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 كلية الطب البشرى جامعة الزقازيقب النشرة الدورية لوحدة ضمان الجودة

 2017اإلصدار األول أكتوبر  

 

ZMQU NEWSLETTER, Issue no. 1/2017 

 
 نبذه عن وحده ضمان الجوده

 البشرى جامعة الزقازيق طبالبكليه 
 

 بقرار من مجلس الجامعة انشاء وحده ضمان الجودهتم  •
 .28/6/2005بتاريخ  349رقم 

 يتألف الهيكل التنظيمي للوحدة من العميد ، وكيل الكليه •
 لشئون التعليم والطالب ، وكيل الكليه للدراسات العليا 

 والبحث العلمي ، وكيل الكليه لشئون البيئه ، ومدير وحده 
 أعضاء هيئه  10ضمان الجوده ، ومجلس تنفيذي من 

معاونه ، ومنسقين الجوده باالقسام الهيئه التدريس ، و
 اإلداريين. والطالب

 

 الرؤية والرسالة 

 أهداف وحدة  ضمان الجودة

 ماذا يعنى تجديد االعتماد

-2016للكلية  األهداف االستراتيجية

2020 

تطوير برنامج بكالوريوس الطب 

 والجراحة

 2017أنشطة وحدة الجودة خالل عام 

 إعالنات هامة

 الرؤية
" تطمح الوحدة فى ان  

تصبح واحدة من 

وحدات الجودة الهامة 

التعليم فى مؤسسات 

العالى من خالل تبنيها 

تطويرها لمعايير و

الجودة المؤسسية 

واالكاديمية بالتعليم 

الجامعى على المستوى 

 المحلى واالقليمى " 

 

 الرسالة
" تهيئة اقسام الكلية العلمية  

وادارتها ووحداتها االدارية 
للوفاء بمتطلبات ومعايير الهيئة 
القومية لضمان جودة التعليم 
واالعتماد ، بهدف الحصول 
على االعتماد ، ونشر ثقافة 
الجودة والمساهمة فى عملية 
التحسين المستمر لالداء 
المؤسسى وفقا لمعايير الهيئة ، 
وكسب ثقة المجتمع فى خريجى 

  الكلية "

  

 أهداف وحدة ضمان الجودة

 
 0عقد المؤتمرات والندوات بين االقسام العلمية وادارات الكلية لنشر الوعى بثقافة الجودة  •

بين طلبة الكلية عن طريق تنظيم االجتماعات واشراك الطلبة فى انشطة نشر ثقافة الجودة  •

  .الوحدة

متابعة تطبيق استراتيجة الكلية فيما يختص بالجودة ) الرؤية والرسالة والغايات واالهداف ( بعد  •

 0اعتمادها واقرارها 

فة التى تصميم برامج تقييم وضمان الجودة بشقيها " االكاديمى والمؤسسى " فى ضوء الفلس •

  0حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 9001تخطيط وتنظيم وتنفيذ المراجعة الداخلية على نظام الجودة بالكلية طبقا لمعايير االيزو  •
:2008 

وضع نظام يكفل اعالم المجتمع بمستوى المؤسسة التعليمية بالكلية وقدرتها على تقديم الخدمة  •

 0 رسالتها المعلنةالتعليمية وفقا ل
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شهادة اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة 

 التعليم

 

 ؟لماذا نسعى لتجديد اإلعتماد

حصلت الكلية على اإلعتماد  •
من الهيئة القومية لضمان جودة 
التعليم واإلعتماد فى أغسطس 

2014. 

اإلعتماد هو الطريق الوحيد  •
للحصول على اإلعتراف الدولى من 

الدولية للتعليم الطبى الفيدرالية 
(WFME.) 

الفيدرالية صدور قرار  •
، الذى ينص الدولية للتعليم الطبى

 2023على عدم االعتراف سنة 
، ولن يعترف الغير معتمدةبالكليات 

ولن يسمح لهم بخوض  بخريجيها 
 .اختبارات الزمالة

 دور الطالب فى اإلعتماد

 

ظام بكالوريوس الطب والجراحة نتطوير   
 

 
من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر  154مجلس الوزراء بتعديل نص المادة  قرر •

، والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتكون 1972لسنة  49بالقانون رقم 
يسيتين للتدريب خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها دراسة لمدة سنتين تأس

 .اإلكلينيكى

يليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في جمهورية مصر العربية من خالل هيئة التدريب  •
، ثم امتحان نجاح ورسوب فقط وهو، 2016لسنة  210اإللزامى التى صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 

 يخضع الطبيب المتحان اخر كل خمس سنوات.

القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد اإلصدار الثانى من المعايير األكاديمية أصدرت الهيئة  •
م برامج تعليمية مبنية على ي(، حيث أصبحت كليات الطب المصرية مطالبة بتصمNARS/2017القياسية )

 مجموعة من الجدارات األساسية للخريج ليواكب التطورات العالمية فى مجال الرعاية الصحية.
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(2015اإلصدار الثالث )-معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد  
 

 

(2016-2020واألهداف اإلستراتيجية للكلية )غايات ال  
 

 .تحقيق التميز األكاديمي لكلية الطب على المستوى االقليمي و الدولي  .1 

قادر على تلبية إحتياجات المجتمع رفع كفاءة العملية التعليمية لتخريج طبيب متميز،  .2

 وحل مشكالته.

النهوض بالبحث العلمي الهادف و الوصول الى مخرجات تطبيقية و تشجيع االبتكارات  .3

 .العلمية

فعيل الدور الريادى للكلية فى النهوض بالمجتمع وحل مشكالته باالشتراك مع ت .4

 مؤسساتالمجتمع المدنى.

سين مستوى االداء ورفع مستوى الرضا وتحتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس  .5

 الوظيفى لهم

وتحسينالخدمات اإلدارية المساندة للعملية التعليمية  االداري بالكليةداء األ رفع كفاءة .6

 والبحثية والصحية ورفع مستوى الرضا الوظيفى لهم.

 بالكلية والتعلم التعليم مصادرتطوير الموارد العلمية و بيئة العمل و .7

 للكلية.لموارد الذاتية تنمية ا .8

 .نظم ادارة ضمان جودة التعليم الطبي بالكلية وتطوير دعم  .9
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2017بعض أنشطة وحدة ضمان الجودة للعام   
 

 
تجديد الحصول على شهادة األيزو الدولية  •

9001:2008 . 

عقد محاضرات تعريفية للطالب فى بداية العام  •
 عملية اإلعتماد .الدراسى عن دور الطالب فى 

 تفعيل لجان الجودة الداخلية باألقسم العلمية. •

إستطالع رأى ممثلى األطراف المجتمعية فى  •
 الخريجين.

إستطالع أراء الطالب للفرق االربع االولى فى  •
 الفاعلية التعليمية.

دعم الطالب إلعداد  ابحاث طالبية عن أفضل طرق 
 التاسع عشر.التقويم والمشاركة فى مؤتمر الكلية 

إستطالع أراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة  •
المعاونة واإلداريين وطالب الدراسات العليا فى مدى 

 تفعيل نظام الجودة بالكلية وفقا لمعايير اإلعتماد.

إعداد خطة تقويم الطالب للعام الجامعى  •
2017-2018 

، 2018-2017إعداد الخطة التدريبية للكلية  •
تدريبية للسادة رؤساء األقسام محاور  9والتى تشمل 

واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب 
 واإلداريين.

دارة إإعتماد مؤشرات األداء الرئيسية لنظام  •
 2018-2017الجودة للعام الجامعى 

إعتماد الخطة التنفيذية لتطوير البرنامج  •
 (.2017التعليمى وفقا للمعايير االكاديمية المحدثة )

فى الندوات التعريفية لألقسام العلمية  المشاركة •
 طار العام لبرنامج البكالوريوس الجديد.عن اإل

 
 
 
 

• . 

 إعالنات هامة
 

 

 للتواصل معنا
 

 
الجودة عن رغبتها فى ضم  تعلن وحدة •

طالب من مختلف الفرق الدراسية للجنة الطالبية 
ل اسمه ثانى ، فعلى من يرغب سرعة تسجيبالوحدة

 .26/10/2017ايام مؤتمر الكلية 

عقد دورة تقويم اإلمتحانات للسادة سيتم  •
 5/11/2017رؤساء األقسام يوم االحد الموافق 

تقويم البدء فى دورات تطوير التعليم وسيتم  •
 2017الطالب فى شهر ديسمبر 

سيتم البدء فى تنفيذ أول حزمة تدريبية  •
 2018للطالب فى شهر فبراير 

 

مقر وحدة ضمان الجودة بمبنى إدارة  •
 الكلية الدور الثالث.

مقر مركز تقويم اإلمتحانات بمبنى إدارة  •
الكلية الدور الثالث أمام وحدة ضمان 

 الجودة.
 االيميل:

Quality.assuarnce.unit@gmail.com 

 الموقع الليكترونى:
www.Zag.edu.eg 

 صفحتنا على مواقع التواصل االجتماعى:
Quality assurance Unit-ZFM 
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