذا ينتج عنه خطة تحسين وتطوير تشمل 
جميع العمليات بالكلية. كما تستعين الكلية بمراجعات خارجية متمثلة في المراجعة الخارجية السنوية لتجديد 

زيارات الدعم الفني المنظمة من مركز ضمان الجودة بالجامعة، زيارات الدعم الفني شهادة األيزو، 
المنظمة من الهيئة القومية لالعتماد. تقوم وحدة الجودة بتصميم جميع االستبيانات و االستقصاءات و 

 .احتياجات سوق العملالدراسات 
  

الكلية لعرض ومناقشة قضايا مجلس  العضاءمدير وحدة الجودة تمت الموافقة من مجلس الجامعة لضم  -6
الجودة بالمجلس، وتتمثل مشاركة األقسام بالمخاطبات التي يتم ارسالها من وحدة الجودة و لكن ال تتم 

 مناقشة قضايا الجودة بصورة دورية بمجالس األقسام. 
 

الفني التي تتمثل عالقة مركز ضمان الجودة بالجامعة بوحدة ضمان الجودة بالكلية في زيارات الدعم  -7
ومتابعة نسبة تحقيق معايير الهيئة  التأهيل لالعتمادينظمها المركز بصورة دورية لمتابعة تنفيذ أنشطة 

 القومية.
 

 خطط العمل والتقارٌر السنوٌة وقواعد بٌانات الوحدة3-3

 ييم األداء تقوم وحدة ضمان الجودة بتنظيم و متابعة تنفيذ خطط التقويم لألداء المؤسسي فمن أهم وسائل تق
التي تتبعها الوحدة هي المراجعة الداخلية السنوية علي نظام ادارة الجودة و الذا بدأ تطبيقه منذ عام 

األلمانية حيث أن الكلية حاصلة   TUVثم تتعرض سنويا أيضا للمراجعة الخارجية من قبل شركة، 6117

  وياوتجدد هذه الشهادة سنالجودة  نظامل 6107:9110على شهادة األيزو

 اٌّغزّش واٌزطىَش  اٌزارً  اٌزمىَُاٌُبد  3-4
 

  يشمل معايير الهيئة القومية لضمان جودة الداخية لجميع أقسام وادارات الكلية تم عمل نموذج للمراجعة
وقد تم وضع جداول المراجعة الداخلية للكلية على النماذج  9110/6111يزو التعليم والعتماد ومعايير األ

 الجديدة 
 تقوم وحدة الجودة بمراجعة تقارير متابعة عدد االدارات والوحدات والعمليات المستحدثة بالكلية  لزيادة

لمتابعة  الخطط التشؽيلية لالقسام فى نهاية كل عام اكاديمى ضمن انشطة عملية المراجعة الداخلية وذلك 
 األداء المؤسسي بصورة دقيقة و فعاله لإلدارة العليا.  

 

 األطراؾ المعنية في شئون البيئة و خدمة المجتمع متمثلة في التواصل مع وزارة  بدأ تفعيل مشاركة
الصحة بأمور تتعلق بتدريب أطباء وزارة الصحة، و لكن ال توجد مشاركة فعلية لألطراؾ المعنية في 

 عملية التقويم المؤسسي.
 

 دورٌة وتوقٌت التقوٌم الذاتى 3-5

 عرض النتائج على اإلدارة العليا.الخارجية سنويا وت المراجعةو  ليةيتم عادة مقارنة نتائج المراجعة الداخ 
 

 مراجعة ومناقشة نتائج التقوٌم الذاتى للكلٌة 3-6
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  الكلية لديها نظام معتمد حصلت الكلية من خالله على شهادة دولية لضمان جودة إدارة التعليم الطبي طبقا
التعليم الطبي لمرحلة البكالوريوس وتجدد   نظامل 6112منذ عام  6111:9110للمواصفة القياسية أيزو

وبحث علمى تعليم وتعلم ودراسات عليا  التعليم الطبىمن  وتم توسيع مجال الشهادة ليضمهذه الشهادة سنويا 
لتشمل المجاالت السابقة والتى تم  00/7/6108-01وقد تم تجديد الشهادة هذا العام فى وتنمية مجتمع 

، حيث تم استحداث عملية لتقييم 9110:6107بات المواصفة الدولية الجديدة االيزو تحديثها بما يوفى متطل
 ( QA OP12وادارة الفرص والمخاطر )

  بعد عمل عدد من  تم توزيع جميع الوثائق الجديدة علي جميع األقسام واالدارات للعمل بالوثئق الجديدة
 ام متابعتها.ندوات التوعية عن الوثائق الجديدة وكيفية العمل بها ونظ

  هذا النظام يضمن التقويم المستمر للعملية التعليمية في الكلية من خالل نظام المراجعة الداخلية ومراجعة
عدم التطابق و اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية المانعة لتكرار الحالة.  وفي  تاإلدارة  وحصر حاال

األكاديمية بالكلية. باإلضافة إلي ذلك فان الكلية تقوم بعمل مراجعة اإلدارة يتم مناقشة النتائج مع القيادات 
استبيانات واستطالعات رأى للطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين بالكلية بصفة دورية فضال عن 

 اللقاءات المتعمقة مع األطراؾ ذات  العالقة الوثيقة بالعملية التعليمية بالكلية. 

 ال يحتاج إلي أن تتم مناقشة تلك النتائج مع باقي األطراؾ من المستفيدين  النظام ما ز بالرؼم من ذلك فان
واإلداريين لتحسين مستوى الفاعلية التعليمية بالكلية حيث أنه ما زال هناك بعض القصور في نظام التقويم 

 الشامل للفاعلية التعليمية طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

  قياس مؤشرات األداء للفاعلية التعليمية من خالل المرتجعة الخارجية السنوية من قبل الجهة المانحة يتم
فضال عن عمليات  لداخلي المستمر من إدارة الجودة،لشهادة األيزو الدولية . باإلضافة إلي نظام التقويم ا

 دانية. المراجعة والتقويم من قبل مركز الجودة بالجامعة وكذلك الزيارات المي

  طريق وحدة الجودة بالتنسيق مع مجالس تتم عملية متابعة وتقييم فاعلية المقررات الدراسية بالكلية عن
 االقسام المعنية سنويا

 ( بعد الموعد المقرر لها للحفاظ علي يقوم مركز تقويم االمتحانات بمطابقة أوراق االمتحانات النظرية
أو لوكيل اكلية ذلك يرفع تقرير لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  سريتها( بالمعايير المتفق عليها ثم بعد

المرجعات التى تمت ، يقوم المركز بعرض التقرير السنوى له عن نتائج التخاذ ما يلزمللدراسات العليا 
 6108على مدار العام وتمت مناقشته واعتماده بمجلس الكلية فى مارس 

  قشة تلك النتائج مع باقي األطراؾ من المستفيدين  واإلداريين لتحسين يحتاج إلي أن تتم منااألمر ما زال
مستوى الفاعلية التعليمية بالكلية حيث أنه ما زال هناك بعض القصور في نظام التقويم الشامل للفاعلية 

 التعليمية طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

 زارً ٌالداء عًٍ اداسح اٌغىدحأعىبط ٔزبئظ اٌزمىَُ اٌ 3-2

 والكلية ككل فقد تم تحديث الخطة االستراتيجية للكلية  انعكست نتائج التقويم الذاتى على ادا االقسام العلمية
. كذلك تمت مناقشة نتائج متابعة  تنفيذ الخطة البحثية للكلية بلجنة الدراسات  61060-6102لالعوام 

 تم اتخاذ القرارات التالية من مجلس الكلية :و 6102العليا بالكلية فى سبتمبر 
 0- نقاط البحثية التى اظهرت عملية المراجعه وجود حيود عما توجيه التسجيالت للرسائل البحثية لتؽطى ال

 هو مدرج بالخطة.
 6-  استحداث لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة البحثية باالقسام العلمية وموافة وحدة الجودة بتقارير نصؾ سنوية

 ذلك.عن 
 الممارسات الفعلٌة للتعزٌز والتطوٌر 3-8

 

  تطوير نظام الدراسات العليا بالكلية ورفع كفاءة العملية البحثية حيث اصبح نشر بحثين دوليين من رسائل
 الماجستير والدكتوراة شرط للحصول على الدرجة.
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 فيه الدراسة فعليا  ستبدأالذى تطوير برنامج البكالوريوس وجعله برنامج تكاملى بنظام الساعات المعتمدة و
 .6108/6109للعام االكادجيمى 

  تنفيذ برامج تدريبية للطالب واطباء االمتياز عن مهارات البحث العلمى والجوانب القانونية لالطباء

طظ١ّض حٌى١ٍش رٛؿٛد ػذد ِٓ حٌىضحدس حٌّششفش ِٓ حٌطالد فٝ ِـخي حٌزلٛع حٌؼ١ٍّش  كشرط للتعيين بالكلية.

 ً:حٌطز١ش ِؼ

 411حٌطخٌذ: أكّذ ٔـ١ذس حٌطخٌذ رخٌفشلش حٌغخدعش ٚحٌزٜ طـخٚص ػذد حالعظشٙخدحص حٌؼ١ٍّش رخرلخػٗ أوؼش ِٓ 

 ٚ٘ٛ حػٍٝ سلُ ر١ٓ ؽالد و١ٍخص حٌطذ رّظش. 61( حٌٝ H indexحعظشٙخد ٚٚطً )

 حعظشٙخدح. 611حٌطخٌذ: كغ١ٓ أكّذ ؽخٌذ رغٕش حالِظ١خص ٚطـخٚص ػذد حالعظشٙخدحص ِٓ أرلخػش 
 

 العديد من المحاور التدريبية: تنمية المهارات القيادية، التعليم والتى تتضمن م تنفيذ الخطة التدريبية للكلية ت

 .والتعلم، تقويم الطالب، مهارات االتصال، تطوير الذات، البحث العملي

 

    اعؼبء هُئخ اٌزذسَظ -4

   
 

 وفبَخ ووفبءح أعؼبء هُئخ اٌزذسَظ 4/1

 يئة التدريس الى الطالب مع المعدالت المعترؾ بها بل وهناك فائض فى عدد تتفق نسبة أعضاء ه
بكافة اقسام بين أعداد أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم الشكل البيانى التالي ا أعضاء هيئة التدريس 

 الكليه :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7118حزً ِبسط عؼبء هُئخ اٌزذسَظ أعذاد أاعّبًٌ 
 

 

 6102فى  مارس عام   9613بالكلية  والهيئة المعاونة  اء هيئة التدريس  جملة أعض

 
 
 

 اجازة على رأس العمل
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 61022/6102 اعداد الطالب فى الفرق الدراسيه المختلفه للعام الدراسى

 اٌعـــــذد اٌفشلــه

 6623  االوًٌ

 6887 اٌضبُٔه

 263 اٌضبٌضه

 782 اٌشاثعه

 646 اٌخبِغه

 685 اٌغبدعه

 5878 االعّبًٌ

 

 6102حتى دور اكتوبر  ب الدراسا  العليا المقوولي  للقيد  اعداد طال
 دوزــىساح ِبعغــزُش اٌعبَ

 791 215 7115 عبَ   

 734 1755 7116 عبَ   

 7112 عبَ   

 دوس اوزىثشفمؾ

371 112            

 231 7711 اإلعّـــــبًٌ

 

 ِّخ عزك ٠ظز١ٓ أْ :

 6:0لستة سنوات الدراسية حوالي نسبة أعضاء هيئة التدريس الى الطالب خالل ا  
  نسبة العدد الكلى ألعضاء هيئة التدريس الى العدد الكلى لطالب الدراسات العليا )ماجستير و دكتوراه( هى

0:0.19 
 

 وفبَخ أعؼبء اٌهُئخ اٌّعبؤخ

  ترؾ الطالب مع المعدالت المعاليوجد عجز فى عدد الهيئة المعاونة حيث تتفق نسبة الهيئة المعاونة الى
، فى السنوات الثالث األولى  وتشارك الهيئة المعاونة بالتدريس للطلبةتقريبا  0:7بها حيث تبلػ حوالى 

 ولكن يقتصر دور الهيئة المعاونة على التحضير للدروس العملية فى السنوات الثالث االخيرة.

 اٌعغض/اٌفبئغ واٌزعبًِ ِع آٌُبد رحذَذ 4/7

 حيث لم تعد هناك خطة  6102/6108اجاتها السنوية بدأ من العام قامت مجالس االقسام بتحديد احتي
، وتناقش هذه االحتياجات فى مجلس الكلية حسب األنشطة التى يقوم بها خمسية لتحديد احتياجات االقسام

 كل قسم.

  ؿٛد طزخ٠ٕخ ؿٛ٘ش٠خوتوضح نتائج تحديد العجز والفائض فى أعداد أعضاء هيئة التدريس والمعاونين بالكلية 

اعادة النظر فى األمر تطلب . ٚلذ ػذحد حٌطٍزش ٚحٌطخٌزخصأػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ِٚؼخ١ُٔٚٙ حٌٝ أِؼذالص فٝ 
عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى من أدنى المطلوب سياسات التعين بالكلية وتوفير الحد األ

عداد الطالب فى القاعات أ بحيث يتنايب معالتخصصات المختلفة وفى ضوء القواعد المعترؾ بها عالميا 
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عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا لقانون تنظيم سبوعية ألالدراسية والحدود القصوى لساعات العمل األ
 الجامعات .

 

  حيث هرم القوة العاملة مقلوب والعبء التدريسى متوسط أو منخفض كما أن العبء الخدمى من
باء المقيمين )النواب( لذا من األفضل اتباع السياسة عالج المرضى الجزء األكبر منه على عاتق األط

 اآلتية خالل الفترة المقبلة:
 تعيين نواب وليس معيدين   .0
االعالن عن درجة مدرس مساعد حسب الحاجة الى اعضاء هيئة تدريس وعدم تعيين كافة النواب   .6

 كمعيدين 
 .زيادة قبول أطباء زائرين  .3

 

 ى أعضاء هيئة التدريس توجد بعض االجراءات المقترحة للتعامل أما عن اجراءات التعامل مع الفائض ف
تم تقسيم طالب  فان نظام الدراسة بالبرنامج التكاملى الجديد حيثمع الفائض فى عدد أعضاء هيئة التدريس

الفرق األولى على مجموعات صؽيرة للتؽلب على األعداد الكبيرة للطلبة واالستفادة من الفائض من أعضاء 
 دريس. هيئة الت

 

 اٌزخظض اٌعًٍّ اٌذلُك وِذي ِالئّزه ٌٍزذسَظ 4/3
 

 االحزُبعبد اٌزذسَجُخ ٌهُئخ اٌزذسَظ واٌعُئخ اٌّعبؤخ 4/5

  عن  وحدة تطوير الموارد البشريةهناك آليات موثقة لتحديد االحتاجات التدريبية تم القيام بها من خالل
 ريس. طريق استبيانات موزعة على األقسام ألعضاء هيئة التد

  6102ة البشرية بالكلية في الجودة ووحدة تطوير المواردكذلك تم عمل خطة تدريبية صادرة من وحدة 
وقد احتوت علي برامج تدريبية للقيادات بالكلية في  6102اكتوبر وتم اعتمادها من مجلس الكلية فى 

تدريس والمعاونين وعدد ( برامج ألعضاء هيئة ال7(  باالضافة الى عدد )7صورة حزمة برامج وعددها )
 برامج(. . 3برنامج( والطالب ) 6زاالداريين )( برامج 7)

 

 وقد تم والمعايير االكاديمية عايير االعتماد متوعية بعمل للورش بتصميم وتنفيذ قوم وحدة الجودة بالكلية ت
 . منها االن خالل شهرى مارس واعسطس للسادة منسقى الجزدة باالقسامورشتان  تنفيذ

 

 

 م تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل مركز التدريب يت
مراكز للتدريب المعتمده على  7بالجامعة )مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس( والذى يعد أحد 

امج المؤهلة مستوى الجمهورية من بين جميع المراكز فى الجامعات المختلفة. وقد تم تصميم هذه البر
 للترقى من خالل دراسة االحتياجات الفعلية ألعضاء هيئة التدريس والمعاونين.

 

  يتم تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية بمركز تطوير التعليم الطبى بالكلية وفقا لرؼبات أعضاء هيئة
المدربين بها من  حضورها ملزم ألعضاء هيئة التدريس والسادة ويعدالتدريس ويتم اعالم األقسام بها، 

 أعضاء هيئة التدريس متطوعين ألداء هذه المهمة.
 

  نسبة المتدربين سنويا من كل فئة من فئات أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
% من كل 71التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة كبيرة جدا حيث تمثل دائما كلية الطب البشرا حوالي 

 بالجامعة ولكن التوجد آليات لتقييم مردود وفاعلية التدريب. برنامج تدريبي 
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  بالنسبة لمركز التعليم الطبى، فإن الدورات التدريبية التى تعقد بالمركز ليست ملزمة ألعضاء هيئة
 التدريس مما يؤثر على نسبة الحضور وقياس فاعلية ومردود تلك البرامج.

 011 تدريب هو  القيادات تدريب خطة نجاح مؤشر فإن ،بالخطة التدريبية المعتمدة موضح هو كما% 
 27 القيادية المهارات برنامجب المتدربين األساتذة عددقد بلػ و المعاونة الهيئة من و التدريس هيئة عضو
كما هو  اإلكلينيكي الطبي التعليممهارات  عليمن أعضاء هيئة التدريس  عضو 92قد تم تدريب و أستاذا،

من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على نظم تقويم الطالب، كما تم تدريب  86مخطط له وتدرب 
طالب عبى مهارات  711طبيب امتياز على الجوانب القانونية واالدارية لالطباء واكثر من  311اكثر من 

 .ورش عمل( 2البحث العلمى )
 

 بالخطة العلمٌة األقسام تمثٌل نسبة

 الممثلة بالخطة

 الؽير ممثلة بالخطة

أقسام علمية2  

أقسام علمية68  
81%  
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 اإلكلٌنٌكً الطبً التعلٌم بمجال بالتدرٌب الخاص النجاح مؤشر تحقٌق مدي
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  رمُُُ اداء اعؼبء هُئخ اٌزذسَظ/اٌهُئخ اٌّعبؤه      4/5

 ولكن هذه  للمقررات الدراسيةلتقييم هى األقسام العلمية من خالل التقرير السنوى الجهات المختصة با ،
 ؼير كافيه لتقييم األداء.أصبحت اآلليه 

 

 هوتوزيع يناء ى النموذج الوارد من المجلس االعلى للجامعاتج للتقييم ذقامت وحدة الجودة باعداد نمو 
تجميع التقارير المجمعه لكل قسم للعرض على مجلس  وجارىقسام العلمية األهيئة التدريس بعضاء أعلي 

 الكلية.

 

 ِغزىي اٌشػب اٌىظُفً ألعؼبء هُئخ اٌزذسَظ/اٌهُئخ اٌّعبؤخ 4/6

  تم تقييم مستوى الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة وذلك عن طريق استبيانات تم
  الجودة. وحدةثم عرضها على  وتحليلها احصائيا توزيعها علي جميع األقسام العلمية

 اداسح اٌجُبٔبد:

  عضو هيئة التدريس ومعاونيهم.ثم تم تكويد تلك البيانات  792التحليل البيئ على تم جمع بيانات استقصاء
تم البدأ وعمل  لتحليلها وعرضها في جداول ثم عمل تقرير بذلك. SPSSإدخالها على البرنامج االحصائي و

بينما تم تفريػ البيانات وتحليلها احصائيا في شهر  6102اؼسطس وسبتمبر هر في ش هتوزيعواالستبيان 
 .6102 وديسمبر نوفمبر

 وبٔذ اهُ عىاًِ اٌشػب اٌىظُفً:
 

  المنظمة للعمل. أسلوب القيادة فى تطبيق األنظمه أو القوانين -1
 مستوى الديمقراطية والحوار والمناقشه واألخذ بأفضل اآلراء.  -2
 طوير العملية التعليمية والبحثية فى الكليةالتدريب المقدم لت -3

  أبرز عوامل عدم الرضا:
 .عدم كفاية  الميزانيه المخصصة لتمويل ودعم البحوث العلمية، الفرص المتاحه -0
 وخدمة االنترنت. توافر وسائل االتصال الحديثة بالكلية -6
 .مرافق الكلية -3

 
 

 

Staff 

No 
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 اٌغهبص االداسي-5
 
 

 غُ وأشطخ اٌّؤعغخِالئّخ اٌغهبص االداسي ٌح 5/1

ػذَ ٚؿٛد وٛحدس شخرٗ ِذسرٗ ػٍٝ ٔظُ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌلذ٠ؼش ٚ حٌّٛؿٛد٠ٓ حٌّٛظف١ٓغخٌز١ش عٓ  ٔظشح السطفخع

ال ٠ٛؿذ  ك١غ فمذ لخِض حٌى١ٍش رخالعظؼخٔٗ رؼذد ِٓ حٌّئلظ١ٓ رؼذ طؤ١ٍُ٘ٙ ٌٍؼًّ وغىشطخس٠ش ٌاللغُ حٌؼ١ٍّش

د ػذد ِٓ حٌىٛحدس ِٓ حٌّغظشف١خص حٌـخِؼ١ش رخدحسحص شجْٛ . وزٌه طُ حٔظذحألغخَ ػ١ٍّش 5عىشطخس٠ش رؼذد 

 حٌؼخ١ٍِٓ ٚحٌلغخرخص ٚحٌّشظش٠خص ٚحٌّخخصْ.

 -فٕٟ حٌظ١خٔش - ػـض شذ٠ذ خخطش فٟ حٌمخث١ّٓ رخٌخذِخص حٌّؼخٚٔش:  حٌلشف١١ٓ ِٓ عزخوش ٚٔـخسس ٚخالف٠ٗٛؿذ 

 .١ِىخ١ٔىٟ حٌغ١خسحص
 

 بدادٍغهبص اإلداسٌ واٌمٌُ االحزُبعبد اٌزذسَجُخ 5/7

عظز١خْ ٌىً ِذ٠ش ادحسس ٌٚأل١ِٓ حٌؼخَ ٚوزٌه سإعخء حأللغخَ حيتم سنويا فى نهاية كل عام اكاديمى توزيع  -6

حٌؼ١ٍّش ٌّؼشفش أكظ١خؿخص وً ادحسس أٚ لغُ ِٓ حٌظذس٠ذ فىخْ ٕ٘خن اؿّخع ِٓ حإلدحسحص ػٍٝ حٌلخؿش 

 حٌىّز١ٛطش  حٌغىشطخس٠ش حٌظٕف١ز٠ش ٚ ٌٍظذس٠ذ ػٍٝ ِٙخسحص

 ستبيانات السابقة تم عمل خطة تدريب للجهاز اإلدارا ضمن الخطة التدريبية العامة للكليةمن خالل اال 

وجارا تنفيذها والتي تحتوا على  6102فىى اكتوبر والتي تم إعتمادها من مجلس الكلية  (6102/6108)

سام العلمية )تم المهارات االساسية للسكرتارية التنفيذية ومهارات استخدام الحاسب االلى لسكرتارية االق

محتويات البرامج التدريبية بناًء على التؽذية الراجعة من المتدربين  . وقد تم مراجعةمتدرب(  61تدريب عدد 

 تابعة اثر التدريب على المتدربين.كما تمت م واألثر الذا أحدثه التدريب في األداء.

 

 ٔظُ رمُُُ األداء داخً اٌّؤعغخ 5/3

  داء الموظؾ  طوال العام من قبل رئيسه المباشر إلعداد  تقرير أمالحظة  النظم المستخدمة حاليا هى

 األداء السنوا
 

 المؤقتينتدريب عدد من  نظرا لكبر سن الموظفين وبلوغ عدد منهم سن المعاش فقد تموفقا لنتائج التقييم وو 

 لسد العجز الحالى فى السكرتارية. وامناء المخازن لتأهيلهم للعمل كسكرتارية

 اٌشػب اٌىظُفٍ 5/4

  اثنا اجراء التحليل البيئى للكلية فى الفترة من الرضا الوظيفي والذا يتم قياسه  نخفاض مستوىإيوجد
ستبيان هذا العام الوكانت نتيجة ا. على عينة من موظفي اإلدارات المختلفة  6102اؼسطس الى سبتمبر 

لبية مكاتب اإلداريين فى حاجة إلى ؼا جهيزات أماكن العمل ؼير مالئمة.حيث ت% 21الرضا المتوسط 
بيئة العمل ؼير مالئمة من حيث . دواليب لحفظ الملفات خاصة قسم شئون العاملين –ستائر  –صيانة 

كراسي  -الضوضاء. باالضافة الى نقص التجهيزات ووسائل االتصال: مكاتب -الرطوبة -التهوية -اإلضاءة
 فاكس -تليفونات -ل داخليشبكة اتصا -انترنت -طابعات -ماكينات تصوير -
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   دوس اٌّؤعغخ فٍ رحغُٓ اٌشػب اٌىظُفٍ  5/3

 ن من أساسيات التطوير التخطيط واإلعداد الجيد لعملية المراجعة والذا لن يؤتى ثماره إال إ

خالل  من تمإذا تم في إطار جيد من التوثيق لخطوات العمليات اإلدارية وواقع التنفيذ الفعلي لها.  لذلك 

توثيق خطوات العمليات اإلدارية التي تتم في أقسام و  وعتماد إعداد دليل الوع التطوير والتأهيل لمشر

إدارات الكلية المختلفة لتكون قاعدة للمراجعة المستمرة من القائمين على هذه العمليات بما يضمن تطويرها 

 وتحسينها باستمرار.

 .كين األماكن الشاؼرةفقد تم مراجعة  وتحديث الهيكل اإلدارا و جارا تس -

 .عتماد التوظيؾ الوظيفي لجميع موظفي الجهاز اإلداراا تم -

تم إعداد خطة تدريب سنوية للجهاز اإلدارا ضمن الخطة السنوية للتدريب بالكلية ويتم  -

 مما سبق تقديمه. بعد التدريب في أحتياجاتهم من التدريب ومدى األستفادةالعاملين  ستقصاء رأىا
 

 ٌّبٌُخ واٌّبدَخاٌّىاسد ا-6
 
 

 وفبَخ اٌّىاسد اٌّبٌُخ واٌّبدَخ 6/1

 ال تزال ؼير كافيه لتحقيق رسالتها وؼاياتها وأهدافها  رؼم أن الموارد المالية المتاحة سنويا للكلية
االستراتيجية بسبب زيادة أعداد الطالب سنويا مع ثبات الموازنة المخصصة من الجامعة، اال أن التركيز 

 على رفع كفاءة استخدام الموارد المخصصة للموازنة أسهم بشكل فعال في تقليل الفجوة
 

 العملية لدعم  والطلبة الوافدين وعلى رأسها البرنامج الماليزا ةلذاتيه للكليكذلك االتجاه الستؽالل الموارد ا
 التعليمية

 

  من أمثلة ذلك أن ادارة الجودة بالكلية قامت بعمل حصر شامل لجميع احتياجات ومتطلبات األقسام العلمية
رد واالجهزة التعليمية كما تم تكليؾ وحدة الجودة بمتابعة استخدام الموامن خالل الخطط التشؽيلية لها . 

حيث تم مراجعة االقسام العلمية واعادة استخدام االجهزة الؽير مستؽلة بشكل كافى بعد اجراء االصالحات 
 .يوترات واجهزة الداتا شو بالكليةالالزمة لها عن طريق فريق صيانه الكمب

 

 الموارد الذاتٌة للكلٌة 6/2

 ِخ فٝ ط١ّٕش حٌّٛحسد حٌزحط١ش ٌٍى١ٍش ٚؿٛد حٌٛكذحص رحص حٌطخرغ حٌخخص ٠غُٙ حٌٝ كذ 
  حٌزشٔخِؾ حٌظؼ١ٍّٝ ٌٍطالد حٌّخ١ٌض١٠ٓ ٠غُٙ ح٢ْ فٝ ط١ّٕش حٌّٛحسد حٌزحط١ش ٌٍى١ٍش ٚفٝ دػُ حأللغخَ حٌؼ١ٍّش

 ٚطٛف١ش حكظ١خؿخطٙخ ِٓ أؿٙضس ٚٚعخثً طؼ١ّ١ٍش رظٛسس وز١شس 
 ش٠م١ش، ٌٚىٓ ٠ٛؿذ طٕخلض ٚحػق فٝ ٠ٛؿذ طضح٠ذ ٍِلٛظ فٝ حػذحد حٌٛحفذ٠ٓ ع٠ٕٛخ ِٓ حٌذٚي حٌؼشر١ش ٚحالف

 8167/8162ٌٍؼخَ حالوخد٠ّٝ   %8.3حػذحد حٌطالد حٌٛحفذ٠ٓ ِّخ ؿؼً ٔغزش حٌطالد حٌٛحفذ٠ٓ ال طظـخٚص 
 

 اٌّجبٍٔ 6/3

 االمتحانات  اتفي البدايه تم حصر كل الموارد التعليمية بالكلية والمستشفيات الجامعية وكذلك قاع
سات العليا كما تم فحص هذه الموارد من قبل رئيس قسم الصيانة واستطالع أراء الرئيسية لطلبة الكلية والدرا

أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية و ورؤساء اللجان لالمتحانات والطالب باالضافة الى االدارة العليا 
 االتى:وبناء على هذا تم عمل  بالكلية والجامعة،
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 ادوار لالستجابة لزيادة اعداد الطالب والخدمات التعليمية  7ئون الطالب من تم انشاء مبنى تعليمى خدمى بجوار مبنى ش

 6108/6109بالكلية وسيتم االنتهاء منه خالل العام االكاديمى 

 .تم عمل صيانة لمدرجات الفرقة االولى والثانية ليكونوا اكثر كفاءة فى استيعاب اعداد الطالب الحالية والمستقبلية 

 حٌظؼ١ّ١ٍش ِٓ وّز١ٛطشحص ٚحؿٙضس حٌذحطخ شٛ حٌغ١ش ِغظغٍش رشىً وخفٝ. حػخدس طٛص٠غ حالؿٙضس 
 

 وجه القصور عن أواالضاءه ، ويتم التعامل مع  ةالتهوي ةمن ناحي ةمناسب ةتعد معظم مباني الكلي
  طريق توفير المراوح والتكييفات.

  مع أعداد الطالب القاعات والفصول الدراسية والمعامليتم التؽلب على مشكة عدم تناسب مساحات 
 ةعن طريق تقسيمهم الى مجموعات صؽير

 

  بالمعامل  تكنولوجيا التدريسو الموارد التعليميةوؼيرها من  الوسائل السمعية والبصريةتم توفير
 للعملية التعليمية. وقاعات الدراسه لتكون مالئمه 

 عدد الكافي من الفنيين في المعامل.لا ال يوجد 

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

 لألنشطة الرياضية بها.
  

 

 اٌّشافك األعبعُخ طُبٔخ اٌمبعبد واٌّعبًِ واٌجُٕخ اٌزحزُخ و 6/4

 الخطة السنوية من دورات المياه  ةوخاص ةللكلي ةساسيعمل احالل وتجديد لمعظم المرافق األ جارى
 .كد من صالحيتها لالستخدامأوحصر دورا للت ة، وعمل صيانلالدارة الهندسية بالجامعة

 في اا مناقصه أو عملية شراء وجود عقد صيانه لما يتم توريده ويتمم تجديده دوريا راعيي  
 

 السالمة واالمان اجراءات 6/5

  عمل حصر شامل وفحص لتجهيزات ومعدات لتم تكليؾ وحدة ادارة األزمات والكوارث بكلية الطب
 تحقيق األمن والسالمة فى مبانى الكلية والتأكد من كفايتها وكفاءتها للعمل

 

  6108تم وضع خطة لالزمات والكوارث فى ضوء الحصر وتم اعتمادها من مجلس الكلية لشهر سبتمبر 

 رىٕىٌىعُب اٌّعٍىِبدوعبئً االرظبي واٌّىاسد ؤظُ  6/6

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

 

  يوجد للكلية موقع على شبكه االنتر نت باللؽه العربية واالنجليزية وتتوافر خدمه االنتر نت أقسام الكلية. 

 

 
 

 

 اٌّىزجخ 6/2

  الكوادر و التصوير وخدمات التجهيزات المناسبةتظل مشكله المساحه بالنسبة لمكتبة الطلبة قائمة مع توافر
 للعمل وسجالت للزائرين المؤهلة
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 خدمة االنترنت ولكن عدد الحاسبات في مكتبة الطلبة ال يتناسب مع أعداد طلبة الكلية تتوافر في المكتبة. 
جهاز كمبيوتر وتتصل بشبكة  67يتم التؽلب على هذه المشكلة بتوافر المكتبة الرقمية التى يتوفر بها عدد 

 كمبيوتر  61تم انشاء معمل للتعليم االلكترونى به  االنترنت كما

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

 

 
 

 

 اٌّعبَُش األوبدَُّخ واٌجشاِظ -2
 

 

 1/2 اٌّعبَُش االوبدَُّخ اٌزً رزجٕبهب اٌّؤعغخ وِذي رىافمهب ِع سعبٌخ اٌىٍُخ واهذافهب

  تتبني الكلية المعايير األكاديمية المرجعية القومية للتعليم الطبيNARS-M 2nd edition, 2017)    )

 6102 اكتوبروالتي تم وضعها من قبل الهيئة القومية لالعتماد والجودة واعتمد ذلك مجلس الكلية في شهر 
ورشة عمل لجميع اعضاء  71فى صورة  8167ِٓ ِخ٠ٛ  NARSـٙٛد فٟ حٌظٛػ١ش رخٌّؼخ١٠ش حألوخد١ّ٠ش حٌ طُ رزيو 

 .هيئة التدريس بالكلية
 

 .تتوافق المعايير األكاديمية مع رسالة الكلية قبل تؽييرها وبعد التؽيير أيضا 

 ورش عمل وندواتفى صور  6102دأت الجهود في التوعية بالمعايير األكاديمية بدأ من شهر مايو ب. 

  دراسة وتعديل صياؼة توصيؾ البرنامج التعليمي لمرحلة البكالوريوس ليتوافق مع المعايير األكاديمية

 للتعليم الطبي. NARS المرجعية القومية 

  تم اعتماد البرنامج التعليمي لمرحلة البكالوريوس تطبيقا للمعايير األكاديمية القوميةNARS    للتعليم الطبي

 . 06/9/6108س الكلية بتاريخ: في مجل

  عن )المعايير األكاديمية القومية لمنسقى الجودة باالقسام العلمية  6108ورش عمل فى  3عقدNARS   

وكيفية تعديل  WFMEللتعليم الطبي( مع األخذ في االعتبار المواصفات الفيدرالية الدولية للتعليم الطبي 

 .ءهاتوصيفات مقررات البرنامج التقليدى فى ضو

  التكاملى الجديد ( في البرنامج  التعليمي وحدة تعليمية 33جلسة عمل إلعداد الوحدات التكاملية ) 67عقد

 لمرحلة البكالوريوس.

  للبرنامج الجديد تمهيدا العتمادها من مجلس الكلية ومجلس الجامعةإعداد المسودة األولى تم . 

  فى االقسام ذج للمتابعة االجودة وتصميم نم وحدةيمية من اعتماد اجراءات متابعة تطبيق المعايير األكادتم

 العلمية 

  متابعة تنفيذ المعايير االكاديمية فى االقسام عن طريق نظام المراجعة الداخلية السنوية الدارة الجودة يتم 

 
 

 ِزطٍجبد عىق اٌعًّرىافك اٌجشاِظ اٌزعٍُُّخ ِع  2/7

 ٛق حٌؼًّ فٝ حٌخشؿ١ٓ ِٚذٜ ِالثّش حٌزشحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش لخِض  حٌى١ٍش رخؿشحء دسحعش العظطالع أسحء ع

ٓ فٝ ٚصحسس ظ١ف حٌّخظٍفش ٌخش٠ـٝ حٌى١ٍش ِّؼ١ٍؿٙخص حٌظٛأسحء ٘زٖ حٌذسحعش حعظطالع  حٌلخ١ٌش، ٘ذفض
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حٌظلش، حٌّغظشف١خص حٌخخطش، ٔمخرش حألؽزخء، حػخفش حٌٝ حعظطالع أسحء لطخع وز١ش ِٓ حٌّٙظ١ّٓ 

 ٚؽالد ٚحػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ رخٌى١ٍش.رخٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش ِٓ خش٠ـ١ٓ 

   ٝطُ اؿشحء ٘زٖ حٌذسحعش رؼمذ حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌٍمخءحص، ٚحٌض٠خسحص ح١ٌّذح١ٔش ٚطٛص٠غ حالعظز١خٔخص ٚرٌه ف

. فمذ طُ ٌمخء حٌغ١ذ حٌذوظٛس ٚو١ً ٚصسحس حٌظلش رّلخفطش 8167حٌفظشس ِٓ عزظّزش كظٝ د٠غّزش 

حال١ٌٚش ٚفش٠ك حٌـٛدس رّذ٠ش٠ش حٌظلش رخٌّلخفظش، وّخ طُ حٌششل١ش ٚحٌغ١ذ حٌذوظٛس ِذ٠ش حدحسس حٌشػخ٠ش 

ٌمخء حٌغ١ذ حالعظخر حٌذوظٛس ٔم١ذ حألؽزخء ٚػذد ِٓ حٌغخدس حالعخطزس سإعخء حاللغخَ حٌؼ١ٍّش رخٌى١ٍش. وّخ طُ 

ػمذ ػذد ِٓ حٌض٠خسحص ح١ٌّذح١ٔش  ٌّغظشفٝ حالكشحس حٌظؼ١ٍّٝ ٚػذد ِٓ ٚكذحص حٌشػخ٠ش حال١ٌٚش 

ٛص٠غ حعظز١خٔخص حعظطالع حٌشأٜ ٌّـّٛػخص ِخظٍفش ِٓ حٌّٙظ١ّٓ رخٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش، فمذ رخٌّلخفظش. طُ ط

طُ طٛص٠غ حعظز١خٔخص ػٍٝ حٌغخدس حالؽزخء ِذ٠شٜ حٌّغظشف١خص حٌّشوض٠ش رخٌّلخفظش ٚػذد ِٓ حٌخش٠ـ١ٓ 

 .ٚؽالد حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ ٚأؽزخء حالِظ١خص ٚحٌطالد ٚأػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ رخٌى١ٍش

 حألحسء ٚحٌّمظشكخص حٌخخطش رظط٠ٛش حٌزشحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش حٌظٝ طمذِٙخ حٌى١ٍش ٚحٌّٙخسحص  ٚلذ طٕٛػض

حٌّطٍٛرش فٝ حٌخش٠ـ١ٓ، ٚلذ طشوضص أوؼش حٌّمظشكخص فٝ اػخدس طظ١ُّ حٌزشحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش ٌظمَٛ ػٍٝ 

 دِؾ ػذس فشٚع ػ١ٍّش ِخظٍفش رخٌزشٔخِؾرخٌّـظّغ،  ػٍٝ حٌّشىالص حٌطز١ش حألوؼش ش١ٛػخ حٌظشو١ض

ٚ أْ ٠ىْٛ ٘ٛ حٌّلٛس حألعخعٝ ٌٍظؼ١ٍُ فٝ حٌّشكٍش  bed-side teachingحٌظؼ١ٍّٝ ِغ حٌظشو١ض ػٍٝ 

ِمشسحص طؼ١ّ١ٍش طؼًّ ػٍٝ ط١ّٕش حٌّٙخسحص حالدحس٠ش ٚ حٌـذحسحص حالو١ٕ١ٍىش ٚحٌظٝ ٠ـذ حْ طؼُ 

ٌى١ٍش حٌشخظ١ش ٌٍطز١ذ ِؼً ِٙخسحص حٌظٛحطً حٌفؼخي ِٚٙخسحص كً حٌّشىالص. وّخ ٠ـذ حْ طمَٛ ح

رظمذ٠ُ رشحِؾ طذس٠ز١ش ِغظّشس ٌٍظؼ١ٍُ حٌطزٟ حٌّغظّش رخٌظٕغ١ك ِغ ٚصحسس حٌظلش ٚلذ سٚػٝ حٌظٛط١ف 

 .ٚوزٌه حٌزشٔخِؾ حٌظىخٍِٝ حٌـذ٠ذ 8186-8162ٌٍزشٔخِؾ حٌظم١ٍذٜ  حٌّلذع 

 

 رىافك رىطُف اٌجشاِظ اٌزعٍُُّخ ِع اٌّعبَُش االوبدَُّخ 2/3

 وصيؾ البرنامج التعليمي لمرحلة البكالوريوس ليتوافق مع المعايير قامت الكلية بدراسة وتعديل صياؼة ت

للتعليم الطبي وتم اعتماد البرنامج التعليمي المعدل لمرحلة البكالوريوس  NARS األكاديمية المرجعية القومية 

 12/9/2018 للتعليم الطبي في مجلس الكلية بتاريخ:   NARSتطبيقا للمعايير األكاديمية القومية 

 

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

 للتعليم الطبي. NARS القومية 

 

 

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

 وؼايات المؤسسة .
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 يل المقررات الدراسية بالكلية لتساهم المخرجات المستهدفة للتعلم في تنمية المهارات تمت مراجعة وتعد

الذهنية والعامة مثل حل المشكالت/التفكير الناقد واالبتكارى/العمل في فريق/ مهارات الحاسب واإلدارة 

 وؼيرها.

 رنامج دراسي خالل الخمس المختلفة في كل ب المستويات( يبلػ متوسط نسبة النجاح في الفرق الدراسية )أو

 عن المنحنى الطبيعى(. حيود) %89.73سنوات الماضية 

 

  للفرقة الثانية ؛  22577% للفرقة األولى ؛ 29، 2:  6102/6102بلؽت نسبب النجاح للعام الجامعى %

% للفرقة السادسة 9957% للفرقة الخامسة ؛ 011% للفرقة الرابعة ؛  97522% للفرقة الثالثة ؛ 82،97

ما يشير الى تحسن ملحوظ فى منحنى نسب النجاح نحو المعدل الطبيعى بعد تطبيق االجراءات الجديدة م

 الخاصة بتعديل توصيؾ المقررات )فضال عن اجراءات تقويم االمتحانات( .
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 4/2 ِشاععخ ورحذَش اٌجشاِظ  واٌّمشساد اٌذساعُخ

 نظام ادارة الجودة المعتمد  هناك إجراءات موثقة للمراجعة الدورية للمقررات الدراسية وذلك من خالل

 .  6112منذ عام  ( والذى بدأ6111:9110بالكلية )ايزو 

 حد كبير فى تحديث توصيؾ البرنامج أو الممتحنين الخارجين إلي  تمت االستفادة من تقارير المراجعين

 .العلمية ألقسامولكنها ما زالت متوسطة على مستوى ا

  تقوم لجنة المناهج بعمل تقرير نهائي يعرض عند عقد مراجعة اإلدارة ويتضمن كل نقاط القوة والضعؾ

 .فى التقارير السنوية للبرامج
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 واٌزعٍُ  اٌزذسَظ -8

 
 

 (M-NARSثّب َزىافك ِع اٌّعبَُش االوبدَُّخ اٌمىُِخ ٌٍزعٍُُ اٌطجً ) واٌزعٍُ اٌزذسَظ اعزشارُغُخ  8/1

 للتعليم والتعلم بما يحقق رسالتها وأهدافها ووفقا للمعاييراألكاديميه القوميه  استراتيجيات الكليه وضعت
وقد تمت  6102الصادره في  لتعليم المعارؾ والمهارات واالعتمادات في المجال الطبي والصحي

 . 6108مارس اعتمادها بمجلس الكليه لشهر  ومناقشتها 
  رى١ٍش حٌطذ حٌزششٜ رـخِؼش حٌضلخص٠ك حٌظىخٍِٝ حٌـذ٠ذ ٠ظزٕٝ رشٔخِؾ رىخٌٛس٠ٛط حٌطذ ٚحٌـشحكش

 -حعظشحط١ـ١خص حٌظؼ١ٍُ ٚحٌظؼٍُ ح٢ط١ـش :
                             حٌظؼ١ٍُ حٌّزٕٝ ػٍٝ حٌـذحسحص               Competency Based Education    

                                                     حٌظؼ١ٍُ حٌّزٕٝ ػٍٝ حٌٕٛحطؾOutcome Based Education 

 (                        ٍِٟحٌظؼٍُ حٌظىخIntegrated Learning (Horizontal, Vertical and Spiral                       

  حٌظؼ١ٍُ حٌّزٕٝ ػٍٝ حٌلخالص                                                        Case Based  Learning 

                                                   حٌظؼٍُ حٌّشطىض ػٍٝ حٌطخٌذStudent Centered Learning 

                        حٌظؼ١ٍُ حٌّذسن ٌٍّـظّغ                       Community Oriented Education  

                                                         ٗحٌظؼٍُ حٌزحطٟ حٌّٛؿ          Self Directed Learning 

 

 رطجُك اعزشارُغُبد اٌزذسَظ واٌزعٍُ ثّب َذعُ اوزغبة ِهبساد اٌزعٍُ اٌزارً وِهبساد اٌزىظُف 8/7

 تمت مراجعتها وتحديثها وفقا للمعايير األكاديميه القوميه ط  تقليديه وؼيرتقليدية للتعلم  أنماجد بالكلية تو
لديها القدره علي تحقيق مخرجات لتعليم المعارؾ والمهارات واالعتمادات في المجال الطبي والصحي 

 التعليم المستهدفه كما ورد في تقارير توصيفات المقررات الدراسيه 

 :(6160-6108بالبرنامج التقليدى المحدث ) نماط ؼير التقليديهمثلة األأ من

  Community oriented primary care (COPC)فٟ حٌظلش حٌؼخِش:   -6

 طل٠ًٛ حٌّمشسحص حٌٟ رشحِؾ حٌىظش١ٔٚش:  -8

ص ٚؿخسٜ طخظ١ض دسؿخص ٌٙزٖ حٌّمشسحص ِٓ دسؿخ% ِٓ حٌّمشسحص حٌٟ رشحِؾ حٌىظش١ٔٚش 85طُ طل٠ًٛ *  

 .حػّخي حٌغٕٗ.

ظل٠ًٛ حٌّمشسحص حٌٟ رشحِؾ حٌىظش١ٔٚش طلض حششحف ِشوض حٌظم١ٕش حٌزشِـ١خص حٌالصِش ٌرظٛف١ش  حٌـخِؼشطمَٛ *  

 .الطظخالص ؿخِؼش حٌضلخص٠كٚح
 

 فى صورة انشاء معمل تعليم الكترونى لتفعيل  جهزة قامت الكلية بتوفير البنية األساسية من معامل وأ
 طابعة ومتصلة باالنترنت. 06جهاز كمبيوتر مزودة ب 63ه يحتوى على المقررات االلكتروني

رى١ٍش حٌطذ حٌزششٜ رـخِؼش حٌضلخص٠ك ؽشق ٚأدٚحص حٌظىخٍِٝ حٌـذ٠ذ ٠ظزٕٝ رشٔخِؾ رىخٌٛس٠ٛط حٌطذ ٚحٌـشحكش 

 :حٌظؼ١ٍُ ٚحٌظؼٍُ حٌظٟ طذػُ طلم١ك حٌظؼٍُ حٌظىخٍِٟ ٚطظٛحفك ِغ حٌغ١خعخص حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّزوٛسس أػالٖ ِؼً

Seminars Case scenarios 

Students  presentations Group work techniques 

Field notes Role play 
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 التعليم والتعلم واعالنها في دليل الطالب وعلي الموقع االلكترونى للكليه  قامت الكليه بنشر استراتيجيات
 بعد اعتمادها في صورتها النهائيه.

 

 وفقا لمخرجات التعلم المستهدفة برامج التدرٌب للطالب 8/3
 ز بمستشفيات جامعة الزقازيق يوجد برنامج تدريب موثق لمرحلة االمتياز ولكنه يطبق على طالب االمتيا

 فقط 
 

  المراحل الدراسية من الفرقة االولى التدريب الميدانى لطلبة مرحلة البكالوريوس شامال تم اعداد واعتماد
تم تحديث توصيؾ المقررات  .فى مواد الفسيولوجيا الطبية والصحة العامة والطب الشرعى حتى الرابعة

   كون التدريب الميدانى فى جميع مواد الفرق من االولى حتى الرابعة( لي6102وفقا للمعايير االكاديمية )
 تقوٌم أداء الطالب فى برامج التدرٌب المٌدانى 8/4
 ٚلذ طُ اػذحد حٌّخدس  تم تصميم البرنامج بحيث يتم تدريب الطالب ميدانيا في ماده واحده بكل فرقه دراسيه

طـخ٘خص حٌغٍٛو١ش حٌّغظٙذفش ٚطُ حٌزذء فٟ حٌظٕف١ز ِغ رذح٠ش حٌؼ١ٍّش ٌٍزشٔخِؾ ٚطلذ٠ذ حٌّؼخسف ٚحٌّٙخسحص ٚحال

 .حٌؼخَ حٌذسحعٟ حٌلخٌٝ 

 

  تقوٌم فاعلٌة التدرٌب المٌدانً 8/5

   تم توثيق نظام معتمد لتقويم نتائج التدريب الميداني وسيتم اشراك الجهات القائمة بالتدريب في تقويم
مؤشرات قياس فاعلية التدريب الميداني للطالب  فى برامج التدريب الميداني للطالب كما تم استخدام 

تقويم عملية التدريب الذى يتم فى وحدات صحية تابعه لوزارة الصحه وفقا لالتفاق الذى تم عقده مع 
 وزارة الصحه بهذا الصدد. فضال عن اعداد برنامج للتدريب الميدانى الطباء االمتياز .

حٌـٛدٖ طُ ػًّ دسحعش فـٖٛ ٌظٛط١ف حٌزشحِؾ حٌذسحع١ٗ العظ١فخء طٍه ٚفمخ ٌّؼخ١٠ش ح١ٌٙجٗ حٌم١ِٛٗ ٌالػظّخد ٚ

حٌّلذػش  حٌّمشسحص حٌذسحع١ش ظٛط١فخص حٌّؼخ١٠شٚ حٌظٟ حعظٛؿزض طلذ٠ذ ِـخالص ِؼ١ٕش ٌظ١ّٕش حٌظؼٍُ حٌزحطٟ ر

 (.8186-8162رخٌزشٔخِؾ حٌظم١ٍذٜ (

 بالكلية  الجودةتقوم وحدة كما  -لكترونيهكما توفر المؤسسه الكثير من مصادر التعلم الذاتي مثل :المكتبه اال
اكاديمية البحث العلمى )مشروع  مشروعات الطالبية المموله منالبتدريب الطالب علي اعداد وتنفيذ 

 .بدايتى(

 

 عُبعبد اٌّؤعغخ فٍ اٌزعبًِ ِع ِشبوً اٌزعٍُُ 8/6
 

  سنويا %01أصدرت الكلية توصية بتخفيض عدد الطالب المقبولين بها  تدريجيا بنسبة 
 

  قامت الكليه بتقسيم دفعة الطالب في المحاضرة المجمعة إلى مجموعات صؽيرة، كما في قسم الجراحة
تفعيل الالئحة الخاصة بتسجيل حضور الطالب بدقة في الدروس العملية وحرمان كما قامت الكلية ب العامة

 % من الدروس العملية. 67الطالب الذا تتعدى نسبة ؼيابه 

Reflective diaries Discussion 

Clinical skills Labs Projects 

Hands – on training Assignments 

Debate Flipped classroom 

Peer assisted learning Brainstorming 
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 ترح للجنة شئون الطال ب بالجامعة يقضي بأن تكون اإلدارة الطبية هي الجهة المسئولة عن تم تقديم مق
ياب الطالب. تمت الموافقة على هذا المقترح من اللجنة ؼ إصدار وليس اعتماد الشهادات الطبية التي تبرر

 ومن مجلس الجامعة 
 

 جلس الجامعة قرارا بشأن عدم جواز حيث اصدر م -سياسة متبعة للتعامل مع مشكلة الكتاب الجامعىتوجد
 .ربط بيع الكتاب الجامعى بحضور الطالب او االمتحانات

 

 تقوٌم الطالب  8/7

   مركز خاص بتقويم الطالب لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا ، يتبع وكيل الكلية تم انشاء
مع األهداؾ التعليمية للبرامج  لشئون الطالب. يهدؾ هذا المركز الى تقويم االمتحانات ومطابقتها

ورفع التقارير لوكيل الكلية المختص وإعداد التوصيات الخاصة بالتقويم . قام المركز  ILOsوللمقررات  
ميثاق المرجعي للممارسات المتميزة لتقويم أداء طالب التعليم العالى ، ثم اعداد خطة تدريبية بتبني ال

مراجع لنظم  26وقد تم تأهيل عدد . عاملين بالمركز كخبراء تقويمال لتأهيل عدد من أعضاء هيئة التدريس
  6102ديسمبر  -تقويم االمتحانات من اعضاء هيئة التدريس ورؤساء االقسام العلمية فى الفترة من نوفمبر

اجراءات واضحه لوضع  يقوم خبراء التقويم بالمراجعات الدورية للورق االمتحانية لجميع المواد فى ضوء
 لألقسام العلميه الذا تم ارساله دليل تقويم االمتحاناتل وفقااالمتحانيه  الماده

للعام الدراسى حتى السادسةتقييم االمتحانات التحريريه للفرق األولى والثانيه والثالثه والرابعه تم 
60102/6102  

باجراء عدد من  وقد قامت الكليه 6102وكذلك امتحانات الدكتوراه لطلبة الدراسات العليا دور نوفمبر 
 االجراءات التصحيحيه

 

 نظام الممتحنٌن

  تشكل لجان االمتحان بموافقة مجلس الكلية سنويا وجارى العمل على اعتماد قواعد من شأنها تنظيم آليات
 تشكيل هذه اللجان وتنظيم أعمالها.

  ( منذ عام 611:9110يوجد ضمن نظام ضمان جودة ادارة التعليم الطبى الموثق والمعتمد بالكلية )أيزو
 وثيقتان لتنظيم وضبط تقييم الطالب وهما: 6112

  ED PR 02وثيقة تقييم الطالب -0
 عملية ضبط معايير أدوات التقييم والتقدير -6

 تتبع بعض األقسام العلمية بالكلية نظام الممتحنين الخارجيين 

 

 تقوٌم الطالبمراجعة وتحلٌل نتائج  8/9

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

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

 

  التسهٌالت المتاحة للتعلٌم والتعلم8/9

 د الطالب بالمؤسسة كما أن تكنولوجيا المعلومات التتالئم مساحة المكتبة أو التجهيزات بها مع أعدا
الخ( المستخدمة في المكتبة  111)اإلنترنت/ اشتراك في دوريات الكترونية متخصصة/ كتب الكترونية 
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ؼير متاحه للفئات المختلفة المستهدفة كما وجد أن متوسط نسبة المستفيدين من خدمات المكتبة إلى العدد 
% من 97% من الطالب و 07 ئة ثدريس/ أعضاء الهيئة المعاونة( هو اإلجمالي ) طالب/ أعضاء هي

أعضاء هيئة التدريس/ أعضاء الهيئة المعاونة  كما أن هناك سجالت للمترددين على المكتبة  ويتم عمل 
استبيان لقياس مستوى رضا المستفيدين من خدمات المكتبة .تعتزم ادارة الكلية أن تخصص طابقا كامال 

راعى فيه تطابقه مع المعايير القومية والدولية للمكتبات فى المبنى الجديد الذى تعد النشاؤه للمكتبات سي
 بمساحة االرض الخالية خلؾ مبنى المعامل بالكلية .

 

  قامت الكليه بعمل دراسه عن مدى مالءمه مساعدات التعليم والتعلم الخاصه بالمعامل والمستشفيات لتحقيق
دفه وفقا للمعايير القياسيه للهيئه القومية لالعتماد والجودة وقد تبين أنها ؼير المهارات المهنيه المسته

 مالئمة وكذلك قاعات المحاضرات وؼيرها من متطلبات العملية التعليمية

  وبناءا على نتائج هذه الدراسة فقد قامت الكليه بوضع خطه تنفيذيه لتجديد قاعات التدريس والمعامل
. كما تم  ام القادم، وسوؾ تتسلم الكلية المبنى الخدمى التعليمى فى ابريل القادمخاال العتنفيذها  وجارى

إعداد خطة عمل الستيفاء أوجه النقص والقصور في جودة المعامل على مستوى الكلية الستيفاء تلك 
 المعايير.

  الكمبيوتر والداتا شو وفقا للشكل البيانى التالى:جميع قاعات التدريس مجهزة باجهزة 
 

  

  

 رضاء الطالب 8/11

  تم عمل نماذج استبيان لقياس مدا رضاء الطالب عن الخدمات الطالبيه وقد قامت وحدة الجوده بتحليل
التي قامت بعرض مقترحات للتحسين  مجلس الكليةاالستبيانات وصياؼتها في تقرير تم عرضه علي 

 التخاذ قرارات تصحيخيه بشأنها.

 عمل موثقة ومعتمده ضمن نظام ادارة الجودة تصؾ خدمات الرعايه  توجد لدى الكلية وثيقة اجراءات
 Student care support and councling process MS PR 02 والدعم المقدمه لطلبة الكليه
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 اٌطالة واٌخشَغىْ-9
 
  

 ورحىًَ اٌطالة عًٍ اٌجشاِظ اٌزعٍُُّخ واػحخ وِعٍٕخ اٌمجىيعُبعبد 5/1

  رسالة  ال تتوافق معاد المقبولين فى الكلية والمفروضه من قبل مكتب التنسيق الخاصة بأعدسياسات القبول
المنظمة لقبول الطالب فى الكليات  لوائحالقوانين والهى المتبعة فى هذا الشان السياسات والكلية ، وأهداؾ 
 المختلفة

 

  ين بها  تدريجيا بنسبة بتخفيض أعداد الطالب المقبولمن خالل مجلس الكلية بالتوصية قامت ادارة الكلية
 .التخاذ الالزم الى مجلس الجامعة  اتم رفعه % سنويا.01

 

  تقوم الكلية باالعالن عن قواعد قبول الطالب والتحويالت فى ادارة شئون الطالب ومن خالل دليل الطالب
ئحة بوضع الضوابط اللزمة فى ال وكذلك قامت الكلية وكذلك تم وضعه على الموقع االلكترونى للكلية

البرنامج التكاملى المعتمدة فيما يخص تحويل الطالب من البرنامج التقليدى الى البرنامج التكاملى الجديد 
 . حيث يسمح فقط لطالب الفرقة الولى باالنتقال للبرنامج الجديد بدون االحتفاظ باى تقديرات سابقة

 

 التى تنظمها اللوائح  لمكتب التنسيقية تتم اجراءات القبول لبرنامج البكالوريوس وفقا للقواعد التنظيم
والقوانين الخاصة بها ، كما تخضع اجراءات قبول طالب الدراسات العليا لقوانين ولوائح المجلس االعلى 
للجامعات والئحة الدراسات العليا لكلية الطب جامعة الزقازيق ، والكلية حاليا بصدد اصدار الئحة جديدة 

 للدراسات العليا.    

  
 

 مرحلة  لطالبيوجد بالكلية برنامج الكلية الطالب الموجهين إليها طبقا لقواعد التنسيق بالدولة، و قبلت
)باإلضافة لبرامج الدراسات العليا( ، ويتم عقد لقاءا سنويا مع الطالب الجدد يحضره العميد البكالوريوس 

في  واتحاد الطلبةالشباب بالكلية وادارة رعاية الطالب القدامى واتحاد الطالب  ةشاركبموأساتذة الكلية و
، كما توفر الكلية للطالب نشطة الطالبية وتشجيعهم علي المشاركة فيهاتعريؾ زمالئهم الجدد بالكلية واأل

 ساسية الهامة للطالب.توى على المعلومات األالجدد دليل الطالب الذى يح

 

 اعبٌُت اٌىٍُخ فً عزة اٌطالة اٌىافذَٓ  9/3

  فى حين يوجد  العرب واالفارقةمثال ذلك الطالب  خاصةون الطالب الوافديفى اعداد زيادة سنوية توجد ،
 .الماليزيينالطالب تناقص ملحوظ فى 

  من خالل فريق عمل متكامل من أعضاء هيئة التدريس  تهملرعايمتميزة تنفذ الكلية برامج وأنشطة
باشراكهم في يقوم اتحاد الطالب  باالضافة الى ذلك فان، الحاصلين على درجات فى التعليم الطبى 

% من اجمالى 01، وال تتجاوز نسبة الطالب الوافدين  بالكلية مع باقى الطالب.المقامه نشطة الطالبية األ
 اعداد الطالب بالكلية.

 

 اٌطالثًاٌذعُ ٔظبَ  9/4

  موثقة  ادا خطة للدعم الطالبىدوقد تم اعللطالب توفر الكلية برامج دعم مادية واجتماعية وصحية
 .رائهم حول خدمات الدعم الطالبى المقدمه لهمآويتم اجراء استبيانات للطالب الستطالع  .ومعتمده

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

 

 يم الرعاية الصحية للطالب لتواجد وتقدباطباء العيادة أويشارك ،  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 
انى )على نفقة الجامعة( فى الحاالت التى تتطلب المجحصل عدد من الطالب على موافقات للعالج وقد 

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

 

 واٌّجذعُٓىلُٓ اٌّزف وسعبَخاالوبدًَّ ذعُ اٌثشاِظ  9/4

 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(

ن أوائل الخريجين بالكلية وكذلك تعيي (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 

 وذلك بمنحهم شهادات تقدير وسماعات طبية. مؤتمرات االقسام العلميةخالل تكريم أوائل الفرق المختلفة 
وبالنسبه لمكافأت التميز فيتم منحها للطالب المتميزين فى األنشطه المختلفه والمسابقات داخل الكليه 

نح . كما يتم تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم يتم فيها م(كالميداليات والكئوس )مكافات ماليه وعينيه
 الفائزين شهادات تقدير وجوائز نقديه يساهم فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 

 نظام ضمان  من خاللوتحديد انواع التعثرالمتعثرين الطالب  لتعرؾ علىموثق ل يوجد لدى الكلية برنامج
ومعتمده  موثقةخاصة واجراءات عمل له وثيقة و ،6107:9110 األيزو جودة التعليم الطبي طبقا لمعايير

وتشمل :حصر الطالب المتعثرين ومعرفة أسباب تعثرهم ، عمل أبحاث اجتماعية عن 6112منذ عام 
طريق أخصائيين اجتماعيين من رعاية الشباب لفحص حاالتهم ، ويمكن تدخل قسم االمراض النفسية عند 

. ويتم متابعة هذا االجراء يات تقوية مجانية للمتعثرين دراسالحاجة الى ذلك  باالضافة الى عمل مجموعا
 Internal auditفى االقسام العلمية من خالل المراجعة الداخلية السنوية 

 

 5/9 اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌزوي االحزُبعبد اٌخبطخ

  لتقديم خدمات الدعم لذوى االحتياجات الخاصةومعتمدة ليس هناك برامج موثقة 
 
 

 اٌزىعُخ واإلسشبد األوبدٍَّ

 وفقا لنظام الساعات المعتمدة  6109-6108بدا من العام االكاديمى  االرشاد األكاديمينظام  سيتم تطبيق
 فى الئحة البرنامج التكاملى الجديد

  

 الرائد مهامحيث تم تحديد وتعمل على التوعية به الريادة العلمية نظام الكلية تطبق اما البرنامج التقليدى ف 
 فى التالى: العلمى

 حٌذسحعٟ حدحثٗ ِٚغظٜٛ ٚطمذِٗحٌؼ١ٍّش  حٌطخٌذ ِغ١شس  ِظخرؼش  -6

  حٌمغُ ٌشث١ظ حٌخخطش حٌظمخس٠ش ٚطمذ٠ُ ٌٍطخٌذ حٌذسحعٝ حٌظمذَ سطذ  -8

 ػٍٝ حٌلؼٛس ِٛحظزظٗ ٚػذَأ وخد٠ّٝحأل حدحثٗ ػؼفطـخٖ  حٔظزخ٘ٗ ٌٚفض ِؼٗ كٛحس ٚفظق حٌطخٌذ حعظذػخء -3
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 صٌلخالح طٍه ِغ ٚحٌظؼخًِ دسحع١خ حٌّظؼؼش٠ٓ حٌطالد ػٍٝ ِزىشح حٌظؼشف  -4

 طفٛلُٙ ػٍٝ ٌٍلفخظ حٌّظفٛل١ٓ حٌطٍزش طشـ١غ  -5

  حٌطالر١ش ٔشطشٚحأل ػّخيحأل فٝ حٌّشخسوش ػٍٝ حٌطخٌذ كغ  -6

 حالؿظّخػخص ٘زٖ ػٓ حٌّالكظخص ٚطغـ١ً ػٕٙخ حٌّغجٛي حٌطٍزش رّـّٛػش دٚس٠ش رظفش حالؿظّخع -7
  

 لتنفيذ الريادة العلمية باألقسام العلمية المختلفة: لياتتم وضع آ 
  ػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ رخٌمغُأِٓ  ػ١ٍّخ سحثذح ؽخٌذ 31-81 ٌىً ُحٌمغ ٠لذد  .6

     ِؼً) رٗ حالطظخي ٚٚع١ٍش رٗ حٌخخطٗ حٌّىظز١ش حٌغخػخص طلذ٠ذ ِغ  ِٚىظزٗ حٌؼٍّٝ حٌشحثذ حعُ ػٓ حالػالْ  .8

  ٚ طفلظٗ حٌخخطش ػٍٝ حالٔظشٔض(أ حالٌىظشٚٔٝ حٌزش٠ذ

 .ٚحٌطالد ٚسفؼٗ ٌٛكذس حٌـٛدس شٙشٞ طمش٠ش حطذحس  .3

      
 

 األٔشطخ اٌطالثُخ 9/2

 عدد من ة كل عام تشكيل ييتم فى بدا،  )رياضية وفنية وثقافية( تنفذ الكلية العديد من األنشطة الطالبية
مختلفة فى المجاالت الؽير أكاديمية )لجنة اجتماعية ، جوالة وخدمة عامة، لجنة فنية، لجنة اللجان ال

ية ولجنة االنشطة العلمية( يشرؾ عليها نخبة من أعضاء هيئة رياضية، لجنة األسر الطالبية، لجنة ثقاف
التدريس يتم تعيينهم من قبل ا.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. تقوم هذه اللجان باإلشتراك مع 
أخصائين رعاية الشباب بالكلية بوضع خطة األنشطة الطالبية خالل العام الدراسي وتعتمد من وكيل الكلية 

حصلت الكلية على مراكز متقدمة فى األنشطة الطالبية وقد ، تعليم والطالب ثم من مجلس الكليةلشئون ال
 .مكافات ماليه وعينيه. ويتم منح الطالب الحاصلين على مراكز متقدمه على المستوى المحلى/الدولى

 

  أن نسبةالب % من الط29نشطة الطالبية أجاب استبيان لمعرفة نسبة مشاركة الطالب فى األعند اجراء 
 .%71حوالى  مشاركةال

 رضاء الطالب 9/8

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

 ب عن الخدمات الطالبيه وقد قامت وحدة الجوده بتحليل تم عمل نماذج استبيان لقياس مدا رضاء الطال
التي قامت بعرض مقترحات للتحسين  مجلس الكليةاالستبيانات وصياؼتها في تقرير تم عرضه علي 

 التخاذ قرارات تصحيخيه بشأنها.
الشكل البيانى النالى يوضح متوسط رضا الطالب عن كفاءة العملية التعليمية ومدى كفاية الموارد 

 ( من مختلؾ الفرق الدراسية082، عدد الطالب المشاركين فى استطالع الرأى )لتعليميةا



 

 

  

 جامعة الزقازٌق  

 6102/ 6102التقرير السنوى للكلية_______________________________________ كلٌة الطب البشرى

 35 

 
 

 

 غَُٓاٌخشاٌُبد ِزبثعخ  9/9

  تطوير تقدم في مركز  لتحسين مهارات الخريجين لسوق العملموثقة ومعتمده توجد لدى الكلية برامج

  .ليم الطبيالتع

  ا يشارك " سنويدليل للخريجينيتم إصدار "وولكنها بدون توجه وظيفى  قواعد بيانات للخريجينتم انشاء
دليل الخريجين خالل تلك االحتفالية كما ويتم توزيع . يتم تنظيم احتفالية للتخرج سنويا الطالب في اعداده 

تشكيل مجلس وتم  لخريجينارابطة لمقرا  صيقد تم تخص. و تم وضعه على الموقع االلكترونى للكلية
علي الفيس بوك بها تم انشاء صفحة خاصة كما ووضع خطة العمل تحديد مهامها ومسئولياتها ادارتها و

 .للتواصل مع الخريجين

 

 برامج التنمٌة المهنٌة المستدامة 9/11



 

 

  

 جامعة الزقازٌق  

 6102/ 6102التقرير السنوى للكلية_______________________________________ كلٌة الطب البشرى

 36 

 ّش حٌزشحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش لخِض  حٌى١ٍش رخؿشحء دسحعش العظطالع أسحء عٛق حٌؼًّ فٝ حٌخشؿ١ٓ ِٚذٜ ِالث

ٓ فٝ ٚصحسس ظ١ف حٌّخظٍفش ٌخش٠ـٝ حٌى١ٍش ِّؼ١ٍؿٙخص حٌظٛأسحء ٘زٖ حٌذسحعش حعظطالع  حٌلخ١ٌش، ٘ذفض

حٌظلش، حٌّغظشف١خص حٌخخطش، ٔمخرش حألؽزخء، حػخفش حٌٝ حعظطالع أسحء لطخع وز١ش ِٓ حٌّٙظ١ّٓ 

 ى١ٍش.رخٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش ِٓ خش٠ـ١ٓ ٚؽالد ٚحػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ رخٌ

  ُطُ حعظلذحع رشٔخِؾ ٌٍـٛحٔذ حٌمخ١ٔٛٔش ٌالؽزخء الؽزخء حالِظ١خص وششؽ ٌٍظؼ١١ٓ رخٌى١ٍش وّخ طُ طمذ٠

 ؽخٌذ رخٌفشق حٌّخظٍفش. 411كضِش طذس٠ز١ش ػٓ ِٙخسحص حٌزلغ حٌؼٍّٝ ألوؼش ِٓ 

 

 األخرى نشطةالبحث العلمى واأل -11
 
 

 خطة البحث العلمى 11/1

 لمى مرتبطة بخطة الجامعه والتوجهات القومية واحتياجات المجتمعتوجد بالكليه خطة للبحث الع 

 

  تم اعتماد الخطة البحثية  حيث  ِٓ ِـٍظ حٌى١ٍشِـخٌظ حأللغخَ ِٚٚؼظّذس ِٓ حٌخطٗ حٌزلؼ١ش ِٛػمش

 . 01/7/6107لكلية الطب البشرى، جامعة الزقازيق من قبل مجلس الكلية   6108-6107للسنوات 

 زى بالكلية وربطه بالخطة البحثية والرسائل العلمية للمسجلين بالدراسات العليا من تم تطوير المعمل المرك

خالل تقسيم الوحدات داخل المعمل المركزى وإعادة توزيع األجهزة واإلداريين واألطباء على الوحدات، 

 و طباعة مطويات وملصقات عن خدمات المعمل المركزى.
 

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

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

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

 دمة المجتمع وتنمية البيئة. ال توجد خطة بالجامعة للبحث العلمى. لشئون خ
 

  تم تشكيل لجنةIRB  وقد أعيد تشكيل . 02/06/6118واعتماد هذا التشكيل من مجلس الكلية بتاريخ

 والذى تم اعتماده  اللجنة وفقا القواعد واالجراءات الدولية المعتمدة فى هذا الشأن. وتم اعتماد التشكيل الجديد

وكذلك نماذج أو رسالة إعداد نماذج للتقدم للجنة بورقة بحثية . تم  6100من مجلس الكلية لشهر ديسمبر 

وبالفعل بدأت اللجنة الجديدة فى ممارسة مهامها لالارتقاء . ...الخ الموافقة الكتابية للمرضى والمتطوعين

 بمستوى البحث العلمى فى الكلية.

 

  وتكول بحثى واجراء التعديالت المطلوبة.بر 7711قامت حتى االن بمراجعة 

  تم استحداث لجنة اخالقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب فى البحث العلمى على مستوى الجامعة وتشارك
 بها الكلية.

 

 كفاءه العملٌه البحثٌة الموارد المتاحة و 11/3

  الحيوان ووحدة الخاليا الجذعية يوجد مركز للبحوث الطبية بالكلية وحدة بيولوجيا الخلية ووحدة بيت

 بحث على الخاليا الجذعية وزع االنسجة. 06حتى االن منهم  6107بحث به منذ  613وتم اجراء 
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 تم عمل حصر لجميع الرسائل العملية المسجلة بالكلية وابحاث الترقية على قواعد بيانات الجامعة 

 21 % ى البحث العلمىمن أعضاء هيئه التدريس بالكلية مشاركين فعلى األقل 

 مهام علميه للتدريب ،  9بعثه مشتركه مع دول اوربيه مختلفه مثل اليابان وفرنسا والمانيا  61توجد

 منح مقدمه من دول مختلفه  01

 مرض السكر  مرض الثالثيميا،االبحاث فى معالجة بعض المشكالت المجتمعية مثل يتم االستعانةب

 وامراض السمنة. Cس فيرو

 6107جائزة للنشر الدولى من  966التدريس على  حصل اعضاء هيئة 

  من أعضاء هيئة التدريس بالكلية21   نسبه أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى البحث العلمىتبلػ %.  
 

 حألرلخع حٌّطٍٛرش ٌٍظشلٝ ٌذسؿظٝ  غخٌز١ظٙخرلغ ٚ  2151كٛحٌٝ  رلخع حٌّٕشٛسس ِل١ٍخ ٠زٍغ ػذد٘خحأل

 ِغخػذ.ٚأعظخر 
 

 رلؼخ 517شٛسس د١ٌٚخ ػذدُ٘ رلخع حٌّٕحأل.   

  ًتضم الكلية أعضاء . هذا وػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ رخٌى١ٍش ػٍٝ ؿٛحثض حٌذٌٚش حٌظشـ١ؼ١ش أِٓ  6كظ

  .هيئة تدريس سبق حصولهم على جوائزمحلية/  دولية/ عالمية 

  ٌُ ُش فٝ حٌّـظّغ١ٔظخؿ١ش ٚحٌخذِحٌؼ١ٍّش ِٓ ؿخٔذ حٌّئعغخص حال رلخعحألطم١١ُ ٔظخثؾ ٠ظ 

 ُطط٠ٛش حٌّـٍش حٌؼ١ٍّش ٌٍى١ٍش ٌظظزق ػٍٝ شزىش حالٔظشٔض ٌٚٙخ طظ١ٕف ِؼظشف رٗ ػّٓ حٌّـالص  ط

 كظٝ حالْ. 8165رلغ رٙخ ِٕز  687حٌذ١ٌٚش، ٚطُ ٔشش 
 

  تشجٌع وتحفٌز البحث العلمى  11/4
 

 ل تشجع الكلية البحوث العلمية المشتركة بين األقسام و حيث ؼالبا ما يقترح مشرؾ ثالث فى الرسائ
 خارجى من القسم. 

  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
 .ا بالنشر فيهاومنحهم شهادات تقدير وفقا للمستوى العلمى للدورية العلمية التى قامو

  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.     

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

 .والمهارات واالتجاهات السلوكية المستهدفة
 

 وقد التسجيل  –اإلعداد والتنظيم والتسليم   من خاللت العلمية يتم مشاركة الطالب فى المؤتمرات والندوا
 .ضمن برنامج المؤتمراتبدأت الكلية فى اشراك الطالب فى البحوث العلمية 

  خاللالجدول التالى ٌوضح بٌان باسماء الندوات والمؤمراات وورش العمل التى عقدت فى الكلٌة 
2116/2117 
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 اٌمغُ سَخاٌزب اعُ اٌّؤرّش/وسشخ اٌعًّ #

 اٌمٍت لغُ 1/13/7116 -14/ اٌذِىَه االوعُخ ِؤرّش  .1

 اٌعظبَ لغُ 71/7116/ 1  اٌعظبَ ٌمغُ ِؤرّش  .2

 اٌّزىؽٕخ لغُ zika 14/7/7116 فُشط عٓ ٔذوح  .3

 اٌّغبٌٍه لغُ 7116/ 16/ 7 اٌّغبٌه لغُ ِؤرّش  .4

 اٌعبِخ اٌجبؽٕخ لغُ 7116/ 18/ 7 اٌظّبء اٌغذد ِؤرّش  .5

 وارْ أف لغُ 7116/ 18/ 7 والرْ ٔفاال ٌمغُ ٔذوح  .6

 اٌعذوي ِىبفحخ وحذح 71/7/7116 اٌعذوي ِىبفحخ شىة ووسن  .7

 لغُ اٌىُُّبء 18/7/7116 ٌمغُ اٌُىُبء اٌضبًٔ اٌعًٍّ اٌٍمبء  .8

 واٌزىٌُذ إٌغبء لغُ 6/4/7116 إٌغبء لغُ ِؤرّش  .9

 إٌفغُخ لغُ 74/4/7116 إٌفغُه ٌمغُ عًٍّ ٌمبء  .11

 عبِخ طحخ لغُ 74/4/7116 اٌعبِخ اٌظحخ ٌمغُ ُّخاٌعٍ إٌذوح  .11

 لغُ االٔف واالرْ 78/4/7116 اٌغّعُبد ؽت ٌىحذح ِؤرّش  .12

 لغُ اٌجبؽٓ اٌعبِخ 11/5/7116 اٌظّبء اٌغذد ِؤرّش  .13

 ؽت االوساَ 9/5/7116 اٌُىَ اٌعبًٌّ ٌطت االوساَ  .14

 ؽت االؽفبي 7/6/7116 اٌذَ اِشاع ِؤرّش  .15

 لغُ االشعخ 75/9/7116 خذاخٍُاٌز االشعخ ٌمغُ ٔذوح  .16

 لغُ اٌّغبٌه اٌجىٌُخ 75/8/7116 اٌجىٌُخ اٌّغبٌه ٌمغُ ِؤرّش  .17

 لغُ ؽت االعشح 75/5/7116 ِؤرّش ؽت االعشح  .18

 لغُ اٌّزىؽٕخ 76/4/7116 اٌّعذَه االِشاع ِؤرّش  .19

 لغُ إٌغبء واٌزىٌُذ 19/11/7116 ِؤرّش لغُ إٌغبء واٌزىٌُذ  .21

 
 

 7112د واٌّؤرّشاد اٌزً رّذ فً اٌىٍُخ خالي اٌعبَ بٌان باسماء الندوا

 اٌمغُ اٌزبسَخ اعُ اٌّؤرّش/وسشخ اٌعًّ #

 ولغُ اٌذِىَخ األوعُخ عشاحخ لغُ ِؤرّش  .1

 وأعظبة ِخ

 األوعُخ عشاحخ لغُ 11-17/1/7112

 ّخاٌ ولغُ اٌذِىَخ

 ِع ثبالشزشان عظبةاألو

 اٌظحخ ِذَشَخ

اٌّخ  عشاحخ لغُ 14/1/7112 لغُ واالعظبة اٌّخ ٌغشاحخ عًٍّ ٌمبء  .7
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 اٌّخ ولغُ واالعظبة واعظبة ِخ عشاحخ

 عظبةاألو

 األؽفبي لغُ T.R.B 3 71/3/7112 دوسح ٌٍّشػً رضمُفً َىَ  .3

 اٌغشاحخ اٌعبِخ لغُ 78/3/7112-72 اٌُذ ٌغشاحخ االوي اٌعًٍّ اٌٍمبء  .4

 ثبصىٌىعً وٍُٕىً لغُ 78/3/7112 االوٍُُٕىً  اٌجبصىٌىعً ٌمغُ ٔذوح  .5

 ؽت االوساَ لغُ 6/4/7116 ِؤرّش ؽت االوساَ ٌمغُ ٔذوح  .6

 اٌغٍذَخ لغُ 31/3/7116 اٌغٍذَخ لغُ ِؤرّش  .2

 اٌعظجُخ لغُ 7/4/7112  اٌعظجُخ ٌالِشاع اٌعبًٌّ اٌُىَ  .8

 واٌزىٌُذ إٌغبء لغُ 6/4/7116 إٌغبء لغُ ِؤرّش  .9

 إٌفغُخ لغُ 31/4/7112 إٌفغُه ٌمغُ عًٍّ ٌمبء  .11

االؽفبي ثبٌزعبوْ ِعً لغُ  ٌمغُ ِؤرّش  .11

 االشعخ

 االؽفبي لغُ 4/5/7112

 إٌغبء واٌزىٌُذلغُ  18/5/7112 اٌغذح اٌذسلُخ ِؤرّش  .17

 لغُ إٌغبء واٌزىٌُذ 71/5/7112 اٌظّبء اٌغذد ِؤرّش  .13

 لغُ اٌّزىؽٕخ 71/2/7112-19 ِؤرّش االِشاع اٌّزىؽٕخ  .14

 لغُ اٌزخذَش 72/2/7112 اٌزخذَش ِؤرّش  .15

 اٌزخذَشلغُ  79/11/7112 ح اٌعٕبَخ اٌّشوضحوحذ ٔذوح  .16

 إٌفغُخلغُ  76/11/7112 ٌٕفغُخا ٌمغُ ِؤرّش  .12

اٌىٍُخ "اٌزحذَبد فً اٌزعٍُُ ِؤرّش   .18

 اٌطجىىاٌجحش اٌعًٍّ وخذِخ اٌّغزّع"

 اٌىٍُخ 75-76/11/7112

 
 تموٌل البحث العلمً  12/4

  عة.علي موازنه الجامأساسا مصادر تمويل البحث العلمى تعتمد 
 

 يتم قياس مردود المخصصات  منسبه التمويل الذاتى إلي التمويل الحكومى للبحث العلمى ضعيفة ول
 المالية المنفقة على البحث العلمي.

 

 طمذ٠ُ ؽٍزخص : ًحطخزص حٌى١ٍش رؼغ حالؿشحءحص ط٠ًّٛ حالرلخع حٌؼ١ٍّش ِؼ 

 رحص حٌطخرغ حٌخخص%ِٓ دخً حٌٛكذحص 3ض ٔغزش ١طخظ -6

 ٚق حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ طٕذض ٔغزش ِٓ ١طخظ -8

 حٌزشٔخِؾ حٌّخ١ٌضٜض ٔغزش ِٓ ١طخظ -3

 

 

 مشروعات بحثٌة ممولة واتفاقٌات 11/6
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  اتفاقية تعاون  67شاركت الكلية  فى مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات بحثية محلية و دولية ويوجد

ين على هذه روسيا ونسبة الحاصل -ماليزيا  –اليابان –مشترك مع دول أوروبية مختلفة مثل فرنسا 

 سنويا من أعضاء هيئة التدريس. 7-7البرامج سنويا 

  حوخد١ّ٠ش حٌزلغ حٌؼٍّٝ، ِششٚػخص رلؼ١ش ٌِّٛش ِٓ  4طٛؿذ رخٌى١ٍشErasmusK Tempus  

 ٕٛخاص بها ٠خ طٕظُ حٌى١ٍش ِئطّش ع 

   ظمت دولية  ون –محلية  –شارك الكثير من أعضاء هيئة التدريس فى العديد من المؤتمرات اإلقليمية

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

 المؤتمرات العلمية والندوات الخاصة باألقسام اإلكلينيكية.

  ُ8166/8167ِئطّشح ػ١ٍّخ  36 مذِئطّشحص ِٓ لزً حٌظخظظخص حٌّخظٍفش رخٌى١ٍش ٚلذ طُ ػ ػمذ٠ظ 

 

 خشٜ ِؼً و١ٍش حٌظّش٠غّشحص خخطش رخٌى١ٍخص حألطشخسن حٌى١ٍش فٝ ِئط 

 

  حٌّل١ٍش ٚحٌذ١ٌٚش خخطش ك١ّٕخ ٠ىْٛ ٌذٜ حٌزخكغ  ػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ فٝ حٌّئطّشحصأطذػُ حٌى١ٍش ِشخسوش

رلغ ِمزٛي ٌٍٕشش فٝ حٌّئطّش. ٚلذ طذس لشحس ِئخشح رض٠خدس ِزٍغ دػُ أػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ٌلؼٛس 

 حٌّئطّشحص
 

 حالِظ١خص فٝ  ٌٍطالد ش عٕٛى حصِئطّش 4فؼال ػٓ ػمذ ٌٍّشخسوش فٝ ِئطّش حٌى١ٍش  طشـغ حٌى١ٍش حٌطالد

8162 

 

  ػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ فٝ ػؼ٠ٛش ١٘جخص د١ٌٚش أِٓ  ٠2شخسن ػذد 
 

 ( ًّ٠ظُ حالػذحد ٌؼ (proposal ٚحٌزلغ ٍذسحعخص حٌؼ١ٍخ ٌٌٙزح حٌّششٚع ِغ حألعظخر حٌذوظٛس ٚو١ً حٌى١ٍش

غ حألعخطزس حٌّظش١٠ٓ حٌؼخ١ٍِٓ رخٌٛال٠خص حٌّظلذس حألِش٠ى١ش ٚحألِش٠ىخْ الٌمخء ٌٍظٕغ١ك ِحٌؼٍّٝ رخٌى١ٍش 

 ِلخػشحص ٚػًّ ٚسػ ػًّ رى١ٍش حٌطذ ؿخِؼش حٌضلخص٠ك ٚرٌه أػٕخء طٛحؿذُ٘ رّظش.

 

  ُ٘ػؼٛ فٝ حٌٍـخْ حٌؼ١ٍّش حٌذحثّش  65. رخالػخفش حٌٝ حعظخرح  ٠68ٛؿذ رخٌى١ٍش ِلىّْٛ د١ٌْٚٛ ٚػذد

 (8166 -8112ٌلخ١ٌش )حٌذٚسس حٌٍظشلٝ 

 

 

 

 الدراسات العلٌا -11
 

 

 اٌزعشَف ثجشاِظ اٌذساعبد اٌعٍُب 11/1

  يتم التعريؾ ببرامج الدراسات العليا حيث يوزع على جميع طالب الدراسات العلياCD  بها جميع

وجارى االعداد لعمل دليل للدراسات العليا بحيث يحتوى على جميع البيانات  المعلومات المطلوبة
المعلومات واالجراءات واللوائح والقوانيت المنظمة للدراسات العليا بالكلية والتى يحتاجها الدارسون . و

 وفور االنتهاء من اعداد الدليل سيتم طباعته وتوزيعه على جميع الطالب المسجلين بالكلية. 
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 خاٌذسعبد اٌعٍُّه إٌّّىح

  6102حتى دور اكتوبر  الخمس سنوات الماضيةعدد الدرجات العلمية الممنوحة من الكلية خالل بلػ : 

 دكتوراه  من الداخل والخارج درجة  230وماجستير  درجة 6601

 اٌعٍُّخ اٌزعٍُُّخ فٍ اٌذساعبد اٌعٍُب 11/7

 حػذحد الثلش ٌٍذسحعخص  8167/8162خالي ١ظُ عٚ ٚسٜ ٌٍٛحثق حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ.٠ٛؿذ ٕ٘خن طلذ٠غ د

٠ش رل١غ طشطمٝ رّغظٜٛ حٌذحسع١ٓ ٚطلٛر حٌى١ٍش ػمظُٙ رل١غ طـزد ح١ٌٙخ حٌؼ١ٍخ ؿذ٠ذس رٙخ طغ١١شحص ؿٛ٘ش

 حػذحد ِظضح٠ذس ِٓ حٌطالد فؼال ػٓ طلغ١ٓ ٚػغ حٌى١ٍش حالوخد٠ّٝ ٚحٌظٕخفغٝ ر١ٓ حٌى١ٍخص حٌّٕخظشس.

 

  حٌظٟ طظٕخعذ  ِغ حكظ١خؿخص ٚحٌذوظٛسحس ٕ٘خن طٛط١ف ِٛػك ِٚؼظّذ ٌزشحِؾ  ِٚمشسحص حٌّخؿغظ١ش

ِٓ ِـخٌظ طُ ػًّ ٘زٖ حٌظٛط١فخص ِٚشحؿؼظٙخ ٚحػظّخد٘خ ِٓ  حٌلذ٠ؼش . شوخد١ّ٠سحص حألحٌّـظّغ ٚحٌظطٛ

 حاللغخَ حٌّؼ١ٕش

 حٌّخؿغظ١شرخالػخفش حٌٝ ِؼخ١٠ش ػخ١ٌّش  ش٠ظُ ططز١ك حٌّؼخ١٠ش حألوخد١ّ٠ش حٌم١ِٛش حٌم١خع١ش حٌؼخِش  ٌذسؿ

حٌّغظ٠ٛخص ِغ سحعخص حٌؼ١ٍخ ٠ظزٕخ٘خ ٌظظّخشٝ ِٕخ٘ؾ حٌذٚ  ٠Benchmarkخظخس٘خ حٌمغُ حٌّخٔق ٌٍذسؿش 

 حٌؼخ١ٌّش ٚطغؼٝ حٌٝ حٌٛطٛي ح١ٌٙخ
  
 ِشحؿؼ١١ٓ خخسؿ١١ٓ . ش١ش رٛحعطرشحِؾ حٌّخؿغظ ش٠ظُ ِشحؿؼ 
 

 شٚطظٛحفك ِلظٜٛ حٌّمشسحص حٌذسحع١ حٌّّٕٛكش شفٗ ٌىً رشٔخِؾ ِغ حٌذسؿطظٕخعذ ِخشؿخص حٌظؼ١ٍُ حٌّغظٙذ 

ٖ حٌّمشسحص زػزخء حٌم١خَ رظذس٠ظ ٘أ١٘جٗ حٌظذس٠ظ ٚػؼخء أِغ ِخشؿخص حٌظؼٍُ حٌّغظٙذفٗ وّخ ٠ظالءَ ػذد 

 حٌظذس٠ظ ِغ حٌّمشسحص حٌظٝ ٠شخسن فٝ طذس٠غٙخ . شٚوزٌه ٠ظالءَ حٌظخظض حٌؼٍّٝ ٌؼؼٛ ١٘ج
 

 

 ٔظبَ اٌزغغًُ و االششاف اٌعٍٍّ 11/3

 رخٌى١ٍش فٟ طٛسس لٛحػذ  شٕ٘خن لٛحػذ ر١خٔخص ٌطالد حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ ٚحٌّغـ١ٍٓ ٌٍذسحؿخص حٌؼ١ٍّ

 حٌىظش١ٔٚش  ٚخٔخص ٚسل١ٗ ر١

  ٚطُ حٌزذء حٌّششٚػخص حٌزلؼ١شطُ حسعخء خطٛحص ِٛكذس ٌٍظغـ١ً الؿشحءحص حٌّخؿغظ١ش ٚحٌذوظٛسحٖ ٚ وزٌه ،

 8162رخٌؼًّ فٝ ٔظخَ حٌظغـ١ً حال١ٌىظشٚٔٝ فٝ ١ٌٛ٠ٛ 
 

 ةلى مشكألدكتوراه لحل وآخر لالماجستير  ةتدريس بكل قسم للعمل كمنسق لدرج ةيتم بتكليؾ عضو هيئ 
 للطالب

  ُحٌضحَ حأل٠ظ( لغخَ رؼًّ وشحعٗ ٔشخؽLog book ٌىً ؽخٌذ رٙخ ؿ١ّغ حأل ) ٔشطٗ حٌظٝ ٠مَٛ رٙخ خالي

ِٓ ٘زٖ ػٍٝ حأللً %  75رؼذ حعظىّخي ذخٛي حالِظلخْ حال حٌغّخف ٌٍطخٌذ رٚال ٠ظُ  شفظشٖ طغـ١ٍٗ ٌٍذسؿ

  Seminar , Conference ,Discussion , Practicalٔشطش حأل
 

  َطغـ١ٍٙخ سخالي فظش شحٌّششف١ٓ رؼًّ طمش٠ش عٕٜٛ ػٓ ِذٜ حٔـخصٖ ٌٍشعخ٠ٌٍظض 

 

 رمىَُ ؽالة اٌذساعبد اٌعٍُب  11/4

 ٌالِظلخٔخص ٚوزٌه ٔظُ ٌٍّلخعزش فٝ كخٌش حٌل١ٛد ػٕٙخ ٚحػظّخد٘خ ِٓ حٌٍـخْ حٌّخظظش  ١١ُمطُ ٚػغ  ِؼخ١٠شط

 ِٚـٍظ حٌى١ٍش .
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  ًّػٍٝ ؿذٚي ِٛحطفش حالِظلخٔخص حٌخخطش رخٌٛسق  طّض ِطخٌزش حأللغخَ رؼًّ د١ًٌ خخص رٙخ ٠شظ

 رلخع حٌّضِغ حؿشحإ٘خ دحخً حٌى١ٍش.حالِٛحػ١ذ حالِظلخٔخص ٚٚطف ٌطز١ؼظٙخ.  –حٌظلش٠شٜ 
 

   طُ حسعخء لٛحػذ ِلذدس رشؤْ طظل١ق ٚسطذ دسؿخص حٌظلش٠شٜ ٌطالد حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ ٚحرالغٙخ ٌٍغخدس

 سإعخء وٕظشٚالص ؽالد حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ.
 

 ٍٚ٘زٖ حٌٛػ١مش ِٛػمٗ ِٚؼظّذٖ ِٓ خالي ٔظخَ ١ش ٌذ٠ٙخ ٚػ١مش حؿشحء ػًّ ٌطخٌذ حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ حٌّظؼؼش حٌى

 ػّخْ حٌـٛدس رٙخ .

 

 سػبء ؽالة اٌذساعبد اٌعٍُب  66/5

  يتم عمل استطالع للرأى لقياس رضاء طالب الدراسات العليا ويتم بالفعل تحليل نتائج التقييم لالستفاده
، عدد المشاركين فى استطالع البرامج وال توجد صعوبات فى اجراءات منح الدرجات العلميةمنها فى تطوير 

 طالب من المسجلين من داخل وخارج الكلية. 92الرأى 

 :الشكل البيانى النالى يوضح مدى رضاهم عن نظام الدراسات العليا بالكلية 
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 اٌّشبسوخ اٌّغزّعُخ ورُّٕخ اٌجُئخ  - 17
 

 06-0 للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  

بحيث تضم قطاع عريض من مراكز وقرى المحافظة  6102/6102فى عام  لخدمة المجتمعتم وضع خطة 

على خمس اهداؾ  ، اشتملتوعمل قاعدة بيانات وحساب المعدالت الحيوية ووضع اولويات جديدة للمشاكل

 اساسية:

 الصحية للمشكالت وحلول بيانات قاعدة وعمل المحيط للمجتمع الصحية االحتياجات قياس -:االول الهدؾ

 لها
  مشكالتهم وحل معهم التواصل فى دورها وتفعيل الخريجين متابعة وحدة اداء تطوير :الثانى الهدؾ
 لمتطلبات تبعا جديدة وحدات واستحداث الخاص الطابع ذات الوحدات فى العمل تحسين :الثالث الهدؾ

  المحيط المجتمع
 المرضى وعالج التشخيص و الوقاية فى العالجية و الوقائية الطبية القوافل دور تحسين:الرابع الهدؾ

 المحتاجين
  والصحي البيئية المشكالت حل فى العلمى البحث دور الخامس: تفعيل الهدؾ
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 2115/2116لسنة  المجتمع خطة تحدٌد احتٌاجات 12-2-
 

 اٌّغزهذف اٌضِٓ اٌالصَ اٌّخشعبد االحزُبعبد اٌجششَخ األٔشطخ اٌهذف

 ص٠خدس

 ِٙخسحص

 ِؼخٟٚٔ

 حػؼخء

 ١٘جش

 حٌظذس٠ظ

ٚحٌّّشػخ

 ص

 ٚحٌطالد

 حٌؼًّ فٟ

 ح١ٌّذحٟٔ

طذس٠زش 8 دٚسس  

   ػًّ

حفشحد  ِغ حٌظٛحطً

 حٌّـظّغ

 حٌّخظٍفش ٚحٌطشق

 رذلش حٌز١خٔخص ٌـّغ

 ٚؽشق حٌفلض

 حٌـّٛػٟ

 ِٓ حٌظذس٠ظ ١٘جش حػؼخء

 حٌّـظّغ ؽذ لغُ

 ٚحٌغَّٛ حٌششػٝ ٚحٌطذ

 ِذسط 5 ٚ أعظخر :

 لخػش ِىظز١ش حدٚحص

 طذس٠ذ

 ذوا الميداني العمل فريق
 عالية تواصل مهارات
 قادرين

 الفعال التواصل على
 وجمع

 والفحص البيانات
 الجموعي

 وجودة بدقة

 االسبوع في ايام
 ص من
 ظهرا 1 10 الى

 شهر خالل
 2016 نوفمبر

- 

 طلذ٠ذ

 ِٕخؽك

 حٌذسحعش

 ح١ٌّذح١ٔش

 حٌظلٗ لغُ 1

 طلذ٠ذ : حٌؼخِٗ

 حٌّطٍٛرش حالِخوٓ

 ٚحٌلظٛي

 حٌّٛحفمخص ػٍٝ

 حالدحس٠ش

 حٌز١خٔخص ٌـّغ

 ٚحٌفلض

 حٌـّٛػٟ

 حٌظذس٠ظ حػؼخء ِٓ 8

 ِؼخ١ٕ٠ُٚٙ ِٓ
 من مناطق 4 اختيار

 محافظة
 العمل لبدء الشرقية

 من اسبوعين
 2016 نوفمبر

 

 حٌششػٝ حٌطذ غُل 

 طلذ٠ذ : ٚحٌغَّٛ

 ِلخٚس

 ح١ٌّذح١ٔٗ حٌذسحعخص

 ( ِٛحػغ 3)

 - حٌغَّٛ ٚكذس 1

 حٌطٛحسة لغُ 2

 - حالطخرخص

 حٌّشػ١ٗ ٚحٌلخالص

 ؽز١ٗ فشق 3

 - رخٌّغظشفٝ

حعظ  ٌٕشش حٌـخِؼٝ

 ِٕٙش حخالل١خص

 حٌطذ

 ١٘جش حػؼخء 6 ػذد

 ِٓ وال ِٓ طذس٠ظ

 حٌششػٝ حٌطذ لغُ

 - )ٚحٌغَّٛ

 حٌطٛحسة ٚلغُ

 ِٓ ِـّٛػخص ػالع

 - حٌطالد

 ِـّٛػٗ وً فٝ 50 ) -

 حٌشحرؼٗ حٌفشلش ؽالد ِٓ

 )ح١ٌّذحٌٕٝ رخٌظذس٠ذ

 حٌطز١ش حٌٍّفخص ِغجٛي

 بيانات على الحصول
 واحصائيه ديموؼرافية

 الدراسة تحت للمناطق

 - مايو مارس شهر
- - 2017 

 على الحصول
 دقيقةعن دراسات
 التسمم حاالت

 واالصابات
 واالمراض

 بأخالقيات ىوالوع
 المهنه

 حٌظؼشف

 ر١خٔخص ػٍٝ

 حٌّـظّغ

 حٌؼًّ طٛص٠غ ف

 ٚحٌّغج١ٌٛخص

 ح١ٌّذح١ٔش حٌفشق ػٍٝ

 طظ١ُّ

 ٚطـ١ٙضحالعظز١خطخص

 ؿّغ ٚحعظّخسحص

 حٌز١خٔخص

 صِٕٟ ؿذٚي ٚػًّ

 ٌـّغ

 ِٓ حٌز١خٔخص

 حٌّخظخسس حٌّٕخؽك

 6 ح١ٌّذحٟٔ حٌفش٠ك ِٓ 5

 ِٕطمش ٌىً

 حٌؼًّ ػٍٝ ِششف 5

 ح١ٌّذحٟٔ

 ٚوّز١ٛطش ز١شِىظ حدٚحص

 ٌٍّٛحطالص ٚٚع١ٍش

 ر١خٔخص ػٍٝ حٌلظٛي

 ٚحكظخءحص د٠ّٛؿشحف١ش

 طلض ٌٍّٕخؽك ك٠ٛ١ش

 حٌذسحعش

 د٠غّزش ِٓ شٙٛس

 فزشح٠ش حٌٝ 2016

 ص٠خسحص 2017

 ِشط١ٓ ١ِذح١ٔش

 ػٍٝ حٌلظٛي

 دل١مش ر١خٔخص

 ِٚىظٍّش

 حٌظؼشف

 ػٍٝ

 ؿّٛػٟ فلض

 ّٛحؽ١ٌٍٕٓ

 حٌزلغ فش٠ك ِٓ 15 ػذد

 ِٓ ٚػذد ح١ٌّذحٟٔ

 الوؼشح حالِشحع سطذ

 حٔظشخسح

 د٠غّزش ِٓ شٙٛس

 حٌٝ 2016

 ػذد ػٍٝ حٌلظٛي

ِٓ 
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 حٌّشخوً

 حٌظل١ش

 حٌّٕظششس

 فٟ

 فجخص

 حٌّـظّغ

 حٌّخظٍفش

 حٌٕظخِٟ رخالخظ١خس

 ٌٍّٕخصي

 طُ حٌظٟ حٌّٕخؽك فٟ

 ٠ٚظُ حخظ١خس٘خ

 ػٓ حٌزلغ

 ٚحٌؼغؾ حال١ِزخ

 ٚحٌغىش

 عٟ حٌىزذ ٚف١شٚط

 حٌظذس٠ظ ١٘جش حػؼخء

 رخاللغخَ ِٚؼخ١ُٔٚٙ

 حٌّخظٍفش حالو١ٕ١ٍى١ش

 ِٚؼًّ حٌفلض حدٚحص

 ٌٍؼالؽ ٚحد٠ٚش

 2017 فزشح٠ش حٌذسحعش طلض حٌّٕخؽك فٟ

 ١ِذح١ٔش ص٠خسحص

َ 

 حٌّشػٝ

 ٚحالشخخص

 ٌخطش حٌّؼشػ١ٓ

 حالِشحع

 ٚػًّ حٌّزوٛسس

 لخػذس

 ٌٍّظخرؼش ٌُٙ ر١خٔخص

 ص٠خدس -

 حٌٛػٝ

 ٚٔشش

 حٌؼمخفش

 حٌظل١ش

 حفشحد ر١ٓ

 حٌّـظّغ

 لٛحفً 6 ػذد طٕف١ز

 حٌغٕش فٝ

 حٌؼالؿ١ش حٌمٛحفً ِٓ

 حٌمشٜ حٌٝ ٚحٌٛلخث١ش

 حالوؼش

 حٌز١جش ٌشجْٛ حٌى١ٍٗ ٚو١ً

 حٌّـظّغ ٚخذِش

 رخدحسس حٌمٛحلً لغُ •

 حٌز١جش

 ػٓ ر١خٔخص لخػذس ػًّ

 حٌمشٜ عىخْ

 ٚحٌٛفخس حٌّشع ِٚؼذالص

 سػخ ٔغزش ص٠خدس- شٙش 8

 ػٓ حٌّٛحؽ١ٕٓ

 ِشخسوش

 حٌخذِش فٝ حٌى١ٍش

 حٌظل١ش

 ح

 ػالؽ 2

 ٛحؽ١ٕٓحٌّ

- 

 ل١خط 3

 - حكظ١خؿخص

 حٌّـظّغ

 حٌّؼ١ٕٗ حاللغخَ سإعخء حٌششل١ش فٝ حكظ١خؿخ

 حٌّشخسوْٛ ٚحالؽزخء

 كغذ حٌمشٜ حخظ١خس•

 حٌٍّلش حٌظل١ش كخؿخطٙخ

 ػٓ ٚرؼذ٘خ

 ِغ حٌظؼخْٚ حٚ حٌخذِخص

 حخشٜ ؿٙخص

 رّذ٠ش٠ش حالطظخي•

 ٌٍّٛحفمش حٌظلش

 حٌمٛحفً فٝ ٚحٌّشخسوش

 ٚػًّ

 ٌٍمٛحفً صِٕٝ ؿذٚي

 حٌمشٜ فٝ ػٕٙخ ػالْٚحال

 ٚطـ١ٙض حٌّخظخسس

 حٌّىخْ

 حٌظٝ رخاللغخَ حالطظخي •

 حالؽزخء ٌظشش١ق طشخسن

 حٌمٛحفً فٝ ٌٍؼًّ

 ششوخص رؼذس حالطظخي•

 رخد٠ٚش ٌٍظزشع ٌألد٠ٚش

 ٚحالطظخي ٌٍمخفٍش

 ٌالشظشحن حالػّخي رشؿخي

 حٌمٛحفً ٌظ٠ًّٛ حٌى١ٍش ِغ

 حػؼخء ر١ٓ حؿظّخع•

 لخفٍش ٌىً حٌطزٝ حٌفش٠ك

 ٌظشط١ذ حٌظٕف١ز لزً

 ر١ٓ ٚحٌظٕغ١ك حٌؼًّ

 حٌؼالؿ١ش حٌخذِخص

 ٚحٌٛلخث١ش

 ٚع١ٍش طـ١ٙض •

 حالؽزخء ٌٕمً ِٛحطالص

 لزً ٚحالؿٙضس ٚحٌؼخ١ٍِٓ

 ص٠خسس وً

 حٌّشػ١ش حٌلخالص ػالؽ

 - حٌّخظٍفش

 حٌّٛحؽ١ٕٓ ٚػٝ ص٠خدس 3

 - حٌٛلخ٠ش رى١ف١ش

 حالِشحع ِٓ

 حٌّزىش حٌلخالص حوظشخف 4

 - ظٙٛس لزً

 حالػشحع

 ٌم١خط حعظز١خٔخص 5

 - حٌّـظّغ حكظ١خؿخص

 حؿشحءحص ٚحطخخر ٚطل١ٍٍٙخ

 حْ طظل١ل١ٗ

 حالِش ٌضَ

 حٌظل١ش ٚحٌؼمخفش شٙٛس 6

 الفشحد

 حٌّـظّغ

 ِؼذالص ٚؿٛد

 - الٔظشخس

 حالِشحع

 

  ٌٍى١ٍش و١خٔخص فخػٍش ٚحٔشطش ِظٕٛػش فٝ خذِش حٌّـظّغ ٚط١ّٕش حٌز١جش 68/63
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 _: توصياته وكانت 2017 اكتوبر 26 - 25 - من الفترة فى عقدوالمن عشر التاسع الكلية مؤتمر عقد
 0 المرضى وخدمة العلمى البحث مجال فى المختلفة الكلية اقسام بين التعاون زيادة •

 0 المختلفة الكلية باقسام العمل تطور ومتابعة الكلية مؤتمر انعقاد دورية على التاكد •

 0 المختلفة يةالكل اقسام بين مشتركة علمية جلسات عمل •

 والسادة الخدمة متلقى للسادة وذلك الجامعية والمستشفيات الطب كلية من المقدمة للخدمات تسويق عمل •

 المستشفيات تطوير فى المشاركة راؼبى
 0 الجامعية

 المجتمع لمشاكل الدقيق العلمى التحليل على بناءا للكلية القادم المؤتمر يكون ان •

 القادمة الفترة خالل ميدانية دراسة عمل وسيتم والنفسية واالجتماعية الصحية مشاكله وتشخيص الشرقاوى
 للمؤتمر محاور حلها وطرق المجتمع مشاكل لوضع
 القادم

 وحدة وتأسيس للجامعات األعلى والمجلس الكبار لتعليم العامة الهيئة بين الموقع البروتوكول تفعيل اعتماد 2
 - بالجامعة الكبار تعليم

 حاالت وعالج تشخيص على التمريض وهيئة االطباء جميع لتدريب شهريا تثقيفية ندوة ) 17 - ( عقد تم 3
 الشرقية بمحافظة الصحة وزارة مستشفيات بجميع واالدمان التسمم
 عمر احمد .د.أ الندوات بالقاء قام "واالدمان التسمم حاالت وعالج تشخيص " بعنوان السنة مدار على شهريا
 بالكلية الكلينيكيةا السموم استاذ

 - السكرى والقدم الخنازير انفلونزا من الصحية للتوعية الكلية موقع على مقالتين رفع تم 4

 القاهرة االحرار مستشفى فى والطيور الخنازير وانفلونزا الموسمية االنفلونزا عن ندوات 3 - عقد تم 5
 – اللطيؾ عبد د.ا الندوات تلك بالقاء قام .الزقازيق طب وكلية الجديدة

  بالكلية المجتمع طب استاذ المر

 

 اٌُبد رّضًُ االؽشاف اٌّغزّعُخ فً طٕع اٌمشاس ودعُ ثشاِظ اٌّؤعغخ وِىاسدهب 17/3

ٚػغ خطش ٌٍمٛحفً حٌؼالؿ١ش ٚحٌٛلخث١ش رل١غ ٠ظُ طغط١ش ِؼظُ حٌمشٜ رخٌّلخفظش خالي ٘زٖ حٌخطش ٠ٚظُ  -6

 الْ ػٕٙخ. حٌظٕغ١ك ِغ ٚو١ً ٚصحسس حٌظلش ٌذػُ حٌمٛحفً ٚحالػ

خطش ع٠ٕٛش ٌم١خط حكظ١خؽ حٌّـظّغ ٚسػخءٖ ػٓ حٌخذِخص حٌّٛؿٛدس ٚطل١ٍٍٙخ حكظخث١خ ٌّؼشفش حُ٘ حٌ -6

حٌّشخوً ٚحخظ١خس ِخ ٠ّىٓ كٍٗ ِٕٙخ ٚحسعخٌٙخ ٌٍـٙخص حٌّغجٌٛش ٌٛػغ كٍٛي ٚطٕف١ز٘خ ػُ طم١١ُ ٘زٖ حٌـٙٛد 

 حٌّززٌٚش رخػخدس حعظطالع حٌشأٜ  فٝ ٔفظ حٌّىخْ ٚكغخد حٌّؼذالص 

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

 ( رئيس قسم جراحة االوعية الدموية)

 ١ٍ٘ش ِؼً ؿّؼ١ش سعخٌش طشخسن حالؽشحف حٌّـظّؼ١ش فٝ حٔشطش حٌّئعغش فٕٙخن طؼخْٚ ِغ حٌـّؼ١خص حأل

 ٚرٌه فٝ حٌمٛحفً حٌؼالؿ١ش ٚحٌٛلخث١ش. ؽزخء فٝ خذِش حٌّـظّغأٚطٕخع حٌل١خس ٚؿّؼ١ش 

  ٕ٘خن طؼخْٚ ِغ ِذ٠ش٠ش حٌظلش فٝ طذس٠ذ ؽالد حٌغٕش حٌشحرؼش أػٕخء دسحعش ِخدس حٌظلش حٌؼخِش ٕٚ٘خن

رشٚطٛوٛي طؼخْٚ ٌظذس٠ذ أؽزخء حالِظ١خص فٝ ِشحوض ؽذ حالعشس ٚحٌٛكذحص حٌش٠ف١ش الوظغخد حٌّٙخسحص فٝ 

 حٌظؼخًِ ِغ ِشىالص حٌّـظّغ حٌّخظٍفش

  ٠ؼخ فٝ إٔ٘خن طؼخْٚ ِغ ِذ٠ش٠ش حٌظشر١ش ٚحٌظؼ١ٍُ ٌٕشش حٌؼمخفش حٌظل١ش فٝ حٌّذحسط ٚطشخسن حٌّذحسط

 ِخوٓ حٌالصِش الؿشحء حٌىشف حٌطزٝ ٌٍمٛحفً حٌطز١ش فٝ حٌمشٜ حٌظٝ ١ٌظ رٙخ ٚكذس طل١شحطخكش حأل

 ش فٝ حدحسس ؽزخء حٌؼشد ٌٍّشخسوش فٝ ػمذ دٚسحص طذس٠ز١ٕ٘خن رشٚطٛوٛي طؼخْٚ ِغ ِؼٙذ ِؼظّذ ٌأل

 صِخص ٚؽذ حٌطٛحسةحأل
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 ػمذ حطفخق ِغ طٕذٚق ِىخفلش حالدِخْ ٌظذس٠ذ ِذسر١ٓ ِٓ حٌطٍزش فٝ وً و١ٍخص حٌـخِؼش  

  

 : تستعين االطراؾ المجتمعية بالخدمات التى تقدمها المؤسسة مثل 

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

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

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

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

 الطبية الشرعية خدماتها في هذا المجال االستشارا

  رشحِؾ حٌذٚسحص حٌظذس٠ز١ش رخٌٛكذحص حٌخخطش ِؼً ٚكذس حٌىٛحسع حٌظٝ طمَٛ رذٚسحص حالعؼخفخص ٌىً فجخص

 حٌّـظّغ ٚ ٚكذس حٌغالِش ح١ٌّٕٙش حٌظٝ طمَٛ رذٚسحص ٌٍؼّخي ٚحٌّٛظف١ٓ

 ٠ضدحد ع٠ٕٛخ()ػذد حٌّشػ طمذ٠ُ حٌخذِش حٌظل١ش ٝ  

 

ػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ِٚؼخ١ُٔٚٙ فٝ رشحِؾ خذِش حٌّـظّغ ٚط١ّٕش حٌز١جش حٌّل١طش أطٛؿذ ِغخّ٘خص ٌٍطالد ٚ

 ِؼً:

 حٌمٛحفً حٌطز١ش  ٠شظشن ف١ٙخ أػؼخء ١٘جش حٌظذس٠ظ ِٚؼخ١ُٔٚٙ ٚحٌطالد   -

ٌمشٜ ٚطؼٍٓ ٔظخثؾ ٘زٖ ٠مَٛ حٌطالد رذسحعخص ٌم١خط حكظ١خؿخص حٌّـظّغ ٚ ػًّ حٌّغق حٌظلٝ الكذٜ ح   -

 حٌذسحعخص وً شٙش٠ٓ رؼذ حٔظٙخء وً سحٚٔذ

طٛؿذ حعشس ؽالر١ش طىشط ػٍّٙخ ٌٍظؼم١ف حٌظلٝ ٠شخسن ف١ٙخ ؽٍزش ِٓ حٌفشق حٌّخظٍفش ٚوٍُٙ ِٓ    -

 حٌّظطٛػ١ٓ فٝ حٌؼًّ ح١ٌّذحٔٝ

 

  وسائل قٌاس رضا االطراف المجتمعٌة واالستفادة من  نتائج القٌاس  12-4

 قياس رضاء المرضى عن الخدمة المقدمة لهم بالمستشفى الجامعى وكذلك فى القوافل الطبيةتتم دراسة ل 
 

 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 

 
 

 

 

 

 

 


