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 الجامعة : كلٌة طب بنها ،/ اسم المؤسسة  -

 (  335 - 5447623 هاتف : ) -

   (  335 - 5447733 )الفاكس :  -

 http://www.benhamedicalschool.comالموقع على اإلنترنت :  -

 

 مٌد كلٌةـع –الجزار أحمد جودة / : األستاذ الدكتور  -صال أشخاص االت -

 ،  dr_ahmed_Elgazzar@yahoo.comالبرٌد اإللكترونً :    

 (8846364255) :موباٌل    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ةـــــدمــــــقـــم

ضمان الجودة واالعتماد هو حجر الزاوية في تحسين أداء أعضاء هيئةة التةدري و و ةد        

جعلةةا العولمةةة مةةن الضةةروري لكليةةاا الطةةب أن يكةةون االعتمةةاد علةة  ال ةةعيدين الةةوطني 

والدولي ، لتسهيل االنتقال والعمل في جمية  أنحةاء العةالوو و ةدر القةانون الم ةري لضةمان 

لةلل  لةو تعةد مسةالة ارتيةارو ونحةن نامةل ان يكةون تقريةر  8009 يوليةوالجودة واالعتماد فةي 

رطةوة نحةو االعتمةادو وأود أن أشةكر جمية  أعضةاء هيئةة التةدري  هةلا  الكلية السنوي الثالث

 لتعاونهو في إعداد هلا التقريروالعاملين والموظفين و

 عميد الكليح
 ا.د./امحد جىدج اجلسار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 التقرير السنىي 
 

خ ؽ١ش رموَٛ ثؼوشن ٔزوباظ اٌّشاعؼوخ ٌ ٔ و  رمَٛ اٌّإعغخ ثاػذاد اٌزمش٠ش اٌغٕٜٛ اٌخبص ثٙب 

ٚاألػّبي اٌزٝ رُ رٕف١ز٘ب فٝ اٌغٕخ اٌذساع١خ اٌّبض١خ ثبٌّمبسٔوخ ثبألٔ و خ ٚاألػّوبي اٌزوٝ رهوّٕزٙب 

ِٓ لجً اٌخ خ اإلعزشار١غ١خ ٚاٌخ ط اٌزٕف١ز٠خ اٌخبصخ ثٙزٖ اٌغٕخ ِٓ أعً رؾم١ك سعبٌخ اٌّإعغوخ 

 وو خ ٚاألػّووبي ٚغب٠برٙووب ٚأ٘ووذافٙب اإلعووزشار١غ١خذ ٠ٍووٝ رٌووه ر وو١ُّ اٌخ ووط اٌزٕف١ز٠ووخ اٌ صِووخ ٌ ٔ

اٌّ ٍوٛة اٌم١ووبَ ثٙوب فووٝ اٌغووٕخ اٌذساعو١خ اٌمبدِووخ ِووٓ أعوً اإلعووزّشاس فووٝ رؾم١وك سعووبٌخ اٌّإعغووخ 

 ٚغب٠برٙب ٚأ٘ذافٙب اإلعزشار١غ١خذ

 

ٚرخزٍف طش٠مخ ئػذاد ٘زا اٌزمش٠ش اٌغٕٜٛ ٚفمب ٌٛضغ اٌّإعغخ ثبٌٕغجخ ٌ ػزّبد ِٓ ا١ٌٙئوخ  ؽ١وش 

 ا اٌ ذد ٠غت أْ ٔفشق ث١ٓ ؽبٌز١ٓ سا١غ١ز١ٓ فٝ ٘ز

 

اٌؾبٌخ األٌٚٝ: ٚرزّضً فوٝ ٚضوغ اٌّإعغوخ اقٔزموبٌٝ لجوً اٌؾ وٛي ػٍوٝ اقػزّوبد  ؽ١وش ٠وزُ اػوذاد 

اٌزمش٠ووش اٌغووٕٜٛ فووٝ ضووٛي اٌزمووبس٠ش اٌ ووبدسح ِووٓ ا١ٌٙئووخ ٚرزؼٍووك ثٕزووباظ اٌض٠ووبساد ا١ٌّذا١ٔووخ 

ط اٌموٛح األٔ  خ ٚاٌّٙوبَ اٌزوٝ روُ رٕف١وز٘ب ٌزؼض٠وض ٔموبؽ١ش ٠زُ رٛض١ؼ ٌٍّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ ذ 

ػووٓ اٌؼوووبَ اٌّؼزّوووذ٠ٓ ٌّٚؼبٌغووخ ٚرؾغوو١ٓ ٔموووبط اٌهووؼف اٌزووٝ ٚسدد فوووٝ رمش٠ووش اٌّووشاعؼ١ٓ 

 إٌّ شَذ 

 

اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ: ٚرزّضً فٝ ٚضغ اٌّإعغخ ثؼذ اٌؾ ٛي ػٍٝ اقػزّوبد ٚرغوؼٝ اٌوٝ رغذ٠وذ اقػزّوبدذ 

ٚاٌّإشوشاد اٌغٕٜٛ ٠غت أْ ٠غ ٝ ثبٌزف ١ً ع١ّغ اٌّؼب١٠ش  اٌى١ٍخ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ فبْ رمش٠شٚ

ٚاٌؼٕبصووش اٌؾبوّووخ قعووزّشاس اقػزّووبد ٚاٌخبصووخ ثبٌّؼووب١٠ش األوبد١ّ٠ووخ  ٚاٌجووشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍووخ 

 ٚاٌّمشساد  ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزغ١ٙ د اٌذاػّخ  ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍبذ 

 
 
 



 ىيــنـــسـر الــريــقــتـداد الـــإعفـريـق 
  الطة الثشري تثنهاكليح ل

 

 اجلسار د جىدجأمح/ تستا  الدتتىر اال

 عمٌد كلٌة ورئٌس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
 

 اجلسارأمحد حممىد قطة / الدتتىر األتستا  

 التعلٌم والطالب ن ئولشوكٌل الكلٌة 
 

 عرفحتسند / اتسامح  تتىرداألتستا ال

 الدراسات العلٌا والبحوث نئولشوكٌل الكلٌة 
 

  الصادق جمديحممد  الدتتىر/األتستا  

 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة نئولش وكٌل الكلٌة
 

 حسني املهديمىن  ج/األتستا  الدتتىر

 منسق فرٌق العمل
 

 أمحد يىتسف رزق/ الدتتىر  

 عضو فً فرٌق العمل
 

 فىزيرتاب  ج /الدتتىر 

 عضو فً فرٌق العمل
 

 أمحد رضا تسند/ طالة ال 

 عضو فً فرٌق العمل
 
 



 



 (QAUاجلىدج )فريق وحدج أعضاء 
 اٌغضاس أؽّذ عٛدح/ : األعزبر اٌذوزٛساٌٛؽذحٚ سا١ظ  ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 

 صجشٞ ع١ٍُ اٌذوزٛس / ِؾّذ : األعزبراٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ 

 

  األعـضـــــــاء

 األٚدْأ١ِٓ ١ٔظ اٌٛػجذ  األعزبر اٌذوزٛس /

  ػجذٖ فىش٠ٞغشٜ  األعزبر اٌذوزٛس /

 ػجذاٌؾف١ظ١ٔف١ٓ أؽّذ  األعزبر اٌذوزٛس /

 ذ ٠ٛعف سصقأؽّ دوزٛس /َذ األعزبر 

 ػّبسحػجذاٌفزبػ ٔ ٛح  / حدوزٛساألعزبر َذ 

 ِؾّٛد ٔش١ِٓ ػذٌٟ / حدوزٛساألعزبر َذ 

 ِؾّذ سثبة فٛصٞ / حذوزٛساٌ

 ٔم١ت أطجبي اٌم١ٍٛث١خ – أؽّذ صا٠ذ األعزبر اٌذوزٛس /

 ا١ِٓ اٌى١ٍخ – صوٟعؼذ اثشا١ُ٘ األعزبر / 

 ى١ٍخاٌسا١ظ ارؾبد ط ة 

 ثبٌى١ٍخخ ١ث  اٌاٌغّؼ١خ اٌؼ١ٍّخ سا١ظ 

 
 
 
 
 



 
 البيانات الوصفية عف المؤسسة

 
.كمية طب بنيااسـ المؤسسة:   

معيد عالي            معيد متوسط     √نوع المؤسسة:  كميػة            
جامعة بنيااسـ الجامعة/األكاديمية التابعة ليا المؤسسة:.  
خاصة                           √        نوع الجامعة/األكاديمية :        حكومية        

 الموقع الجغرافي:
القميوبيةالمحافظة:  -   

بنياالمدينة:  -  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



بالقرار  8643-8-42لقد تـ تأسيس جامعة بنيا و مف ثـ كمية طب بنيا بتاريخ : تاريخ التأسيس
النيائية  "   تابعة لجامعة الزقازيؽ كفرع ليا. و قد تـ قبوؿ طالب كمية الطب بالفرقة8826رقـ "

.وبالفرقة الرابعة إضافة إلى الخامسة في العاـ 8644-8643"الخامسة حيف ذاؾ" لمعاـ الجامعي 
-8658.وبدأت في قبوؿ الطالب بالفرقة األولى بدءا مف العاـ الجامعي 8645-8644الجامعي 
قازيؽ بتاريخ وتـ البدء بعدد "خمسوف" طالبا فقط.. وقد استقمت الجامعة والكمية عف جامعة الز  8654

8-5-4882.  

مميوف نسمة, وتقدـ الكمية الخدمة التعميمية باإلضافة إلى 2,2ويبمغ عدد سكاف محافظة القميوبية  
 الخدمة العالجية وخدمة البيئة.

( سنوات تتبعيا سنة تدريبية )امتياز(.3: ست )مدة الدراسة  
اإلنجميزية.لغة الدراسة:    

 القيادة األكاديمية لمكمية
 

ادةالقي الدرجة  االسـ 
 العممية

 أستاذ ا.د. احمد جودة الجزار العمػيػػد
 استاذ أ.د. احمد محمود الجزار وكيؿ الكمية/ المعيد لشئوف التعميـ والطالب
 أستاذ ا.د. اسامة سند عرفة وكيؿ الكمية/ المعيد لمدراسات العميا والبحوث

بيئةوكيؿ الكمية/ المعيد لشئوف خدمة المجتمع وتنمية ال  أستاذ أ.د. محمد مجدي الصادؽ 
 

 
 أعداد الطالب وتوزيعيـ

المرحمة الجامعية األولى -8  
 العدد اإلجمالي لمطالب وتوزيعيـ عمى الفرؽ المختمفة

 توزيع الطالب:
   بكالوريوس الفرقة

(458) األولى  
  

(646) الثانية  
  



(666) الثالثة  
  

(228) الرابعة  
  

(664) الخامسة  
  

ادسةالس  (623) (66السادسة قديـ )    

 4882 إجمالى الطالب
  

 
مرحمة الدراسات العميا -4  

 العدد اإلجمالي لمطالب وتوزيعيـ عمى الدرجات المختمفة:

 التخصصات الفرعية لكؿ درجة الدرجة العممية
 أعداد الطالب اسـ الدرجة اإلجمالى

 األطػفػػػػاؿ الدكتوراه
 الػتػخػديػػر

وجيالبػاثػولػ  
 باثولوجيا اكمينيكية
 النساء والتوليد
 الطػفػيميػات

 الصحػة العػامة
 الػػفػػارمػا

 الفػسيولػوجي
 الجراحة العػامػة

 الروماتيـز والتأىيؿ
 ىيػستػولػوجي

 المسالؾ الػبػولية
 األنؼ واألذف والحنجرة
 الكبد والجياز اليضمي

 األشػػػػعػة
 جراحة القمب والصدر
 جراحة المخ واألعصاب
 الجمدية والتناسمية

 الػعػػظػػػػاـ

(5)  
(88)  
(4)  
(4)  
(3)  
(8)  
(4)  
(8)  
(8)  
(8)  
(8)  
(4)  
(6)  
(4)  
(6)  
(88)  
(6)  
(8)  
(8)  
(86)  

56 



 الػػػػرمػػػد
 الػبػاطنةالعامة

(2)  
(2)  



 

 التخصصات الفرعية لكؿ درجة الدرجة العممية
 أعداد الطالب اسـ الدرجة اإلجمالى

ػاؿاألطػفػػػ الماجستير  
 الػتػخػديػػر
 البػاثػولػوجي
 الصػػػػدرية

 باثولوجيا اكمينيكية
 النساء والتوليد

 النفسية و العصبية
 الصحػة العػامة

 الػفػػػارمػا
 أمراض القػمػب
 الػتػشػريح

 الفػسيولػوجي
 الجراحة العػامػة
 البػكػتػيػريا

 الروماتيـز والتأىيؿ
 ىيػستػولػوجي

 المسالؾ الػبػولية
ف والحنجرةاألنؼ واألذ  

 الػكػيػمػيػػاء
 الكبد والجياز اليضمي

 األشػػػػعػة
 الجمدية والتناسمية

 الػعػػظػػػػاـ
 الػػػػرمػػػد

 طػب صػناعػات
 الػبػػػاطػنػة

(44)  
(25)  
(4)  
(82)  
(22)  
(828)  
(84)  
(6)  
(8)  
(68)  
(4)  
(8)  
(62)  
(8)  
(48)  
(8)  
(3)  
(86)  
(4)  
(42)  
(52)  
(44)  
(863)  
(46)  
(6)  
(35)  

684 



 

 التخصصات الفرعية لكؿ درجة الدرجة العممية
 أعداد الطالب اسـ الدرجة اإلجمالى

 األطػفػػػػاؿ الدبمومات
 الػتػخػديػػر
 الصػػػػدرية

 النساء والتوليد
 النفسية و العصبية
 الصحػة العػامة
 أمراض القػمػب
 الجراحة العػامػة

 الروماتيـز والتأىيؿ
 المسالؾ الػبػولية

األذف والحنجرةاألنؼ و   
 الكبد والجياز اليضمي

 األشػػػػػعػػة
 الػعػػظػػػػاـ
 الػبػػػاطػنػة

(23)  
(88)  
(68)  
(25)  
(6)  
(4)  
(3)  
(86)  
(6)  
(4)  
(6)  
(43)  
(68)  
(28)  
(828)  

262 

 ممحوظة: تضاؼ صفوؼ لمجدوؿ بما يتناسب مع عدد الدرجات الفعمية 
 
 
 



ة التدريساألقساـ العممية وتوزيع السادة أعضاء ىيئ  
 

 
 القسـ العممى

 أعداد أعضاء ىيئة التدريس
الى

جم
 إ

أستاذ  أستاذ
 مدرس مساعد

 ىيئة معاونة

مدرس  عامؿ غير متفرغ متفرغ
 مساعد

 معيد
 24 6 86 3 3 82  3 الباطنة العامة  .1

 62 4 88 2 6 6   أمراض القمب  .2

 62  5 2 6 84  8 امراض الكبد  .3

 42 8 2 3 2 6  8 روماتيـز  .4

 45 8 6 2 2 5  8 امراض صدرية  .5

 46 2 5 5 3 6   اشعة  .6

 86 4 2 6 2 2   نفسية وعصبية  .7

 62 8 5 88 6 84  8 جمدية وتناسمية  .8

 28 4 83 6 3 84 4 5 جراحة عامة  .9

 44 4 5 4 4 6  8 جراحة قمب وصدر  .10

 46 4 88 2 6 4   جراحة مخ وأعصاب  .11

 62  86 2 5 6 8 6 المسالؾ  .12

التوليدالنساء و   .13  5 8 42 5 82 85 4 33 

 66 8 4 2 84 82 8 6 األنؼ واالذف  .14

 26 4 84 88 2 82  2 العظاـ  .15

 25  88 82 88 46  6 الرمد  .16

 36 6 84 88 82 68 8 2 األطفاؿ  .17

 34 8 45 6 88 85 8 6 التخدير  .18

 68 4 3 2 4 88  8 الطفيميات  .19

 66 6 6 4 6 88  8 الفارماكولوجي  .20

 44 2 2 4  3  8 الفسيولوجي  .21



 64 2 4 4 6 83 8 4 طب المجتمع  .22

 62 6 4 6 4 4  8 الطب الشرعي  .23

 43 3 2 2 2 5  4 الكيمياء الحيوية  .24

 68 5 3 2 2 4  8 الباثولوجي  .25

 28 2 6 2 88 84  6 الباثولوجي اإلكمينكية   .26

 68 88 2 4 6 2  8 التشريح  .27

 45 2 3 5 5 4   اليستولوجي  .28

 28 6 2 5 2 82  8 الميكروبيولوجي  .29

إجمالي أعضاء ىيئة 
 التدريس بالمؤسسة

36 5 642 844 486 438 882 8832 

 ممحوظة: تضاؼ صفوؼ لمجدوؿ بما يتناسب مع عدد األقساـ العممية الفعمية بالكمية
 التوزيع اإلجمالي لمسادة أعضاء ىيئة التدريس بالمؤسسة

 

 الدرجة
النسبة  الجنس

 المئوية
بة النس الحالة الوظيفية

 المئوية
%888 % لإلناث % لمذكور %888 % لممنتدب % لممعيف   

%58.8 أستاذ )جميع الفئات(  85.6%  888%  66.56%  88.84%  888%  

%56.5 أستاذ مساعد  83.4%  888%  888%  8%  888%  

%26.2 مدرس  28.2%  888%  888%  8%  888%  

%24.6 مدرس مساعد  24.4%  888%  888%  8%  888%  

%46.8 معيد  43.6%  888%  888%  8%  888%  

 
 

بعثة  82 إجمالي عدد المبعوثيف في الخارج  

طالب 4.42عضو لكؿ  نسبة أعضاء ىيئة التدريس لمطالب  

طالب 2.58معاوف لكؿ  نسبة أعضاء الييئة المعاونػػة لمطالب  

 نسبة المعاريف إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس
848  (83.8)%  



اء ىيئة التدريسنسبة األجازات الخاصة إلجمالي أعض  

 النسبة المئوية العدد العامميف بالجياز اإلداري
%62.8 456 دائـ   

%2.6 85 مؤقت   

%888 684 إجمالي   

 



 البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة:
 أواًل : المرحمة الجامعية األولى :

 درجة بكالوريوس الطب والجراحة -
:برنامج واحدتقدميا المؤسسة  العدد اإلجمالي لمبرامج التعميمية التي  

برنامج واحدعدد البرامج المطبقة بالفعؿ :    

 ثانيًا : مرحمة الدراسات العميا :
 أسماء البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة:  

 درجة الدبمـو في الطب والجراحة.  -
 درجة الماجستير في الطب والجراحة. -

ة.درجة الماجستير في العمـو  الطبية األساسي -  

 درجة الدكتوراه في الطب والجراحة. -

درجة الدكتوراه في العمـو  الطبية األساسية.  -          

 
لمدراسات العميا + واحد  45برنامج )  46العدد اإلجمالي لمبرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة : 

 لمبكالوريوس( 

برنامج 46عدد البرامج المطبقة بالفعؿ:   

% 28.4تير مقارنة بالعدد اإلجمالى لممقيديف بالدراسات العميا:    نسبة المسجميف لمماجس  

%  44.8نسبة المسجميف لمدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى لممقيديف بالدراسات العميا:       

خمس سنوات األخيرة:لعدد الدرجات التى تـ منحيا خالؿ ا  
% مف إجمالى الدرجات  العدد الدرجة

 العممية الممنوحة
ـودبم  946 43.52%  

%28.8 239 ماجستير  



%44.82 932 دكتوراه  

%888 8828 إجمالي  

 



 أعداد ونسب الخريجيف خالؿ الخمس سنوات األخيرة:
اعذاد انًقيذيٍ ثبنًشحهخ  أعىاو

 انُهبئيخ

 انُسجخ انًئىيخ أعذاد انخشيجيٍ في طت ثُهب

4002-4002 %78و24 437 472   

4002-4002 %08و29 423 492   

4002-4007 % 78و28 322 370   

4007-4002 % 48و27 342 379   

4002-4009 % 2و28 422 493   

 
وحدة82عدد الوحدات ذات الطابع الخاص:   

 أسماء الوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التي تقدميا المؤسسة:  

 وحدة طب ورعاية الحاالت الحرجة. .1

 وحدة االشعة المقطعية .2

ـ األكمينكيةوحدة السمو  .3  

 وحدة مناظير الجياز اليضمي  .4

 وحدة جراحة المناظير  .5

 وحدة مناظير النساء والتوليد .6

 وحدة التكاثر االبشرى .7

 وحدة المناعة االكمينيكية .8

 وحدة كيمياء الغدد الصماء .9

 وحدة البيولوجيا الجزئية .10

ـ .11  وحدة التشخيص المبكر لالورا

 وحدة التحاليؿ الدقيقة .12

طفاؿوحدة عالج أمراض قمب األ .13  



 مركز التعميـ الطبي المستمر. .14

 



 وسائؿ االتصاؿ بالمؤسسة:
بنيا -ش فريد ندا –العنواف البريدي: كمية طب بنيا  -  

الموقع اإللكتروني -  

www.bfom.edu.eg 
العنواف اإللكتروني )  - E-Mail) 

Bfom@yahoo.com 
تميفوف       - 013/3229450                    

 013/3227518      فاكس -

 



 المحور األوؿ: القدرة المؤسسية
 التخطيط اإلستراتيجي: -

لمكمية منبثقة مف استراتيجية الجامعة.خطة اإلستراتيجية تـ إجراء  8/8  -  

التحميؿ البيئي لممؤسسة التعميمية باستخداـ أسموب )تـ إجراء  8/8/8  - SWOT ):  

(ا و موثقة) جاري اعتمادىا وتوثيقيإستراتيجية المؤسسة معتمدة   -  

التحميؿ البيئيىذا  ة فيكميداخؿ وخارج ال العمالء وأصحاب المصمحة مفشاركت وقد   -  
داخؿ وخارج  العمالء وأصحاب المصمحة مف عرض ومناقشة نتائج التحميؿ البيئي مع عقد ندوة لتـ  -

أعضاء ىيئات التدريس والييئات المعاونة  ,إدارة الكمية والمراكز والوحدات بالكمية) ة.كميال
أعضاء مجمس نقابة  ,اإلدارة الصحية ,مديري المستشفيات ,أولياء األمور ,الطالب ,العامموفو 

.(ممثميف عف المستشفيات الخاصة ,جمعيات أصدقاء المرضى. ,األطباء  

-تقـو خطة الكمية االستراتيجية لتوكيد الجودة عمى مجموعة مف االفتراضات األساسية اآلتية :  

واحتياجات التنمية األطراؼ المعنية توقعات التوازف بيف ة تحقؽ تطوير الخطة بصورة شمولي -
 المستدامة بالمجتمع.

بناء الخطة عمى الدراسة الذاتية لمكمية وتقرير المراجعيف النظراء باإلضافة إلى استطالع رأى العمالء  -
(SWOT)وأصحاب المصمحة واستخداـ تحميؿ  لتحديد نقاط القوة والضعؼ الداخمية , والفرص  

 والتيديدات الخارجية.

 تحديد احتياجات التحسيف لسد الفجوة بيف األداء الفعمي والمستقبؿ المأموؿ. -
نشر ثقافة الجودة والتميز في األداء مف أجؿ تحسيف البيئة التعميمية بالكمية وتوفير القوة الدافعة  -

 لتفعيؿ الخطة.
طة بالكمية.وضع برامج وخطط مستقبمية لتحسيف جودة جميع العمميات واألنش -  

قيـ المشاركة الفعمية حيث أف  جميع العامميف عمى كافة المستويات  ليـ الحؽ وعمييـ الواجب في  -
 المشاركة الفعالة والمسئولية تجاه الكمية .

 وضع مقاييس واضحة لألداء. -

 المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة االستراتيجية والخطط التنفيذية لعمميات التطوير والتحسيف . -
 التقييـ الدوري مف خالؿ مجموعة استشارية داخمية وخارجية. -



) نقاط القوة والضعؼ والفرص والتيديدات الخارجيةمع مراجعة  نشر نتائج المتابعة والتقييـ (SWOT 

-أسموب العمؿ في الخطة االستراتيجية لتوكيد الجودة بالكمية قد اعتمد عمى ما يمي:  

 -المية منيا والمحمية والمتصمة بعالقة التعميـ الجامعي تحميؿ مضموف األدبيات المتنوعة الع -
بتوجيات ومتطمبات التنمية وسوؽ العمؿ , وكذلؾ المقارنات المرجعية لمتجارب  -المصري خاصة 

المحمية واإلقميمية والعالمية وأسس تقويميا واالستفادة منيا. إلى جانب زيارة عدد مف الوحدات 
بمظمة فكرية تبيح لمخطة قاعدة أوسع ونتائج خبرات أشمؿ.األساسية داخؿ الكمية لمتزود   

تحديد إطار حاكـ لمرؤية المستقبمية , وذلؾ مف خالؿ فيـ واستيعاب لفمسفة التعميـ الطبي المصري  -
وأىدافو وتطوره وموقع كمية طب بنيا فيو , وأيضًا فيـ سوؽ العمؿ وىيكؿ العمالة والميف فيو , مع 

ة المستجدات المحمية واإلقميمية والعالمية.تحديد إطار تحميمي لحرك  

SWOT Analysisالمسح البيئي  لتحديد نقاط القوة والضعؼ في البيئة الداخمية لمكمية , والفرص   
 والتيديدات المحتممة الخارجية لمكمية.

لمكمية  تحميؿ البيئة الداخمية والخارجيةأنشطة   SWOT Analysis   

 تحميؿ البيئة الداخمية

لكمية طب بنيا أف ىناؾ مجموعة مف نقاط القوة التي  سابقةت نتائج الدراسة الذاتية الأوضح 
َ  والتي يمكف استثمارىا وتفعيميا عمى النحو الذي يحقؽ رسالة الكمية و غاياتيا  تتميز بيا الكمية داخميًا

فاعمية الكمية في االستراتيجية. كما أظيرت نتائج الدراسة بعض نقاط الضعؼ التي قد تؤثر عمى كفاءة و 
 تحقيؽ رسالتيا وغايتيا.

 

 Strengthsنقاط القوة   

تعتبر كمية طب بنيا الكياف األعتبارى الحكومي الوحيد في نطاؽ محافظة القميوبية لتدريس الطب مما 
يجعؿ ليا مرجعية افتراضية يمكف تنميتيا في مجاؿ الخدمات الصحية المقدمة مف المستشفيات التابعة 

 لمكمية

صياغة رسالة كمية طب بنيا بطريقة واضحة وشاممة وتعكس بوضوح ما يجب اف تكوف  تـ .1
 عمية كمية الطب.



 وجود خطة استراتيجية لخدمة المجتمع .  .2

توافر وحدة لضماف الجودة بالكمية تسعى لتحقيؽ أىداؼ التخطيط االستراتيجي لمكمية واالرتقاء  .3
دارة أنظمة بقدراتيا ودعـ معارؼ الجودة بيف العامميف بال كمية و كذلؾ الدعـ الفني لوضع وا 

 الجودة باألقساـ اإلدارية و المينية المختمفة بالكمية.

 االنحياز التاـ  مف جانب اإلدارة العميا لتحسيف نظاـ ضماف الجودة في الكمية .4

 وجود مركز مؤتمرات تابع لجامعة بنيا  يتوافر لعقد المؤتمرات والندوات العممية المتميزة .5

نية التوسعات المستقبمية متمثمة في وجود أرض مخصصة في كفر سعد , يمكف لمكمية إمكا .6
.االستفادة منيا  

توافر عدد مناسب مف أعضاء ىيئة التدريس والييئات المعاونة المتخصصة في مجاالت معرفية  .7
مثمر وتطبيقية وعممية متنوعة بالنسبة لعدد الطالب بمقارنتيا بالنسب العالمية مما يتيح تفعيؿ 

 ومميز لإلرشاد األكاديمي  .

توجد آلية منظمة لمدورات التدريبية بالجامعة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ممولة مف      .8
شروع تطوير التعميـ الجامعي, وتقدـ لجميع أعضاء ىيئة التدريس مف المعيد الى العميد فى 

 مجاالت التدريس والقيادة والميارات الشخصية.

.يع البعثات الخارجية ونظاـ اإلشراؼ المشترؾ والميمات العممية تدعيـ وتشج .9  

وجود نظاـ لمتحسيف المستمر ييدؼ إلى رفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس والييئات المعاونة  .10
مف خالؿ توفير مجموعة مف البرامج التدريبية بشكؿ منتظـ وذلؾ لالرتقاء بمستوى جودة 

 العممية التعميمية.    

مف أعضاء ىيئة التدريس عمى جوائز عممية  واعتراؼ دولي في مجاالت  بعضحصوؿ ال .11
 متعددة )جارى حاليًا حصر مجمؿ ما ذكر بصورة موثقة(.

لالتصاؿ بالدوريات العممية. كمبيوتر متصمة باالنترنت 42وجود قاعة تضـ  .12  

 اتجاه العديد مف أعضاء ىيئة التدريس لمنشر الدولي. .13

ة طب بنيا ,باإلضافة إلى والمؤتمرات والندوات العممية التي وجود مجمة لمنشر العممي بكمي .14
تعقدىا الكمية, فضاًل عف تدعيـ الباحثيف وأعضاء ىيئة التدريس في حضور المؤتمرات والندوات 



العممية الداخمية والخارجية مما يعطي مؤشرًا ذا داللة لمتفاعؿ المعرفي لمكمية مع المجتمع 
ثرة و مع المحيط المعرفي الدولي  بصورة نسبية.المحمى و األقميمى  بصورة مؤ   

وجاري حصر  (ارتباط بعض أقساـ الكمية ببعض اتفاقيات التعاوف مع  )قسـ الباثولوجي .15
 االتفاقيات المفعمة عمميًا 

" أربعة عشر وحدة لتقديـ العديد مف 82توافر وحدات ذات طابع خاص بالكمية  وعددىا " .16
 الخدمات لممجتمع.

بالكمية تستطيع أف تقدـ خدمة بحثية مميزة مثؿ وحدة البيولوجيا الجزئية.توافر وحدات  .17  

 تقديـ الخدمات الصحية المتميزة لممجتمع مف خالؿ مستشفيات بنيا الجامعية .18

يوجد تعاوف بيف كمية طب بنيا مع العديد مف المنظمات األىمية والمستفيديف مف الخدمة وكيؿ  .19
 البيئة.

افؿ الطبية العالجية باالشتراؾ مع الجامعة  و عددىا خمسة  قوافؿ خدمة المجتمع مف خالؿ القو  .20
 سنويا  . وكيؿ البيئة

 تقـو الكمية بالتثقيؼ الصحي في العديد مف المجاالت اليامة والحيوية. .21

تقـو كمية طب بنيا بالعديد مف الدورات التدريبية وورش العمؿ بالتعاوف مع مديرية الصحة  .22
دنيوالمجتمع الم بالقميوبية  .  

ويقدـ العديد مف الفعاليات  4882مركز تطوير التعميـ الطبي بالكمية الذي تـ تأسيسو في ابريؿ  .23
لتدريس في مجاالت تكنولوجيا المعمومات و مثؿ الدورات التدريبية لتطوير قدرات أعضاء ىيئة ا

ت الحصاء الطبي وطرؽ البحث العممي وكذلؾ الطمبة فى العديد مف الفعاليات مثؿ دوراا
 اإلسعافات األولية.

قياـ الكمية بتوصيؼ برنامج لمدراسة وكذلؾ لممقررات الدراسية تبعا لمرسالة  مما يوجد خصائص  .24
جية مقارنة لكؿ مناىج الطمبة حتى البكالوريوس.يمن  

داري وطالبي في المجاالت األكاديمية واإلدارية المختمفة بالكمية والوحدات ذات  .25 تمثيؿ أكاديمي وا 
خاص.الطابع ال  

 توافر نظاـ  لمتعميـ االلكتروني لتوفير فرص لمتعمـ الذاتي المستمر. .26



وجود مبادرات فعالة مف بعض األقساـ وأعضاء ىيئة التدريس لتشجيع التعميـ الذاتي واستخداـ  .27
 طرؽ حديثة لمتدريس.

 دع وجو تطبيؽ نظاـ المجموع التراكمي في تقييـ الطالب مما يزيد مف فاعمية العممية التعميمية م .28
لمطالب باالشتراؾ مع ىيئات  -أساتذة مف جميع الكميات-نظاـ لمتقييـ الخارجي بواسطة 

 التدريس بالكمية.

وجود نظاـ لرعاية الطالب المغتربيف وتوفير اإلقامة والرعاية المناسبة ليـ في مختمؼ المجاالت  .29
 بالمدف الجامعية.

طب بنيا التي تقـو بالتبادؿ الطالبي بيف وجود فرع لمجمعية العممية لطمبة الطب المصرييف  ب .30
األجانب.وطالب الطب  ييفطالب الطب المصري  

وجود فرع لجمعية طالب الطب المصرييف  .31  

ضمف قواعد  -. وجود نظاـ دراسات عميا قادر عمى منح درجات عممية لتخصصات مختمفة  .32
 وآليات تتوافؽ مع المعايير المحمية و العالمية .

اسات العميا لمتسجيؿ في كمية طب بنيا وبتحميؿ المعطى وجد أف فاعمية إقباؿ مف طمبة الدر  .33
مما يعطي مؤشر ايجابي لمتفاعؿ  –الخدمة ىي العنصر المؤثر أساسا في ىذا المجاؿ 

 المؤسسي مع القضايا االقتصادية لممجتمع المحيط .

اـ األجازات في برامج استخداـ فعاؿ إلمكانيات الكمية ومواردىا )العمؿ في الفترات المسائية وأي .34
 الدراسات العميا (.

 وجود نظراء مراجعيف و مدربيف معتمديف وخبراء استراتيجييف مف اعضاء ىيئة التدريس. .35

 Weaknessesنقاط الضعؼ  

 العالمات المرجعية الخارجية التي تـ اختيارىا لمكمية غير مالئمة.  .1

  يعكس بوضوح الرسالة.أىداؼ البرنامج والناتج المستيدؼ لمعممية التعميمية ال .2

 عدـ وجود توصيؼ واضح ودقيؽ لممناىج يمنع التكرار واالزدواجية سواء افقيا او رأسيا. .3

غياب المتابعة والرقابة مف جانب األقساـ أو المجاف العممية عمى محتوى وطريقة إخراج الكتاب   .4
 الجامعي.



 عدـ كفاية التدريب الميدانى لمطمبة. .5

فى تحسيف الميارات الذىنية واالكمينيكية لمطالب. الدراسية تقصور المقررا .6  

ضعؼ كفاية وفاعمية نظـ المعمومات واالتصاالت لربط اقساـ الكمية؛ مع عدـ استكماؿ قواعد  .7
 بيانات خاصة بأعضاء ىيئات التدريس والييئات المعاونة والعامميف والطالب والخريجيف.

رامج التدريس بجميع اقساـ الكمية نظرًا لعدـ ضعؼ استخداـ األساليب التكنولوجية الحديثة في ب .8
عداد وتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى إلنقص و مف ناحية لضعؼ التمويؿ المالى توافرىا 

.مف ناحية أخرى  استخداميا  

 حاجة الكمية لمتوسع في اإلنشاءات والمباني لتشجيع األنشطة الجماعية بيف الطالب. .9

الخريج بالكمية  بعد التخرج. غياب سياسة محددة في الكمية لربط .10  

 غياب أسموب التنظيـ الموجو بالعمميات عبر الوظائؼ المختمفة. .11

جراءات العمؿ وتحديد كيفية تحسينيا وتطويرىا  .12 عدـ وجود نظاـ لمراجعة الموائح والقواعد وا 
 لتوكيد الجودة وتحسيف األداء.

ادة الدخؿ المتوقع وخدمة المجتمع.الحاجة لتفعيؿ سياسات تسويؽ الخدمة التي تقدميا الكمية لزي .13  

 انخفاض مرتبات أعضاء ىيئات التدريس ومعاونييـ . .14

االنفصالية الشديدة بيف األقساـ المختمفة داخؿ الكمية مما يؤدى إلى عدـ تنشيط حركة التزاوج  .15
 العممي بيف التخصصات.

 عدـ وجود تفاعؿ كاؼ بيف أعضاء ىيئة التدريس والطالب . .16
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 تحميؿ البيئة الخارجية

قميميًا وعالميًا أوضحت نتائج التحميؿ البيئي أف كمية طب بنيا,    في ظؿ المتغيرات الراىنة محميًا وا 
تفادة منيا في تدعيـ "المركز التنافسي" لمكمية أماميا العديد مف الفرص المتاحة والتي يمكف االس

والتي يجب عمى حتممة وتحقيؽ غاياتيا وأىدافيا االستراتيجية, كما أف ىناؾ مجموعة مف التيديدات الم
 الكمية أف تحدد كيفية التعامؿ معيا في سبيؿ تحقيقيا لرسالتيا وغاياتيا.

 Opportunitiesالفرص المتاحة    

 حمى واإلقميمي والعالمي بأىمية ضماف الجودة والتحسيف المستمر في منظومة زيادة االىتماـ الم
 العممية التعميمية.

  إنشاء المجنة القومية لضماف الجودة واالعتماد كخطوة تمييدية إلنشاء "ىيئة ضماف الجودة
 واالعتماد".

  بي لتوكيد الجودة.طرح مشروعات لمتعاوف مع وزارة التعميـ العالي والبنؾ الدولي واالتحاد األورو  

  حصوؿ كمية طب بنيا عمى مشروع التطوير المستمر.         

  إنشاء مراكز جامعية ووحدات لممساعدة في نشر الوعي بثقافة الجودة والتميز في األداء في
 الجامعات والكميات المختمفة.

 ريؽ جذب الطالب إمكانية التوسع في التعميـ الموازى الغتناـ الفرصة لزيادة موارد الكمية عف ط
 القادريف.

 



 Threatsالتيديدات المحتممة    

  الزيادة المستمرة والمتتالية في أعداد الطالب الممتحقيف بالكمية مما يزيد مف الضغط عمى
 اإلمكانيات والموارد المتاحة ويؤثر سمبيًا عمى الخدمات المقدمة لمطالب.

  معيار واحد وىو مجموع الطالب دوف بناء عمى توزيع مكتب التنسيؽ لمطالب عمى الكمية
مكانيات الطالب مما أدى إلى  مراعاة الرغبة واالستعداد ومدى التناسب بيف احتياجات الدراسة وا 

 انخفاض الدافعة لدى الطالب لالبتكار واإلبداع والتميز.

 المغات  التعميـ الثانوي في ةالتدىور المستمر في مستويات الطالب القادميف مف مرحم
بية.األجن  

  عدـ التوازف بيف أعداد طمبة الدراسات العميا مف التخصصات المختمفة طبقا لالحتياجات
 الفعمية لسوؽ العمؿ.

  تواضع اإلنفاؽ الحكومي عمى الكمية مقابؿ المطموب لتدريب الطالب تدريبا مميزا مما يؤثر
 عمى جودة الخدمية التعميمية المقدمة.

 عميـ والبحث العممي .إحجاـ أصحاب األعماؿ عف تدعيـ الت  

 .اعتزاـ الدولة إلغاء تكميؼ األطباء مما سيؤثر سمبا عمى العممية التعميمية 

  االعتماد واالرتباط الوثيؽ بيف التعميـ الجامعي وما قبؿ الجامعي وتأثيره عمى نوعية واستعداد
 الطالب ومستواه العممي والفكري وقدرتو عمى اإلبداع واالبتكار والبحث العممي.

 

 

ئداسح اٌى١ٍخ  ) خى١ٍداخً ٚخبسط اٌ ػمذ ٔذٚح ثؾهٛس اٌؼّ ي ٚأصؾبة اٌّ ٍؾخ ِٓ  رُ

أػهبي ١٘ئبد اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئبد اٌّؼبٚٔخ   ٚاٌّشاوض ٚاٌٛؽذاد ثبٌى١ٍخ

  اإلداسح اٌ ؾ١خ  ِذ٠شٞ اٌّغز ف١بد  أ١ٌٚبي األِٛس  اٌ  ة  ٚاٌؼبٍِْٛ

ِّض١ٍٓ ػٓ   شضٝذعّؼ١بد أصذلبي اٌّ  أػهبي ِغٍظ ٔمبثخ األطجبي

المسح البيئي  ٔزباظ ؼشن ِٕٚبل خ( ٌاٌّغز ف١بد اٌخبصخ SWOT 

Analysis لتحديد نقاط القوة والضعؼ في البيئة الداخمية لمكمية ,   
 والفرص والتيديدات المحتممة الخارجية لمكمية.

المسح البيئي نتائج تـ نشر وقد  SWOT Analysis ئة لتحديد نقاط القوة والضعؼ في البي  
مف خالؿ   الداخمية لمكمية , والفرص والتيديدات المحتممة الخارجية لمكمية



المسح البيئي المطويات والممصقات الورقية وكذا تـ إعالف نتائج 
SWOT Analysis لتحديد نقاط القوة والضعؼ في البيئة الداخمية   

لموقع عمى ا       ة لمكمية , والفرص والتيديدات المحتممة الخارجية لمكمي
 االلكتروني لمكمية.

 

كما تـ التركيز بشكؿ خاص عمى األساليب واألدوات التالية عند إعداد الخطة االستراتيجية لتوكيد  
-الجودة بالكمية:  

استمارات واستبيانات لممقابالت الشخصية والتي يرتبط مضمونيا باألدبيات والمسح البيئي لمبيانات  -
ة. وقد استخدمت تمؾ المقابالت لموقوؼ عمى مدى جودة األداء والمعمومات المرتبطة بموضوع الخط

 في كافة عناصر منظومة الكمية والتعرؼ عمى أىـ سبؿ االرتقاء بو.
Brain Storming Methodطريقة العصؼ الذىني  - والتي استخدمت مع عدد مف قيادات الكمية  

توليد أفكار تعمؽ مف نتائج ورموزىا مف أعضاء ىيئات التدريس ومديري اإلدارات والطالب بغية 
 تحميؿ مضاميف الوثائؽ والموائح والمقابالت الشخصية .

 دراسة مقترحات خريجي الكمية والقائميف عمييـ.  -
تنظيـ حمقات نقاش حرة متنوعة بيف فريؽ العمؿ حيث دارت تمؾ الحمقات حوؿ رصد وتحميؿ الحالة  -

يات تحقيؽ تمؾ الحالة المبتغاة , بما يكفؿ توفير الراىنة مف حيث اإلمكانيات والقدرات المتاحة , وآل
عدد مف التصورات والخيارات المرغوبة والممكنة لتحقيؽ رؤية كمية طب بنيا ورؤيتيا وأىدافيا 

.االستراتيجية في إطار زمني محدد  

 8/8/4 والرسالة الرؤية  : 
  :رؤيػػة كمية طب بنيا  

لطبية تعميما وتعمما,بحثا وابتكارا,تأثرا وتأثيرا فى تسعى كمية طب بنيا لمتميز في مجاؿ المعارؼ ا   
 البيئة المحيطة ارتقاء بمقومات الحياة عمى أرض الوطف.  

 : رسالة كمية طب بنيا 



تمتـز كمية طب بنيا بتأىيؿ أطباء أكفاء قادريف عمى المنافسة و األستذادة العممية, كما تتعيد بدعـ  -
ة الطبية ودعـ البيئة المحيطة في إطار أخالقي .البحث العممي فيما يخدـ تطوير الخدم  

  
عادة صياغة  رؤيةتـ صياغة   - كؿ  الكمية انبثاقا مف رؤية ورسالة الجامعة ليستطيعرسالةالكمية وا 

ثـ داخؿ وخارج المؤسسة.  العمالء وأصحاب المصمحة مفمشاركة فرد في المؤسسة إف يرددىا,  ب
عادة الصياغة تبعا لمقترحاتيـ .تـ عرض الصياغة األولية عمييـ و تعدي ؿ وا   

إدارة الكمية والمراكز ,) ةكميداخؿ وخارج ال عقد ندوة بحضور العمالء وأصحاب المصمحة مف  تـو 
 ,أولياء األمور ,الطالب ,أعضاء ىيئات التدريس والييئات المعاونة والعامموف ,والوحدات بالكمية

 ,جمعيات أصدقاء المرضى. ,مس نقابة األطباءأعضاء مج ,اإلدارة الصحية ,مديري المستشفيات
.عرض ومناقشة الرؤية والرسالة ( لممثميف عف المستشفيات الخاصة  

المطويات والممصقات الورقية وكذا تـ إعالف الرؤية والرسالة تـ نشر الرؤية والرسالة مف خالؿ وقد  
. 48/4/4886عمى الموقع االلكتروني لمكمية. وتـ أعتمادىا بتاريخ   

 

األىداؼ اإلستراتيجية: 8/8/6  
جراء التحميؿ البيئي لمكمية   تـ تحديد الغايات واألىداؼ االستراتيجية لمكمية بعد تحديد الرؤية والرسالة وا 

(SWOT)بأسموب   مشاركةو تحميؿ الفجوة بيف الوضع الحالي والمستيدؼ وصوال لمرؤية,  بال 
أعضاء ىيئات التدريس والييئات المعاونة  ,والوحدات بالكميةإدارة الكمية والمراكز االيجابية والفعالة مع 

 ,أعضاء مجمس نقابة األطباء ,اإلدارة الصحية ,مديري المستشفيات ,أولياء األمور ,الطالب ,والعامموف
.ممثميف عف المستشفيات الخاصة  ,جمعيات أصدقاء المرضى  

 
االستراتيجية لكمية طب بنياالغػػػايػػػػػػػػػػػات   

تطوير دور كمية طب بنيا لتكوف مف المراكز العممية المتميزة في مجاؿ التعميـ     -8          
عداد األطباء برؤى مستقبمية.  الجامعي وا 

سيادة مناخ يتفؽ مع فمسفة ومبادئ الجودة والتميز فى األداء موجو بالقيـ       -4                
ية والتعاوف.السامية ويسوده العدالة والمساواة والحر   

رفع كفاءة وفاعمية كمية طب بنيا لتصبح مف المراكز البحثية المتميزة بالتعاوف مع      - 6         
.المؤسسات والمراكز البحثية والمؤسسات المجتمعية عمى المستوى المحمى واإلقميمي  

1     

2 

3 
4 



و تنمية المجتمع زيادة قدرة كمية طب بنيا عمى المساىمة في التنمية خدمة     -2            
الوحدات  ذات الطابع الخاص وتسويؽ خدمات الكمية التعميمية والبحثية .دور البيئة وتفعيؿ   

 ولموصوؿ الى ىذه الغايات تمت صياغة االىداؼ االستراتيجية  لكمية طب بنيا كالتالى:
 

 األىداؼ اإلستراتيجية:
المستوى المؤسسي حيث إنو ىو المحدد تمتـز كمية طب بنيا بمفيـو التخطيط االستراتيجي عمى  -1

 لمتوجو المستقبمي لمكمية.
يجب تحديد ىيكؿ تنظيمي ينظـ العالقات بيف األفراد المكونيف لمتنظيـ, و بصورة مالئمة لطبيعة  -4

 الكمية, مع تحديد مياـ و ترتيب السمطات.
ألكاديمية.تمتـز كمية طب بنيا بوجود معايير موثقة و معمنة الختيار القيادات ا -6  
تمتـز كمية طب بنيا بوجود معايير موثقة و معمنة و معتمدة تحدد التزاـ الكمية و العامميف بيا  -2

 بحقوؽ الممكية الفكرية و النشر, و يجب اعتماد الكمية لسياسات عادلة غير مميزة. 
لعدالة, و أف يجب أف تتصؼ معايير اختيار القيادات اإلدارية بكمية طب بنيا بالموضوعية و ا  -2

 تكوف ىناؾ خطط متكاممة لتدريب القيادات اإلدارية و العامميف مع تحديد نوع الميارات المستيدفة.
يجب أف تتبنى اإلدارة في كمية طب بنيا تصورا يكفؿ مراعاة كفاية الموارد المالية السنوية لتحقيؽ  -3

 الرسالة والغايات واألىداؼ اإلستراتيجية.
بنيا بتوفير خطة متكاممة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة, و مشاركة األطراؼ تمتـز كمية طب  -4

المجتمعية المختمفة في إعداد البرامج التعميمية و االستفادة مف إمكانيات الكمية في خدمة البيئة و 
 الحفاظ عمى البرامج الوقائية و العالجية.

ية الستمرارية التقويـ الذاتى لألداء الكمى يجب عمى قيادات كمية طب بنيا و وحدة الجودة عمؿ آل -5
 لممؤسسة, و يجب مراجعة ومناقشة مؤشرات التقويـ الذاتى لألداء الكمى لممؤسسة.

تمتـز كمية طب بنيا بمراجعة و تحديث سياسات القبوؿ و التحويؿ , و التعامؿ مع الطالب الوافديف,  -6
ثريف دراسيا و ذوي االحتياجات الخاصة.و توفير الدعـ الطالبي و دعـ حاالت الطالب المتع  

يجب عمى كمية طب بنيا أف تتبني المعايير األكاديمية القياسية القومية مع االستعانة بمػعايير  -88
 أخرى معتمدة.



يجب أف تتوافؽ البرامج التعميمية بكمية طب بنيا مع احتياجات المجتمع والتنمية, كما يجب  -88
ستجابة لمتغيرات سوؽ العمؿ. و يجب أف يكوف ىناؾ توصيؼ واضح و تحديث ىذه البرامج دوريا ا

 موثؽ و معمف لمبرامج التعميمية و المقررات الدراسية.
تمتـز كمية طب بنيا بمراجعة سياسة التعميـ و التعمـ ,مع التركيز عمى تنمية برامج التعمـ الذاتي و  -84

يدية  و تبني قدرة البحث و النقد لدى الطالب, كما الميارات العممية, و تبني أنماط التعميـ غير التقم
يجب توطيد مفيـو األداء التفاعمي و التعمـ النشط, و يجب عمى الكمية السعي لحؿ مشكالت الكثافة 
العددية الزائدة و الدروس الخصوصية و الكتاب الجامعي و ضعؼ الموارد. كما يجب تطوير أساليب 

 تقويـ الطالب.
كمية طب بنيا التأكد مف كفاية وكفاءة أعضاء ىيئة التدريس لتحقيؽ المخرجػػػات  يجب عمى إدارة -86

المستيدفة لمتعمـ, و يجب وضع قواعد ثابتة و خطة مستقبمية واضحة لتعييف أعضاء ىيئة 
 التدريس/الييئة المعاونة.

وضع البيئي تمتـز كمية طب بنيا بعمؿ خطة بحثية موثقة و مرتبطة بخطة الجامعة و خصوصية ال -82
و اإلقميمي لمكمية. مع وجود لجنة ألخالقيات البحث العممي لتحديد األطر األخالقية المنظمة لألبحاث 

التي تجرى داخؿ الكمية و المستشفى الجامعي, و لتنمية التعاوف بيف األقساـ و تشجيع عمؿ فرؽ جادة 
زي و تشغيمو عمى المستوى المثؿ.و متكاممة إلنجاز المشروعات البحثية يجب إنشاء معمؿ أبحاث مرك  

يجب عمى كمية طب بنيا مراجعة الدرجات الممنوحة و عمؿ قاعدة بيانات خاصة بالدراسات العميا. -82  
 

إدارة الكمية والمراكز والفعالة مع تـ عرض ومناقشة األىداؼ االستراتيجية لممؤسسة مع وقد  -
 ,أولياء األمور ,الطالب ,المعاونة والعامموف أعضاء ىيئات التدريس والييئات ,والوحدات بالكمية

 ,جمعيات أصدقاء المرضى. ,أعضاء مجمس نقابة األطباء ,اإلدارة الصحية ,مديري المستشفيات
.ممثميف عف المستشفيات الخاصة   

 األطراؼ المختمفة داخؿ وخارج المؤسسة.
4886-4 -48الغايات واألىداؼ االستراتيجية لمكمية بتاريخ.تـ اعتماد   

مثؿ المطويات والممصقات الورقية تـ نشر األىداؼ االستراتيجية لممؤسسة مف خالؿ الوسائؿ المختمفة 
 وكذا اإلعالف عمى الموقع االلكتروني لمكمية.

لـ يتـ مراجعة وتحديث الغايات واألىداؼ االستراتيجية لمكمية ألنو لـ يستجد ما يدعو لمتحديث ولـ  -
يذية لتطبيؽ استراتيجية الكمية.يحف بعد مراجعة الخطة التنف  

 



 
 



  :اٌغ١بعبد اٌؾبوّخ ٌ داي 1/1/4

 

لقد صيغت السياسات الحاكمة لألداء بكمية طب بنيا إعتمادا عمى معايير الييئة القومية لضماف جودة 
التعميـ و االعتماد, بيدؼ التواصؿ مع ىذه المعايير و حمايتيا. و تيدؼ ىذه السياسات إلى توجيو 

لمستويات القيادية و اإلدارية بالكمية بأولويات العمؿ المؤسسي و تحدياتو و أىدافو في المرحمة جميع ا
 الحالية.

 
 

 أوال: القدرة المؤسسية
التخطيط االستراتيجي-8  

تمتـز كمية طب بنيا بمفيـو التخطيط االستراتيجي عمى المستوى المؤسسي حيث إنو ىو المحدد لمتوجو 
لمبيف لكيفية تحقيقو, ومف ثـ المبيف لمخطة والسياسات واإلجراءات وأساليب العمؿ المستقبمي لمكمية, وا

الواجب إتباعيا لتحقيؽ التصور المثؿ ووضعو موضع التنفيذ, وىكذا فإنو يمكف التعبير عف التخطيط 
ؿ االستراتيجي أنو وسيمة بناء وتشكيؿ مستقبؿ الكمية في ظؿ ظروؼ بيئية متغيرة, و مف ثـ يمـز تحمي

, يعقبو صياغة واضحة لرؤية و رسالة الكمية مع استشارة و إشراؾ الخبراء (SWOT)بيئي بأسموب 
داخؿ و خارج الكمية في ىذه الصياغة, و اعتمادىا و نشرىا. و يمـز أيضا المراجعة الدورية لمرؤية و 

 الرسالة و تحديثيما إذا لـز األمر.
و معبرا عف خصوصية الكمية, و متالئما مع اإلمكانيات  و يمـز لمتخطيط االستراتيجي أف يكوف موائما

 المتاحة و مستوعبا و مستفيدا  مف اإلمكانيات المستقبمية. 
و يجب تحديد الغايات النيائية و األىداؼ االستراتيجية لمكمية, و يشمؿ ذلؾ سياسات التعميـ و البحث 

ية و المالية.العممي و خدمة المجتمع و البيئة تنمية موارد الكمية البشر   
و يجب عمى الخطة االستراتيجية أف تستميـ رسالة الجامعة و تتكامؿ مع مثيالتيا الخاصة بالكميات 

المناظرة بالجامعة و بخاصة الكميات العممية و التي قد يسيـ تكامؿ و توزيع األدوار في تعظيـ المردود 
 التعميمي و البحثي و الخدمي ليذه الكميات.

 
ظيميالييكؿ التن -4  



يحدد الييكؿ التنظيمي بكمية طب بنيا النظاـ الذي تتداخؿ فيو عالقات مجموعة مف االفراد المكونيف 
لمتنظيـ, و يجب لبناء الييكؿ التنظيمي مف وجود ىدؼ محدد متفؽ عميو. و يجب لمييكؿ التنظيمي أف 

التداخؿ أو التشابؾ بيف يكوف مالئما لطبيعة الكمية, و أف يحدد مياـ و ترتيب السمطات مراعيا عدـ 
إدارات الكمية المختمفة و وضوح الصالحيات و التوصيؼ الوظيفي لكؿ درجة و ظيفية, و أف يعتمد 

آليات محددة لمتفويض, و يجب عمى الييكؿ التنظيمي أف يراعي كفاية إدارات دعـ العممية التعميمية مثؿ 
عمى إدارات مشكمة و مفعمة و محددة  شئوف التعميـ و الطالب و الدراسات العميا, و أف يحتوي

 الصالحيات إلدارة األزمات و الكوارث و وحدة إدارة الجودة.
 

القيادة و الحوكمة -6  
يجب في كمية طب بنيا أف تكوف ىناؾ معايير موثقة و معمنة الختيار القيادات األكاديمية, و أف تكوف 

لتدريس عند اختيار القيادات األكاديمية, و ىناؾ مشاركة فعالة و ديموقراطية مف جانب أعضاء ىيئة ا
يجب عمى القيادة االسترشاد بأراء أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ و كذلؾ الطالب و العامميف 

 بواسطة استقصاءات دورية في كيفية تطوير أداء الكمية.
لبحث العممي و و يجب مراعاة القراءة الواعية و تحميؿ الموضوعات و التوصيات الخاصة بالتعميـ و ا

خدمة البيئة و تنمية الموارد المدرجة في مجالس األقساـ و محاضر األقساـ الرسمية و العمؿ عمى 
 تنفيذ ما يصمح منيا.

و يجب أف تكوف ىناؾ برامج منتظمة لتدريب و تنمية ميارات القيادات, و يجب أف ُيراعى توافر الدعـ 
  المالي المناسب لالنتظاـ في ىذه البرامج.  

 

المصداقية و األخالقيات -2  

تمتـز كمية طب بنيا بوجود معايير موثقة و معمنة و معتمدة تحدد التزاـ الكمية و العامميف بيا بحقوؽ 
الممكية الفكرية و النشر, و أف ُتحدد اإلجراءات القانونية التي يجب اتباعيا لممحافظة عمى حقوؽ 

ات عادلة غير مميزة بيف أعضاء ىيئة التدريس/ الييئة التأليؼ و النشر. و يجب اعتماد لكمية لسياس
المعونة/ الطالب/ العامميف و الحرص عمى تصحيح جميع السياسات و الممارسات غير العادلة, و أف 

تراعي قيادة الكمية الحرص عمى مصداقية الوعود المقدمة استجابة لمشكاوى المقدمة مف قبؿ العامميف و 
 الطالب.

مطبوع لألخالقيات المينية و إتاحتو لجميع األطراؼ.و يجب وجود دليؿ   



 
الجياز اإلداري -2  

يجب أف تتصؼ معايير اختيار القيادات اإلدارية بكمية طب بنيا بالموضوعية و العدالة, و أف تكوف 
ىناؾ خطط متكاممة لتدريب القيادات اإلدارية و العامميف مع تحديد نوع الميارات المستيدفة, و يجب 

دارة مراعاة القدرة عمى االستفادة مف الموارد البشرية المتاحة, و أف تكوف  ظروؼ العمؿ مالئمة عمى اإل
لممتطمبات الوظيفية, و يجب عمى المؤسسة عمؿ نظـ تقييـ أداء القيادات اإلدارية والعامميف بصورة 

آلية الستبياف  موضوعية و دورية, و أف يتـ ربط الحوافز/ المكافآت بمستويات األداء, و يجب وضع
 مستوى  رضاء القيادات اإلدارية والعامميف  

 
الموارد المالية والمادية -3  

يجب أف تتبنى اإلدارة في كمية طب بنيا تصورا يكفؿ مراعاة كفاية الموارد المالية السنوية لتحقيؽ 
مؤسسة, و يجب الرسالة والغايات واألىداؼ اإلستراتيجية, و كذلؾ مالئمة المباني مع طبيعة نشاط ال

عمى الكمية توفير أماكف وتسييالت ممارسة األنشطة الطالبية, ويجب التأكد مف توافر ألجيزة والمعدات 
والمعامؿ, و كذلؾ الحاسبات اآللية, و تأميف وسائؿ االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعمومات و توافر 

 موقع كفؤ و متفاعؿ لمكمية عمى الشبكة العنكبوتية.
 

مشاركة المجتمعية وتنميةال -4  البيئة 
يجب عمى الكمية توفير خطة متكاممة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة, و أف يشرؼ السيد وكيؿ الكمية 

لشئوف خدمة المجتمع و تنمية البيئة عمى التنظيـ اإلداري المتكفؿ بتفعيؿ ىذه الخطة, و يجب أف تكوف 
المختمفة في إعداد البرامج التعميمية و وضع تصور  ىناؾ خطة لكيفية مشاركة األطراؼ المجتمعية

لالستفادة مف إمكانيات الكمية في خدمة البيئة و الحفاظ عمى البرامج الوقائية العالجية, و كذلؾ تفعيؿ 
و تعظيـ الجانب الخدمي لمستشفيات الكمية, و التكامؿ مع مستشفيات وزارة الصحة الموجودة في 

 المحافظة.
اء منظمات سوؽ العمؿ والمجتمع المدني عف أداء الكمية و مستوى الخريج.كما يجب قياس رض  

    
دارة الجودة -5 التقويـ المؤسسي وا   



يجب عمى قيادات كمية طب بنيا و وحدة الجودة عمؿ آلية الستمرارية التقويـ الذاتى لألداء الكمى 
مى لممؤسسة, و أف يكوف ىناؾ لممؤسسة, و يجب مراجعة ومناقشة مؤشرات التقويـ الذاتي لألداء الك

 انعكاس لنتائج التقويـ الذاتي المستمر عمى إدارة الجودة بالكمية.
 و يجب أف تكوف ىناؾ مجاالت مستقبمية لمتعزيز و التطوير لوحدة الجودة في ضوء نتائج التقويـ الذاتي

كمية و إقباؿ سوؽ و يجب متابعة تحسف الوضع التنافسي لمكمية, و مدى كفاءة األطباء مف خريجي ال
 العمؿ المحمية و اإلقميمية عمى تشغيميـ.

 
 
 



 ثانيا: الفاعمية التعميمية
 

الطالب والخريجوف -8  
تمتـز كمية طب بنيا بمراجعة و تحديث سياسات القبوؿ و التحويؿ بالكمية, و إعالف ىذه السياسات و 

الطمبة المقبوليف مع إمكانيات الكمية  نشرىا عمى موقع الكمية االلكتروني, و يجب مراجعة تناسب أعداد
 الفعمية.

و يجب أف تكوف ىناؾ سياسة خاصة لمتعامؿ مع الطالب الوافديف لتنمية و تعظيـ دور الكمية في 
 المحيط اإلقميمي, و لخمؽ رافد ميـ لتعظيـ موارد الكمية.

عينية, و نفسية و و يجب توفير خطة متكاممة و معتمدة و مطبقة  لمدعـ الطالبي )خدمات مادية, 
 أخرى(, و كذلؾ دعـ و رعاية المتفوقيف و المبدعيف مف الطالب.

و يجب توفير برامج محددة لمتعامؿ مع حاالت الطالب المتعثريف دراسيا, و كذلؾ ذوي االحتياجات 
 الخاصة.

اديمي.و مف الميـ وجود دليؿ لمطالب يحدث سنويا, و أف تتبنى األقساـ المختمفة نظاـ اإلرشاد األك  
 و يجب أف يتـ استقصاء دوري لقياس رضاء الطالب.

 
المعايير األكاديمية -4  

يجب عمى كمية طب بنيا أف تتبني المعايير األكاديمية القياسية القومية مع االستعانة بمػعايير أخرى 
ه معتمدة, و ذلؾ لالسترشاد و وضع آليات محددة لتنمية الفاعمية التعميمية. و يجب اف تعتمد ىذ

 المعايير مف قبؿ مجمس الكمية. و يجب أف تتوافؽ البرامج التعميمية مع المعايير األكاديمية.
 

البرامج التعميمية/المقررات -6  الدراسية 
يجب أف تتوافؽ البرامج التعميمية بكمية طب بنيا مع احتياجات المجتمع والتنمية, كما يجب تحديث ىذه 

ؽ العمؿ.البرامج دوريا استجابة لمتغيرات سو  
و يجب أف يكوف ىناؾ توصيؼ واضح و موثؽ و معمف لمبرامج التعميمية و المقررات الدراسية, و أف 

 ُيراجع مدى توافقيا مع رسالة و غاية الكمية.



و يجب تحديد مدى مطابقة المخرجات المستيدفة لمتعمـ ألىداؼ الرنامج التعميمي, و كذلؾ مدى 
ـ في تنمية الميارات المختمفة المكونة لطبيب المستقبؿ.مساىمة المخرجات المستيدفة لمتعم  

 و يجب رصد مستوى تقدـ البرامج الدراسية و متوسطات النجاح سنة بعد أخرى
 

التعميـ والتعمـ والتسييالت المادية -2  
مف الميـ لكمية طب بنيا مراجعة سياسة التعميـ و التعمـ , بداية مف وضع استراتيجية لمتعميـ و التعمـ 

باالسترشاد مع خبراء التربية و رواد التعميـ الطبي و تجارب كميات الطب األخرى عمى المستويات 
 المحمية و اإلقميمية و العالمية, مع مراعاة خصوصية وضع الكمية.

و يجب الحرص عمى تنمية برامج التعمـ الذاتي و الميارات العممية, و تبني أنماط التعميـ غير التقميدية  
درة البحث و النقد لدى الطالب, كما يجب توطيد مفيـو األداء التفاعمي و التعمـ النشط, و و تبني ق

استقصاء رأي الطالب في أوجو التميز و القصور في العممية التعميمية و القائميف عمييا مف أعضاء 
 ىيئة التدريس و معاونييـ.

كثافة العددية الزائدة و الدروس و يجب عمى الكمية تبني آليات و اضحة و متدرجة لحؿ مشكالت ال
 الخصوصية و الكتاب الجامعي و ضعؼ الموارد.

و يجب تطوير أساليب تقويـ الطالب مع مراعاة توافؽ ىذه األساليب مع محتويات المقررات المعمنة 
لمطالب, و يجب تعظيـ تقويـ الجانب العممي و اسئمة االختبارات المتعددة و التقويـ المستمر و أعماؿ 

لسنة, كما يجب وضع آلية لضماف حياد االختبارات الشفيية.ا  
و يجب تعظيـ دور المصادر المتاحة لمتعميـ والتعمـ و تنمية الخدمات المكممة كالمكتبة, و مركز التعميـ 

المستمر, و التعميـ االلكتروني و التشغيؿ األمثؿ لموقع الكمية االلكتروني بما فيو النشر االلكتروني 
المختمفة, و وجود منتديات لتفاعؿ الطمبة مع أعضاء ىيئة التدريس و اإلرشاد لممواقع الطبية لممقررات 

 و التعميمية في الشبكة العنكبوتية .
 

أعضاء ىيئة التدريس:  -2  
يجب عمى إدارة كمية طب بنيا التأكد مف كفاية وكفاءة أعضاء ىيئة التدريس لتحقيؽ المخرجػػػات 

ب وضع قواعد ثابتة و خطة مستقبمية واضحة لتعييف أعضاء ىيئة المستيدفة لمتعمـ, و يج
 التدريس/الييئة المعاونة.



و يجب أف تكوف ىناؾ خطط لتنمية قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة, و يجب 
 أف تكوف ىناؾ آلية منتظمة لقياس الرضاء الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة.

 
كفاءة العممية البحثية: -3  

تمتـز كمية طب بنيا بعمؿ خطة بحثية موثقة و مرتبطة بخطة الجامعة و خصوصية الوضع البيئي و 
اإلقميمي لمكمية, مع مراعاة توافر الموارد البشرية المادية لموفاء بيذه الخطة, و يجب مراجعة ىذه 

وى البحثي المجرد و كذلؾ عمى المستوى الخطة بصفة دورية لمتأكد مف فاعمية تطبيقيا عمى المست
التطبيقي و الخدمي, و القتراح تطوير أو تعديؿ صياغتيا حسبما يستجد مف تغيرات و تحديات أكاديمية 

 أو بيئية موجبة لمتغيير في أولويات البحث. 
ى داخؿ و يجب وجود لجنة ألخالقيات البحث العممي لتحديد األطر األخالقية المنظمة لألبحاث التى تجر 

 الكمية و المستشفى الجامعي
كما يجب قياس و تنمية كفاءة البحث العممي استرشادا بمؤشرات كفاءة البحوث العممية )كنسبة مشاركة 

أعضاء ىيئة التدريس في البحث العممي, و النشر الدولي, و االشتراؾ مع الكميات المناظرة إقميميا و 
الطبية المباشرة مف نتائج و توصيات البحوث, و الحصوؿ  عالميا, و مدى استفادة المجتمع و الخدمة

 عمى جوائز أو براءات اختراع(
كما يجب وضع آلية لدعـ األبحاث الجادة و فرؽ البحث عف طريؽ الدعـ المادي المباشر أو إتاحة 
ف استخداـ األجيزة و إمكانيات المستشفى الجامعي, و إعالـ أعضاء ىيئة التدريس بالمنح المرصودة م
قبؿ وزارة التعميـ العالي و أكاديمية البحث العممي و غيرىا محميا أو دوليا و دعـ االستفادة مف ىذه 

 المنح, كما يجب تحديد تنمية كؿ المصادر المتاحة لتمويؿ البحث العممي.
و لتنمية التعاوف بيف األقساـ و تشجيع عمؿ فرؽ جادة و متكاممة إلنجاز المشروعات البحثية يجب 

اء معمؿ أبحاث مركزي و تشغيمو عمى المستوى األمثؿ.إنش  
و يجب تشجيع األقساـ بالكمية عمى تنظيـ مؤتمرات و ورش عمؿ, المشاركة في الفعاليات العممية محميا 

و إقميميا و عالميا, كما يجب االىتماـ بمجمة الكمية شكال و جوىرا, و تشجيع األقساـ العممية عمى 
مية.إنشاء و تطوير مجالت عم  

 
الدراسات العميا: -4  



يجب عمى كمية طب بنيا مراجعة الدرجات الممنوحة و عمؿ قاعدة بيانات تدؿ عمى عدد الدرجات 
الممنوحة في مختمؼ التخصصات و معدؿ تزايد أعداد الطالب المسجميف في برامج الدراسات العميا و 

صة بالدراسات العميا و أف ُتحدث ىذه عدد و نسبة الطالب الوافديف, كما يجب أف تراجع الموائح الخا
 الموائح إذا لـز األمر. 

و يجب عمى األقساـ عمؿ توصيؼ موثؽ و معتمد لبرامج الدراسات العميا, مع مراعاة توافؽ ىذه البرامج 
 مع مخرجات التعميـ المستيدفة, و عمؿ نظاـ عادؿ لإلشراؼ األكاديمي.

لطمبة الدراسات العميا, و يجب قياس تقويـ طالب الدراسات كما يجب التأكد مف فاعمية أساليب التقويـ 
 العميا. 

 
التقويـ المستمر لمفاعمية -5  التعميمية 

في إطار تعزيز جودة الفاعمية التعميمية بكمية طب بنيا, ال بد مف وجود خطة موثقة لمتقويـ الشامؿ و 
نظاـ داخمي إلدارة الجودة لممتابعة  المستمر لمفاعمية التعميمية, و يجب أف تضطمع إدارة الجودة بعمؿ

 الدورية لمبرامج و المقررات و نشر ثقافة الجودة بيف أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ و الطالب 

 كما يجب مراجعة و تفعيمة الموائح الخاصة بالمسائمة والمحاسبة فيما يخص الفاعمية. -

أعضاء ىيئات  ,والمراكز والوحدات بالكمية إدارة الكميةالفعالة لمسياسات مع  مناقشةالتـ عرض و وقد 
 ,اإلدارة الصحية ,مديري المستشفيات ,أولياء األمور ,الطالب ,التدريس والييئات المعاونة والعامموف

.ممثميف عف المستشفيات الخاصة  ,جمعيات أصدقاء المرضى. ,أعضاء مجمس نقابة األطباء  

 األطراؼ المختمفة داخؿ وخارج المؤسسة.
48/4/4886السياسات لمكمية بتاريخ ماد تـ اعت  

مثؿ المطويات والممصقات الورقية وكذا اإلعالف عمى مف خالؿ الوسائؿ المختمفة اٌغ١بعبد ٌٍى١ٍخ تـ نشر 
 الموقع االلكتروني لمكمية.

لـ يتـ مراجعة وتحديث السياسات لمكمية ألنو لـ يستجد ما يدعو لمتحديث ولـ يحف بعد مراجعة  -
يذية لتطبيؽ استراتيجية الكمية.الخطة التنف  

 

:تنفيذية لتطبيؽ إستراتيجية المؤسسةال الخطة 8/8/2  



 وة.كمياألىداؼ االستراتيجية لم لتحقيؽ الغايات و ةكميخطة تنفيذية لتطبيؽ استراتيجية ال تـ تصميـ 
تتضمف كما , مسؤوليات تنفيذ األنشطة والمياـ التي تتضمنيا الخطة تحديدمع نشطة األ آليات لتنفيذ 

تقديرية. موازنة ماليةاألداء مع وجود  مؤشرات لتقييـو  الخطة الجدوؿ الزمني لتنفيذ األنشطة والمياـ  
  تنفيذية لتطبيق استراتيجية المؤسسة.الخطة جاري اعتماد وتوثيق ال

 
لمكمية مف الخطة االستراتيجية لمجامعةستراتيجية اإل الخطةتنبثؽ  8/4  

 
  :جي لممؤسسةالوضع اإلستراتي 8/6
:السمات التنافسية لممؤسسة ودورىا في المجتمع 8/6/8  

الدراسات العميا عمى كمية طب بنيا.إقباؿ الطالب   
تعتبر كمية طب بنيا ىي الكياف االعتباري الحكومي الوحيد في محافظة القميوبية الذي يقدـ   8/6/4

 التعميـ الطبي والخدمة الطبية الجامعية.
السياسات وخطط الكمية عمى تحسيف الوضع التنافسي لكمية طب بنيا.لـ تتضح بعد اثر   

الييكؿ التنظيمي -  
الييكؿ التنظيمى مالئـ ومعتمد 4/8  
مالئمة الييكؿ التنظيمي لطبيعة نشاط الكمية: 4/8/8  

من: يوجد بالكمية ىيكل تنظيمي مالئم لطبيعة نشاط الكمية طبقا لمعايير الجودة المحمية والعالمية، ويتكون  

 أواًل : الييكل األكاديمي لمكمية ويضم: 
  مجمس الكمية 
  عميد الكمية 

 وحدة الجودة بالكمية 

   وكالء الكمية  

 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،

 وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث ،



 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب .

 ( قسما عمميا  32د بالكمية عدد ) األقسام العممية، حيث يوج  

  وحدة ذات طابع خاص:41الوحدات ذات الطابع الخاص: يوجد بالكمية.  

 وحدة عالج التسمم وأبحاث السموم

 وحذح انجيىنىجيب انجزيئيخ وانتكُىنىجيب انحيىيخ

 وحذح انكشف انًجكش عٍ األوساو

 وحذح انتهقيح انصُبعً واطفبل األَبثيت

فبلوحذح ايشاض قهت األط  

 انشعبيخ انًكزح

 انتعهيى انطجً انًستًش ) نى تذسج ثبنهيكم انتُظيًً  (

 األشعخ انًقطعيخ

 انًُبعخ

 انغذد انصًبء

 عالج انسًىو

 ايشاض انكجذ

 جشاحخ انًُبظيش

 يُبظيش قسى انُسبء وانتىنيذ

 انتحبنيم

 وحذح انجىدح

 وتم إنشاء وحدات جديدة أخري:

وحدة الجودة(وحدة تدريب )ضمن الييكل التنظيمي ل  
 وحدة التعميم االلكتروني

 وحدة متابعة الخريجين

 وحدة إدارية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ثانيًا : الييكل اإلداري لمكمية ويضم :
  أمين الكمية 

  األقسام اإلدارية وتشمل إدارات شئون العاممين وشئون أعضاء ىيئة التدريس والشئون اإلدارية
المشتريات والمخازن وشئون الطالب والخريجين والدراسات العميا والعالقات والحسابات والموازنة و 

 الثقافية والمكتبة والشئون اليندسية ورعاية الشباب.



)مرفق الييكل التنظيمي لمكمية  واإلدارات والوحدات المكونو لو(   

الييكل التنظيمي لمكمية   
 

اعتماد الييكؿ التنظيمي لمكمية: 4/8/4  

عادة تشكيمو في ضوء معايير الجودة واالعتماد وبعد إنشاء الوحدات الجديدة تم تحديث اليي كل التنظيمي وا 
  94/9/9242سابقة الذكر واعتمده مجمس الكمية في جمستو بتاريخ 

 
السمطات والمسؤوليات واالختصاصات: 4/4  
عالقات السمطة: 4/4/8  

تحديد االختصاصات، لكل عضو من يتصف الييكل التنظيمي الحالي لمكمية بوضوح خطوط السمطة و 
أعضائيا، فالعميد ىو رئيس الكمية ويعاونو الوكالء الثالثة كل فيما يخصو طبقا لمشكل السابق لمييكل 
التنظيمى، وتدار الكمية بواسطة مجمسيا المقرر طبقا لقانون تنظيم الجامعات. ويعتمد ىيكل الكمية عمى 

ا أمور التعيين مثال، حيث يفوض مجمس الكمية العميد كما التفويض في السمطات في بعض األمور، ماعد
يفوض العميد الوكالء الثالثة ورؤساء األقسام فى اتخاذ القرارات الطارئة الالزمة لتسيير العمل وليم سمطة 

عقد المجالس الطارئة لبحث ومناقشة القضايا الطارئة. )مرفق تفويض العميد والمجالس الطارئة إن 
 وجدت(

 
لمسئوليات واالختصاصات:ا 4/4/4  

يوجد تحديد دقيق لممسئوليات واتخاذ القرارات سواء لمقيادات األكاديمية أو التنفيذية بالكمية، تتصف الكمية 
بأن معظم أعضائيا فى الييكل التنظيمي فى أماكنيم المناسبة ليم، ومتفقة مع كل من: )الشيادات العممية 

والخبرات والميارات الحياتية، والقدرات العقمية، والميارات العممية، الحاصمين عمييا، والتخصصات الدقيقة، 
والخصائص الوجدانية لكل عضو فى الكمية وقانون تنظيم الجامعات(. وقد تم اختيار كل عضو من 

أعضاء الكمية بناء عمى تخصصو الدقيق، وخبرتو، والدورات التدريبية التي اشترك فييا واستفاد منيا في 
.مجال تخصصو  



 
اإلدارات المتخصصة لخدمات دعـ العممية التعميمية: 4/6  

4/6 1/ كفاية إدارات خدمات الدعـ:   
تكفى اإلدارات المتخصصة كإدارة شئون الطالب مثال لتقديم خدمات دعم العممية التعميمية فى الكمية.  

ر، وأعضاء متخصصين وتتمتع كل اإلدارات بالكفاءة المطموبة فى أداء الميام؛ حيث توجد لكل إدارة مدي
 وتطبق كل إدارة نظام الثواب والعقاب فى أداء جميع األعمال.

4/6 2/ كفاءة إدارات خدمات الدعـ:   
يتميز أعضاء اإلدارات بالخبرة/ الميارات الفنية والسموكية/ السرعة فى األداء/ توافر التسييالت/ .. الخ(.  

اخل الكمية مدى كفاءة ادارات خدمات الدعم لكل إدارة وقد اكد استطالع آراء عينة من المعنيين باألمر  د
من اإلدارات. وكانت تواجو اإلدارة مشكمة عدم توافر وضيق المكان المتوفر واحتياجيا إلي تدريب ودعم 
فني وزيادة عدد العاممين وقامت اإلدارة بتوفير مكان خاص إلعمال الكنترول وتم افتتاحو ومكان لرعاية 

 الشباب.
ح استقصاء رأى الطالب الذى تم تطبيقو ىذا العام شكوى الطالب من سوء تعامل بعض وقد أوض  

القائمين عمى الخدمة فتم عقد ثالثة دورات تدريبية تأىيمية ليم حول فن االتصال والتعامل مع الجميور 
 وتحسن األداء وفقا لتقديرات الطمبة )مرفق نتائج االستبيان(.

إدارة األزمات والكوارث 4/2  
كفاية الوسائؿ المتاحة لمتعامؿ مع األزمات والكوارث: 4/2/8  

الوسائل المتاحة فى الكمية كافية لمتعامل مع األزمات والكوارث المتمثمة في الحرائق، فتوجد طفايات حريق 
فى ممرات ومعامل الكمية، وتتوافر اإلسعافات األولية. واإلرشادات الالزمة لمواجية األزمات والكوارث غير 

فية وال توجد وسائل او خطط إخالء او تعامل فيما يخص الكوارث األخرى كاالنييارات او المظاىرات او كا
 كوارث تعميمية...الخ. 

مسئولية ادارة االزمات والكوارث 4/2/4  
وال توجد لوحات  ------ال توجد إدارة معتمدة متخصصة بالمؤسسة لمواجية األزمات والكوارث تابعة 

بالمؤسسة توضح كيفية مواجية األزمات والكوارث بالمؤسسة. ولم يتم تدريب أعضاء من وممصقات معمنة 



المؤسسة بصفة دورية فى مراكز متخصصة إلدارة األزمات والكوارث. ولم تطمع المؤسسة عمى كل ما ىو 
دارات جديد عالميًا ومحميًا فى كيفية مواجية األزمات والكوارث، كما يتضح فى عدم تبادل الخبرات مع إ

األزمات والكوارث محميًا وعالميًا.  وقد قسمت لعدة أنواع منيا األزمات والكوارث المتوقعة والناتجة عن 
طبيعة عمل بعض األماكن مثل المعامل السيما معامل الكيمياء وغرف العمميات.  وىناك إرشادات معممية 

وفقا لتوزيع أدوار معمن والكوارث  لمطالب والعاممين وىيئة التدريس عن التصرف فى مثل ىذه األحوال
الطبيعية كالزالزل مثال وقد تم تدريب العاممين عمييا وعقد عدة نماذج محاكاة إلخالء المبانى بمعرفة إدارة 

 األمن ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.
 نقاط القوة: كافية الوسائل المتاحة فى الكمية لمتعامل مع الحرائق،

وحدة مواجية األزمات والكوارث غير معتمدة وال توجد وسائل لمتعامل مع األزمات والكوارث  نقاط الضعف:
 االخري

عمل خطة تدريب دوري الفراد الوحدة وتنمية -التحسين: قرار باعتماد وحدة مواجية األزمات والكوارث
الزمات والكوارث وكيفية قدراتيم ولوحات استرشادية وتدريب افراد الكمية المعنيين عمي الخطط الموضوعة ل

 التعامل معيا.
وحدة إدارة الجودة:  4/2  
الجوانب التنظيمية لوحدة إدارة الجودة: 4/2/8  
توجد بالكمية وحدة ضمان الجودة، ويوجد لموحدة ىيكل تنظيمي معتمد وموثق ومعمن، يضم ممثمين عن  

لتنظيمي(، ويحدد الييكل الميام الوظيفية جميع فئات العاممين بالكمية )مرفق قرار اعتماد الوحدة والييكل ا
واإلدارية. ولموحدة الئحة ومجمس إدارة معتمد من مجمس الكمية ومجمس إدارة مركز الجودة بالجامعة. وتتبع 

الوحدة مباشرة عميد الكمية كما ىو واضح فى الييكل التنظيمي لمكمية. وتوطد الكمية عالقة وحدة الجودة 
امعة مع تقديم تقرير سنوي عن نشاط الوحدة لمركز الجودة بالجامعة.  كما يوجد بيا بمركز الجودة في الج

زيارات متابعة دورية من مركز الجودة بالجامعة ومثبت ذلك من خالل دفتر الزيارات ومحاضر االجتماعات 
يئة الشيرية التى تناقش تقارير المتابعة من مركز الجامعة )مرفق(.  كما تم عقد عدة دورات ألعضاء ى

التدريس والعاممين بالكمية بالتنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة. و يساعد مجمس إدارة الوحدة عمى 
عداد تقارير لمتابعة  تحقيق أىدافيا وينعقد المجمس بصورة دورية، وتحتفظ الوحدة بمحاضر اجتماعاتو وا 



ى انو توجد لجان مختصة ألعمال تطبيق قراراتو. ويتضح من خالل تشكيل مجمس اإلدارة والفريق التنفيذ
الجودة وأن كل فريق يختص بأحد المعايير الستة عشر أو أكثر مع تبعيتو ألحد أعضاء مجمس اإلدارة 
زالة أية عقبات.  وتشكيل مجمس إدارة ىذه الوحدة معتمد من مجمس الكمية  لمتابعة تحقيق األىداف وا 

42/44/9226ومجمس إدارة مركز الجودة بالجامعة بتاريخ   



المشاركة فى األنشطة: 4/2/4  
تشارك الوحدة فى عرض ومناقشة قضايا الجودة بالكمية عمى مستوى المجالس الرسمية فالوحدة ممثمة  

بجميع المجان من خالل أحد أعضائيا وكذلك مجمس الكمية ويوجد بكل قسم منسق جودة يتولى شيريًا 
ىذه المشاركة فى: عرض ومناقشة قضايا الجودة بالقسم. وتتمثل أشكال  

 تشكيل ومتابعة عمل لجان الخطة االستراتيجية والخطط التنفيذية. -
الدعم الفنى لألقسام وأعضاء ىيئة التدريس فى إعداد توصيف وتقارير البرامج والمقررات  -

 الدراسية.
 المشاركة في وضع الالئحة الجديدة لمدراسات العميا بالكمية -

جع الخارجى ونظام المصحح الثانى فى كافة تبنى نظام لجان الممتحنين والمرا -
 االمتحانات لكل البرامج.

 استطالع آراء الطالب فى العممية التعميمية. -
 العمل عمى االستفادة من نتائج تقويم المقررات الدراسية فى عمميات التطوير بالكمية. -

المقررات.تحديد جوانب القوة والضعف فى عممية التعميم والتعمم من خالل عمميات تقرير  -  

 إعداد التقرير السنوى لمكمية ومناقشتو فى مؤتمر الكمية العممى السنوى. -
وتتمثل الوسائل المتاحة لموحدة لممارسة أنشطتيا الخاصة بتوكيد الجودة فى المؤسسة فى  توفير المكان 

بمراجعين والدعم المعنوي والمطبوعات، وعقد ورش العمل واالجتماعات،  التقييم الذاتي،  االستعانة 
خارجيين، المقارنة بمؤسسات مختمفة ، ىذا باإلضافة إلى توفير الميزانية المخصصة، وأعضاء متميزيين 

 فى مجال الجودة واالعتماد بالوحدة.
التوصيؼ الوظيفي: 4/3  

4/3 1/ شمولية واستخداـ التوصيؼ الوظيفي:   
ى شبكة االنترنت وموجودة بكل إدارة توفر الكمية قائمة باإلدارات المتخصصة معتمدة وموثقة ومعمنة عم

ودليل الكمية، يتضمن التوصيف تحديدا لمميام الوظيفية القيادية واألكاديمية واإلدارية والفنية تمثل األساس 
لمعمل بالوظائف المختمفة داخل المؤسسة وىذا التوصيف مشتق من لوائح الكمية وقانون الجامعات بما 

كان المناسب من جية، وبما يحقق التوافق بين سياسات العمل والموائح يضمن وضع الفرد المناسب في الم



والقوانين من جية أخرى. ويتم تطوير ىذا التوصيف كل فترة طبقا لمتطمبات التطوير المعاصرة لمكمية. 
ولكن باستطالع رأى عينة من القيادة األكاديمية واإلدارية وىيئة التدريس ومعاونييم بالمؤسسة اتضح 

ارفيم عن طبيعة التوصيف الوظيفى، وىناك بعض البنود الخاصة بالتوصيف الوظيفى ال ضعف مع
يعممون عنيا شيئا وجارى اآلن دراسة آليات التغمب عمى ىذه الفجوة من خالل لجنة التدريب بوحدة الجودة 

 وسوف تعرض نتيجة دراستيا عمى مجمس الكمية .
 

 القيادة والحوكمة: -3
كاديميةاختيار القيادات األ  6/8 :  
:معايير االختيار 6/8/8  

... يتـ اختيار رؤساء االقساـ مف اقدـ ثالث اساتذة توجد معايير تستخدـ فى إختيار القيادات األكاديمية 
 ىذه المعاييرفى العمؿ وحسف السير والسموؾ معيار يحدد االختيار.  الكفاءة فى القسـ  ويجب أف تكوف

بداء رأى مف أعضاء ىيئة التدريس عند اختيار أمشاركة  توجد وال موثقة وال معمنة معروفة وليست وا 
.القيادات األكاديمية  

 

  ّٔط اٌم١بدح ِّٚبسعبد اٌّغبٌظ اٌشع١ّخ: 3/2
أعٍٛة اٌم١بدح: 3/2/1  

أسموب القيادة المتبع في المؤسسة أوضحت نتائج استطالع الرأى عف طريؽ االستبيانات اف  -
يئة التدريس ومعاونييـ/ الطالب/ العامميف.ديموقراطي مف وجية نظر أعضاء ى  

يشارؾ العمالء واصحاب المصمحة فى اتخاذ القررات عف طريؽ اشتراكيـ فى مجمس الكمية وجميع  -
 قررات الكمية مثؿ البرامج التعميمية ووضع االىداؼ والخطط وكذا رؤية ورسالة الكمية.

يوجد تمثيؿ طالبى داخؿ الوحدات المختمفة.  -  

ساىمة المجالس المتخصصة فى صنع القررات المتعمقة بالتعميـم6/4/4  
مف خالؿ  تساىـ المجالس الرسمية بالمؤسسة فى المناقشة واتخاذ القرارات الخاصة بالتعميـ والتعمـ -

تكيؿ لجاف الممتحنيف وتبنى المعايير االكاديمية المناسبة لكؿ قسـ ويقـو كؿ قسـ بالتعاوف مع االقساـ 
ديد مواعيد امتحانات منتصؼ العاـ.المكممة بتح  

 

  ر١ّٕخ اٌّٙبساد اإلداس٠خ ٌٍم١بداد األوبد١ّ٠خ: 3/3
رذس٠ت اٌم١بداد اقوبد١ّ٠خ: 3/3/1  



أعضاء ىيئة التدريس واالدارييف والفنيف والعامميف بالكمية وليست  خطة لمتدريب وتنميةمياراتتوجد 
الميارات اإلدارية  ولكف توجد خطط لتنمية ميةالميارات اإلدارية لمقيادات األكادي مخصصة لتنمية

تتـ عف طريؽ الجامعة. لمقيادات األكاديمية  
.كافية حميا مف مشروع التطوير المستمر المخصصات المالية المتاحة لمتدريب -  
يوجد بالكمية عدد "سبعة" مدربوف في مختمؼ الجدارات يستطيعوا إف يتحمموف العبء 

 التدريبي.
ـ التدريب:مؤشرات تقيي 3/6/2  

لمقيادات األكاديمية لتصميـ برامج تدريبية تبعا ليذا القياس .جاري قياس االحتياجات التدريبية  -  
  
  نظـ المعمومات والتوثيؽ الرسمية: 3/2
قواعػػػػد البيانات: 3/2/8  
جارى انشاء واستكماؿ قواعد البيانات. -  
  يوجد نظاـ لحفظ وتداوؿ واستدعاء الوثائؽ   6/2/4
ي أنشاء نظاـ لحفظ وتداوؿ واستدعاء الوثائؽ تابع لمجامعة. جار   

 
اٌم١بداد اقوبد١ّ٠خ قداسح اٌغٛدح ثبٌّإعغخ :دعـ  6/2  
الدعـ المادى لموحدة: 6/2/8  

 يوجد مقر لموحدة بو التجييزات الالزمة لممارسة االنشطة . -
 تتوافر الكوادر البشرية لموحدة . -

دة.يعاد تأىيؿ الكوادر البشرية لموح -  

 ال توجد مخصصات مالية لموحدةوتعتمد عمى مشروع التطوير المستمر. -

الدعـ المعنوى لموحدة: 6/2/4  

يتـ تفويض مدير الوحدة فى القررات المتعمقة بالجودة مثؿ اختيار الفريؽ االدارى لوحدة الجودة  -
 واتخاذ القررات المتعمقة بتنظيـ العمؿ داخؿ الوحدة.

كؿ قسـ  كمنسؽ لمقسـ العماؿ الجودة لحضور كؿ فعاليات الوحدة يوجد ممثؿ مف داخؿ  6/2/6
 ونقؿ الرسائؿ الخاصة بتنظيـ اعماؿ ومتطمبات الجودة الى داخؿ القسـ.

:  في تنمية الموارد الذاتيةات االكاديمية  دور القياد  6/3  



  خطة لتنمية الموارد الذاتية : 6/3/8

  ممؤسسةتوجد خطة موثقة لتنمية الموارد الذاتية ل

وحدة. 82وعددىا  يوجد بالمؤسسة وحدات ذات طابع خاص -        

 

العالقات والتفاعؿ مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع: 6/6/4  
  شراكة مع المؤسسات اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع المحيط بالمؤسسة واتفاقيات تعاوف يوجد  - 

تشخيص و عالج االلتياب الكبدي الفيروسي) بروتوكوالت  مستشفى الحميات ووزارة الصحة فيمع 
 التعاون(.



توجد وسائؿ مطبقة لتحفيز أعضاء ىيئة التدريس عمى تنمية الموارد الذاتية مثؿ نظاـ  6/3/6
 المكافات العضاء ىيئة التدريس والعامميف في الوحدات ذات الطابع الخاص.

ابع الخاصدور القيادة فى تفعيؿ الوحدات ذات الط 6/3/2  
" وحدة ذات طابع خاص.82يوجد بالكمية عدد " -  
الوحدات ذات الطابع الخاص ليا ىيكؿ أدارى معتمد وموثؽ ولوائح تنظيمية خاصة بكؿ وحدة. -  
التقييـ المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة: 6/4  
تساند القيادة مشروعات التطوير. 6/4/8  
ارة الكمية والقيادات األكاديمية.ال توجد آلية محددة لتقييـ كفاءة إد 6/4/4  
تتبع ادارة الكمية سياسة الباب المفتوح بالنسبة لمطمبة وتـ تشكيؿ مكتب لتمقى الشكاوى  6/4/6

------معتمدة بتاريخ ووجود لجنة لمبت فى الشكاوى   
وايضا يتـ اشراؾ الطمبة فى القررات مف طريؽ المقاءات ويتـ اشراؾ الطمبة فى وضع جداوؿ 

حانات ويتـ تغيير جداوؿ  االمتحانات استجابة لمطمبة.االمت  
 

المصداقية واألخالقيات - 2  
حقوؽ الممكية الفكرية والنشر 2/8  
االلتزاـ بحقوؽ الممكية الفكرية والنشر: 2/8/8  

تمتـز الكمية بحقوؽ الممكية الفكرية والنشر, واإلجراءات التى تتبعيا الكمية لممحافظة عمى حقوؽ 
)مرفؽ الميثاؽ واإلجراءات ومجمس االعتماد(,فكرية والنشر تتمثؿ فى: الممكية ال  

وجود ميثاؽ معتمد وموثؽ ومعمف عف الوعي القانوني بحقوؽ الممكية الفكرية والنشر يضمف لممؤلفيف 
حقوقيـ, بناءا عمي نتائج دراسة حقوؽ الممكية الفكرية والنشر التي قامت بيا الكمية )يرفؽ ما يفيد 

دراسة(اجراء ال  
ومعمنة تضمف احتراـ حقوؽ الممكية الفكرية والنشر: معتمدة وموثقةوجود إجراءات   

حظر استخداـ البرامج الجاىزة غير المرخصة عمى أجيزة الحاسب اآللي بالكمية وعدـ التعاقد مع 
 شركات الحاسب اآللي التي تستخدـ برامج غير مرخصة او منسوخة ) لـ يفعؿ(



بالمؤسسة بنسخ المصنفات بما يشكؿ اعتداءًا عمى حقوؽ المؤلؼ لحماية  عدـ السماح لمعامميف
.المصنفات الفنية واألدبية  

وضع إرشادات لممتردديف عمى المكتبة لمراعاة التزاميـ بالضوابط المنصوص عمييا في قانوف الممكية 
 الفكرية )لـ يفعؿ(

.ىميتيا وضرورة االلتزاـ بياعقد ندوات ولقاءات مفتوحة لمناقشة حقوؽ الممكية الفكرية وأ  

إنشاء مكتب بقرار مف عميد الكمية "مكتب حماية الممكية الفكرية" يرتبط بمجنة أخالقيات البحث العممي 
لمساعدة الجيات اإلدارية بإبداء الرأي في الشكاوي المقدمة مف أعضاء ىيئة التدريس بخصوص اي 

يد أ.د./عميد الكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.اعتداء عمى حقوؽ الممكية الفكرية ورفعيا إلى الس  

إجراءات رقابة ومتابعة دورية لمتفتيش الدوري عمي موظفي الحاسبات ومكتبة الكمية ومكتبة بيع 
 الكتب بالكمية لموقوؼ عمي مدي التزاميـ بالمحافظة عمي حقوؽ الممكية الفكرية.

جراءات المتبعة بالكمية لممحافظة عمي حقوؽ انطباعات أعضاء ىيئة التدريس بالكمية عف فاعمية اإل
 الممكية الفكرية: إعداد استبياف دوري سنويا

 
ثقافة حقوؽ الممكية الفكرية:  2/8/4  

تبذؿ الكمية جيودا لنشر ثقافة حقوؽ الممكية الفكرية والنشر, حيث تستخدـ الكمية وسائؿ محددة 
 لنشر الوعي القانوني بثقافة حقوؽ الممكية الفكرية و ضوابط التأليؼ والنشر منيا:

لمنشر والتأليؼ وتوزيعو عمي جميع عف الوعي القانوني بحقوؽ الممكية الفكرية وقواعد توافر ميثاؽ 
لسنة  54في ضوء قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية رقـ العامميف بالكمية )خطابات التوزيع(, 

في  العممي بكمية طب بنيا وانتداب خبير اعد بواسطة مجموعة بحثية مف لجنة أخالقيات البحث 4884
 حقوؽ الممكية الفكرية.

.طبع نتائج دراسة حقوؽ الممكية الفكرية والنشر في مطويات توزع بالكمية  
تنظيـ ندوات عممية لنشر الوعي القانوني بحقوؽ الممكية الفكرية وضوابط التأليؼ والنشر بيف أعضاء 

مرة كؿ  ىيئة التدريس وجميع العامميف بالكمية  شيور )تـ عقد ندوة واحدة مرفؽ(3
خبير( 4انتداب خبراء )تـ انتداب عدد   
عمي شبكة اإلنترنت نشر الميثاؽ عمي موقع الكمية  

 زيارات ميدانية ألقساـ الكمية المختمفة لنشر ثقافة حقوؽ الممكية الفكرية وضوابط التأليؼ والنشر.
.ة كمية طب بنيا بكؿ عدد وااللتزاـ بيا عند النشركتابة القواعد اإلرشادية لمتأليؼ والنشر بمجم  



عالنات بيا إرشادات لممتردديف عمي مكتبة الكمية ومستخدمي الحاسبات بضرورة  وضع ممصقات وا 
.االلتزاـ بحقوؽ الممكية الفكرية  

.اإلعالف بشاشة العرض بمدخؿ الكمية  
قررة عمي طمبة الفرقة الثالثةتدريس ثقافة حقوؽ الممكية الفكرية ضمف مادة حقوؽ اإلنساف الم  

 



 
الممارسات العادلة وعدـ التمييز  2/4  
ضماف العدالة وعدـ التمييز بيف أعضاء ىيئة التدريس/ العامميف/ الطالب 2/4/8  

الييئة / توجد إجراءات محددة ومعمنة لضماف العدالة وعدـ التميز بيف أعضاء ىيئة التدريس
:ؿ ىذه اإلجراءات فىالعامموف وتتمث/ الطالب/ المعاونة  

.توافر الفرص المتكافئة فى الترقيات, والبعثات وتوزيع األعماؿ  
اي اعتبارات   تطبيؽ شروط الترقية عمى جميع العامميف بغض النظر عف  

يوجد بكؿ قسـ نظاـ لتوزيع االشراؼ عمي رسائؿ الماجستير والدكتوراه يضمف تساوى عدد الرسائؿ 
.يس المشرفيفبيف جميع أعضاء ىيئة التدر   

.توزيع المكافآت والحوافز فى ضوء القواعد المعموؿ بيا فى الكمية  
توزيع أعباء اإلشراؼ ) ويتـ تطبيؽ ىذه اإلجراءات عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس بالكمية مثؿ

 ... توزيع أعباء العمؿ, توزيع الحوافز ,) , واإلدارييف... والتدريس , الحوافز , المكافآت , البعثات
كما تطبؽ تمؾ القواعد عمى جميع الطالب مف حيث المساواة فى فرص التعميـ وممارسة األنشطة ( الخ

والتقويـ وجميع ىذه اإلجراءات معمنة وتمارس بشفافية كما يتـ التقييـ بواسطة فريؽ أو عدة جيات 
ومف حقو التظمـ فيما ويتـ إطالع كؿ فرد بنتائج تقييمو  –الزمالء  –القيادات  –تشتمؿ عمى المستفيديف 

.جاء بو  
 

المصداقية في الوعود المقدمة استجابة لمشكاوى والمقترحات: 2/4/4  
تضع الكمية أكثر مف صندوؽ خاص بالشكاوي والمقترحات وتوضع الصناديؽ في أماكف بارزة 

ئوف بالمؤسسة يسمح باالطالع عميو مثؿ أماـ مكتب العميد والوكالء ورؤساء األقساـ وأماـ مكاتب ش
ويتـ فتح صندوؽ الشكاوي والمقترحات بصفة دورية واإلطالع عمى تمؾ   إلخ...  الطالب والخريجيف

ويتـ اتخاذ القرارات الالزمة .  الشكاوي والمقترحات, والقياـ بإخطار األفراد بنتيجة الشكوى أو المقترح
ييميا كما يتـ عرض بعض داخؿ المؤسسة وتفعيميا وتق  وتقييميا في ضوء الشكاوى أو المقترحات فى

الشكاوى ذات التكرار العالى عمى المجنة المختصة أو مجمس الكمية لمناقشتيا وبحث أسباب حدوثيا 
.وآليات التغمب عمييا  

 
إجراءات تصحيح الممارسات غير العادلة 2/4/6  



ف ىذه تـ اتخاذ إجراءات / قرارات تصحيحية فى المؤسسة لمعالجة بعض الممارسات غير العادلة وم
 اإلجراءات:

 إعادة تصحيح أوراؽ الطالب المتظمميف مف درجاتيـ
.إعادة توزيع جدوؿ المحاضرات بيف األساتذة عندما يتقدـ أحدىـ بشكوى  

 اعادة توزيع االشراؼ عمي الرسائؿ العممية
توزيع األعباء ) وتستجيب الكمية بصورة فورية لتصحيح المسارات غير العادلة فور اكتشافيا مثؿ

لتدريسية واالشراؼ, الحوافز والمكافآت , أساليب التعمـ, أدوات التقويـ وتفعؿ المؤسسة القرارات التي ا
وتستفيد المؤسسة مف التغذية المرتدة الواردة مف المستفيديف . اتخذت لتصحيح المسارات غير العادلة

.مف القرارات التي اتخذت لتصحيح المسارات غير العادلة  
 

رض في المصالح بيف األطراؼ المختمفة في المؤسسةعدـ التعا 2/4/2 : 
توجد بالكمية اقساـ عممية متخصصة ومتكاممة وتضع الكمية خطة معمنة, موثقة ومعتمدة موضحة 

كما تحؿ الكمية . خطط ولوائح األقساـ واإلدارات المختمفة: اختصاصات األطراؼ المختمفة فى الكمية مثؿ
التعارض بيف اختصاصات األقساـ : مختمفة فور وقوعيا بالكمية مثؿالصراعات والمصالح المتعارضة ال

.التدريسية, والتعارض بيف اإلدارات المتشابية داخؿ الكمية مثؿ مجمس الكمية ومجمس ادارة المستشفي  
 

األخالقيات المينية لممؤسسة التعميمية:  2/6  

دليؿ أخالقيات المينية بالمؤسسة: 2/6/8  
. موثؽ ومعتمد ومعمف يمتـز بو جميع أعضاء الكمية خالقيات الممارسات المينيةأل يوجد بالكمية ميثاؽ

ويتضمف الميثاؽ الممارسات األخالقية . وشارؾ جميع أعضاء الكمية فى وضع ىذا الميثاؽ األخالقي
لموظيفة عمى كافة المستويات )طبية وتعميمية وبحثية( مثؿ: )االلتزاـ بأخالقيات المينة, أمانة  التعامؿ 

(. الخ..  مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسيف والطمبة, احتراـ حقوؽ اآلخريف أخالقيات البحث العممي
وتقـو الكمية بوضع الئحة الجزاءات فى حالة الخروج عف ىذا الميثاؽ وتتدرج شدة الجزاءات فى ضوء 

عالف وتعميـ الميثاؽ مف خوتـ  .تكراره وكذا طبيعة المخالفة أو جسامتيا الؿ طبع كتيب وتوزيعو نشر وا 
عمي كافة العامميف بالكمية والطمبة ونشر نسخة الكترونية عمي موقع كمية طب بنيا, وجيات أخرى ذات 

عالقة مثؿ نقابة األطباء- وزارة الصحة-المجمس األعمى لمجامعات-األقساـ العممية فى كمية الطب 
    المعنية بتدريس اخالقيات المينة   الخ(



 
اـ بأخالقيات الوظيفةااللتز  2/6/4  

يمتـز جميع العامموف بالكمية باخالقيات الوظيفة وتراقب الكمية تطبيؽ جميع الممارسات األخالقية 
لموظيفة عمى كافة المستويات مثؿ االلتزاـ بأخالقيات المينة وأمانة التعامؿ مع الزمالء, والرؤساء 

ة دليؿ الميثاؽ األخالقي وفقاً  لمتغيرات العالمية وتطور الكمي. الخ.. والمرؤوسيف, واحتراـ حقوؽ اآلخريف
كما توفر الكمية نسخة مف دليؿ الميثاؽ األخالقي المعتمد لجميع األطراؼ المعنية . والقومية والمحمية

.بالمؤسسة وخارجيا  
 



المعمومات المتاحة عف المؤسسة في الوسائؿ المختمفة  2/2  

شمولية ونشر المعمومات 2/2/8  
ة المعمومات التى تغطي أنشطتيا المختمفة داخميا عمى موقعيا اإللكتروني ويتـ نشر ىذه توفر الكمي

المعمومات فى وسائؿ متنوعة تتمثؿ فى نشرات وممصقات وكتيبات يتـ توزيعيا عمى األطراؼ المعنية 
.داخؿ الكمية وخارجيا  

 
تحديث المعمومات 2/2/4  

فقد أصدرت . ًا لممتغيرات المحمية والقومية والعالميةتحدث الكمية ىذه المعمومات بطريقة دورية طبق
دليال حديثا يتضمف الوحدات ذات الطابع الخاص التى أنشأتيا حديثا ويتضمف نبذة عف موقعيا 

.االلكتروني الحديث  
 

 الجياز االدارى -5
تنمية القيادات اإلدارية والعامميف: تعييف و2/8  
:قيادات اإلدارية ال معايير اختيار وتعييف وترقية 8/  8/  2  

. القيادات اإلدارية ال توجد معايير محددة معمنة وموثقة ومعتمدة  الختيار وتعييف وترقية  
بناء عمى احتياجات  ةكميلعامميف بالايتـ تحديد االحتياجات التدريبية لمقيادات اإلدارية او  2/8/4

لتدريبية وعادة يتـ مياميـ الوظيفية وليس عمى طريقة منيجة محددة لقياس االحتياجات ا
 التدريب عمى ميارات استخداـ الحاسب االلى.

كفاءة اإلدارة فى االستفادة مف الموارد البشرية 2/4  
تتبع اإلدارة أسموب امثؿ لالستفادة مف الموارد البشرية بالتوزيع واعادة التوزيع المثؿ او  2/4/8

 إعادة التأىيؿ.
ة لمبنية التحتية او التجييزات.تحتاج ظروؼ العمؿ الى تحسيف بالنسب 2/4/4  
ال يتـ ربط الحوافز باالداء. 2/4/6  
تقييـ اداء العامميف 2/6/8  
ال يتبع تقييـ اداء العامميف منيجية محددة.   

لمقيادات االدارية والعامميف الرضاء الوظيفى 2/6/4 -  
مستوى الرضاء الوظيفي لمعامميف في المؤسسةلـ يتـ قياس   -  



وسيتـ استخداـ  المتبعة لقياس مستوى الرضاء الوظيفى لمعامميف وسائؿال توجد حاليا  -
 االستبيانات.

. مستوى الرضاء الوظيفي لمعامميف قياستـ اتخاذىا ل حالية قرارات ال توجد -  



الموارد المالية والمادي -2  
كفاية الموارد المالية والمادية:  3/8  
غير كافية لتحقيؽ غاياتيا واىدافيا  مالية السنويةكفاية الموارد المالية السنوية: الموارد ال 3/8/8

 االستراتيجية الحتياجات التطوير لموصوؿ الى المعايير القياسية.
مة المبانيئمال  4/  8/  3  

 مساحة المباني كافية لممارسة أنشطة المؤسسة 
إلخ( –اإلضاءة الطبيعية  –المباني مالئمة لممارسة أنشطة المؤسسة )التيوية   

" مصعد فى كؿ 4يوجد عدد "التجييزات والمعدات المختمفة لتحقيؽ األمف والسالمة في المبانى )تتوافر 
 مبنى وتوجد دورات مياـ مخصصة(

لممحافظة عمى األمف والسالمة  بوضع  إرشادات األماف وتطبيؽ مستمزمات االمافتقـو المؤسسة   
مة إلفراد المؤسسةتتوافر العالمات اإلرشادية المناسبة لتحقيؽ األماف والسال  

المؤسسة تتصؼ بالنظافة. -  

3  /8  /6  
 المرافؽ المتاحة كافية وصالحة جارى اعداد خطة صيانة شاممة تتـ صيانة ىذه المرافؽ بصفة مستمرة .

التسييالت المادية: 3/4  
ممارسة األنشطة الطالبيةالمادية لتسييالت ال 8/  4/  3  

طة الطالبيةيوجد انواع دعـ  متاحة لممارسة األنش  
جارى اعداد خطة لتحسيف دعـ ممارسة األنشطة الطالبية مف خالؿ االتفاؽ مع النادى الرياضى او 

بصفة مستديمة الستقباؿ الطمبة لمتدريب  -كونيـ مالصقيف لمكمية  –الساحة الشعبية 
 الرياضى.

األجيزة والمعامؿ والمعدات 4/  4/  3  
متصمة باالنترنت وأيضا   " حاسب الى و 42توجد قاعة تحتوى عمى "  

حالؿ األجيزة والمعدات والمعامؿ    جارى اعداد خطة  لصيانة وا 
 

تكنولوجيا المعمومات 6/  4/  3  

 
 يوجد موقع  الكترونى لكمية طب بنيا عمى شبكة االنترنت ولو لجنة مسئولة عف ادارتو 



ف العربية واالنجميزية.لتحديثو كما يوجد موقع لمكمية مف خالؿ موقع الجامعة بالمغتي       
خدمة االنترنت بالمؤسسة متاحة لمجميع المعمومات المتاحة تغطي مختمؼ أنشطة المؤسسة؟       

 المعمومات الخاصة بالمؤسسة متاحة لمجميع؟



 
المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة: - 4  
خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة:  4/8/8  
مجمس الكمية  -مة المجتمع وتنمية البيئةخدمعتمدة وموثقة  ل خطةتوجد  -  

   4886مارس 
 يتـ تطبيؽ ىذه الخطة بالفعؿ تقرير المراجعيف النظراء مرفؽ

: بنيت الخطة عمى أساليب ووسائل واضحة لتحديد  " بنيت الخطة عمى تحديد فعمى الحتياجات المجتمع
و تم فييا ا الحقيقية للمجتم  المحيط تو عمل دراسة لتحديد االحتياجا احتياجات المجتمع المحيط ، فقد

من أعضاء المجتمع المحمى ومنظمات سوق العمل، لتحديد أىم  -غير قميمة–عمل قوائم استقصاء لعينة 
 االحتياجات االزمة لممجتمع والتى يمكن أن تسيم الكمية فى تدعيميا 

. 
التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة: 4/8/4  

متوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل المؤسسة منيا الممصقات والنشرات توجد بعض االجراءات  ل
التي تتم فى المناطق التي يتم فييا عمل القوافل الطبية كما تم عمل ندوات لمتوعية في الكمية تم 

فييا دعوة خبراء اخانب و يتم عمل ندوات لممجتمع المحمى مثل التي أقيمت فى مركز النيل 
و قد قامت الكمية بقياس مستوى رضاء األطراف المجتمعية عن خدمات  2لقميوبيةلممعمومات با

المجتمع وتنمية البيئة التي تقدميا المؤسسة عن طريق تطبيق قائمة استقصاء عمى عينة من أفراد 
  2المجتمع  خالل عمل التحميل البيئي لمكميةو دراسة تحديد االحتياجات الحقيقية لممجتمع المحيط

  ذه القائمة التعرف عمى مستوى خريجى الكمية، ودور الخدمات التى تقدمياتتضمن ى
" توجد برامج لمتوعية بخدمة المجتمع وخدمة البيئة لمقطاعات المستيدفة لمعامميف.ال  

 األطراؼ المجتمعية ذات العالقة.
قدميا يتـ قياس مستوى رضاء األطراؼ المجتمعية عف خدمات المجتمع وتنمية البيئة الني ت  -

عن طريق تطبيق قائمة استقصاء عمى عينة من أفراد المجتمع  خالل عمل التحميل  المؤسسة
 البيئي لمكميةو دراسة تحديد االحتياجات الحقيقية لممجتمع المحيط

 

تنظيـ  انشطة خدمة الجتمع وتنمية البيئة 4/4  
نمية البيئة  .يوجد بالمؤسسة وحدة إدارية تابعة لوكيؿ شئوف خدمة المجتمع وت 4/4/8  



ممارسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة 4/4/4  
ليمارس العامموف بقطاع خدمات   -لجميع العامميف بالكمية -جارى عمؿ توصيؼ وظيفي محدد  -

 المجتمع وتنمية البيئة اختصاصاتيـ طبقا لتوصيؼ وظيفي محدد.
.وتنمية البيئة تقـو المؤسسة بتوثيؽ الخدمات واألنشطة المقدمة لخدمة المجتمع -  
 
 

تفاعؿ المؤسسة مع منظمات المجتمع 4/6  

مشاركة األطراؼ المجتمعية في مجالس وأنشطة المؤسسة 4/6/8  
تشكيؿ مجمس الكمية  يوجد تمثيؿ لبعض األطراؼ المجتمعية في مجمس إدارة الكمية والمستشفى , 

 والمستشفى.
إعداد برامج ,الخريجيف  فى حفؿمؤسسة تشارؾ اإلطراؼ المجتمعية المختمفة في أنشطة ال 4/6/4

. طالبالميدانى  لم تدريب, التعميمية   
ىناؾ اتصاالت و عالقات  مستمرة بيف المؤسسة وكافة األطراؼ المجتمعية ذات العالقة حيث  4/6/6

 يوجد تمثيؿ لبعض األطراؼ المجتمعية في مجمس إدارة الكمية والمستشفى
 

بالخدمات المتخصصة التي تقدميا المؤسسة مف خدمات تعميمية  تستعيف األطراؼ المجتمعية 4/6/2
عدد الطالب المقيديف بطب بنيا  -وخدمات عالجية و القوافؿ الطبية وخدمات التثقيؼ الصحي

4853.  
( مف سجالت الدراسات العميا.3822عدد طالب الدراسات العميا المقيديف بطب بنيا ) -  
( .863463ج  )عدد المتردديف عمى المستشفى لمعال -  
الممارسات الفعمية لتنمية وحماية البيئة 4/2  
يوجد  نماذج  لممارسات فعمية لتنمية و حماية البيئة.  4/2/8   
حمالت التوعية ضد أنفمونزا الخنازير . -  
حمالت التوعية ضد التدخيف. -  
التوعية بالكشؼ المبكر عف سرطاف الثدي. -  
القوافؿ الطبية.-  
رسات في التطبيؽ العممي.نتائج ىذه المما   



 جارى استكماؿ قياس نتائج تطبيؽ ىذه الممارسات في التطبيؽ العممي.
مساىمة الطالب وأعضاء ىيئة التدريس في  برامج خدمة المجتمع 4/2/4  

توجد مساىمة الطالب وأعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة, مثؿ 
وافؿ الطبية وزيارات توعية وتثقيؼ صحي  لدور األيتاـ  ودور المسنيف.االشتراؾ في الق  

قياس وتقييـ رضاء منظمات سوؽ العمؿ والمجتمع المدني عف أداء المؤسسة /مستوى  4/2/6
 الخريج:

جارى استكماؿ قياس و" تقييـ رضاء منظمات سوؽ العمؿ والمجتمع المدني عف مستوى خريجييا. -  
 

دارة نظـ الجودة:التقويـ المؤسس -5 ى وا   
ةكميداء الالذاتي  أل تقويـاستمرارية ال / 8/  5  
/ عممية التقويـ 8/  8/  5  

ة بصفة مستمرة مع نياية كؿ عاـ دراسي, كمية تقـو بعممية التقويـ لمكميتوجد وحدة لتوكيد الجودة بال
 وذلؾ لتحديد نقاط القوة وتدعيميا وتحديد مواطف الضعؼ وعالجيا.

وحدة توكيد الجودة آراء الطالب فى المقررات الدراسية, والعممية التعميمية, وأعضاء ىيئة تستطمع  
التدريس والييئة المعاونة والجياز اإلدارى وفى الموارد المتاحة بالكمية, ويتـ ىذا االستطالع 

عمى عينة مف طالب جميع الفرؽ الدراسية, ويتـ تحميؿ النتائج إحصائيا ومناقشتيا فى مجمس 
 الكمية التخاذ القرارات المتعمقة بالتطوير.

ة كميوتتضمف استطالعات الرأى أسئمة مقيدة وأخرى مفتوحة النياية حتى يتضمف التقويـ الذاتي لم 
ومؤشرات موضوعية قابمة لمقياس.  نوعيف مف التقويـ كمي وكيفي بناًء عمى معايير  

لمؤسسة بناًء عميو بعد مناقشتو مع األطراؼ ة بمتابعة نتائج التقويـ الذاتي وتطوير اكميوتيتـ ال
ة نتائج عممية التقويـ الذاتي سنويا لمتعرؼ عمى مدى نمو عممية التحسف.لكميالمعنية. وتقارف ا  

: مراجعة ومناقشة نتائج التقويـ الذاتى لمكمية:5/8/4  

, أعضاء ىيئة  ة نتائج التقييـ الذاتي مع بعض األطراؼ ذات العالقة )الطالبكميتناقش وتراجع ال
 التدريس ,

ؿ.ولكف لـ يتـ مناقشتيا مع األطراؼ المجتمعية وممثمى منظمات سوؽ العم   



وستقـو الكمية باالتصاؿ باالطراؼ المجتمعية والبيئية واالطراؼ الخاصة بسوؽ العمؿ لمتنسيؽ والنقاش 
ستفادة منيا, ومتابعة ما عمى االستفادة مف نتائج ىذه النقاش والمراجعة باال كميةحرص الفيما بينيـ ل

تـ إنجازه مف توصيات.ي  
دارة الجودة بالكمية:5/4 : نتائج التقويـ الذاتي وا   
: انعكاس لنتائج التقويـ الذاتى لألداء الكمى لمكمية عؿ ادارة الجودة:5/4/8  

مثمة تـ اتخاذ بعض القرارات التصحيحية لألداء الكمي لممؤسسة في ضوء نتائج التقويـ الذاتي  ومف أ
 ىذه القرارات:  

 إيجاد آلية لممراجعة الداخمية والتقييـ المستمر. -
)ورش العمؿ والندوات(    تطوير قدرات أعضاء ىيئة التدريس عمى نحو أفضؿ -  

 وضع خطة لتزويد المعامؿ باألجيزة والمعدات الالزمة -

انشاء معامؿ لمقياسات الحديثة مجيزة تجييزات دات حساسية عالية وتكنولوجيا  -
متطورة وليا صفة التكامؿ مع وحدات اخرى )تكامؿ وحدة لممناظير مع وحدة لالشعة او 

 عىنات االبر مع االشعة التمفزيونية (

ة سعيًا نحو التطوير المستمر. كميوتتـ متابعة تنفيذ القرارات التصحيحية, وما يتبعيا مف تغيير في ال
 ومف أمثمة الممارسات الفعمية التى تؤيد ذلؾ: 

  تطوير االداء فى ضع استراتيجية لمتطوير في ضوء نتائج التقويـ الذاتي لألداء الكمي.تـ و(
تطوير السبؿ المستخدمة لتعطى افضؿ اداء...( –المجاالت النظرية والعممية والمينية   

  توجد وسائؿ موضوعية لتشخيص أىـ المعوقات لمتابعة التطوير, وتحديد المسئوليات نحو
لمناقشات الجماعية وتبادؿ االراء والخبرات ()االجتماعات وا ذلؾ.  

  يتبع عمميات التشخيص وضع برامج ىادفة وتوعية لكسب الدعـ والتأييد لبرامج ومشروعات
 التعزيز والتطوير مف خالؿ إدارة الجودة.

 خريجييا في سوؽ العمؿ,  ا وتتبنى سياسة مستقبمية لمتابعةخريجييو  تيتـ المؤسسة بطالبيا
يا ووضعيا التنافسي داخؿ منظومة المجتمع. حيث تعمؿ إدارة الخريجيف وتحسيف مخرجات

مف  عمى مقابمة عينة منيـ سنويا لمتعرؼ عمى مدى نجاحيـ فى أعماليـ, وتحديد احتياجاتيـ
التى يريدوف التدريب عمييا  الخبرات العامة والخاصة والدقيقة العممية والعممية والميارية

فى العمؿ. يارةة والمكفاءمستوى ال لزيادة  

: أنشطة التعزيز إلدارة الجودة:5/4/4  



أمكف تحديد بعض مجاالت مستقبمية لمتعزيز والتطوير فى ضوء نتائج التقويـ الذاتى لألداء الكمى  
 لممؤسسة ومف ىذه المجاالت
احتياجات سوؽ العمؿ لمتخصصات الدقيقة -                               

احتياج البيئة المحمية لنوع معيف مف الخدمة الطبية -                               
                             -  

وقد تـ تصميـ بعض برامج ومشروعات لتعزيز إدارة الجودة في المؤسسة منيا:    
فى  التطوير المستمر ألىداؼ المقررات الدراسية بما يتالءـ مع التوجيات العالمية -

.يارات المعمومات واكتساب الم  
 تطوير ميارات الجياز اإلدارى فى استخداـ التكنولوجيا -

 إعداد خطة لمصيانة الدورية لممرافؽ المؤسسية -
وتـ توجيو برامج ىادفة لمتوعية وكسب الدعـ والتأييد لبرامج ومشروعات التعزيز والتطوير         

: الممارسات الفعمية لمتعزيز والتطوير5/4/6  
لوضع التنافسى لممؤسسةطرأ تحسف عمى ا 5/4/6/8  
) االتفاقيات مع مستشفيات  تزايد اقباؿ المنظمات فى سوؽ العمؿ عمى خريجى المؤسسة 5/4/6/4

 ومراكز طبية داخميا وخارجيا(
يتـ استقصاء مستوى كفاءة الخريجيف فى المنظمات التي يعمموف بياتبنى فكرة اف  5/4/6/6  
 
 

  
  اٌّؾٛس اٌضبٔٝ: اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؾٛس اٌضبٔٝ: اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 

الطالب والخريجوف -8 : 
  سياسات قبوؿ وتحويؿ وتوزيع الطالب: 8/8

نظـ قبوؿ وتحويؿ الطالب: 8/8/8  

الطالب والخريجوف -  
سياسات القبوؿ -4-8  
توافؽ سياسات القبوؿ مع الرسالة والغايات واألىداؼ اإلستراتيجية -8-8-8  



ؼ حيث يتـ قبوؿ الطالب تتوافؽ سياسات القبوؿ مع الرسالة والفعاليات واألىدا -8-8-8-8
وفقا لقواعد القبوؿ التى يحددىا المجمس األعمى لمجامعات فى ضوء تخصصات 

ية.عممالالطالب   
أعداد الطالب التى يتـ توزيعيا مف قبؿ مكتب زيادة مقبوؿ بالكمية و بالنسبة ل -8-8-8-4  

زيادة عمى  زيادة الفرص المتاحة لتدريبيـ عمميا ويتـ التغمب تتبنى الكميةالتنسيؽ 
األقساـ المعنية وتقسيميا الى عمى  يـعف طريؽ التحكـ فى توزيع أعداد الطالب

 مجموعات صغيرة فى الدراسة العممية داخؿ األقساـ )الجداوؿ وجداوؿ االقساـ(
يتـ مراجعة ال-8-8-8-6 سنويا مف خالؿ المؤتمر العممى السنوى لألقساـ  القبوؿ سياسات 

ولكف تتـ مناقشة اى  فى نياية كؿ عاـ دراسى  لمكمية والمؤتمر العممى السنوى
)ألتعديالت  ح تطبيقيا عمى طالب العاـ الجديد.اقتر وا العتماد أية تعديالت مقترحات

 واعتمادىا مف االقساـ والكمية(
كميةإجراءات القبوؿ بال -8-8-4  
سـ بالشفافية تت وتقسيميـ الى مجموعات األكاديمية قساـتوزيع الطالب عمى اال -8-8-4-8

بدليؿ الطالب وعمى موقع الكمية اإللكترونى وفى صورة معمقات  )االعالف فيى معمنة
.( بموحات اإلعالف بالكمية ومكاتب شئوف الطالب  

يوجد إجراءات تنظيـ برامج تعريفية لمطالب المقبوليف مف خالؿ وكيؿ الكمية  -8-8-4-4
الطالب واتحاد الطمبة لشئوف التعميـ والطالب بالتنسيؽ مع مكتب شئوف حيث يتـ     

تعريفيـ بسنوات الدراسة واالقساـ المختمفة التى سيدرسوف بيا ونظاـ المراحؿ 
بدليؿ الطالب وعمى موقع الكمية اإللكترونى وفى صورة والسنوات وىده ايضا معمنة 

. معمقات بموحات اإلعالف بالكمية  
إنشاء مكتب استعالمات فى مدخؿ الكمية الرئيسى مع بداية قدـو الطالب مف يتـ           

مكتب التنسيؽ لمرد عمى أية استفسارات وتوجيييـ كما يتولى كؿ قسـ توفير 
المعمومات الفنية المرتبطة بالقسـ مف خالؿ أعضاء ىيئة التدريس وفقا لجداوؿ معمنة 

ؾ المياـ بمجالس األقساـ.باألقساـ ويتـ اعتماد أسماء المسئوليف عف تم  
) الجداوؿ ومجالس االقساـ ودليؿ االقساـ(             

النشر والمعمومات عف سياسات القبوؿ -8-8-6  



وىى السياسات العامة بالقبوؿ بكميات الطب  سياسات القبوؿ معمنة بدليؿ الطالب -8-8-6-8
وفود الطالب مف  ويتـ إنشاء مكتب استعالمات فى مدخؿ الكمية مع بداية المصرية

وارشادىـ واالجابة عمى اسئمتيـ بشأف مكتب التنسيؽ لتوفير الدعـ المناسب ليـ 
عالف بموحات اإلعالنات بالكمية ولدى مكاتب شئوف استكماؿ االجراءات لمقبوؿ )اال

.(الطالب  
 وىذه التدريسى لكؿ قسـ برنامجالمعمومات كافية عف  االقساـيتوفر بكتيبات أدلة  -8-8-6-4

وىى متاحة عمى  فى كؿ سنة دراسية جديدة الكتيبات توزع مجانا عمى الطالرب الجدد
موقع الكمية ويخصص كؿ قسـ بالتناوب بيف أعضاء ىيئة التدريس مكتب لتقديـ 

 الدعـ الفنى لمطالب
يتـ تسجيؿ األسئمة الى ترد مف الطالب لمكتب االستعالمات عمى مستوى الكمية  -8-8-6-8

قساـ ويتـ تحميميا لبياف األسئمة األكثر أو مستوى األ  
تتناسب أعداد الطالب المقبوليف مع موارد الدراسة 8-8-2  
يوجد تفاوت فى مدى مناسبة الموارد والتسييالت المادية المتاحة الستيعاب  -8-8-2-8

لتفادى  ات متعددة تضـ أعداد صغيرةتقسيـ الطالب إلى مجموعكمية )أعداد الطالب بال
التغمب عمى زيادة أعداد الدراسة العممية )وفيما يخص  (لقدرة االستيعابيةمشكالت ا

الطالب بالنسبة لمقدرة االستيعابية لممعامؿ وماينتج عنيا مف قصر الفترة الزمنية 
 والشرائح والعيناتالمتاحة لكؿ طالب لمتدريب العممى بتصوير التجارب العممية العممية 

طالب مف مراجعتيا.البحيث يتمكف  (رونىووضعيا عمى موقع الكمية اإللكت  
سياسات التحويؿ -8-8-2  
لييا موضحة بالئحة الكمية  -8-8-2-8 بأدلة  ) األعالف سياسات التحويؿ مف الكمية وا 

تـ ضـ ىذه السياسات )يإذ أف نسبة التحويالت قميمة إال أنو  (ودليؿ الطالب األقساـ
.(لطالب الجددإلى األدلة التى سيتـ طبعيا وتوزيعيا عمى ا  

% بينما بمغت نسبة التحويالت    بمغت نسبة التحويالت مف المؤسسة  -8-8-2-4
%   إلييا   

فى ضوء تحميؿ استمارة التحويؿ )مرفؽ__( التى صممتيا الكمية والتى يجب  8-8-2-6
نسبة  مف التحويالت مف     استيفاؤىا عند التحويؿ مف الكمية أو إلييا تبيف أف



نسبة     بسبب ظروؼ أسرية ترتبط بتغيير محؿ عمؿ رب األسرة وأف  )الكمية تكوف
الطالب  اخري مف التحويالت إلى الكمية ترتبط برغبة  

الطالب الوافديف -8-8-3  
يوجد               طالبا  وجاري أعداد  62طالب وافديف لمدراسة فى مرحمة البكالوريوس وعددىـ    

الوافديف.قسـ لرعاية وجذب مزيد مف الطالب   
8-8-3-4-  

مستقبميا  آليات لمترويج لجمب الطالب الوافديف دراسة تتبنى المؤسسة ***   
 *** طريقة دراسة ىده االليات وطريقة االعالف عنيا

االعالف عف الكمية فى كتيب خاص طبع بالمغة االنجميزية )مرفؽ(               فى *** تمثمت
 –اعداد الطالب الحمييف بيا  –حيث المكاف  يعرؼ بالكمية مف                   
طرؽ  –طريقة التقدـ ليا  –المشاريع التى تتبناىا –أقساميا  –نظاـ الدراسة بيا 

البرامج الدراسية لكؿ سنة دراسية ومدتيا والوزف العممى –طرؽ التقييـ  –التدريس   
 –ت ووحدات الطوارئ *** االعالف عف المستشفيات الجامعية الممحقة بيا وأقساـ المستشفيا

الوحدات البحثية.  –والوحدات دات الطابع الخاص   
وىى  اإلعالف عف الدرجات العممية التى تقدميا الكمية عمى موقعيا اإللكترونى ***  

الماجستير والدبمـو والدكتوراة فى التخصصات الطبية المختمفة  –درجة البكالوريوس        
 الخاصة والدقيقة. 

وغير  لجامعات اخرى فى مخاطبة الممحقيف الثقافييف بسفارات البالد الموفدة االنتظاـ*** 
عالميـ بالبرامج التعميمية التى تقدميا الكمية وأية تعديالت تطرأ فى نظاـ  الموفدة وا 

 القبوؿ
 *** كدلؾ تتبنى الكمية بعض االفكار التي ستنفد فى العاـ القادـ منيا: 

بعد مزاولتو مينة العمؿ  كميات اخرى مشابيةد الذى تخرج فى تقييـ أداء الطالب الواف***   
 وتحديد أى جوانب نقص فى إعداده

لموافديف السفارات لحضور مناقشات رسائؿ الماجستير والدكتوراهيف الثقافييف بممثمالدعوة ***   
بيا المؤتمر العممى السنوى لمكمية لتعريفيـ  السفارات لحضوريف الثقافييف بممثمالدعوة *** 

 وبطرؽ تدريسيا والمميزات الخاصة بيا.  



انضماـ  تـ إنشاء نظاـ لمدراسات العميا عف بعد فى بعض التخصصات لمف اليستطيع اؿ*** ي
 فى الدراسة النظامية مف الوافديف لزيادة الترويج لبرامج الكمية لموافديف.

وافديف اليوجد حاليا -8-8-3-6  
ادا ما التحقوا  برامج أو أنشطة لرعاية الطالب الوافديف *** تفكر الكمية فى تصميـ        
 بالكمية

تقابميـ داخؿ الكمية أو خارجيا وأىـ  قد أىـ المشكالت التى*** تفؾ الكمية فى         
)مثؿ السكف أو المجاالت التى يمكف أف تساىـ بيا الكمية فى حؿ ىذه المشكالت 

 برامج المغات (
الدعـ الطالبى -8-4  

حصر أعداد الذكور واإلناث والمناطؽ الجغرافية مف خالؿ بيانات مكتب شئوف الطالب  يتـ*** 
مثؿ خدمة نقؿ الطالب حيث يتـ توزيع مسارات )ويتـ فى ضوء ذلؾ تحديد احتياجاتيـ غير األكاديمية 

(سيارات نقؿ الطالب فى ضوء التوزيع الجغرافى لسكف الطالب  
والوجبات --ة لدعـ الطالب تشمؿ دعـ الكتابيوجد خطة معتمدة مف مجمس الكمي***  

.والرعاية الطبية --الغذائية  
يتـ تطبيؽ استبياف لقياس حاجات الطالب  مف الدعـ  كما تعمف سياسات الدعـ المالى  ***

ودليؿ الطالب وموضح بيا معايير توزيع  ورعاية الشباب عمى موقع الكمية وفى مكتب شئوف الطالب
.قتصادي لألسرة والنطاؽ الجغرافي لمسكف الدعـ وتشمؿ الوضع اال  

تزويد العيادة الطبية بالكمية بالمستمزمات الطبية الالزمة لمطوارئ العادية وطوارئ إصابات *** 
وكذلؾ ىناؾ خدمات طبية متخصصة بالمستشفيات المعامؿ الحتواء الكمية عمى عديد مف المعامؿ 

 الجامعة.
عمى ما تـ اعتماده بمجمس الكمية  يتـ حصر الطالب المتفوقيف بناء***   
( إلى إجمالى أعداد  44%)  91.3النسبة المئوية لمطالب المتفوقين الحاصمين عمى تقدير ممتاز*** 

.   963  الطالب عمى مستوى الكمية  
 وجريدة القميوبية يتـ نشر صور الطالب المتفوقيف عمى موقع الكمية وذليؿ الطالب*** 

فى المؤتمر السنوى لمكمية فى نياية العاـويمنحوف شيادات تقدير   
تتولى األقساـ منحيـ إصدارات األساتذة فى المقررات التى يدرسونيا مجانا  ***  



نظاـ اإلرشاد األكاديمى عمى مستوى األقساـ يتـ مف خاللو إطالع األقساـ  الكمية تبنت ***
الدعـ األكاديمي المناسب مف خالؿ  عمى نتائج االمتحانات وتحديد الطالب المتعثريف دراسيا وتقديـ

.بالتنسيؽ مع رعاية الشباب خالؿ الساعات المكتبيةو ايضا األساتذة  
فى االلؼ.  84نسب الطالب المتعثريف إلى إجمالى الطالب *  
واليوجد بالكمية ذوى احتياجات خاصة نظرًا لطبيعتيا.    

معمف بدليؿ الطالب  اختيارىـ  ؽطر  يوجد بروتوكوالت تعاوف مع بعض الجامعات األجنبية ***
 وعمى موقع الكمية فى ضوء تقديرات العاـ الدراسى 

 
يعمف لمطالب جميع ىذه الخدمات مف خالؿ دليؿ الطالب الذى يتـ توزيعو مجانا عمييـ ويتـ 

تحديثو مف خالؿ لجنة مشكمة تضـ أحد أعضاء وحدة الجودة وطالب مف طالب االتحاد وعضو مف 
باب مكتب رعاية الش  

األنشطة الطالبية -8-6  
مستوى المجمس  أو تميز الكمية بحصوليا عمى مراكز متقدمة عمى مستوى الجامعة*** 

او مستوى الدولة )نشاط الرياضي والطالب المثالي عمي مستوي الجامعة(  األعمى لمجامعات  
عيا عمييـ فى يمنح الحاصموف عمى المراكز األولى مكافآت مادية وشيادات تكريـ يتـ توزي*** 

الحفؿ السنوى لمكية )مرفؽ شيادات التقدير وأقراص مدمجة تحتوى تصوير فيدو لممسابقات وحفالت 
 التصفية وخالفو...(.  

محدودة ومحصورة  )ىؿمشاركة أعضاء ىيئة التدريس فى اإلشراؼ عمى األنشطة *** مدى 
.(شراؼ عمي المجاف المختمفةفي األنشطة االجتماعية مف خالؿ اإلشراؼ عمى أنشطة األسر واال  

خدمات الخريجيف -8-2  
فى شكؿ اقامة ورش  يوجد لدى الكمية برنامج إلعداد وتحسيف ميارات الخريجيف لسوؽ العمؿ

عمؿ طبقا لالقساـ المختمفة وطبقا لحاجة الخريجيف وكذلؾ برامج لمتدريب باالتفاؽ لمتعاوف مع وزارة 
 الصحة .

تخرجوا فييا ويحصموف عمى  التىالخريجيف باألقساـ  فبيىناؾ اتصاالت شخصية  كذلؾ 
 مايريدونو باالتصاؿ الشخصى 

. إنشاؤىا باإلضافة إلى إنشاء رابطة لمخريجيف جارى توثيقيا  جارىقواعد بيانات الخريجيف   
رضا الطالب -8-2  



 وحدة ضماف الجودة عمى طالب الكمية عدـ رضا الطالب قامت بوأوضح االستقصاء الذى *** 
.  قدـ ليـ مال دىعف الدعـ الما  

عبرعدد مف طالب األقساـ عف رضاىـ عف األساليب المستخدمة فى التعمـ الذاتي وشممت *** 
بمغت نسبة رضا الطالب عمى مستوى الكمية فى مجاؿ التعمـ و األبحاث والتجارب وجمع المادة العممية 

 الذاتى 
 

راء انتخابات اتحاد الطالب وقدرتو عمى إجطريقة عبرعدد مف طالب عف عدـ رضاىـ مف *** 
. األنشطة الطالبية المالئمة  فعيؿت  

عبرعدد مف طالب عف عدـ رضاىـ عف مشاركة أعضاء ىيئة التدريس فى اإلشراؼ عمى *** 
    أنشطتيـ



 

المعايير األكاديمية -4 : 

ة:: المعايير االكاديمية القومية المرجعية أو معايير أخري معتمدة مف الييئ 4/8  

تبنى المعايير األكاديمية 8/ 8/ 4  

تبنت الكمية المعايير القومية القياسية لمقطاع الطبى   - (NARS) باالضافة الى   Tomorrows 

Doctor ,General medical council (2004) 
المعايير القومية القياسية لمقطاع الطبى تـ اعتماد  - (NARS) باالضافة الى   Tomorrows 

Doctor ,General medical council (2004 
 

الممارسات التطبيقية لممعايير األكاديمية  4/8/4  
تمت اجراءات التوعية بالمعاييرعف طريؽ عقد اجتماعات لجنة المناىج و ارساؿ نسخ ورقية 

والكترونية لالقساـ لمناقشة المعايير فى مجالس االقساـ ولعمؿ مقارنة مع المعايير االكاديمية لمكمية 
ؼ برنامج الكمية وكذا المقررات الدراسية فى ضوء رؤية ورسالة المؤسسة.لتحديث توصي  

توافؽ البرامج التعميمية مع المعايير األكاديمية 4/4  
تـ اجراء مصفوفة المقررات الدراسية مع المعايير االكاديمية لمكمية  لمتأكد مف توافؽ  - 4/4/8

 المعايير األكاديمية مع  المقررات 
ؼ لبرنامج الكمية ولـ يتـ تحديث توصيؼ المقررات الى االف  وسيتـ توصيؼ جارى تحديث توصي
 المقررات تبعا لذلؾ.

البرامج التعميمية/ المقررات الدراسية -6 : 
حتياجات المجتمع والتنمية: 6/8   البرامج التعميمية وا 
يالئـ البرنامج التعميمي وكذا المقرات الدراسية احتياجات سوؽ العمؿ. 6/8/8  

تعديالت فى توصيؼ البرنامج التعميمي لكمية طب بنيا طبقا لتقرير المراجعيف النظراء والمقيـ تمت 
 الخارجى وسيتـ اعادة توصيؼ المقررات تبعا لذلؾ. 

 
تتصؼ البرامج التعميمية بالمرونة الستيعاب التغيير وخطط التنمية فقد تـ التخطيط  6/8/4

جة وتفعيؿ تخصص الطب الرياضى .الضافةتخصصات جديدة مثؿ طب الحاالت الحر   
 



تصميـ البرامج التعميمية  6/4  
تصميم البرامج: 3/9/4  

 يوجد توصيؼ لمبرنامج التعميمي لمكمية وكذا المقررات الدراسية . -
تـ  تصميـ البرنامج التعميمي انعكاسا  لرسالة الكمية و لتحقيؽ الغايات واألىداؼ االستراتيجية  -

 لمكمية. 
مخرجات التعمـ المستيدفة ألىداؼ البرنامج التعميمى مع المقررات الدراسية. تـ اعداد مصفوفة -  

البرنامج الدراسي يحتوى عمى معايير اكاديمية  لتنمية الميارات الذىنية والعامة  مثؿ حؿ المشكالت   -
  االلى, مبادىء عمـ وفف اإلدارة,, العمؿ في فريؽ, استخداـ  ميارات الحاسب

الولية لتصميـ البرنامج التعميمي عمى العمالء واصحاب المصمحة وتـ التعديؿ.تـ عرض النسخ ا  -  
وايضا سيتـ عرض النسخ االولية لتطوير البرنامج التعميمي عمى العمالء واصحاب    المصمحة ليتـ   -

.التعديؿ  
تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية 6/4/4  

التعميمي سنويا فى ضوء تقرير البنامج السنوى و سيتبعو  ستتـ المراجعة الدورية لتوصيؼ البرنامج -
مراجعة توصيؼ المقررات الدراسية وايضا تـ عقد جمسات التكامؿ االفقى لمبرنامج الدراسى ,اتبعو 
االتفاؽ عمى تغيير توصيؼ المقررات واالتفاؽ عمى طريقة اخراج المحتوى العممى بالتوازى وسيتـ 

4888-4888را مف العاـ الجامعى الععمؿ بيذه المنيجية اعتبا  
تتـ مف خالليا اجراءات مراجعة توصيؼ  المقررات الدراسية مف داخؿ االقساـ األقساـ العممية   -

المختصة ثـ مف األقساـ العممية  المكممة)نشاط مف داخؿ لجنة المناىج العامة بالكمية( ثـ  يتـ 
جمس الكمية .االعتماد داخؿ مجالس االقساـ ثـ  يتـ االعتماد مف  م  

تتـ االستفادة مف تقارير المراجعيف والممتحنيف الخارجييف فسوؼ يتـ تطوير برنامج طب بنيا تبعا  -
لتقرير المراجع الخارجى . بدأت الخطوات الفعمية لتطوير برنامج طب بنيا بعد تقرير المراجع 

(.4888الخارجى لمبرنامج )أبريؿ   
قارير السنوية لمبرامج والمقررات عند تحديث خطط   العمؿ يتـ اعتبار نقاط الضعؼ فى الت   -    

 بالخطة التنفيذية الستراتيجية المؤسسة.
 



مؤشرات فاعمية البرامج الدراسية:   6/6  
 

 تطور عدد الطالب الممتحقيف بكمية طب بنيا  -
 أعذاد انًقيذيٍ في طت ثُهب اعىاو

4002-4007  4322 

4007-4002  4424 

4002-4009  4222 

 

 

 بمغت نسبة النجاح في البكالوريوس   -
 أعذاد انخشيجيٍ في طت ثُهب اعذاد انًقيذيٍ ثبنًشحهخ انُهبئيخ أعىاو

4002-4007  370 322 

4007-4002  379 342 

4002-4009  493 422 

 

التعميـ والتعمـ والتسييالت المادية لمتعمـ -2 : 

إستراتيجية التعميـ والتعمـ:  2/8  
تيجية لمتعميـ والتعمـ:توافر إسترا  2/8/8 كى  تتبنى الكمية أساليب واستراتيجيات متنوعة لمتعميـ والتعمـ  

 تضمف أف البرامج التعميمية تحقؽ أىدافيا ومف ثـ تحقؽ الكمية رسالتيا 
المناىج بالكمية فى اختيار استراتيجيات التدريس المالئمة بالتعاوف  لجنةتكاممت األقساـ األكاديمية مع 

وتـ عرضيا عمى العمالء و اصحاب المصمحة. ء ىيئة التدريس )مرفؽ محاضر االجتماعات(بيف أعضا  
تتغير مع تغيير عضو  االستراتيجيات فى توصيؼ المقررات وتوصيؼ البرامج بحيث ال تمؾ توثيؽتـ   

.ىيئة التدريس المسئوؿ عف التدريس  
ـ بعد تحميؿ نتائج استقصاء الطالب اقسيتـ مراجعة تمؾ االستراتيجيات مف خالؿ المؤتمر السنوي لال 

وأعضاء ىيئة التدريس ونتائج االمتحانات إذ أف ىذه االستراتيجيات توضع فى ضوء النتائج التعميمية 
وتختمؼ استراتيجيات التعمـ المستخدمة وفقا لطبيعة البرنامج وطبيعة مقرراتو وأعداد الطالب . المستيدفة  
عمى مستوى البرامج  تعمـ غير تقميدية متنوعة واساليب أنماط كميةليتوفر باانماط التعمـ :   4/1/2

الطب الشرعى  –عمـ التشريح واالجنة  –باثولوجى ال عمـ االمراض مثؿ متاحؼ والمقررات المختمفة
حمقات النقاش .. إلخ بحيث تضمف تحقؽ نتائج التعمـ المستيدفة التى يصعب والسمـو كدلؾ ىناؾ 
لباّخ ثأعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ )اٌزم١ٍذ٠خ ٚغ١ش اٌزم١ٍذ٠خ( ِٛصمخ ِٚؼزّذح )تقميدية. تحقيقيا باألساليب ال

 ِٚؼٍٕخ ٌغ١ّغ أػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌ  ة(
تحرص الكمية عمى دعـ التعمـ الذاتى لدى الطالب ويتضح ذلؾ مف خالؿ المجاالت المتنوعة التى ***  

وسكاشف  ابة المقاالت واالبحاث المصورة والتبسيطيةوكت توفرىا البرامج التعميمية مثؿ قاعة البحث



لباّخ ثّغبقد ِٚ بدس اٌزؼٍُ اٌزارٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌى١ٍخ ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ )ػ١ٕخ )  المناقشة وخالفو..

 ِٓ أػّبي اٌ  ة(ذ

.... إلخ تتراوح بيف التعمـ النشط والتعمـ التعاونى والتدريب الميدانى والرحالت المنيجية وكتابة التقارير   

 –اٌىزشٟٚٔ  –ّٔبرط ألعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ غ١ش اٌزم١ٍذ٠خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجشاِظ ٚاٌّمشساد ) رؼٍُ رارٟ )  

ٔ طذذذ(ذ –رفبػٍٟ   

بكؿ مبنى متصمة بشبكة المعمومات يستخدميا الطالب مجانا لمبحث عف مادة عممية  اتتخصص قاع -
بالكمية. وحجرات دردشة عمى مستوى األقساـويوجد عمى موقع الكمية بريد الكترونى خاص بكؿ أستاذ   

المراجعة الدورية إلستراتيجية التعميـ والتعمـ: 8/6/ 2  
يتـ مراجعة إستراتيجية التعميـ والتعمـ دوريًا فى ضوء نتائج االمتحانات/ نتائج االستقصاء الموجو الى:  الطالب,   -

 أعضاء ىيئة التدريس, أعضاء الييئة المعاونة.
ِٓ ٔزباظ ٘زٖ اٌّشاعؼخ؟ دًٌ ػٍٝ رٌهذ رُ اقعزفبدح  

الممارسات الفعمية لمتعميـ والتعمـ  2/4  
مصادر التعمـ الذاتى 2/4/8  
 تعمـ غير تقميدية متنوعة واساليب أنماط كميةيتوفر بال رزهّٓ اعزشار١غ١خ اٌّإعغخ أّٔبط غ١ش رم١ٍذ٠خ ٌٍزؼٍُ -

عمـ التشريح واالجنة  –باثولوجى ال االمراض عمـ مثؿ متاحؼ عمى مستوى البرامج والمقررات المختمفة
حمقات النقاش .. إلخ بحيث تضمف تحقؽ نتائج التعمـ المستيدفة التى الطب الشرعى والسمـو ىناؾ  –

لباّخ ثأعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ )اٌزم١ٍذ٠خ ٚغ١ش اٌزم١ٍذ٠خ( ِٛصمخ )يصعب تحقيقيا باألساليب التقميدية. 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌ  ة( ِٚؼزّذح ِٚؼٍٕخ ٌغ١ّغ أػهبي  
تحرص الكمية عمى دعـ التعمـ الذاتى لدى الطالب ويتضح ذلؾ مف خالؿ المجاالت المتنوعة التى ***  

وسكاشف  وكتابة المقاالت واالبحاث المصورة والتبسيطية توفرىا البرامج التعميمية مثؿ قاعة البحث
ارٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌى١ٍخ ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ )ػ١ٕخ لباّخ ثّغبقد ِٚ بدس اٌزؼٍُ اٌز)  المناقشة وخالفو..

 ِٓ أػّبي اٌ  ة(ذ

 
السياسات المتبعة فى التعامؿ مع مشاكؿ التعميـ: 2/4/4  

مشكالت التعميـ: 2/4/8       

 تتبع المؤسسة سياسات لمعالجة مشكالت التعميـ؟ مثؿ -
العددية لمطالب حيث تـ تقسيـ  سعت الكمية لحؿ بعض المشكالت الشائعة فى التعميـ مثؿ زيادة الكثافة

ىيئة التدريس فى األقساـ بيف الطالب واعضاء بما يسمح بقدر أكبر مف التفاعؿ  اتالطالب لمجموع
ٔ شاد ٚ ِ جٛػبد ؽٛي ع١بعبد اٌّإعغخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ ِ بوً القصوى )وبالتالى يتـ االستفادة 

اٌذسٚط اٌخ ٛص١خ ( –اٌزؼ١ٍُ ) اٌىضبفخ اٌؼذد٠خ اٌضااذح   



تـ التغمب عمى نقص عدد بعض األجيزة والتجارب المعممية المتاحة لطالب البرامج العممية فتـ  *** 
ووضعيا عمى موقع الكمية بحيث يمكف لمطالب  وكدلؾ الشرائح والعينات تصوير جميع التجارب فيديو

ؼبًِ ِغ ٔ شاد ٚ ِ جٛػبد ؽٛي ع١بعبد اٌّإعغخ فٟ اٌز)  ومراجعة ماقاـ بو بالفعؿ تيامشاىد

ضؼف اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ( –اٌذسٚط اٌخ ٛص١خ  –ِ بوً اٌزؼ١ٍُ ) اٌىضبفخ اٌؼذد٠خ اٌضااذح   
 

برامج التدريب الميدانى لمطالب:  2/6  
برامج التدريب الميدانى:  2/6/8     

وكذا توصيؼ برنامج الكمية وتوصيؼ مقرر مادة الصحة العامة عمى التدريب  الئحة الكمية تنص
الفرقة الرابعة  فىطالب ميدانى لمال  

ليتمكف الطالب مف الممارسة مف خالؿ  ب ومعامؿ الميارات المختمفةتـ ادخاؿ مقررات التدري *** 
العممى واظيار عمميات وصور لعدـ تمكف  المحاكاة بيدؼ التغمب عمى نقص عدد ساعات التدريب

لتدريسىيئة ا اءعضاويشارؾ فى تقويـ الطالب  إظيارىا عمى اإلنساف الحى   
تصميـ وتوصيؼ ىذه البرامج التدريبية وفقا لمخرجات التعمـ لممستيدفة و قد تـ   

ويتـ تقويـ نتائج التدريب الميداني لمطالب ويتـ احتساب درجات لتقويمو  .   

يتـ كتابة تقارير مف الطالب ومف المشرؼ عمى التدريب الميداني بعد استطالع رأى األساتذة  -
الصحة عف تقويـ البرنامج التدريبي. المنتدبيف مف وزارة  

 
تقويـ الطالب:  2/2  

تحرص الكمية عمى تنوع أساليب التقويـ ويتضح مف توصيؼ المقررات أساليب تقويـ الطالب:  2/2/8
وجود اختبارات دورية محددة الموعد يتـ تطبيقيا عمى الطالب باإلضافة لالختبار النيائى ويتضح أيضا 

ٔظبَ اٌىٛٔزشٚي . )رجات وجود اختبارات متنوعة مابيف عممية وشفيية وتحريريةمف الالئحة وتوزيع الد

 ٚ آ١ٌخ اإلعشاياد اٌّزخزح فٟ ئداسح اقِزؾبٔبد(ذ

 

ػ١ٕخ ِٓ أٚساق اقِزؾبٔبد ِّضٍخ ٌٍجشاِظ ٚاٌّمشساد )   يتضح مف مواصفات الورقة االمتحانية 

قة االمتحانية اختبارات موضوعية ودراسة حالة حرص الكمية أف تضـ الور ٚاإلعبثبد إٌّٛرع١خ ٌٙب(ذ   
.ومقاؿ وغيرىا  

يتضح مف مواصفات المقرر أف التنوع فى االختبارات ييدؼ إلى التحقؽ مف جميع النتائج التعميمية  
.المستيدفة يتـ تحقيقيا فى الخريج بشكؿ مالئـ  

.(قامت األقساـ بتصميـ بطاقات مالحظة لقياس الميارات )مرفؽ بعض منيا    



نظاـ الممتحنيف: 2/2/4***  
تتبنى الكمية نظاـ لجاف الممتحنيف )قرار لجنة المناىج( عمى اف تشكؿ لجاف الممتخنيت لالختبارات  -

التحريرية عمى اثنيف عمى االقؿ مف اعضاء ىيئة التدريس ويعتمد التشكيؿ مف مجمس القسـ ثـ مجمس 
 الكمية. 

فى إجراء االختبارات بؿ أف الالئحة تنص عمى ضرورة إشراؾ  فقط  التعتمد األقساـ عمى أساتذتيا - 
كما يتـ عرض كؿ ذلؾ عمى   ممتحنيف خارجييف مف خارج الجامعة لمتأكد مف حيادية وضع الدرجات

) تقرير مراجع خارجى لممرحمة الجامعية االولى(. المراجع الخارجى إلبداء الرأى والتعديؿ إف لـز األمر.  
ينص عميو بعد بدأ العاـ الدراسى الكمية بوضع جدوؿ االمتحانات وفقا لما تراه بؿ  التنفرد إدارة***   

فى صورتو األولية ويتـ تمقى أية  مف اوؿ يـو دراسى(االمتحانات  )جارى اعداد تصور لتحديد جدوؿ
و نيائية ويتـ إعالنال اقتراحات مف األساتذة أو الطالب بتعديؿ الجدوؿ يمييا إعالف الجدوؿ بصورتو

باألقساـ ولوحات اإلعالنات بالكمية وعمى موقعيا اإللكترونى كما تعمف نتائج اإلمتحانات بنفس الكيفية 
. )قرار لجنة المناىج اف يتـ االنتياء مف اعماؿ التصحيح فى موعد أقصاه شير مف نياية االختبارات

 ة ٚرؾذ٠ذ ِٛاػ١ذ قاؾخ ٔظبَ رم١١ُ اٌ فى موعد غايتو اسبوعيف مف االنتياء مف االمتحاف ,

 اقِزؾبٔبد ٚئػ ْ إٌزباظ ٚلٛاػذ ٔظبَ اٌشأفخ ٚلشاساد ر ى١ً ٌغبْ اٌز ؾ١ؼ(ذ
يفتح باب التظمـ مف خالؿ مكتب وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب  ئػ ْ ٔزباظ اقِزؾبٔبد***  مع 

طر بو مف خالؿ مكتب ويتمقى الطالب ردا عمى تظممو بحد أقصى أسبوعيف مف تاريخ تقديـ التظمـ ويخ
آ١ٌخ رٍمٟ شىبٜٚ اٌ  ة ِٓ ٔزباظ اقِزؾبٔبد ٚاٌجذ ف١ٙب )ّٔبرط ) وكيؿ الكمية فى الموعد المقرر.

 فؼ١ٍخ(ذ

عمى األقساـ  لمتأكد مف استيفاء االمتحانات لمخرجات التعمـ المستيدفةالتعرض نتائج االمتحانات لتحميميا   
ممناىج إلعادة النظر فى طرؽ التدريس والتقويـ ومدى تحقؽ فقط بؿ تعرض أيضا عمى المجنة العميا ل

 المعايير وخالؼ ذلؾ مف قرارات تصحيحية لممسار إف لـز األمر 
لالختبارات الشفوية والعممية واالكمينيكية كما قامت األقساـ بتصميـ بطاقات مالحظة لقياس الميارات  -

.)مرفؽ بعض منيا( تقويـ الطالب لمتأكد مف عدالة يتـ التصحيح باستخداـ نموذج لالجابة  
: مراجعة وتحميؿ نتائج تقويـ الطالب2/2/6  

توجد استراتيجية ممزمة مف لجنة المناىج العالف نتائج جميع االقساـ فى موعد غايتو أسبوعيف مف  -
 تاريخ االمتحاف وىى متبعة فى معظـ وليس كؿ االقساـ.

لتصحيح اذا استدعى االمر بطريقة منيجية تتـ مراجعة وتحميؿ نتائج الطالب النيائية ويتـ ا -
 ومعتمدة.

اإلمكانات المتاحة لمتعميـ والتعمـ:   2/2  
  المكتبة:  2/2/8



مساحة المكتبة بالنسبة لعدد الطالب بالكمية غير مناسبة واليوجد مساحات خالية بالكمية لعمؿ توسعات 
ؿ غير التقميدية ومنيا مد فترة عمؿ فى مساحة المكتبة وبالتالى لجأت الكمية إلى مجموعة مف الحمو

الطالب وتـ نشر قوائـ الكتب والدوريات والمراجع الموجودة بالمكتبة لتقميؿ كثافة  الخامسةالمكتبة إلى 
عمى موقع الكمية مشتمال عمى رقـ اإليداع والرؼ والحفظ بحيث تقؿ فترة تواجد الطالب بالمكتبة وتوفير 

التى تقع فى صميـ  الكتب والمراجع مف بحيث يضع كؿ قسـ مجموعة وقتو كما تـ التنسيؽ مع األقساـ
تخصص القسـ داخؿ القسـ نفسو لتقميؿ الكثافة العددية وزيادة المساحة المتاحة لمكتب والمراجع األخرى 

     داخؿ المكتبة.
شاعغ اٌّ –اٌزغ١ٙضاد  –لبػذح ث١بٔبد اٌّىزجخ رزهّٓ: ِغبؽخ اٌمبػبد ثبٌٕغجخ ألػذاد اٌ  ة )  

اٌخذِبد  –ِٛاػ١ذ اٌؼًّ  –اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّىزجخ  –رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد  –خذِبد اٌز ٠ٛش  –ٚاٌذٚس٠بد 

  ِغزٜٛ سضبي اٌّغزف١ذ٠ٓ(ذ –ٚع١ٍخ رٍمٟ اٌ ىبٜٚ  –رغغ١ً اٌّزشدد٠ٓ  –اٌّمذِخ ٌٍّزشدد٠ٓ 

يوتر" كمب42يو جد معمؿ تكنولوجيا المعمومات متصؿ بالنترنت اإلنترنتويحتوى عمى " -  
 يتوافر األعداد والمؤىالت المناسبة مف العامميف بالمكتبة ؟ -

 المراجع والدوريات ال تشتمؿ عمى  التنوع الكافى وليست حديثة بدرجة كافية -
يتوفر بالكمية مجموعة مف معينات التعميـ والتعمـ وتشمؿ معامؿ قاعات الدراسة والمعامؿ:   2/2/4

 –اليستولوجى  -الكيمياء  -الفسيولوجيا بو مثؿ معامؿ  تخصصية بكؿ قسـ وفقا لطبيعة الدراسة
معامؿ الحاسب  -الطب الشرعى والسمـو  –البكتريا  –الفرماكولوجى  –الباراسيتولوجى  –الباثولوجى 

. اآللى وتخدـ جميع برامج الكمية  
 الطب الشرعى –التشريح واالجنة  –عمـ االمراض الباثولوجى ـ اقسأب ةحؼ خاصايوجد مت*** 

والكمية  الصحةالتى تخدـ كؿ طالب الكمية كما يوجد اتفاقية تعاوف بيف وزارة التدريب الميارية  –
  .الميدانى العممى و مف خالؿ التدريب مستشفياتيا ومراكزىا الطبيةالستخداـ 

 
 قاعات المحاضرات والمعامؿ

مؿ مع أعداد تحرص الكمية عمى حسف استغالؿ قاعات التدريس بيا والمدرجات والمعا*** 
نما تـ إعداد الجداوؿ الدراسية بحيث  الطالب فمـ تعد مدرجات كؿ مبنى تابعة لمقسـ الواقع بذلؾ المبنى وا 
data showتستقبؿ القاعات الكبيرة أعداد الطالب الكبيرة وتـ تثبيت أجيزة العرض المرئى  بالمدرجات  

مف قاعة ألخرى وفقا لمحاجة الفعمية  ةمتنقم لمقاعات االخرى وكدلؾ أجيزة داتا شو ةجيز وىناؾ أالكبرى 
.لمتغمب عمى نقص أجيزة العرض  

  .ىناؾ عجز واضح فى أعداد الفنييف المؤىميف لمصيانة الخاصة بأجيزة المعامؿ
 
 



 
 

أعضاء ىيئة التدريس: -2  
كفاية أعضاء ىيئة التدريس/ الييئة المعاونة:  2/8  
أعضاء ىيئة التدريس: 2/8/8  

أساتذة غي  5أستاذ متفرغ,  36استاذ عامؿ, 642) 668ألساتذة يبمغ  عدد ا -
.486والمدرسوف  844متفرغيف( واالساتذة المساعدوف   

عضو لكؿ تبمغ النسبة العامة  نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلى الطالب تتفؽ مع المعدالت المرجعية
  طالب 4.42

فقط. العممي وتخصص الئـيلمقررات التى ايشارؾ عضو ىيئة التدريس فى تدريس  -  
.حالة وجود عجز/ فائض في بعض التخصصاتجارى إعداد خطة لمتعامؿ في  -  

أعضاء الييئة المعاونة 2/8/4  
ذمعيد ومدرس مساعد 632 أعضاء الييئة المعاونةيبمغ  عدد   

تبمغ النسبة عدد عضو  نسبة أعضاء الييئة المعاونة إلى الطالب تتفؽ واحتياجات الخطة التعميمية -
.طالب 2.58عاوف لكؿ م  

 

 

 

تعييف أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة 2/4  

جراءات التعييف :  2/4/8 قواعد وا   
 تتـ تبعا لخطة منيجية معمنة و مصممة تبعا لالحتياجات الفعمية لكؿ قسـ وتتبع خطة الجامعة

تنمية قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس/ الييئة المعاونة:   2/6  
طة التدريبخ 2/6/8  

توجد خطة لتنمية قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة نمتصميميا تبعا لالحتياجات 
التدريبية الفعمية تميؿ نتائج استبياف االحتياجات التدريبية والمقابالت الشخصية ومتطمبات التطوير 

 المستمر فى ىذه الفترة.
مدربيف معتمديف مف خارج الكمية ومدربيف مشاركيف مف داخؿ يتـ تنفيذ البرامج التدريبية بواسطة  -

 الكمية.



يتـ ايضا تدريب اعضاء ىيئة التدريس والمعاونوف بالجامعة بمركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة  -
 التدريس ويتـ االختيار لمبرامج مف قبؿ المتدرب مف عدة برامج متاحة.

تنفيذ وتقييـ التدريب: 2/6/4  
دربيف سنويًا مف كؿ فئة إلى العدد اإلجمالىنسبة المتجارى حصر   

تتـ مف خالؿ استمارة تقييـ لمبرنامج التدريبى والمدرب بعد الجمسة التدريبية  تقييـ مردود التدريب  - 
 مباشرة ولكف تقييـ مردود التدريب عمى تغيير االداء لـ يتـ تقييمو بعد.

لمعاونة: الرضاء الوظيفى ألعضاء ىيئة التدريس / الييئة ا 2/2  
أعضاء ىيئة التدريس 2/2/8  

.ال يتـ تقييـ الرضاء الوظيفى ألعضاء ىيئة التدريس  
الييئة المعاونة 2/2/4  

 ال يتـ تقييـ الرضاء الوظيفى

البحث العممى واالنشطة العممية االخرى : -3  

خطة البحث العممى:  3/8  
أف يسير العمؿ البحثى مف خالؿ  تبنت الكمية توجيا جديدا وىوتوافر خطط لمبحث العممى:  3/8/8

)مرفؽ خطة الجامعة وخطة خطة بحثية وذلؾ بعد أف انتيت الجامعة مف إعداد خطتيا البحثية 
عداد الصورة العامة لمخطة الب حثية لمكمية وتـ مناقشتيا الكمية وخطط األقساـ(, وتـ مناقشتيا وا 

قشتيا بمجمس الكمية واعتمادىا وتـ فى بمجالس األقساـ وأجروا التعديالت المقترحة عمييا وتـ منا
خ خ اٌّإعغخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ِشرج خ ثخ خ اٌغبِؼخ . )ضوئيا إعداد الخطط البحثية لألقساـ

 –اٌفزشح اٌض١ِٕخ  –ٚاؽز١بعبد اٌّغزّغ ٚاٌزٛعٙبد اٌم١ِٛخ ِزهّٕخ األٔ  خ ٚآ١ٌبد اٌزٕف١ز 

 لغبَ اٌؼ١ٍّخ ثبٌّإعغخ  ٚاٌخ ط ِإششاد إٌغبػ )ِؼزّذح ِٚؼٍٕخ(ذ  )ٚصباك اٌخ ط اٌجؾض١خ ٌ

 اٌجؾض١خ اٌّ زشوخ ث١ٓ األلغبَ (ذ

البحث العممى بالكمية والتسجيؿ لمدرجات العممية فى ضوء اتساقيا مع  تقيـ خطط   3/8/4
وقد أعمنت الكمية ىذه الخطة أيضا عمى موقعيا  مف خالؿ المجالس المختصة الخطة البحثية لمكمية

متابعة تنفيذ الخطة عمى لجنة الدراسات العميا والبحوث لمناقشة التقدـ بيا  اإللكترونى وتقع مسئولية
وكذلؾ أية مقترحات ترد مف األقساـ بخصوص تعديؿ الخطة فى ضوء مستحدثات العمـ أو اإلمكانات 

 المادية والبشرية.



 
كفاءة العممية البحثية 3/4   
مف خالؿ استكماؿ  فى البحث العممىنسبة أعضاء ىيئة التدريس المشاركيف ل جبسي حصش : 3/9/4

 قواعد بيانات لمبحوث العممية قواعد البيانات لجميع اعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة ومنيا
 لمكمية.

ويوجد نشر خارجى )تقرير المراجعيف النظراء(. يوجد بحوث عممية مشتركة مع مؤسسات عممية دولية  
)استكممت بعض  والخامات السيما مايخص األقساـ العممية يوجد عجز بالكمية فى األجيزة واألدوات

لذا تغمبت الكمية االجيزة واالدوات وجارى استكماالت اخرى حسب خطة وتوافر الدعـ المالى *** 
عمى ذلؾ بإنشاء معامؿ مركزية لألبحاث توضع بيا األجيزة غالية الثمف وتخدـ جميع األقساـ 

كوف أولوية تمويؿ البحوث واستخداـ المعامؿ المركزية لمبحوث ويمكف استخداميا بالتنسيؽ بينيـ وت
المشتركة بيف األقساـ العممية بؿ أف ىناؾ توجو حديث بالكمية وىو ثقافة المشاريع البحثية التى يتـ 

 مف خالؿ ميزانيتيا التغمب عمى بعض مشكالت توافر األجيزة
 

. يات أخرىىناؾ مشاريع اشتركت بيا الكمية بالتعاوف مع كم 3/4/4  

لباّخ اٌّ شٚػبد اٌجؾض١خ ٚثشٚرٛوٛقد اٌزؼبْٚ اٌجؾضٟ ٌٍّإعغخ ِغ اٌّإعغبد اٌّؾ١ٍخ )   

 ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ( ذ 

)  لباّخ اٌّشاوض ٚاٌٛؽذاد اٌجؾض١خ ثبٌّإعغخ اٌزٟ رمذَ خذِبد ثؾض١خ ٚر ج١م١خ(ذ   

  
تبطة بتنمية الميارات البحثية تحرص الكمية عمى إشراؾ أعضاء ىيئة التدريس بالدورات المر *** 

بؿ وتقـو الكمية بتحمؿ تكاليؼ نشر األبحاث فى المجالت الدولية ذات السمعة العالمية لتشجيع 
  ودعـ الباحثيف.

لباّخ ثجشاِظ ر١ّٕخ اٌمذساد اٌجؾض١خ ٚوزبثخ اٌّ شٚػبد اٌجؾض١خ ألػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙذ)  

البيانات التى تتيح لمباحثيف الحصوؿ عمى النصوص الكاممة اشتركت الكمية بمشروع قواعد  *** 
لبػذح ث١بٔبد ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّخ )   لألبحاث مف خالؿ أجيزة حاسب آلى متصمة بشبكة االنترنت.

 إٌّ ٛسح(ذ

يتوفر بالمكتبة دليؿ ورقى وآخر الكترونى لممخصات بحوث أعضاء ىيئة التدريس وكذا *** 
عممية وىى أيضا متاحة عمى صفحة المكتبة بالموقع اإللكترونى ممخصات ومستخمصات الرسائؿ ال

 لمكمية.  



ؿ لجنة أخالقيات البحث العممى وقامت بتنفيذ سبعة دورات حتى اآلف حوؿ نشر يشك*** تـ ت
.ثقافة أخالقيات البحث العممى   

 
مساىمة البحث العممى فى دعـ وتعزيز العممية التعميمية 3/4/6  

تكوف منيجية البحث العممى وأخالقياتو واضحة وموجودة ضمف أىداؼ تحرص الكمية أف ***  -
التعمـ المستيدفة لبرامجيا ويتضح ذلؾ فى معظـ المقررات إذ يوجد ارتباط بيف المقررات الدراسية 

والحياة العممية خاصة وأف أعضاء ىيئة التدريس كانوا حريصيف عمى انتياء المقررات فى مواعيدىا 
لتنمية روح االستذادة العممية طالب بمجموعة أبحاث مرتبطة بالمقرر الدراسى ويقوموف بتكميؼ ال

 والبحث العممى.
جارى وضع تصور لالستفادة مف نتائج البحث العممى بالكمية لدعـ وتعزيز العممية التعميمية مع  -  

.مالحظاة اف ال يثقؿ كاىؿ الطالب بعبأ دراسى ال طائؿ مف ورائو  

يجاد وسيمة لممشاركة الفعالة  لمطالب فى المشاريع البحثية .جارى وضع تصور ال  -  

تمويؿ البحث العممى 3/6   
تخصص الجامعة لمكمية سنويا ميزانية لمبحث العممى ولكنيا ضعيفة والتفى بحاجة   3/6/8

ديـ األقساـ البحثية لذا لجأت الكمية ألساليب غير تقميدية فى محاولة لتقميؿ ىذا العجز إذ فتحت بابا تق
وخبرات  والوحدات دات الطابع الخاص والوحدات البحثية الخدمات البحثية مف خالؿ معامميا المركزية

أعضاء ىيئة التدريس بيا لتقديـ بعض التحاليؿ والتجارب مقابؿ مادى تعمؿ مف خاللو الكمية عمى 
. صيانة األجيزة أوال بأوؿ وشراء الكيماويات ومستمزمات التشغيؿ  

مشاريع بحثية لجيات التمويؿ مثؿ  تقدمت بعدة - Tempus, FP7 وحصمت عمى مشروعيف مف  
Tempus ومشروع مف   FP7 ألكاديمية البحث العممى والتكنولوجيا لـ  اتكما تقدمت بمشروع 

 يبت بو حتى اآلف.  
تستثمر الكمية تمويؿ ىذه المشروعات فى اإلنفاؽ عمى البحث العممى وتكوف األولوية لمبحوث *** 
كما تجرى اآلف مفاوضات ركة والتى تقع فى صميـ الخطة البحثية وذات الطابع التطبيقى المشت

ِ بدس  –)اٌّٛاصٔخ اٌغ٠ٕٛخ  )خطة المؤسسة لتمويؿ البحث العمميلتمويؿ مشروع بحثى يرتبط 

ٚعباً عزة اٌز٠ًّٛ(ذ –اٌز٠ًّٛ اٌزارٟ   



أنشطة عممية أخرى 3/2   
خاصة تقـو بنشر االبحاث العممية والمقاالت العضاء  لمكمية مجمة طبية عممية  3/2/8      

اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ اٌخبصخ ىيئة التدريس بالكمية والكميات بالجامعات االخرى و المراكز الطبية.  )

 ثبٌى١ٍخ(ذ

*** تقـو ادارة المجمة بالتطوير واستحداث مجالت اخرى متخصصة ) جارى العمؿ عمى انشاء        
( ىده المجالت المتخصصة  

  .الطابع المحمى واإلقميمى والدولىقامت الكمية بتنظيـ عديد مف المؤتمرات ذات  3/2/4     
وتحشص انكهيخ عهً حضىس أعضبء هيئخ انتذسيس وانهيئخ انًعبوَخ نهًؤتًشاد انًحهيخ واإلقهيًيخ وانذونيخ *** 

ًيخ تطجق انًؤسسخ أسبنيت نتشجيع انجحىث انعهًيخ انًشتشكخ ثيٍ األقسبو انعه  

الدراسات العميا: -4  
الدرجػػات الممنوحة:  4/8  

الدبمومات والدرجات العممية الممنوحة 4/8/8  

ال توجد منيجية محددة لمتعريؼ ببرامج الدراسات العميا التى تقدميا الكمية حيث االقباؿ مف طمبة  -
العميا تتغير فى  الدراسات العميا مف مختمؼ الجامعات ولذلؾ تـ تحديد شروط لقبوؿ طمبة الدراسات

.  ضوء االعداد والموارد المتاحة ويكوف قرار مجمس القسـ ممـز
 بمغ اجمالى العدد  -

9222-9221 الدرجة  9222-9223  9223-9224  9224-9225  9225-9226  أجمالي 

 946 14 34 94 43 421 دبموم

 239 32 26 492 411 436 ماجستير

 932 95 34 29 11 12 دكتوراه

 

التعميمية فى الدراسات العميا: العممية  4/4  

تحديث الموائح واعداد الطالب  4/4/8  

واعتمادىا وتوثيقيا.تـ االنتياء مف تحديث الموائح الخاصة بالدراسات العميا  -  



يتزايد اعداد المسجميف تزايدا مستمرا اضطرت الكمية واالقساـ الى تحديد شروط لقبوؿ طمبة الدراسات  -
.العميا تتغير فى ضوء االع داد والموارد المتاحة ويكوف قرار مجمس القسـ ممـز  

برامج الماجستير: 4/4/4  
 

NARS generic formتـ تبني وتطبيؽ معايير قياسية أكاديمية لبرامج الماجستير  المختمفة  -  .  
 جارى توصيؼ و موثؽ واعتماد البرامج والمقررات الدراسية لطمبة الماجستير.  -

لمراجعة وتطوير برامج الماجستير المختمفة . جارى اعتماد مراجعيف خارجييف  
عدد اعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة مناسب لمعبء التعميمى والتدريبى لطمبة الماجيستير. -          

 
برامج الدكتوراه: 4/6/4  

NARS generic formتـ تبني وتطبيؽ معايير قياسية أكاديمية لبرامج الدكتوراه  المختمفة  -  .  
توصيؼ و موثؽ واعتماد البرامج والمقررات الدراسية لطمبة الدكتوراه . جارى  -  

المختمفة . الدكتوراهجارى اعتماد مراجعيف خارجييف لمراجعة وتطوير برامج   
.الدكتوراه عدد اعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة مناسب لمعبء التعميمى والتدريبى لطمبة -          

  
  إلشراؼ العممي:نظاـ التسجيؿ وا 7/3

 

   إجراءات التسجيؿ واإلشراؼ العممي:  4/6/8
 جارى إعداد  قواعد بيانات لطالب الدراسات العميا والمسجميف لمدرجات العممية بالكمية. -

 يتـ توزيع عبء اإلشراؼ عمى الرسائؿ وفقًا لمتخصص. -
 ف خالؿ كراسة األنشطة أثناءتنص الئحة الدراسات العميا عمى المتابعة الدورية ألداء الباحثي  4/6/4

التسجيؿ لمدرجات العممية وتقـو بعض االقساـ لمتابعة االداء عف طريؽ السيمينارات كذا يمتـز 
 السادة المشرفوف عمى الرسائؿ العممية بتقديـ  التقارير الدورية عف معدؿ األداء  .

تقويـ طالب الدراسات العميا: 7/2  
الدراسات العميا :فاعمية أساليب تقويم طالب  4/1/4 -  

 يعمـ نظاـ الممتحنيف الخارجييف لتقويـ طالب الدراسات العميا. -
تحرص الكمية عمى تنوع أساليب التقويـ اختبارات متنوعة مابيف   انذساسبد انعهيب أساليب تقويـ طالب --

. عممية وشفيية وتحريرية  



ٔبد ِّضٍخ ٌٍجشاِظ ٚاٌّمشساد ػ١ٕخ ِٓ أٚساق اقِزؾب)   تتضح مف مواصفات الورقة االمتحانية 

حرص الكمية أف تضـ الورقة االمتحانية اختبارات موضوعية ودراسة حالة ٚاإلعبثبد إٌّٛرع١خ ٌٙب(ذ   
.ومقاؿ وغيرىا  

رضاء طالب الدراسات العميا: 4/2  
طالب الدراسات العميا: وتقييـ قياس 4/2/4  

تتعدى المقابالت الشخصية لحؿ المشاكؿ مع  الوسائؿ المتبعة لقياس رضاء طالب الدراسات العميا ال
وكيؿ الكمية او رؤساء األقساـ مما ينتج عنو إىدار لموقت والجيد وال يتـ التقييـ بطريقة 

 منيجية.
 جارى وضع نظاـ لقياس رضاء طالب الدراسات العميا سواء الييئة المعاونة او الخارج.

ف االختبارات التحريرية وال تتعدى اعادة رصد توجد  قواعد معمنة لمتعامؿ مع تظممات الطالب م -
 الدرجات وال تسمح الموائح الجامعية بإعادة التقييـ.

التقويـ المستمر لمفاعمية التعميمية: -5  
  شمولية واستمرارية التقويـ: 5/8
أساليب ونتائج التقويـ: 5/8/8  

التعميمية المستيدفة لمتقويـ تبنت الكمية اعتماد مراجع خارجى لكؿ برنامج مطبؽ لمراجعة النواتج 
 الشامؿ والمستمر لمفاعمية التعميمية .

تتـ مناقشة نتائج التقويـ فى لجنة المناىج و جارى وضع خطة لمناقشة نتائج التقويـ مع القيادات 
 األكاديمية واإلدارية والعمالء واصحاب المصمحة.

رفقة الخطط التنفيذية(.توجد خطط تنفيذية لمتحسيف والتعزيز لمفاعمية التعميمية )م  
تواجد ممارسات فعمية لمتحسيف والتطوير فى الفاعمية التعميمية )التكامؿ االفقى والرأسى لممقررات 

الدراسية لتخفيؼ العبء الدراسى  ولتكامؿ المقررات الدراسية, تقييـ االمتحانات عف طريؽ لجاف المناىج 
 باالقساـ  ولجنة المناىج العامة(.

ت النظاـ الداخمى لمجودة:ممارسا 5/8/4  



يوجد نظاـ داخمي إلدارة جودة التعميـ والتعمـ بالكمية لممتابعة الدورية لتقارير البرامج والمقررات,  -
وممفات المقررات بالنسبة لمطالب وجارى تفعيؿ مماثؿ لطمبة الدراسات العميا بعداكتماؿ توصيؼ 

 برامجيـ ومقرراتيـ الدراسية.
ه5/4/4  
ـ في التقييـ المستمر ألداء لمفاعمية التعميمية عمى نتائج تحميؿ االستبيانات لمعمالء يعتمد النظا -

 واصحاب المصمحة )حددىا(

المساءلة والمحاسبة:  5/6  
تفعيؿ الموائح والقوانيف الحالية:  5/6/8    

 الية التعميميةيتـ مراجعة الموائح والقوانيف الحالية والمتعمقة بالمساءلة والمحاسبة فى مجاالت الفعلـ 
 وستوضع فى الخطط التنفيذية لمكمية.

نجُخ انًُبهج اٌ يتى حشيبٌ االستبر انجبيعً يٍ وضع االيتحبَبد انتحشيشيخ نًذح عبييٍ يًتتبنييٍ قشاس   -

هزا انُظبو(. تفعيمى يتى نارا نى يتجع االسهىة انًىضىعً فً وضع االيتحبٌ  )  
 
 



 

 أ(2ًَىرج سقى ) 
 ثٕٙب ؼخعبِ           

 اٌج شٞ اٌ ت و١ٍخ      

 

 ألداي اٌّإعغخ  اٌغٕٛٞاٌزمش٠ش 
 

 لجً اٌؾ ٛي ػٍٝ اقػزّبد   اقٔزمبٌٟ)أ(  اٌٛضغ 

 ِغبقد اٌمٛح/ اٌهؼف

 )رمش٠ش اٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ(

أٔ  خ ِٚٙبَ 

 داٌزؼض٠ض ٌّغبق

 اٌمٛح

أٔ  خ ِٚٙبَ 

اٌّؼبٌغخ         

ٚاٌزؾغ١ٓ 

 مبط اٌهؼفٌٕ

 ِغإ١ٌٚخ اٌزٕف١ز اٌزٛل١ذ اٌزٕف١ز آ١ٌبد
 ِإششاد اٌّزبثؼخ

 ٚرم١١ُ األداي

       ِغبقد اٌمٛح:( 1)

رووُ صوو١بغخ سعووبٌخ و١ٍووخ  -1/1

طووووت ثٕٙووووب ث ش٠مووووخ ٚاضووووؾخ 

ٚشووبٍِخ ٚرؼىووظ ثٛضووٛػ ِووب 

رىووووْٛ ػ١ٍووووخ و١ٍووووخ  ئ٠ْغووووت 

 اٌ تذ

ئػبدح ص١بغخ 

سعبٌخ اٌى١ٍخ 

ثؾ١ش ئْ ٠ىْٛ 

وً فشد فٟ 

اٌّإعغخ لبدس 

 ػٍٝ رشد٠ذ٘بذ

  ًفش٠ك ػًّ إلػبدح ص١بغخ  ر ى١

سعبٌخ و١ٍخ طت ثٕٙب ٚ ص١بغخ سؤ٠خ 

 و١ٍخ طت ثٕٙب ثبششان وً األطشاف 

  ٔذٚح ٌّٕبل خ اٌشعبٌخ ٚاٌشؤ٠خ 

 اػزّبد اٌشعبٌخ ٚاٌشؤ٠خ 

 ئػ ْ اٌشعبٌخ ٚاٌشؤ٠خ 

 2009ِبسط 

 اٌٝ  

1/4/2009 

ٚعٛد سعبٌخ ٚسؤ٠خ ِؾذصخ ِٚؼٍٕخ  ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 ٌى١ٍخ طت ثٕٙب

خ اعوزشار١غ١خ ٚعٛد خ  -1/2

 ٌخذِخ اٌّغزّغ

رؾذ٠ش خ خ 

اٌّ بسوخ 

اٌّغزّؼ١خ ٚر١ّٕخ 

 اٌج١ئخ ذ

دساعخ  اػزّبد ١٘ىٍخ ٚر ى١ً ٌغٕخ إلعشاي 

ِزىبٍِخ ٌزؾذ٠ذ اقؽز١بعبد اٌّغزّؼ١خ ٌز١ّٕخ 

 اٌج١ئخ ِٓ وً اٌّ بدس اٌّّىٕخذ

رؾذ٠ذ ِٕٚبل خ ا٠ٌٛٚبد اقؽز١بعبد  -2

 اٌّغزّؼ١خذ

غزّؼ١خ ٚر١ّٕخ رؾذ٠ش خ خ اٌّ بسوخ اٌّ -3

 رجؼب ٌٕزباظ ٘زٖ اٌذساعخذ اٌج١ئخ

عٕٛاد( ِغ األخز  3ٚضغ عذٚي صِٕٟ )وً  -4

 فٟ اقػزجبس ِ ؽمخ اقؽز١بعبد اٌٍّؾخذ

 رؼذ٠ً ٚرؾذ٠ش اٌخ خذ -5

 اػ ْ ٚاػزّبد ٘زا اٌزؾذ٠ش -5

-2-2010 

 ئٌٝ

12-6-2010 

ٚعٛد ر ى١ً ِؼزّذ ِٚؼٍٓ  - 

 ِٚذسة ثٕٙب٠خ شٙش فجشا٠شذ

 ػ ْ قؽز١بعبد اٌج١ئخذٚعٛد ا -

 ٚعٛد اػزّبد ٌزؼذ٠ً اٌخ خ ذ -

 

       



ٌهوووووّبْ  حروووووٛافش ٚؽوووووذ-1/3

رغوؼٝ ٌزؾم١وك  ى١ٍوخاٌغٛدح ثبٌ

 اقعووزشار١غٟأ٘وذاف اٌزخ وو١ط 

 خ ٚاقسرموووووبي ثموووووذسارٙبى١ٍوووووٌٍ

ٚدػوووُ ِؼوووبسف اٌغوووٛدح ثووو١ٓ 

اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ٚ وزٌه اٌوذػُ 

أٔظّووووخ  ٚئداسحٌٛضووووغ  اٌفٕووووٟ

ٚ  داس٠وووخاإلاٌغوووٛدح ثبأللغوووبَ 

 ا١ٌّٕٙخ اٌّخزٍفخ ثبٌى١ٍخ

قاؾخ رٕظ١ّ١خ 

ِؼزّذح ِٚ اّخ 

 ٌٍٛؽذح

تشكٌل هٌكل الوحدة و اعتماده من  .3 
 مجلس الكلٌة.

امداد الوحدة بالكوادر االدارٌة  .4
 المدربة.

 وضع الئحةادارٌة و مالٌة للوحدة. .5
 اعتماد و توثٌق الالئحة. .6
تعمٌم و نشر اجزاء الالئحة الخاصة  .7

فقى بٌن الوحدات و االقسام بالتواصل اال
 االدارٌة و االكادٌمٌة.

 قاعدة بٌانات لكل انشطة الوحدة . .8
 

1-10-2009 

 اٌٝ

1-10-2010 

وجود الئحة ادارٌة و مالٌة موثقة  ػ١ّذ اٌى١ٍخ
 لتنظٌم العمل داخل الوحدة

اقٔؾ١بص اٌزبَ  ِٓ عبٔت  1/4

اٌؼ١ٍب ٌزؾغ١ٓ ٔظبَ  اإلداسح

 اٌى١ٍخ فٟضّبْ اٌغٛدح 

 ووو٠ٛش اٌّغوووزّش اٌز

ٚاٌزوووووووووووووووووووووذس٠ت 

اٌّغزّش ٌٍم١وبداد 

اٌؼ١ٍوووب ػٍوووٝ ٔظوووبَ 

 ضّبْ اٌغٛدح

ر ١ُّ دٚساد رذس٠ج١وخ ػٍوٝ ِز ٍجوبد  ذ1 

 ضّبْ ٔظبَ اٌغٛدح ٌٍم١بداد اٌؼ١ٍب 

اشووووووزشان اقداسح اٌؼ١ٍووووووب فووووووٟ ِٙووووووبَ  ذ2

 ٚأٔ  خ ضّبْ اٌغٛدح

1-3-2010 

 اٌٝ

1-3-2012 

 –ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

 ٚؽذح اٌزذس٠ت

ٍووووذٚساد اعز١ووووبص اٌم١ووووبداد اٌؼ١ٍووووب ٌ

 اٌزذس٠ج١خ

رٛافش ػذد ِٕبعت ِٓ  1/5

أػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ٚا١ٌٙئبد اٌّؼبٚٔخ 

اٌّزخ  خ فٝ ِغبقد 

ِؼشف١خ ٚر ج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ثبٌٕغجخ ٌؼذد اٌ  ة  ِزٕٛػخ

ثّمبسأزٙب ثبٌٕغت اٌؼب١ٌّخ 

ِّب ٠ز١ؼ رفؼ١ً ِضّش ١ِّٚض 

 ذٌ سشبد األوبد٠ّٝ  

ٔظوبَ ٌٛعووٛد ٔغووجخ 

ِمجٌٛخ ِٓ اٌ ٍجخ 

ػهوووووبي ١٘ئوووووخ ٚأ

 اٌزذس٠ظ

لبػذح ث١بٔبد ٌج١بْ ٔغجخ أػهبي ١٘ئوخ  ذ1 

 اٌزذس٠ظ اٌٝ اٌ ٍجخذ

   

رٛعذ ا١ٌّخ ِٕظّخ  1/6

ٌٍذٚساد اٌزذس٠ج١خ ثبٌغبِؼخ 

ٌز١ّٕخ لذساد أػهبي ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ٌِّٛخ ِٓ     ششٚع 

ر ٠ٛش اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٝ  ٚرمذَ 

ٌغ١ّغ أػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ِٓ اٌّؼ١ذ اٌٝ اٌؼ١ّذ فٝ 

بقد اٌزذس٠ظ ٚاٌم١بدح ِغ

 ٚاٌّٙبساد اٌ خ ١خذ

 دٚساد رذس٠ج١ووووووووووخ

ثبٌى١ٍوووووووووخ رجؼوووووووووب 

 احتٌاجاااااااااتٌوووووووو 

اٌفؼ١ٍوووخ قػهوووبي 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظذ

استبٌان العضاء هٌئة التدرٌس لبٌاان  -1 
 احتٌاجتهم التدرٌبٌة لتعلٌم افضل.

االساااااتعانة بخبٌااااار لتصااااامٌم الماااااادة  -2
 التدرٌبٌة.

اء االستعانة بمدربٌن معتمدٌن لتادرٌب اعضا-5
 رجؼب قؽز١بعبرُٙذ هٌئة التدرٌس

-9-2009 

 اٌٝ

1-10-2012 

  ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 ٚٚؽذح اٌزذس٠تذ

أغبص ٚسػ اٌؼًّ اٌّ ٍٛثوخ ثّؼوذي 

 ٚسشز١ٓ  شٙش٠بذ



رذػ١ُ ٚر غ١غ اٌجؼضبد  1/7

اٌخبسع١خ ٚٔظبَ اإلششاف 

 ذاٌّ زشن ٚاٌّّٙبد اٌؼ١ٍّخ

ٚضغ ٔظبَ ٌهّبْ 

ر ووووغ١غ اٌجؼضووووبد 

 اٌخبسع١خ 

١غ أػهبي ١٘ئوخ اٌزوذس٠ظ اإلػ ْ ٌغّ -1 

 ػٓ اٌجؼضبد اٌخبسع١خذ

رٛص٠وووغ اٌجشل١وووبد ثبٌؼوووذي ػٍوووٝ ألغوووبَ  -2

 اٌى١ٍخ ٚع١ّغ أػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ر١غ١ش ئعوشاياد اٌغوفش ألػهوبي ١٘ئوخ  -3

اٌزووذس٠ظ اٌووز٠ٓ ؽ ووٍٛا ػٍووٝ ثؼضووبد 

 خبسع١خ خبصخ ثغ١بسارُٙ

   

ِٓ  جؼضؽ ٛي اٌ 1/8

أػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ 

ف دٌٚٝ ٚاػزشا  عٛااض ػ١ٍّخ

 ذفٟ ِغبقد ِزؼذدح

ٚضغ ٚرٕف١وز ٔظوبَ 

ٌّىبفوووأح ٚر وووغ١غ 

اٌّجووووووووووووووووووووبدساد 

اٌّز١ّووووضح ألفووووشاد 

ٚاٌى١ٍوووووووووووووووووووووووبد 

ٚاإلداساد 

 ٚاٌٛؽذاد

ر وووى١ً ِغّٛػوووخ ثؾض١ووووخ ِوووٓ ٌغٕووووخ  -1 

 اٌّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ 
اإلعووووشاياد اٌ صِووووخ ثؾووووش ٚدساعووووخ  -2

اٌؼووب١ٍِٓ ثبٌى١ٍووخ ِووٓ  ٔظووبَ ٌٍّىفووبياد ز ج١ووك ٌ

 رٚ ٚطوو ة أػهووبي ١٘ئووخ اٌزووذس٠ظ ٚئداس٠وو١ٓ

 اٌّجبدساد اٌّز١ّضح
اػ ٔٙوووووب ٚ ٘وووووزٖ اٌّؼوووووب١٠ش  اػزّوووووبد -3

 ذ   برفؼ١ٍٙ ٚٔ ش٘ب ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ ٚ

ئعوووووووشاي اعوووووووزج١بٔبد ٌ طوووووووشاف اٌّؼ١ٕوووووووخ  -3

 ذقعز  ع ِذٜ سضباُٙ ػٓ إٌظبَ اٌّمزشػ

1-10-2010 

 اٌٝ

13-7-2013 

 عمٌد الكلٌة
لجنة المراجعة 

 الداخلٌة

قاؾوووووخ رٕظ١ّ١وووووخ ِٛصموووووخ  ٚعوووووٛد

ٌزجٕووٝ ٔظووبَ اٌّىفووبياد  ؼزّووذحِٚ

 ٚاقػزشافذ

 25ٚعٛد لبػخ رهُ  1/9

 وّج١ٛرش ِز ٍخ ثبقٔزشٔذ

 ذٌ ر بي ثبٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ

صووو١بٔخ األعٙوووضح  -

 ٚرؾذ٠ضٙب

اِووووووذاد اٌّشوووووووض  -

ثووووأعٙضح وّج١ووووٛرش 

 عذ٠ذح

   ٜدٚساد رذس٠ج١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌّشوض ػوب

 ِٙبساد ص١بٔخ األعٙضح اٌجغ١ خذ

 ػمٛد ص١بٔخ ٌ عٙضح 

 ِٕبل بد ٌ شاي أعٙضح ؽجش٠خ 

١ٔٛ٠ٛ اٌٝ ١ٔٛ٠ٛ 

2011 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 ِذ٠ش اٌى١ٍخ

اعز١ووبص اٌؼووب١ٍِٓ ثوووبٌّشوض  -

 دٚساد اٌ ١بٔخ 

أعٙووووضح  10ٚعووووٛد ػووووذد  -

 عذ٠ذح

ِغٍخ ٌٍٕ ش ٚعٛد  1/10

اٌؼٍّٝ ثى١ٍخ طت ثٕٙب 

ٚاٌّإرّشاد   ثبقضبفخ اٌٝ

رؼمذ٘ب  اٌزٟٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ 

خ  فه ً ػٓ رذػ١ُ ٌى١ٍا

ٌجبؽض١ٓ ٚأػهبي ١٘ئخ ا

ؽهٛس  فٟاٌزذس٠ظ 

اٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ 

ِّب ٠ؼ ٟ  اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ

ِإششاً را دقٌخ ٌٍزفبػً 

اٌّؼشفٟ ٌٍى١ٍخ ِغ اٌّغزّغ 

اٌّؾٍٝ ٚ األل١ٍّٝ  ث ٛسح 

ِإصشح ٚ ِغ اٌّؾ١ط اٌّؼشفٝ 

 0اٌذٌٚٝ  ث ٛسح ٔغج١خ

اقػووووووو ْ ػوووووووٓ  -

اٌّغٍخ ػٍوٝ ِٛلوغ 

 ٟٚٔ اٌى١ٍخ اإلٌىزش

 ر ١ٕف ٌٍّغٍخ -

ضوووُ سِوووٛص ِوووٓ  -

اٌّغزّووووغ اٌّؾٍووووٟ 

اٌوووٝ ِغٍوووظ ئداسح 

 اٌّغٍخ

ر وى١ً ِغٍوظ ئداسح ٌٍّغٍووخ ِٕزخوت ٠هووُ  -1 

ِووووغ ِّضٍوووو١ٓ ِووووٓ ع١ّووووغ ألغووووبَ اٌى١ٍووووخ 

 اقعزؼبٔخ ثبٌخجشاي ذ

رم١١ُ اٌّغٍخ ِٓ لجً اٌٍغبْ اٌؼ١ٍّخ ٚٔ وش  -2

 ٘زا اٌزم١١ُ ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخذ

1-9-2010 

 اٌٝ

1-9-2011 

 ١ٍخػ١ّذ اٌى

ِغٍظ ئداسح 

 اٌّغٍخ

ٚعوووٛد رم١ووو١ُ ر ووو١ٕفٟ ٌّغٍوووخ طوووت 

 ثٕٙب ِؼٍٓ ذ



ثؼض الغبَ اسرجبط 1/11

ارفبل١بد جؼض خ ثى١ٍاٌ

 ذاٌزؼبْٚ

أسرجووووووووبط اٌى١ٍووووووووخ 

ثبٌؼذ٠وووووووووذ ِوووووووووٓ 

أرفبل١ووبد اٌزؼووبْٚ 

ِووووووووغ ا١ٌٙئوووووووووبد 

اٌّ وووووووووووووووووش٠خ ٚ 

 األعٕج١خذ

فرٌق عمال للبحاث عان مصاادر إلتفاقٌاات   -3 
 تعاون .

 تحدٌد اإلحتٌاجات .  -4
 تدرٌب أفراد الفرٌق . -5
. األتصاااااااال باااااااالمراكز البحثٌاااااااة العالمٌاااااااة 6

 والمصرٌة 
مشارٌع بحثٌة بحٌث ٌكون هناا  تعااون  -7    

 بٌن الجانب األجنبً وكلٌة طب بنها. 
 تقٌٌم عوائد هذه البرامج . -8

8-8-2011 

 اٌٝ

8-8-2014 

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

اٌؼ١ٍب ٚ ٚو١ً 

اٌى١ٍخ ٌ ئْٛ 

اٌّغزّغ ٚ 

 ر١ّٕخ اٌج١ئخ

وجود مشارٌع مشتركة بٌن الجانب 
األجنبااً وكلٌااة طااب بنهااا وكلٌااات 

 الطب األخري فً الدلتا.

راد  رٛافش ٚؽذاد  12/ 1

ثبٌى١ٍخ  ٚػذد٘ب طبثغ خبص 

" أسثؼخ ػ ش ٚؽذح 14"

ٌزمذ٠ُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخذِبد 

 ٌٍّغزّغذ

رفؼ١ً دٚساٌٛؽذاد 

راد اٌ وووووووووووووووووبثغ 

 اٌخبص

 ؽ ش  

ٌىووووووووً ٌٛؽووووووووذاد  

 ثبٌى١ٍخ اٌخبصخ

 

 

 تشكٌل فرٌق عمل . .3 
 تدرٌب أفراد الفرٌق . .4
 حصر شامل لكل الوحدات الخاصة    .5
 مراجعة اللوائح الخاصة بكل وحدة. .6
قاعاااااادة بٌانااااااات لجمٌااااااع الوحاااااادات  .7

 الخاصة. 
.       حساااااب الاااادخل لكاااال وحاااادة ونساااابة 8

 استفادة الكلٌة منها

2-4332 
 الى

3-33-4333 

 عمٌد الكلٌة
وكٌل الكلٌة 
لبٌئة لشئون ا
وخدمة 
 المجتمع

وجااود حصاار شااامل لكاال  .3
 الوحدات الخاصة.

وجود نسبة االستفادة مان  .4
 الدخل لكل وحدة .

 

رٛافش ٚؽذاد ثبٌى١ٍخ  1/13

رغز ١غ اْ رمذَ خذِخ ثؾض١خ 

١ِّضح ِضً ٚؽذح اٌج١ٌٛٛع١ب 

  اٌغضا١خذ

رفؼ١ً دٚساٌٛؽذاد 

راد اٌ وووووووووووووووووبثغ 

 اٌخبص

امااااداد الوحاااادة بااااالكوادر االدارٌااااة  .3 
 .المدربة

مالٌاااااة الالئحةادارٌاااااة و مراجعاااااة ال .4
 للوحدة.

تعمٌم و نشر اجزاء الالئحة الخاصة  .5
بالتواصااال االفقاااى باااٌن الوحااادات و 

 االقسام االدارٌة و االكادٌمٌة.
 قاعدة بٌانات للوحدة . .6

 

3-2-4332 
 الى

3-33-4333 

 عمٌد الكلٌة
وكٌل الكلٌة 

لشئون البٌئة 
وخدمة 
 المجتمع

 معلنة . وجود قاعدة بٌانات للوحدة

رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌ ؾ١خ  1/14

اٌّز١ّضح ٌٍّغزّغ ِٓ خ ي 

 ذاٌغبِؼ١خ ثٕٙب ِغز ف١بد

 خ خ ص١بٔخ دٚس٠خ

 

 

تحدٌااااد فرٌااااق فنااااى وتنفٌااااذة للصااااٌانة الدورٌااااة.            
 وضع خطة تنفٌذٌة زمنٌة للصٌانة . -4 -4
وضاااااااااااااااااع مٌزانٌاااااااااااااااااة تقدٌرٌاااااااااااااااااة.                                  -5
 طة الدارة االزمات.وضع خ -6

 

11-7-2010 

 اٌٝ

12-1-2011 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 ٚٚؽذح اٌ ١بٔخ

وجود فرٌق فنى وتنفٌاذة  -3
 للصٌانة الدورٌة.  

وجود  خطة تنفٌذٌة زمنٌاة  -4
 للصٌانة 

وجاااااااود مٌزانٌاااااااة تقدٌرٌاااااااة.               -5 
 وجود خطة الدارة االزمات -6



٠ٛعذ رؼبْٚ ث١ٓ و١ٍخ  1/15

 طت ثٕٙب ِغ اٌؼذ٠ذ ِٓ

إٌّظّبد اق١ٍ٘خ 

 ذ ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌخذِخ

ِوووووذ عغوووووٛس   --

ٌزؼوبْٚ ِوغ ض٠بدح اٌ

ِٕظّوووبد األػّوووبي 

  ٌغٛق اٌؼًّذ
تاااااااااااوفٌرالخبرة و 

المهنٌااااااااااااااااااااااااااااة 
المتخصصااة لكافااة 

 بعاااااااد المنتفعاااااااٌن

دساعوووووخ ِزىبٍِوووووخ 

ٌّز ٍجوووووبد عوووووٛق 

 اٌؼًّ

 ِغؼ ث١ئٝ ٌزؾذ٠ذ اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد ذ ذ1 
ٓ ِوٓ اعزج١بْ ٌ ؽز١بعبد اٌفؼ١ٍوخ ٌٍّغوزف١ذ٠ ذ2

 اٌخذِخذ
إٌّظّوووبد  ٚضووغ خ وووخ ٌٍٛفوووبي ثأؽز١بعوووبد  ذ3

 ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌخذِخ اق١ٍ٘خ
ػووشن اٌخ ووخ ػٍووٝ  ع١ّووغ ألغووبَ اٌى١ٍووخ ٚ  ذ4

ع١ّوووووووغ األطوووووووشاف اٌّؼ١ٕوووووووخ إلثوووووووذاي األساي 

ئػووووووذاد اٌ وووووو١غخ إٌٙبا١ووووووخ ذ5ٚاٌّمزشؽووووووبد 

 ٌّز ٍجبد عٛق اٌؼًّذ
 

1-5-2010 

 اٌٝ

1-5-2013 

وكٌل الكلٌة  -
لشئون خدمة 

 معالمجت
 لجنة المسح -

 ٚعٛد دساعخ ٌ ؽز١بعبدذ

ٚعوووووووٛد ارفبل١وووووووبد رؼوووووووبْٚ ِوووووووغ 

 اٌّغزف١ذ٠ٓذ

 

ِٓ خذِخ اٌّغزّغ  1/16

خ ي اٌمٛافً اٌ ج١خ اٌؼ ع١خ 

 ذثبقشزشان ِغ اٌغبِؼخ  

رفؼ١ووووووووً اٌخ ووووووووخ 

اٌزٕف١ز٠ووخ ٌخذِووخ 

اٌّغزّووغ ٚر١ّٕووخ 

 اٌج١ئخ

ر ى١ً ِغّٛػخ ثؾض١خ ِٓ ٌغٕخ خذِخ  ذ1 

 ذ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

ئعشاي دساعبد ١ِذا١ٔخ ٌشصذ ٚرشر١وت  ذ2

 ذ أ٠ٌٛٚبد اؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ

اإلط ع ػٍٝ ع١بعبد اٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍخ  ذ3

 ذثٙزا اٌ أْ 

ِووٓ ِغٍووظ  اٌذساعووخرٛص١ووك ٚاػزّووبد  ذ4

 ذ اٌى١ٍخ

اقر ووووووبي ثبٌّإعغووووووبد اٌّغزّؼ١ووووووخ  ذ5

ٌؼووشن اٌغ١بعووبد ٚ اٌذساعووخ إلثووذاي اٌووشاٞ ٚ 

 رؼذ٠ً ٘زٖ اٌغ١بعبد ذ

 

1-2-2010 

 اٌٝ

1-2-2011 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  --

 ٌ ئْٛ اٌج١ئخذ
 

وجااااااود وثااااااائق معتماااااادة  -3
ومفعلااااااة  لخدمااااااة المجتمااااااع 

 .وتنمٌة البٌئة
وجااود مسااتندات لناادوات و  -4

 لخدمة المجتمع . مؤتمرات
وجود مطوٌات وملصاقات   -5

 لخدمة المجتمع . إرشادٌة
 

رمَٛ اٌى١ٍخ ثبٌزضم١ف  1/17

اٌ ؾٝ فٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ 

  ذخ ٚاٌؾ٠ٛ١خاٌّغبقد اٌٙبِ

اساااااااااااااااااااااااااتمرار 
تااااااااااااااوفٌرالخبرة 
المهنٌااااااااااااااااااااااااااة 

فااااى  المتخصصااااة
مجاااااال التثقٌااااااف 

 ذ الصحى

اعوووووووووزج١بْ ٌ ؽز١بعوووووووووبد اٌفؼ١ٍوووووووووخ  ذ1 

 ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌخذِخذ
 ٚضوووووغ خ وووووخ ٌٍٛفوووووبي ثأؽز١بعوووووبد  ذ2

ٚاٌّغوووزف١ذ٠ٓ ِوووٓ  إٌّظّوووبد اق١ٍ٘وووخ

 اٌخذِخ
ػوووشن اٌخ وووخ ػٍوووٝ  ع١ّوووغ ألغوووبَ  ذ3

اٌى١ٍخ ٚ ع١ّغ األطشاف اٌّؼ١ٕخ إلثذاي 

ذئػووذاد اٌ ووو١غخ 5اي ٚاٌّمزشؽووبد األس

 رٕف١ز اٌخ خذ إٌٙبا١خ ٌّز ٍجبد

1-5-2010 

 اٌٝ

1-5-2013 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  --

 ٌ ئْٛ اٌج١ئخ

وجود وثائق معتمدة تاوفٌرالخبرة  -
فاااى مجاااال  المهنٌاااة المتخصصاااة

  التثقٌف الصحى



رمَٛ و١ٍخ طت ثٕٙب  1/19

ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ 

غ ٚٚسػ اٌؼًّ ثبٌزؼبْٚ ِ

 ثبٌم١ٍٛث١خ  ِذ٠ش٠خ اٌ ؾخ
 .ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ

الخباااااااارة  تااااااااوفٌر
المهنٌااااااااااااااااااااااااااة 

فااااى المتخصصااااة 
مجاااااال التااااادرٌب 

 الطبى.

اعوووووووووزج١بْ ٌ ؽز١بعوووووووووبد اٌفؼ١ٍوووووووووخ  ذ1 

 ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌخذِخذ
 ٚضوووووغ خ وووووخ ٌٍٛفوووووبي ثأؽز١بعوووووبد  ذ2

ٚاٌّغوووزف١ذ٠ٓ ِوووٓ  إٌّظّوووبد اق١ٍ٘وووخ

 اٌخذِخ
ػوووشن اٌخ وووخ ػٍوووٝ  ع١ّوووغ ألغوووبَ  ذ3

شاف اٌّؼ١ٕخ إلثذاي اٌى١ٍخ ٚ ع١ّغ األط

األساي ٚاٌّمزشؽوووووبد ئػوووووذاد اٌ ووووو١غخ 

 رٕف١ز اٌخ خذ إٌٙبا١خ ٌّز ٍجبد

1-5-2010 

 اٌٝ

1-5-2013 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  --

 ٌ ئْٛ اٌج١ئخ

ٍوووذٚساد ٌوجاااود وثاااائق معتمااادة  -

   اٌزذس٠ج١خ

ِشوض ر ٠ٛش اٌزؼ١ٍُ  1/20

اٌ جٟ ثبٌى١ٍخ اٌزٞ رُ رأع١غٗ 

٠ٚمذَ اٌؼذ٠ذ  2005فٟ اثش٠ً 

فؼب١ٌبد ِضً اٌذٚساد ِٓ اٌ

اٌزذس٠ج١خ ٌز ٠ٛش لذساد 

ٌزذس٠ظ فٟ أػهبي ١٘ئخ ا

ِغبقد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

إلؽ بي اٌ جٟ ٚطشق ٚا

اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚوزٌه اٌ ٍجخ 

فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌفؼب١ٌبد ِضً 

 دٚساد اإلعؼبفبد األ١ٌٚخذ

اٌوووووذػُ اٌّوووووبٌٟ ٚ 

اقداسٞ اٌّغوووزّش 

ٌّشوووووووض اٌزؼٍوووووو١ُ 

 اٌ جٟ

ز ووٛسح ٌووذػُ ِشوووض قاؾووخ ِٕظّووخ ِٚ -1 

ر و٠ٛش اٌزؼٍوو١ُ ٌٍوذػُ اٌّووبٌٟ اخوزٖ فووٟ 

 اإلػزجبس ِؼذي اٌزهخُ اٌغٕٛٞ 

دٚساد رذس٠ج١ووووووخ دٚس٠ووووووخ ٌٍؼووووووب١ٍِٓ  -2

 ثبٌّشوض

 اٌزم١١ُ اٌشثغ عٕٛٞ ألػّبي اٌّشوض -3

   ِىبفأح اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّشوض -4

1/10/2009 

 اٌٝ

1/10/2010 

ٚعووٛد ِغووزٕذاد اٌووذػُ اٌّووبٌٟ ٚ  - ػ١ّذ اٌى١ٍخ -

 اٌفٕٟ ٌٍّشوض



ل١بَ اٌى١ٍخ ثزٛص١ف  1/21

ثشٔبِظ ٌٍذساعخ ٚوزٌه 

ٌٍّمشساد اٌذساع١خ رجؼب 

ٌٍشعبٌخ  ِّب ٠ٛعذ خ باص 

غ١خ ِمبسٔخ ٌىً ِٕب٘ظ ِٕٙ

 اٌ ٍجخ ؽزٝ اٌجىبٌٛس٠ٛطذ

البرامج و طاااااااوٌرت
المقاااااااااااااااااااااااررات 
الدراسااااااااٌة مااااااااع 

 أعتبار
  لمعااااااااااااااااااااااااااااٌٌرا

األكادٌمٌااااااااااااااااااااة 
           القومٌة كحد ادنى

ٌغٕوووخ إٌّوووب٘ظ  ر وووى١ً ِغّٛػوووخ ثؾض١وووخ ِوووٓ - 

ٚ رؼذ٠ٍوووٗ  ٌّشاعؼوووخ اٌجشٔوووبِظ اٌزؼ١ٍّوووٟ اٌؾوووبٌٟ

١ٌزٛافك ِغ اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ٌٍى١ٍخ ٚ ِٕبل وخ 

 ع١ّغ األطشاف اٌّؼ١ٕخ ثبٌجشٔبِظ ِغ ِشاػبح:

ِزٛافموووووب ِوووووغ سعوووووبٌخ اٌى١ٍوووووخ ٚ أْ ٠ىوووووْٛ  - أ

 ذأ٘ذافٙب

ِز اّوب ِوغ اؽز١بعوبد عوٛق أْ ٠ىْٛ  - ة

 ذاٌؼًّ
فوٝ اٌزمش٠وش  ِشاػوبح ٔموبط اٌهوؼف اٌوٛاسدح  -ط

 اٌغٕٜٛذ

دذ رهوو١ّٓ اٌجشٔووبِظ ِغووبقد ِزٕٛػووخ ٌز١ّٕووخ 

 اٌزؼٍُ اٌزارٝ 

طوشق  –طشق اٌزذس٠ظ  –)ِؾز٠ٛبد اٌّمشساد 

 اٌزؼ١ٍُ ا١ٌّذأٟ( –اٌزم٠ُٛ 

عؼووً ِشاعؼووخ اٌجشٔووبِظ وووً ػووبَ  ث وووفخ ٘وو ذ 

دٚس٠ووووخ ِّووووب ٠غووووّؼ ثبٌّشٚٔووووخ ٚ اقعووووزغبثخ 

 اٌغش٠ؼخ ئٌٝ اٌزغ١١ش

 عؼخ اٌجشٔبِظ اٌّ ٛساقعزؼبٔخ ثخج١ش ٌّشا -2

 اػزّبد اٌجشٔبِظ ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخذ-3

ٔ ووش اٌجشٔووبِظ اٌّؼووذي فووٝ د١ٌووً ٌجشٔووبِظ  ٚ  -4

رٛص٠ؼوٗ ػٍوٝ األلغوبَ اٌؼ١ٍّوخ ثبٌى١ٍوخ ٚ ئربؽزوٗ 

فووٝ ِىزووت شووئْٛ اٌ وو ة ٚ وووزٌه ٔ ووشٖ ػٍووٝ 

 ذِٛلغ اٌى١ٍخ  ٚ فٝ اٌىز١ت اقسشبدٜ

15-1-2011 

 اٌٝ

15-4-2013 

وكٌل الكلٌة 
علٌم لشئون الت
 والطالب 

 لجنة المناهج

وجاااود دلٌااال للبرناااامج التعلٌماااً  -
 . المطور متاح و منشور

وجااااااااود إجااااااااراءات موثقااااااااة  -4
 ذللمراجعة الدورٌة

 ٚئداسٞ أوبد٠ّٟرّض١ً  1/22

 قداٌّغب فٟ ٚط ثٟ

األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ اٌّخزٍفخ 

خ ٚاٌٛؽذاد راد اٌ بثغ ى١ٍثبٌ

 اٌخبصذ

رفؼ١وووووووً اٌزّض١وووووووً 

اقووووووووووووووووبد٠ّٟ ٚ 

اإلداسٞ ٚ 

اٌ  ثٟ فٟ ع١ّغ 

 اٌّغبقد ثبٌى١ٍخ

اػووذاد قاؾووخ رٕف١ز٠ووخ ٌهووّبْ اٌزّض١ووً  -1 

اٌ  ثووٟ ٚاإلداسٞ ٚاألوووبد٠ّٟ ٌغ١ّووغ 

 اٌّغبقد فٟ اٌى١ٍخ

 ِشالجخ رٕف١ز ٘زا اٌزّض١ً -2

1/9/2009 

 اٌٝ

1/10/2010 

ٚعووٛد رّض١ووً ط ثووٟ ٚ أوووبد٠ّٟ ٚ  - ػ١ّذ اٌى١ٍخ -

ئداسٞ ثغووغ د ثغ١ّووغ اٌّغووبٌظ 

 ؽذادٚ اٌٛ

ٚعٛد ِجبدساد فؼبٌخ  1/23

ِٓ ثؼض األلغبَ ٚأػهبي 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌز غ١غ اٌزؼ١ٍُ 

اٌزارٟ ٚاعزخذاَ طشق ؽذ٠ضخ 

 ٌٍزذس٠ظذ

ر ووووو٠ٛش ٚرؾوووووذ٠ش 

طوووووشق اٌزوووووذس٠ظ 

ثؾ١ووووووووش ر ووووووووًّ 

 اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ

ر وووى١ً ِغّٛػوووخ ػّوووً ِوووٓ ٌغٕوووخ إٌّوووب٘ظ -1 

ٌذساعخ طشق اٌزذس٠ظ اٌؾب١ٌخ ٚطشلوٗ اٌؾذ٠ضوخ 

 اٌّغزخذِخ 

ػّووً رغذ٠ووذ ٌ ووشق اٌزووذس٠ظ اٌؾووذ٠ش اٌزووٟ  -2

٠ّىوووٓ اعوووزخذاِٙب طجموووب ٌٍّؼوووب١٠ش األوبد١ّ٠وووخ 

اٌّخزوووووبسح ٌٍى١ٍوووووخ ثاشوووووشان ع١ّوووووغ أصوووووؾبة 

 اٌّ ٍؾخ 

 ئخز١بس اٌ شق اٌّ اّخ  -3

ئػزّووبد ٘ووزٖ اٌ ووشق ٚ رهوو١ّٕٙب اٌّمووشساد  -4

 اٌذساع١خ

1/10/2009 

 اٌٝ

1/7/2010 

ٚو١ً  -

اٌى١ٍخ 

ٌ ئٛ

 ْ

اٌزؼ١ٍُ 

ٚاٌ  

 ة 

شق عذ٠وووووووذح ٚعوووووووٛد طووووووو -

 ٌٍزذس٠ظ فٟ وً اٌّمشساد 

 ر غ١غ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ -



ٚعٛد فشع ٌٍغّؼ١خ  1/24

اٌؼ١ٍّخ ٌ ٍجخ اٌ ت 

اٌّ ش١٠ٓ  ث ت ثٕٙب اٌزٟ 

رمَٛ ثبٌزجبدي اٌ  ثٟ ث١ٓ 

 ١١ٓط ة اٌ ت اٌّ ش٠

  األعبٔتذٚط ة اٌ ت ا

روووووووووذػ١ُ  -1

أٔ وو خ اٌغّؼ١ووخ 

 اٌؼ١ٍّخ

ر ووووووغ١غ  -2

عّؼ١وووبد أخوووشٜ 

 ط ث١خ

 

اووووُ ٌزٕف١ووووز أٔ وووو خ رووووٛف١ش ِىووووبْ ِ  -1 

 اٌغّؼ١خ

رؼذ٠ً اٌٍوٛااؼ إٌّظّوخ ٌؼّوً اٌغّؼ١وخ  -2

ٚأٞ عّؼ١ووبد أخووشٜ ثّووب ف١ووٗ ِ ووٍؾخ 

اٌ ٍجوووووخ ٚق ٠زؼوووووبسن ِوووووغ اٌٍوووووٛااؼ 

 اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍغبِؼبد

1/10/2010 

 اٌٝ

1/10/2011 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  -

ٌ ئْٛ اٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌ  ة

ٚعووووووٛد ٌووووووٛااؼ ِٕظّووووووخ ٌؼّووووووً  -

 اٌغّؼ١بد 

 ٜٚعٛد رّض١ً ٌغّؼ١بد أخش -

ئلجبي ِٓ طٍجخ  1/25

ٌٍزغغ١ً فٟ  اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

و١ٍخ طت ثٕٙب ٚثزؾ١ًٍ 

اٌّؼ ٝ ٚعذ أْ فبػ١ٍخ 

اٌخذِخ ٟ٘ اٌؼٕ ش اٌّإصش 

ِّب  –أعبعب فٟ ٘زا اٌّغبي 

٠ؼ ٟ ِإشش ا٠غبثٟ ٌٍزفبػً 

اٌّإعغٟ ِغ اٌمهب٠ب 

 ذاقلز بد٠خ ٌٍّغزّغ اٌّؾ١ط

ر وو٠ٛش ِغووبقد  --

عذ٠وووووذح ِٚجزىوووووشح 

ٌٍجؾوووووووووووووووووووووووووووٛس 

بد اٌؼ١ٍوووب ٚاٌذساعووو

 فوووووٝ اٌزخ  وووووبد

إٌووووووووووووووووووووووووووووووبدسح             

 ٚاٌّز١ّضحذ

 

  
ختٌاار تخصصاات تشاكٌل فرٌاق ال -3

بة ومتمٌزة غٌر مدرجة فى ومطل
طاااااب بنهاااااا) بطرٌقاااااة المساااااح 

 الضوئى(.
تااادرٌب أعضااااء هٌئاااة التااادرٌس  -2

علااً أختٌااار العالمااات المرجعٌااة 
وكٌفٌااااااااة صااااااااٌاغة المعاااااااااٌٌر 

عذ٠ووووووذح  االكادٌمٌااااااة لمقاااااارارات

س ٚاٌذساعوووووبد ِٚجزىووووشح ٌٍجؾوووووٛ

إٌوووبدسح   فوووٝ اٌزخ  وووبداٌؼ١ٍوووب 

 ٚاٌّز١ّضحذ

 

اختٌااار عالمااات مرجعٌااة عالمٌااة  -5
 واعتمادها بمجلس الكلٌة.

معاااااااٌٌر إكادٌمٌااااااة لمقاااااارارات   -6
 الدراسات العلٌا.

 وضع  ضوابط للتقٌٌم . -5

-12-2009 

 اٌٝ

22-10-2014 

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

 اٌؼ١ٍبذ

وجااااود تخصااااص او اكثاااار  -3
رج فى طب بها مثل جدٌد لم ٌكن مد

طب االسرة والطب الرٌاضاى وطاب 
 الحاالت الحرجة.

وجااااود عالمااااات مرجعٌااااة  -4
لمنااااااااهج البحاااااااث العلماااااااً فاااااااً 
التخصصااات الجدٌاادة فااى الدراسااات 

 العلٌا معتمدة و موثقة و معلنة .
جاااااود توصاااااٌف للبااااارامج  -5

الجدٌاادة  التااً تمنحهااا الكلٌااات فااً 
البحااااث العلمااااً )منهجٌااااة البحااااث 

 عتمدة و موثقة و معلنة.العلمً( م
 وجود -6

ٚعٛد ِشاعؼ١ٓ  -  26/ 1

ٔظشاي ٚ ِذسث١ٓ ِؼزّذ٠ٓ 

ٚخجشاي اعزشار١غ١١ٓ ِٓ 

 أػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظذ

ٚضغ ٚرٕف١وز ٔظوبَ 

ٌّىبفوووأح ٚر وووغ١غ 

اٌّجووووووووووووووووووووبدساد 

اٌّز١ّووووضح ألفووووشاد 

 ٚاٌى١ٍبد

ر وووى١ً ِغّٛػوووخ ثؾض١ووووخ ِوووٓ ٌغٕووووخ  -1 

 اٌّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ 
صِووووخ اإلعووووشاياد اٌ ثؾووووش ٚدساعووووخ  -2

اٌؼووووب١ٍِٓ  ٔظووووبَ ٌٍّىفووووبياد ز ج١ووووك ٌ

ثبٌى١ٍوووخ ِوووٓ أػهوووبي ١٘ئوووخ اٌزوووذس٠ظ 

اٌّجوووووووبدساد  رٚ ٚئداس٠ووووووو١ٓ ٚطووووووو ة

 اٌّز١ّضح
اػ ٔٙوووووب ٚ ٘وووووزٖ اٌّؼوووووب١٠ش  اػزّوووووبد -3

 ذ   برفؼ١ٍٙ ٚٔ ش٘ب ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ ٚ

ئعشاي اعزج١بٔبد ٌ طشاف اٌّؼ١ٕوخ  -3 -4

قعووز  ع ِووذٜ سضووباُٙ ػووٓ إٌظووبَ 

 ذاٌّمزشػ

1-10-2010 

 ٌٝا

13-7-2013 

 عمٌد الكلٌة
لجنة المراجعة 

 الداخلٌة

قاؾوووووخ رٕظ١ّ١وووووخ ِٛصموووووخ  ٚعوووووٛد

ٌزجٕووٝ ٔظووبَ اٌّىفووبياد  ِٚؼزّووذح

 ٚاقػزشافذ

   
 ِغإ١ٌٚخ اٌزٕف١ز اٌزٛل١ذ آ١ٌبد اٌزٕف١ز

 ِإششاد اٌّزبثؼخ

 ٚرم١١ُ األداي



       ِغبقد اٌهؼف:( 2)

اٌؼ ِبد اٌّشعؼ١خ  -2/1

س٘ب اٌخبسع١خ اٌزٟ رُ اخز١ب

 ٌٍى١ٍخ غ١ش ِ اّخذ

اخز١ووووووووووووووبس ٚ  

اػزّوووووووووووووبد 

ػ ِووووووووووبد 

ِشعؼ١ووووووووووخ 

 ِٕبعجخ

ر ووى١ً ِغّٛػووخ  ثؾض١ووخ ِووٓ ٌغٕووخ إٌّووب٘ظ   -

اٌخبسع١وووخ قخز١وووبس أؽوووذ اٌؼ ِوووبد اٌّشعؼ١وووخ 

 اٌّؼزّذح

وكٌل الكلٌة  1-5-2009
لشئون التعلٌم 

 والطالب.

اػزّوووووووووووبد ٌٍؼ ِوووووووووووبد ٚعوووووووووووٛد 

 2009-اٌّشعؼ١خذِغٍظ اٌى١ٍخ 

ٔووووووووووبِظ أ٘ووووووووووذاف اٌجش -2/2

ٚإٌوووبرظ اٌّغوووزٙذف ٌٍؼ١ٍّوووخ 

اٌزؼ١ّ١ٍوووخ ق ٠ؼىوووظ ثٛضوووٛػ 

 اٌشعبٌخذ

ِشاعؼووووووووووخ ٚ  

رؾوووووووووووووذ٠ش 

اٌّؼووووووووووب١٠ش 

األوبد١ّ٠ووووووخ 

 ٌٍى١ٍخذ

ر ى١ً ِغّٛػخ  ثؾض١خ ِٓ أػهبي ١٘ئوخ  -

 ذ اٌزذس٠ظ )ٌغٕخ إٌّب٘ظ(

ر -2
روووذس٠ت أػهوووبي ١٘ئوووخ اٌزوووذس٠ظ ػٍوووٝ ِشاعؼوووخ 

 اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ذ
١ّوووخ دساعوووخ ِمبسٔوووخ اٌّؼوووب١٠ش األوبد٠ ذ1

ٌزؾذ٠ووووذ ِووووذٜ رؾم١مٙووووب ٌٍّؼووووب١٠ش اٌم١بعوووو١خ 

اٌم١ِٛخ ٚ رؾذ٠ذ ِغوزٍضِبد ر ج١وك اٌّؼوب١٠ش 

 ٚ آ١ٌخ ِشاعؼخ اٌز ج١ك ذ
ا ذ2

ٌّشاعؼوووخ ٚ  )ِموو١ُ خووبسعٟ( خج١ووشث اقعووزؼبٔخ

 ذئلشاس اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌّخزبسح

اػزّووووبد اٌّؼووووب١٠ش األوبد١ّ٠ووووخ اٌغذ٠ووووذح ِووووٓ  -5

 .ِغٍظ اٌى١ٍخ

22-7-2010 

 اٌٝ

 ذ23-11-2010

وكٌل الكلٌة 
لشئون التعلٌم 

 والطالب 
 لجنة المناهج.

ٚعوووووٛد ِؼوووووب١٠ش أوبد١ّ٠وووووخ ٌٍى١ٍوووووخ 

ِزٛافمووخ ِووغ اٌّؼووب١٠ش األوبد١ّ٠ووخ 

اٌم١بعوووووو١خ اٌم١ِٛووووووخ ِؼزّووووووذح ٚ 

 حذِٕ ٛس

ٔ ووش اٌّؼووب١٠ش   

األوبد١ّ٠ووووووخ 

 فٟ اٌى١ٍخ

ػٍٝ ِٛلغ  ٌٍى١ٍخرؾ١ًّ اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ   -1

 ذأللغبَاٌى١ٍخ ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ ع١ّغ ا

( ٌ ػهوووووبي ١٘ئوووووخ 2ػّوووووً ٔوووووذٚاد ) -2

 ذاٌزذس٠ظ ٚ اٌخش٠غ١ٓ ٚ اٌ  ة

12-12-2010 

 ئٌٝ

24-12-2010 

وكٌل الكلٌة 
لشئون التعلٌم 

 والطالب 
 لجنة المناهج.

ٚعوووووٛد ِؼوووووب١٠ش أوبد١ّ٠وووووخ ٌٍى١ٍوووووخ 

ِزٛافمووخ ِووغ اٌّؼووب١٠ش األوبد١ّ٠ووخ 

اٌم١بعوووووو١خ اٌم١ِٛووووووخ ِؼزّووووووذح ٚ 

 ِٚؼشٚفخ ٌٍغ١ّغذ ِٕ ٛسح

ػذَ ٚعٛد رٛص١ف  -2/3

ٚاضؼ ٚدل١ك ٌٍّٕب٘ظ ٠ّٕغ 

عٛاي  اٌزىشاس ٚاقصدٚاع١خ

 أفم١ب أٚ سأع١بذ

رٛصووووووووووووووو١ف  

ٚدل١وووووووووووووووووووك 

ثؼوووذ  ٌٍّٕوووب٘ظ

اعووووووووووووووووووووشاي 

اٌزٛافووووووووووووووووك 

اقفموووووووووووووووووووٝ 

 ٚاٌشأعوووووووووووووٝ
مقاااااااااااررات لل

تبعاا الدراسٌة 
لمتطلبااااااااااااات 

 ر ج١ك
  لمعااااااااااااااااٌٌرا

األكادٌمٌاااااااااااة 
 ذالقومٌة 

ر وووى١ً ِغّٛػوووخ ثؾض١وووخ ِوووٓ ٌغٕوووخ إٌّوووب٘ظ 

خ ٚ رؼوذ٠ٍٙب اٌؾب١ٌو خاٌزؼ١ّ١ٍو ٌّمشساد ٌّشاعؼخ ا

١ٌزٛافك ِغ ِز ٍجبد ر ج١ك اٌّؼوب١٠ش األوبد١ّ٠وخ 

ٌٍى١ٍخ ) اٌزٛافك اقفموٝ ٚاٌشأعوٝ ٌٍّموشساد(ذ ٚ 

ِٕبل ووخ ع١ّووغ األطووشاف اٌّؼ١ٕووخ ثبٌجشٔووبِظ ِووغ 

 ِشاػبح:

ِزٛافمووب ِووغ سعووبٌخ اٌى١ٍووخ ٚ أْ ٠ىووْٛ  - د

 ذأ٘ذافٙب

ِز اّوب ِوغ اؽز١بعوبد عوٛق أْ ٠ىْٛ  - س

 ذاٌؼًّ
ػبح ٔموبط اٌهوؼف اٌوٛاسدح فوٟ اٌزمش٠وش ِشا  -ط

 اٌغٕٛٞذ

 

-1-2011 

 ئٌٝ

15-4-2013 

وكٌل الكلٌة 
لشئون التعلٌم 

 والطالب 
 لجنة المناهج.

وجاااود دلٌااال للبرناااامج التعلٌماااً  -
 . المطور متاح و منشور

وجااااااااود إجااااااااراءات موثقااااااااة  -4
 للمراجعة الدورٌة



غ١بة اٌّزبثؼخ ٚاٌشلبثخ  -2/4

غبْ األلغبَ أٚ اٌٍ ِٓ عبٔت

اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ ِؾزٜٛ ٚطش٠مخ 

 اٌغبِؼٟذئخشاط اٌىزبة 

ٚضووووغ ٔظووووبَ  

ٌهوووووووووووووووّبْ 

عٛدح ئخوشاط 

اٌىزوووووووووووووووووبة 

 اٌغبِؼٟ 

ر ى١ً ٌغٕخ ِٓ أػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٛضوغ  -

ضٛاثط ئخشاط اٌىزبة اٌغبِؼٟ ثّوب ٠زٛافوك ِوغ 

اٌّؼووب١٠ش األوبد١ّ٠ووخ اٌّخزووبسح ٌٍى١ٍووخ ٠ٚزٛافووك 

 ِوووغ اٌزىبِوووً األفموووٟ ٚاٌشأعوووٟ ثووو١ٓ إٌّوووب٘ظ

 اٌّخزٍفخ ٚرؾمك اٌّؼب١٠ش اٌم١ِٛخ اٌم١بع١خ 

1/9/2009 

 اٌٝ

1/9/2010 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  -

ٌ ئْٛ اٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌ  ة

ٚعووووٛد ضووووٛاثط ئخووووشاط اٌىزووووبة  -

 اٌغبِؼٟ ِؼزّذح ِٚؼٍٕخ ِٚٛصمخ

ػوووووذَ وفب٠وووووخ اٌزوووووذس٠ت  -2/5

 ا١ٌّذأٟ ٌٍ ٍجخذ

ص٠وووووووووووووووووبدح  - 

اٌزوووووووووووووذس٠ت 

ا١ٌّووووووووووووذأٟ 

 ٌٍ ٍجخ

 

عوووزشار١غ١خ ر وووى١ً ِغّٛػوووخ ػّوووً ٌٛضوووغ ا -

ٍِضِخ ٌض٠بدح اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٌٍ ٍجخ ثوذي ِوٓ 

اٌؼووبَ اٌذساعووٟ األٚي ثّووب ٠زٛافووك ِووغ اٌّؼووب١٠ش 

األوبد١ّ٠وخ اٌّخزووبسح ٠ٚؾموك ِز ٍجووبد اٌّؼووب١٠ش 

 اٌم١ِٛخ اٌم١بع١خ

1/9/2009 

 اٌٝ

1/9/2010 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  -

ٌ ئْٛ اٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌ  ة

ص٠بدح ٔغجخ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٌٍ ٍجخ 

مووشساد اٌذساعوو١خ ٚثشػب٠ووخ فووٟ اٌّ

 اٌى١ٍخ

ل ٛس اٌّمشساد   -2/6

اٌذساع١خ فٟ رؾغ١ٓ 

اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ ٚاإلو١ٕ١ٍى١خ 

 ٌٍ بٌتذ

البرامج طوٌرت 
و المقااااااررات 
الدراسااٌة مااع 

 أعتبار
  لمعااااااااااااااااٌٌرا

األكادٌمٌااااااااة 
القومٌة كحاد 

 ادنى

ر وووى١ً ِغّٛػوووخ ثؾض١وووخ ِوووٓ ٌغٕوووخ إٌّوووب٘ظ  -

ٚ رؼذ٠ٍوووٗ  ٌٌّٟشاعؼوووخ اٌجشٔوووبِظ اٌزؼ١ٍّوووٟ اٌؾوووب

١ٌزٛافك ِغ اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ٌٍى١ٍخ ٚ ِٕبل وخ 

 ع١ّغ األطشاف اٌّؼ١ٕخ ثبٌجشٔبِظ ِغ ِشاػبح:

ِزٛافمووب ِووغ سعووبٌخ اٌى١ٍووخ ٚ أْ ٠ىووْٛ  - ط

 ذأ٘ذافٙب

ِشاػووبح ٔمووبط اٌهووؼف اٌووٛاسدح فووٝ اٌزمش٠ووش   -ط

 اٌغٕٜٛذ

دذ رهوو١ّٓ اٌجشٔووبِظ ِغووبقد ِزٕٛػووخ ٌز١ّٕووخ 

 اٌزؼٍُ اٌزارٝ 

طوشق  –طشق اٌزذس٠ظ  –اٌّمشساد )ِؾز٠ٛبد 

 اٌزؼ١ٍُ ا١ٌّذأٟ( –اٌزم٠ُٛ 

عؼووً ِشاعؼووخ اٌجشٔووبِظ وووً ػووبَ  ث وووفخ ٘وو ذ 

دٚس٠ووووخ ِّووووب ٠غووووّؼ ثبٌّشٚٔووووخ ٚ اقعووووزغبثخ 

 اٌغش٠ؼخ ئٌٝ اٌزغ١١ش

 اقعزؼبٔخ ثخج١ش ٌّشاعؼخ اٌجشٔبِظ اٌّ ٛس -2

 اػزّبد اٌجشٔبِظ ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخذ-3

ً ٌجشٔووبِظ  ٚ ٔ ووش اٌجشٔووبِظ اٌّؼووذي فووٝ د١ٌوو -4

رٛص٠ؼوٗ ػٍوٝ األلغوبَ اٌؼ١ٍّوخ ثبٌى١ٍوخ ٚ ئربؽزوٗ 

فووٝ ِىزووت شووئْٛ اٌ وو ة ٚ وووزٌه ٔ ووشٖ ػٍووٝ 

 ذِٛلغ اٌى١ٍخ  ٚ فٝ اٌىز١ت اقسشبدٜ

رٛص١ف اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌزىوْٛ ِزٛافموخ  -5

 ِغ اٌجشٔبِظ اٌّؼذيذ

-1-2011 

 اٌٝ

15-4-2013 

وكٌل الكلٌة 
لشئون التعلٌم 

 والطالب 
 هجلجنة المنا

وجاود دلٌال للبرناامج التعلٌماً  -3
 . المطور متاح و منشور

وجااااااااود إجااااااااراءات موثقااااااااة  -4
  للمراجعة الدورٌة

رٛصوووو١ف اٌّمووووشساد اٌذساعوووو١خ  -3

ٌزىووووْٛ ِزٛافمووووخ ِووووغ اٌجشٔووووبِظ 

 اٌّؼذيذ



ضؼف وفب٠خ ٚفبػ١ٍخ   -2/7

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاقر بقد 

؛ ِغ ػذَ ألغبَ اٌى١ٍخٌشثط 

صخ اعزىّبي لٛاػذ ث١بٔبد خب

ثأػهبي ١٘ئبد اٌزذس٠ظ 

ٚا١ٌٙئبد اٌّؼبٚٔخ ٚاٌؼب١ٍِٓ 

 ٚاٌ  ة ٚاٌخش٠غ١ٓذ

أٔ وووووبي ٔظوووووُ  

إلداسح 

 اٌّؼٍِٛبد

 

 أعتماد تشكٌل إدارة تكنولوجٌا المعلومات. .3
تشاااااكٌل مجموعاااااة بحثٌاااااة لتحدٌاااااد  .4

أحتٌاجااات البنٌااة األساسااٌة شاابكة المعلومااات 
 –الكلٌااة. )األتصااال بشاابكة معلومااات الجامعااة 

 نقاط الربط الشبكً(. –بط الشبكً أجهزة الر
التنسااااااٌق مااااااع إدارة المشااااااروعات   .5

( لتسهٌل أنشاء بناء قاعادة  ICTPبالجامعة )
البٌانات زٌاادة نقااط الاربط الشابكً لكال كلٌاات 

 الجامعة.
وضااع قائمااة بءعضاااء هٌئااة التاادرٌس  .6

 ومعاونٌهم والطالب والخرٌجٌن.
وضع قائمة باألبحاث التاً قاام بهاا أعضااء  -6

 ذة التدرٌس ومعاونٌهم فً كلٌة الطبهٌئ

-8-2010 

 اٌٝ

32-12-2013 

 العمٌد
وحدة تكنولوجٌا 

 المعلومات

هٌكل إداري معتمد لوحادة  .3
 إدارة وحدة تكنولوجٌا المعلومات.

وجااااااود قاعاااااادة بٌانااااااات  .4
 خاصة بءعضاء هٌئة التدرٌس.

وجود موقع محدث للكلٌاة  .5
علااً شاابكة األنترناات زٌااادة نقاااط 

 كلٌات الجامعة.الربط الشبكً لكل 
وجود قائماة باألبحااث التاً قاام  -7

بهاااااا أعضااااااء هٌئاااااة التااااادرٌس 
 ومعاونهم فً كلٌة الطب

ضؼف اعزخذاَ   -2/8

األعب١ٌت اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ 

غ١ّغ ثشاِظ اٌزذس٠ظ ث فٟ

ٔظشاً ٌؼذَ  ألغبَ اٌى١ٍخ

ٌهؼف اٌز٠ًّٛ رٛافش٘ب 

 ٌٕمصِٚٓ ٔبؽ١خ اٌّبٌٟ 

ػذاد ٚرذس٠ت أػهبي ١٘ئخ ئ

ِٓ  زذس٠ظ ػٍٝ اعزخذاِٙباٌ

 ذٔبؽ١خ أخشٜ 

رفؼ١وووووووووووووووووووووً  

اعووووووووووووزخذاَ 

رىٌٕٛٛع١ووووووووب 

 فوووٟاٌزؼٍووو١ُ  

 .اٌزذس٠ظ

استبٌان ألعضاء هٌئة التدرٌس لبٌاان  -6
 التدرٌبٌة لتعلٌم أفضل. ماحتٌاجاته

االساااااتعانة بخبٌااااار لتصااااامٌم الماااااادة  -7
 التدرٌبٌة.

االستعانة بمدربٌن معتمدٌن لتادرٌب أعضااء -5
ِٙوبساد اعوزخذاَ ػٍٝ ِؼبسف ٚ هٌئة التدرٌس

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُذ

1-9-2009 

 ئٌٝ

1-10-2012 

 العمٌد
وحدة تكنولوجٌا 

 المعلومات

 

ٌٍزٛعغ  خؽبعخ اٌى١ٍ  -2/9

 ٚاٌّجبٟٔاإلٔ بياد  فٟ

ٌز غ١غ األٔ  خ اٌغّبػ١خ 

  ث١ٓ اٌ  ةذ

أِوووبوٓ  ؽ وووش 

اٌزغّؼوووووووووبد 

اٌ  ث١وووووووووووووخ 

ٚأِوووووووووووووووبوٓ 

 األٔ  خ

 

 

 

 

 تحدٌد االحتٌاجات . -3
 مهندسٌن والفنٌٌن فرٌق عمل من ال -4
ٌؾ ش أِبوٓ ر ٍؼ ٌٍزغّؼبد  دراسة -5

 واألنشطة اٌ  ث١خ
تحدٌد مٌزانٌة  لزٌادة المساحات  -6

الخضراء فً الحرم الجامعً للكلٌة 
والمستشفٌات وتحسٌن أماكن 

 األنشطة.
 مراقبة خطوات التنفٌذ. -7

 

1-3-2010 

 ئٌٝ

12-12-2010 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ -
الوحدة 
 الزراعٌة
اإلدارة 
   دسٌةالهن

 وجود دراسة للموقع.  -3
تسمٌة وتكلٌف وأعتماد  -4

 فرٌق العمل.
 مٌزانٌة تغطً التكالٌف.                                      -5
 البدء فً التنفٌذ -6



غ١بة ع١بعخ ِؾذدح   -2/10

  خٌشثط اٌخش٠ظ ثبٌى١ٍ خاٌى١ٍ فٟ

 ثؼذ اٌزخشطذ

ٔظوووووُ  تفعٌااااال 

ٌزووووووووووووووووذػ١ُ 

اٌخووووووووووووووش٠ظ 

ثؼوووذ   خثبٌى١ٍووو

 اٌزخشطذ

ئٔ بي ٚ رغ١ٙض ِىزوت ٌشػب٠وخ اٌٛافوذ٠ٓ ٠ىوْٛ  -

ثؼووذ   خاٌخوش٠ظ ثبٌى١ٍو ِغوئٛي ػوٓ ووً ِوب ٠خوص

   اٌزخشطذ

 ى١ً ِغّٛػوخ ثؾض١وخ ِوٓ ٌغٕوخ اٌزؼٍو١ُ  ٚ ر -5

 ثؼذ اٌزخشط  خاٌى١ٍ ٝخش٠غ سػب٠خ ِغئٛي ِىزت

 روٛي١فُٙ ٌؼًّ دساعوخ ِوٓ ؽ١وش اٌؼوذد ٚ أِوبوٓ 

ٌشػوب٠زُٙ ٌٕظبَ وبِوً ٚ ٚضغ اٌز ٛس إٌّبعت 

 ١ٕٙخ ذاٌّ
 اػزّبد إٌظبَ ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ ذ -6

 ٔ ش إٌظبَ ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخذ  -7 

1-10-2009 

 اٌٝ

1-11-2010 

وكٌل الكلٌة 
 لشئون الطالب
 إدارة رعاٌة

 ذاٌخش٠ظ  

اٌخوش٠ظ  ٚعٛد ِىزت فؼبي ٌشػب٠وخ -

 ذ

غ١بة أعٍٛة اٌزٕظ١ُ  -2/11

اٌّٛعٗ ثبٌؼ١ٍّبد ػجش 

 اٌٛيباف اٌّخزٍفخذ

ٚضوووووووووووووووووووووغ  

رٛصوووووووووووو١ف 

١فوووووووووووووووٟ ٚي

شبًِ ٌزغ ١خ 

ع١ّوووغ فئوووبد 

اٌٛيوووووووووووباف 

اقداس٠وووووووووووووخ 

ٚاٌف١ٕوووووووووووووووخ 

 ثبٌى١ٍخ   ذ

 تشكٌل فرٌق عمل . .3
 تدرٌب أفراد الفرٌق . .4
 تحدٌد االحتٌاجات . .5
حصار شااامل لكاال االدارٌااٌن بخبااراتهم  .6

 و دراساتهم
اعااادة توزٌااع االدارٌٌااٌن قاادر االمكااان  .7

 تبعا للخبرة
 تدرٌب االدارٌٌن على المهام االدارٌة -8

-9-2009 

 اٌٝ

12-12-2010 

عمٌد الكلٌة 
مدٌر الكلٌة 

ولجنة التدرٌب 
 بالكلٌة

نساااابة الشااااكاوة االدارٌااااة الااااى  -
 الشكاوة قبل وضع التوصٌف

ػذَ ٚعٛد ٔظبَ  -2/12

ٌّشاعؼخ اٌٍٛااؼ ٚاٌمٛاػذ 

ٚئعشاياد اٌؼًّ ٚرؾذ٠ذ 

و١ف١خ رؾغ١ٕٙب ٚر ٠ٛش٘ب 

زٛو١ذ اٌغٛدح ٚرؾغ١ٓ ٌ

  األدايذ

دػُ اٌٛاؽذاد  

خ اإلداس٠ووووووووووووو

ٌزؾغووووووووووووو١ٓ 

ٚر ووووووووووووو٠ٛش 

 اإلداي
 االدارة

 تشكٌل فرٌق عمل . -3
 تدرٌب أفراد الفرٌق . -4
 تحدٌد االحتٌاجات . -5
اِوووووووذاد اإلداساد اٌّؼ١ٕوووووووخ ) ا٢داساد  -4

اٌخبصوووخ ثوووذػُ اٌؼ١ٍّوووخ اٌزؼ١ّ١ٍوووخ ٚ اٌٛؽوووذاد 

اٌ صِووخ اإلداس٠ووخ اٌّغووبٔذح( ثووبألعٙضح اٌخذ١ِووخ 

 ذألٔ  خ اٌز ٠ٛش

١ٍِٓ اٌؼووب ٌز١ّٕووخ  ِٙووبساد ٚلووذسادٚسػ ػّووً 

ثووبإلداساد اٌّؼ١ٕووخ ػٍووٝ اٌّغووإ١ٌٚبد إٌّٛطووخ 

 .ثُٙ

-12-2009 

 اٌٝ

12-9=2010 

عمٌد الكلٌة 
مدٌر الكلٌة 

ولجنة التدرٌب 
 بالكلٌة

وجااااااود وثااااااائق  لتلبٌااااااة طلبااااااات 
الوحاااااادات االدارٌااااااة )مخااااااازن، 
مشااااااترٌات، شاااااائون عاااااااملٌن، 

 استحقاقات(



اٌؾبعخ ٌزفؼ١ً  -2/13

 اٌزٟع١بعبد رغ٠ٛك اٌخذِخ 

خ ٌض٠بدح اٌذخً ى١ٍاٌرمذِٙب 

 اٌّزٛلغ ٚخذِخ اٌّغزّغذ

رغوووووووووو٠ٛك  -- 

خوووووووووووووووذِبد 

اٌٛؽوووووووووووذاد 

راد اٌ وووووبثغ 

اٌخووووووووووووووبص 

ٌزوووووووووووووووووٛف١ش 

ِ وووووووووووووووبدس 

ٌٍوووووووووووووووووووذػُ 

ٚاٌز٠ّٛووووووووووً 

 اٌزارٝ ٌٍى١ٍخ

 

١٘ىووووووووووووووووووً  -

رٕظ١ّووووووووووووووٟ 

ِٚؼزّووووووووووووووذ 

ِٚ اوووُ ٌىوووً 

 ٚؽذح

 تشكٌل فرٌق عمل . .3
 تدرٌب أفراد الفرٌق . .4
 حصر شامل لكل الوحدات الخاصة    .5
ماده من تشكٌل هٌكل الوحدة و اعت .6

 مجلس الكلٌة.
امداد الوحدة بالكوادر االدارٌة  .7

 المدربة.
 وضع الئحةادارٌة و مالٌة للوحدة. .8
 اعتماد و توثٌق الالئحة. .7
تعمٌم و نشر اجزاء الالئحة الخاصة  .3

بالتواصل االفقى بٌن الوحدات و 
 االقسام االدارٌة و االكادٌمٌة.

 قاعدة بٌانات لكل وحدة . .2
دة الكاٌة من .   حساب نسبة استفا33

 دخل كل وحدة .

3-2-4332 
 الى

3-33-4333 

 عمٌد الكلٌة
وكٌل الكلٌة 

لشئون البٌئة 
وخدمة 
 المجتمع

وجااود حصاار شااامل لكاال  .5
 الوحدات الخاصة. 

وجااااود الئحااااة ادارٌااااة و  .6
مالٌااة موثقااة لتنظااٌم العماال داخاال 

 الوحدات
 
وجااااود نساااابة االسااااتفادة ماااان  -5

 الدخل لكل وحدة

رفؼ١ووً اٌخ ووخ   

١ز٠ووووووووووووخ اٌزٕف

ٌخذِوووووووووووووووووخ 

اٌّغزّووووووووووووغ 

 ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

ر ى١ً ِغّٛػخ ثؾض١خ ِٓ ٌغٕخ خذِخ  ذ1

 ذ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

ئعشاي دساعبد ١ِذا١ٔخ ٌشصذ ٚرشر١وت  ذ2

 ذ أ٠ٌٛٚبد اؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ

اإلط ع ػٍٝ ع١بعبد اٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍخ  ذ3

 ذثٙزا اٌ أْ 

ِووٓ ِغٍووظ  اٌذساعووخرٛص١ووك ٚاػزّووبد  ذ4

 ذ اٌى١ٍخ

عغووووووبد اٌّغزّؼ١ووووووخ اقر ووووووبي ثبٌّإ ذ5

ٌؼووشن اٌغ١بعووبد ٚ اٌذساعووخ إلثووذاي 

 اٌشاٞ ٚ رؼذ٠ً ٘زٖ اٌغ١بعبد ذ

ػمٛد ِٛصمخ ٌٍ وشاوخ ِوغ اٌّإعغوبد  ذ6

 ٌض٠بدح دخً اٌى١ٍخذ

 

-2-2010 

 اٌٝ

1-2-2011 

وكٌل الكلٌة 
لشئون البٌئة 

 وخدمة المجتمع

وجود وثائق معتمدة ومفعلاة   -
 .لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

ات لناادوات و وجااود مسااتند -4
 لخدمة المجتمع . مؤتمرات

وجود مطوٌات وملصاقات   -5
 لخدمة المجتمع . إرشادٌة

وجااااود عقااااد شااااراكة مااااع  -6
 المؤسسات.



اقٔف ب١ٌخ اٌ ذ٠ذح  -2/14

ث١ٓ األلغبَ اٌّخزٍفخ داخً 

ئٌٝ ػذَ  ٠إدٜخ ِّب ى١ٍاٌ

 اٌؼٍّٟرٕ ١ط ؽشوخ اٌزضاٚط 

 ث١ٓ اٌزخ  بدذ

خ وووخ ٌزفؼ١وووً  

اٌزوووووووووووووووشاثط 

ٟ ثووو١ٓ اٌؼٍّووو

اٌزخ  وووبد 

 اٌّخزٍفخ

 

 

ثشٔبِظ ِؼزّذ 

ٌ ٔ وووووووووووو خ 

اٌجؾض١ووخ ثوو١ٓ 

الغووووبَ و١ٍووووخ 

 طت ثٕٙب 

 توصٌل جمٌع أقسام الكلٌة بشبكة لإلتصاالت -3
اعااالن كاال قساام عاان أنشااطتع العلمٌااة علااى -4

 موقع الكلٌة
تصمٌم برامج وخطط بحثٌة منبثقة من خطاة -5

الكلٌااة البحثٌااة لوضااع تصااورات لباارامج بحثٌااة 
 التعاون بٌن أكثر من قسم تنفذ ب

 
 

برنااامج ٌجماااع تخصصااات مختلفاااة فااً الكلٌاااة 
 للبحث العلمً  .

 إعتماد البرنامج . -6
 البرنامج . اوجود خطة زمنٌة لتنفٌذ هذ -7
 تقٌٌم البرنامج دورٌا لتصحٌح المسار . -8

1-5-2011 

 اٌٝ

3-5-2012 

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

 ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍب

للبحث وجود برنامج معتمد 
 العلمً ٌجمع تخصصات مختلفة.

 

ػذَ ٚعٛد ٔظبَ   -2/15

ٌّغبػذح  األوبد٠ٌّٟإلسشبد 

رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد  فٟاٌ  ة 

اٌ صِخ ٌٍّفبضٍخ ٚاقخز١بس 

أٚ  اٌؼٍّٟاٌّغبس  فٟٚاٌزمذَ 

 ذذاٌٛي١فٟ

رفؼ١ووووووووووً دٚس   

اٌّششووووووووووووووذ 

 األوبد٠ّٟ

ٚضغ ٌٍّغبػذح فٝ اقعزؼبٔخ ثخج١ش  -1

 ٌٍى١ٍخ ٠ىْٛ فؼبق ذ ٔظبَ اٌّششذ األوبد٠ّٟ

 اػزّبد إٌظبَ ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ ذ -2

 ٔ ش إٌظبَ ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ ذ -3

( ألػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 2مذ ٔذٚاد )ػ -4

ٚدٚس اٌّششذ  ٚاٌ  ة ٌٍزؼشف ػٍٝ أ١ّ٘خ

 ذ األوبد٠ّٟ
" أفراد 8تقسٌم الطالب إلى مجموعات " -7

للمجموعة الواحدة تكون مسئولٌة احد أعضاء 
 .هٌئة التدرٌس

اذا تغٌب عضو هٌئة التدرٌس فً مهمة  -8
داخل او خارج  "مصر" تقل عن ثالثة شهور 
ٌسند اإلشراف مؤقتا إلى احد األساتذة مؤقتا 

 باإلضافة إلى مجموعتع.
اذا تغٌااب عضااو هٌئااة التاادرٌس فااى مهمااة  -7

داخااال او خاااارج  "مصااار" تزٌاااد  عااان ثالثاااة 
شااااهور ٌسااااند االشااااراف الااااى احااااد األساااااتذة 

وإذا تعذر ٌوزع الطلبة علاى األسااتذة اآلخرٌن 
 باإلضافة إلى مجموعتع.

3-4-2010 

 اٌٝ

1-9-2010 

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

 ٌ ئْٛ اٌ  ةذ

ٚعووووٛد ٔظووووبَ ِؼزّووووذ ِٕٚ ووووٛس  -1

 ٌٍّششذ األوبد٠ّٟ
طٍجووخ ( ػٍووٝ  6رٛص٠ووغ اٌ ٍجووخ )  -2

 وً أػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

غ١بة ٔظُ رم١١ُ  -2/16

ث ش٠مخ  اٌجشاِظ اٌذساع١خ

وً  ٚعٙخ ٔظش ِِٕٓٙغ١خ 

ِٓ اٌ  ة ٚاألطشاف اٌّؼ١ٕخ 

 ذ

رؼ١وو١ٓ ِشاعووغ  

 خبسعٟ

رؾذ٠وووووذ ِز ٍجوووووبد اخز١وووووبس ٚاػزّوووووبد  -1

 اٌّشاعغ اٌخبسعٟ

 اػزّبد ِشاعغ خبسعٟ -2

رؾغ١ٓ اٌجوشاِظ ٚاٌّموشساد اٌذساعو١خ  -3

 رجؼب ٌزمش٠ش اٌّشاعغ اٌخبسعٟ

1/3/2010 

 اٌٝ

1/4/2011 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  -

ٌ ئْٛ اٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌ  ة

 ش اٌّشاعغ اٌخبسعٟٚعٛد رمبس٠ -



اقػزّبد اٌّجبٌغ ف١ٗ  -2/17

 اٌغبِؼٟػٍٝ اٌىزبة 

ٚاٌّزوشاد اٌّزٛاضؼخ ِّب 

٠إدٜ ئٌٝ ػذَ ر١ّٕخ ِٙبساد 

اٌجؾش ٚسٚػ اإلثذاع 

ٚاقثزىبس ٌذٜ اٌ  ة 

٠ٚهؼف لذسح اٌ بٌت ػٍٝ 

 ذاٌزارٟاٌزؼٍُ 

ر غ١غ اٌزؼ١ٍُ  

 اٌزارٟ

رفؼ١ووووً طووووشق رووووذس٠ظ عذ٠ووووذح رّٕووووٟ  -1

 اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ

رهوووو١ّٓ اٌّمووووشساد اٌذساعوووو١خ طووووشق  -2

 اٌزؼ١ٍُ اٌغذ٠ذح

1/4/2010 

 اٌٝ

1/8/2010 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  -

ٌ ئْٛ اٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌ  ة

ٚعوووٛد ٔوووص ٌٍزؼٍووو١ُ اٌوووزارٟ فوووٟ  -

ع١ّوووغ اٌّموووشساد اٌذساعووو١خ ِوووغ 

 و١ف١خ اٌزم١١ُذ

الز بس أعب١ٌت  -2/18

اٌزم١١ُ اٌّزجؼخ ٌٍ  ة ػٍٝ 

ػذد ِؾذٚد ِٓ اقخزجبساد 

ٗ ٌم١بط ِغ ارغبٖ ِؼظّ

لذساد اٌؾفظ ٚاقعزشعبع 

دْٚ اخزجبس لذسح اٌ  ة ػٍٝ 

اقعزٕزبط ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاإلثذاع 

 َل ٛس ٔظب - ٚاقثزىبسذ

اٌزم١١ُ اٌؾبٌٟ فٟ ل١بط 

اٌّٙبساد 

اٌز١ٕ٘خ اإلو١ٕ١ٍى١خ اٌّٙبساد 

ثبإلضبفخ اٌؼبِخ ٚاٌزٛاص١ٍخ 

غ١بة اٌّؼب١٠ش ئٌٝ 

اٌّٛضٛػ١خ ٌ خزجبساد 

 ٚ  اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌ ف٠ٛخ

 ذاقو١ٍٕجى١خ

أػوووذاد ٚص١موووخ  

عذ٠ذح ٌزم٠ُٛ 

 اٌ  ة

 ٌغٕوخ اٌزؼٍو١ُ ِغّٛػخ ثؾض١وخ ِوٓ ى١ً زر ذ1

ٌؼًّ ٚص١مخ رؾزٜٛ ػٍٝ ٚصف وبِوً  ٚإٌّب٘ظ 

ٌٛعووباً اٌزم١وو١ُ ِٚز ٍجبرٙووب ِووغ ِشاػووبح رٕووٛع 

أعوووب١ٌت اٌزمووو٠ُٛ ٚ أْ رىوووْٛ دٚس٠وووخ ٚ ِٕبعوووجخ 

ٌم١وووبط اٌّخشعوووبد اٌزؼ١ّ١ٍوووخ اٌّغوووزٙذفخ ِوووغ 

ٚ اْ رؾزوٜٛ  ّّزؾٕو١ٓ اٌخوبسع١١ٓرؼ١ُّ ٔظوبَ اٌ

 ػٍٝ ٔظبَ ػبدي ٚ شفبف ٌزظٍّبد اٌ  ة

صو١بغخ ٚ  ِوٓ ِغٍوظ اٌى١ٍوخ اٌٛص١موخاػزّبد  ذ2

ٚ  طجبػخ ٚ رٛص٠غ اٌٛص١مخ ػٍٝ ِغوبٌظ األلغوبَ

رٛص٠ووغ اٌٛص١مووخ ػٍووٝ  ٔ ووش٘ب ػٍووٝ ِٛلووغ اٌى١ٍووخ

 ذٚ ٔ ش٘ب ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ ِغبٌظ األلغبَ

رووذس٠ت اػهووبي ١٘ئووخ اٌزووذس٠ظ ػٍووٟ  -1

 ٚسشخ ػًّ(ذ 20ٕخ اٌز ؾ١ؼ )١ِى

 

 

 

-9-2009 

 اٌٝ

12-9-2010 

وكٌل الكلٌة 
لشئون التعلٌم 

 والطالب 
 إٌّب٘ظلجنة 

 ٚص١مووخ ٌ ِزؾبٔووبدٚعووٛد  ذ1

 ٚ ِفؼٍخذ ِؼزّذ ٚ ِٕ ٛس

ِغٙووووووض إلداسح  ٚعووووووٛد ِشوووووووض -2

 .اقِزؾبٔبد



ػذَ ٚعٛد  -2/21

اعزشار١غ١خ قوز بف اٌ  ة 

اٌّؼشضْٛ ٌهؼف فٟ أدااُٙ 

غ ػذَ ٚعٛد اٌذساعٟ ِ

ٌّغبػذح اٌ  ة  اعزشار١غ١خ

 ذإٌبث١ٙٓ ِٚزبثؼزُٙذ

ٚضووووغ ٔظووووبَ  

ٌٍزؼبِووووً ِووووغ 

اٌ ووووووووووووووووو ة 

اٌّؼشضووووووووْٛ 

ٌهوووووؼف فوووووٟ 

أدااٙووووووووووووووووووووُ 

اٌذساعووووووووٟ ٚ 

 اعوووووووزشار١غ١خ

ٌّغوووووووووووووبػذح 

اٌ ووووووووووووووووو ة 

إٌوووووووووووووووبث١ٙٓ 

 ذِٚزبثؼزُٙذ

 

ِوووٓ ٌغٕوووخ اٌزؼٍووو١ُ  ٚ  ر وووى١ً فش٠وووك ػّوووً -1

اٌّؼشضووووْٛ  ِغووووئٛي ِىزووووت ٌشػب٠ووووخ اٌ وووو ة

عوووٟ ِوووغ ػوووذَ ٚعوووٛد ٌهوووؼف فوووٟ أدااٙوووُ اٌذسا

ٌّغوووووووبػذح اٌ ووووووو ة إٌوووووووبث١ٙٓ  اعوووووووزشار١غ١خ

 ذ ذِٚزبثؼزُٙذ
 رذس٠ت فش٠ك اٌؼًّ ذ -2
 دساعخ اقؽز١بعبد ذ -3
اٌّؼشضوووْٛ  سػب٠وووخ اٌ ووو ةٚؽوووذح ئٔ وووبي  -4

ٌهوووؼف فوووٟ أدااٙوووُ اٌذساعوووٟ ِوووغ ػوووذَ ٚعوووٛد 

ٌّغوووووووبػذح اٌ ووووووو ة إٌوووووووبث١ٙٓ  اعوووووووزشار١غ١خ

 ضِٚزبثؼزّٙ

ٌؼّوووً دساعوووخ   وووى١ً ِغّٛػوووخ ثؾض١وووخ ر-5 -5

اٌّؼشضْٛ ٌهؼف فوٟ أدااٙوُ اٌذساعوٟ ٌٍ  ة 

ٌّغووبػذح اٌ وو ة  ِووغ ػووذَ ٚعووٛد اعووزشار١غ١خ

 ذإٌبث١ٙٓ ِٚزبثؼزُٙذ

 ِٓ ؽ١ش

 ٚ  اٌؼذد - أ

ٚ ٚضوووغ اٌز وووٛس إٌّبعوووت  - ة

 ٌشػب٠زُٙ ٌٕظبَ وبًِ 
 اػزّبد إٌظبَ ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ ذ -6
 ٔ ش إٌظبَ ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخذ -7

-10-2010 

 اٌٝ

1-11-2013 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  --

 ٌ  ةٌ ئْٛ ا

اٌّؼشضووْٛ  ٚعووٛد ٚؽووذح ٌشػب٠ووخ -

ٌهؼف فٟ أدااُٙ اٌذساعٟ ِغ ػوذَ 

ٌّغبػذح اٌ و ة  ٚعٛد اعزشار١غ١خ

 ذذإٌبث١ٙٓ ِٚزبثؼزُٙ

ٚعوووٛد ضوووٛاثط ِؼزّوووذح ِٚفؼٍوووخ -2

اٌّؼشضووووووْٛ  ِٚٛصمووووووخ ٌشػب٠ووووووخ

ٌهووؼف فووٟ أدااٙووُ اٌذساعووٟ ِووغ 

ٌّغوبػذح  ػوذَ ٚعوٛد اعوزشار١غ١خ

 اٌ  ة إٌبث١ٙٓ ِٚزبثؼزُٙ

ٚعٛد  ػذَ -2/22

ػ ْ اعزشار١غ١خ ٍِضِخ ق

ٔزباظ اِزؾبٔبد ِٕز ف اٌؼبَ 

 ذٚق اقخزجبساد اٌذٚس٠خ 

ٚضغ ضوٛاثط  

ٍِضِوووووووووووووووووخ 

إلػ ْ ٔزباظ 

ِٕز ووووووووووووف 

 اٌؼبَ

قاؾخ رٕظ١ّ١خ إلػ ْ ع١ّغ ٔزباظ اإلِزؾبٔوبد  -

ث ووووفخ سعوووو١ّخ ٚ ِٕزظّووووخ ِؼزّووووذح ٍِٚضِووووخ 

 ِٕٚ ٛسح 

1/10/2009 

 اٌٝ

1/10/2010 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  -

اٌزؼ١ٍُ ٌ ئْٛ 

 ٚاٌ  ة

ٚعووووووٛد ٔووووووص اٌ اؾووووووخ ِؼزّووووووذ  -

 ِٕٚ ٛس



ق رؼىظ اٌزمذ٠شاد  -2/23

اٌؼب١ٌخ ِغزٜٛ اٌزؾ ١ً 

  اٌذساعٟذ

أػوووذاد ٚص١موووخ  

عذ٠ذح ٌزم٠ُٛ 

 اٌ  ة

 ٌغٕوخ اٌزؼٍو١ُ ِغّٛػخ ثؾض١وخ ِوٓ ى١ً زر ذ3

ٌؼًّ ٚص١مخ رؾزٜٛ ػٍٝ ٚصف وبِوً  ٚإٌّب٘ظ 

ٌٛعووباً اٌزم١وو١ُ ِٚز ٍجبرٙووب ِووغ ِشاػووبح رٕووٛع 

ب١ٌت اٌزمووو٠ُٛ ٚ أْ رىوووْٛ دٚس٠وووخ ٚ ِٕبعوووجخ أعووو

ٌم١وووبط اٌّخشعوووبد اٌزؼ١ّ١ٍوووخ اٌّغوووزٙذفخ ِوووغ 

ٚ اْ رؾزوٜٛ  رؼ١ُّ ٔظوبَ اٌّّزؾٕو١ٓ اٌخوبسع١١ٓ

 ػٍٝ ٔظبَ ػبدي ٚ شفبف ٌزظٍّبد اٌ  ة

صو١بغخ ٚ  ِوٓ ِغٍوظ اٌى١ٍوخ اٌٛص١موخاػزّبد  ذ4

ٚ  طجبػخ ٚ رٛص٠غ اٌٛص١مخ ػٍٝ ِغوبٌظ األلغوبَ

رٛص٠ووغ اٌٛص١مووخ ػٍووٝ  ٔ ووش٘ب ػٍووٝ ِٛلووغ اٌى١ٍووخ

 ذٚ ٔ ش٘ب ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ ِغبٌظ األلغبَ

رووذس٠ت اػهووبي ١٘ئووخ اٌزووذس٠ظ ػٍووٟ  -2

 ٚسشخ ػًّ(ذ ١ِ20ىٕخ اٌز ؾ١ؼ )

 

 

 

-9-2009 

 اٌٝ

12-9-2010 

وكٌل الكلٌة 
لشئون التعلٌم 

 والطالب 
 إٌّب٘ظلجنة 

 ٚص١مووخ ٌ ِزؾبٔووبدٚعووٛد  ذ2

 ٚ ِفؼٍخذ ِؼزّذ ٚ ِٕ ٛس

ح ِغٙووووووض إلداس ٚعووووووٛد ِشوووووووض -2

 .اقِزؾبٔبد

ػذَ ٚعٛد ِٕٙغ١خ   -2/24

ٌّشالجخ ٚرم١١ُ ؽهٛس 

 األعبرزح ٚاٌ  ةذ

ٚضووووغ ٔظووووبَ  

ٌّشالجووووووووووووووخ 

ؽهوووووووووووووووٛس 

األعووووووووووووبرزح 

 ٚاٌ  ة 

ر ى١ً فش٠ك ػًّ ٌٛضغ ر ٛس ٌٕظبَ ٌّشالجخ  -

ؽهٛس اٌ و ة ٚاألعوبرزح ِّوب ق ٠زؼوبسن ِوغ 

 اٌٍٛااؼ إٌّظّخ ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد

 ٔٗ ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخاػزّبد إٌظبَ ٚاػ  -

 ر ج١ك إٌظبَ -

 

1-7-2010 

 اٌٝ

1-9-2010 

 ٚعٛد ٔص إٌظبَ ِؼزّذ ِٕٚ ٛس ػ١ّذ اٌى١ٍخ -

أز بس اٌذسٚط   -2/25

 اٌخ ٛص١خ ث١ٓ اٌ  ةذ

ٚضووووغ خ ووووخ  

ٌٍمهبي ػٍوٝ 

اٌووووووووووووذسٚط 

 اٌخ ٛص١خ 

ر ى١ً فش٠وك ػّوً ٌٛضوغ خ وخ ٌٍمهوبي ػٍوٝ  -

اٌذسٚط اٌخ ٛص١خ ثزؾم١ك ألً وضبفخ ط ث١وخ 

 ٚاعز  ع ساٞ اٌ ٍجخ فٟ ؽً ٘زٖ اٌّ بوً

1-9-2009 

 اٌٝ

1-9-2010 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  -

ٌ ئْٛ اٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌ  ة

ٚعووٛد خ ووخ ص١ِٕووخ ٌٍمهووبي ػٍووٝ  -

 ِ ىٍخ اٌذسٚط اٌخ ٛص١خ

ٚعوووووووٛد رمغوووووووجُ ٌٍ ٍجوووووووخ اٌوووووووٝ  -

 ِغّٛػبد صغ١شح

ػذَ وفب٠خ اٌزذس٠ت  -2/27

اقو١ٕ١ٍىٝ ٌٍ ٍجخ ٌجٕبي 

ػذَ غ ِ ِٙبسارُٙ اقو١ٕ١ٍى١خ

ِ بسوخ ع١ّغ اقلغبَ ثبٌى١ٍخ 

 فٝ اٌزذس٠ت اقو١ٕ١ٍىٝ ٌٍ ٍجخذ

اعوووووووزشار١غ١خ  

قشووووووووووووووشان 

ع١ّوووووووووووووووووووغ 

اقلغوووبَ فوووٝ 

اٌزوووووووووووووذس٠ت 

اقو١ٕ١ٍىووووووووٝ 

 ٌٍ ٍجخذ

اٌزىبًِ اقفمٝ ٚاٌشأعٝ ثو١ٓ  -1

اقلغووبَ قشووشان اٌغ١ّووغ فووٝ 

 اٌزذس٠ت اقو١ٕ١ٍىٝ ٌٍ ٍجخذ

رٛصوووووووووووو١ف اٌّمووووووووووووشساد   -2

اٌذساعوو١خ رجؼووب ٌؼباووذ عٍغووبد 

قفمٝ ٚاٌشأعٝ ثو١ٓ اٌزىبًِ ا

 اقلغبَ اٌّخزٍفخذ

اٌٝ  1-9-2009

1-9-2010 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  --

 ٌ ئْٛ اٌ  ة

ٚعٛد عذاٚي دساعو١خ ِؼٍٕوخ رؼىوظ 

 اٌزىبًِذ



ػذَ رم١١ُ ػباذ  -2/28

اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌّمذِخ 

ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبساد أػهبي 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظذ

ػباوووووذ  رم١ووووو١ُ 

اٌجووووووووووووووشاِظ 

اٌزذس٠ج١وووووووووووخ 

اٌّمذِخ ػٍٝ 

 ر١ّٕوووووووووووووووووووخ

ِٙوووووووووووووبساد 

أػهبي ١٘ئوخ 

 اٌزذس٠ظذ

 ػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظذأل اعزج١بْ  -1

اعزج١بْ ٌٍ ٍجخ ٌج١بْ أؼىوبط اٌجوشاِظ  -2

 ػٍٝ اداي ١٘ئخ اٌزذس٠ظذ

 

1-10-2010 

-10-1اٌٝ 

2011 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

 ٚؽذح اٌزذس٠ت

 ٚعٛد ٔزباظ اقعزج١بْذ

ق رٛعذ ِٕٙغ١خ  -2/29

ٌذساعخ اٌجشاِظ اٌّزبؽخ 

١ئخ ٌز١ّٕخ ِٙبساد أػهبي ٘

 اٌزذس٠ظذ

اٌجوشاِظ رم١و١ُ  

اٌّزبؽووووووووووووووخ 

ٌز١ّٕوووووووووووووووووخ 

ِٙوووووووووووووبساد 

أػهبي ١٘ئوخ 

 اٌزذس٠ظذ

 ػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظذأل اعزج١بْ  -1

 

اٌٝ  10-2010-

1-10-2011 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

 ٚؽذح اٌزذس٠ت

 ٚعٛد ٔزباظ اقعزج١بْذ

ق رٛعذ ِٕٙغ١خ  -2/30

ٚاضؾخ إلػ ْ اٌغبػبد 

اٌّىزج١خ ٌغ١ّغ أػهبي ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظذ

ر١غ١خ اعوووووووزشا 

ٍِضِوووووووووووووووووخ 

قػووووووووووووووو ْ 

اٌغوووووووووووبػبد 

 اٌّىزج١خ

    

ػذَ رؼ١ُّ ٔظُ اٌجؾش  -2/31

ٚرذس٠ت أػهبي  اقٌىزشٟٚٔ

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ئعبدح 

ِغ ؽبعخ ِؼظُ اعزخذاِٙب 

اٌّىزجبد ئٌٝ رؾذ٠ش ٚر ٠ٛش 

ِٓ ؽ١ش و١ّخ ٚؽذاصخ 

 ذاٌّشاعغ ٚاٌذٚس٠بد

تحاااااااااااااااااادٌث  
المكتبات فاً 
اماااااااااااااادادها 
بااااااااااالمراجع 

 الحدٌثة
 

إعاااااااااااااااااااااداد 
مااااااااااااة منظو

للتادرب علااً 
أسااااااااااااتخدام 
تكنولوجٌااااااااا 

 المعلومات

وضاااع مٌزانٌاااة تقدٌرٌاااة سااانوٌة ماااع  ذ1
مراعاة معدل التضخم إلمداد المكتبات بالمراجع 

 الحدٌثة
 
 

 
عمل استبٌان ألعضاء هٌئاة التادرٌس  ذ2

 والطالب لتحدٌد األحتٌاجات التدرٌبٌة.
تصاااااامٌم دورات تدربٌااااااة بواسااااااطة  ذ3

 الخبراء المعنٌن.
لتدرٌس على استخدام تدرٌب أعضاء هٌئة ا ذ4

تكنولوجٌااااااا المعلومااااااات بواسااااااطة ماااااادربٌن 
 معتمدٌن.

 ذتقٌٌم العائد  التدرٌبى 6

1/10/2010 

 اٌٝ

1/11/2011 

 

 وجود تحدٌث مسئول للمراجع  عمٌد الكلٌة
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خ ِٕٚظّبد ى١ٌٍ ر بي ث١ٓ اٌ

 األػّبي ٌذػُ اٌؾشوخ اٌجؾض١خذ

ِوووذ عغوووٛس -- 

 ٌٍزؼووبْٚ ثوو١ٓ

ٚؽوووووووووووووووذاد 

اٌى١ٍووووووووووووووووووخ 

ٚاٌّإعغووبد 

ٚا١ٌٙئووووووووووبد 

اٌّؾ١ٍووووووووووووووخ 

ٚاإلل١ّ١ٍووووووووخ 

 ٚاٌؼب١ٌّووووووووووخ

اٌجووووووذي فووووووٝ 

شووووووووووووشاوبد 

عذ٠وووووذح ِوووووغ 

اٌّإعغوووووبد 

اإلعووووزضّبس٠خ 

اٌّخزٍفووووووخ ٚ 

خبصوووووووووووووووووخ 

 ثبٌم١ٍٛث١خ

ر ى١ً ِغّٛػخ ثؾض١خ ِٓ ٌغٕخ خذِخ  ذ1

  ذ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

ئعشاي دساعبد ١ِذا١ٔخ ٌشصذ ٚرشر١ت  ذ2

 ذ أ٠ٌٛٚبد اؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ

اإلط ع ػٍٝ ع١بعبد اٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍخ  ذ3

 ذثٙزا اٌ أْ 

ِٓ ِغٍظ  اٌذساعخرٛص١ك ٚاػزّبد  ذ4

 ذ اٌى١ٍخ

رمذ٠ُ اقعز بساد اٌ ج١خ ٚاٌزذس٠ج١خ  ذ5

 ٚ اقؽ با١خ ٌٙزٖ اٌّإعغبد ذ

 رمذ٠ُ خذِبد اٌزضم١ف اٌ ؾٟ ذ ذ6

ِ ؽظخ اصبثبد اٌؼًّ ٚػًّ عذاٚي ٌٍ وؾخ -7

 ا١ٌّٕٙخ ٌزؾذ٠ذ ٔغجخ اٌؼغض ٌىً ١٘ئخ ذ

34-5-4333 
-6-34الى 

4333 
 

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

اٌؼ١ٍب ٚٚو١ً 

اٌى١ٍخ ٌ ئْٛ 

اٌّغزّغ 

 ٚاٌج١ئخذ

وجود وثائق معتمدة ومفعلة  
 لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

وجود مستندات لندوات و  -4
 و ارشادات صحٌة . مؤتمرات

وجود مطوٌات وملصقات  - 5
 للصحة المهنٌة . إرشادٌة

 

 
روووووووووووووووووووش٠ٚظ  

د اٌى١ٍوخ خذِب

فوووووووٝ ِغوووووووبي 

اٌجؾووووووووووووووووٛس 

ٚاٌذساعووووووووبد 

اٌج١ئ١وووووووووووووووووووخ 

 ذٚاٌزذس٠ت

 

 

ر ى١ً ِغّٛػخ ثؾض١خ ِٓ ٌغٕخ خذِخ  ذ1

ٌز وووو١ُّ أعووووزج١بْ   اٌّغزّووووغ ٚر١ّٕووووخ اٌج١ئووووخ

ٚرٕظ١ُ ِمبث د شخ و١خ ٌم١وبط سأٞ اٌّغزّوغ 

 ػٓ أداي اٌى١ٍخذ

سأٞ ئعوووووشاي دساعوووووبد ١ِذا١ٔوووووخ ٌشصوووووذ  ذ2

ػٍووٝ ع١بعووبد  ٗئط ػووثؼووذ  اٌّغزّووغ اٌّؾٍووٟ

  ذٌى١ٍخ ثٙزا اٌ أْاٌغبِؼخ ٚا

 رؾ١ًٍ ٔزباظ األعزج١بْ ذ3

 ػًّ دساعخ ٌٍزغٍت ػٍٟ ِٛاطٓ اٌم ٛسذ ذ4

ِٓ ِغٍظ  اٌذساعخ١ك ٚاػزّبد رٛص -5

 .اٌى١ٍخ

1-3-2010 

 اٌٝ

1-9-2010 

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

ٚو١ً  --اٌؼ١ٍب 

اٌى١ٍخ ٌ ئْٛ 

 اٌج١ئخ

 وجود نتائج تحلٌل األستبٌان .3
 وجود -4

 مت.اإلجراءات التصحٌحٌة التً ت

 



ذَ وفب٠خ اٌّغبؽخ ػ -2/33

ٚاألػذاد ثبٌٕغجخ ٌّؼًّ 

 اٌىّج١ٛرشذ

لبػوووووووووووووووووووبد  

روووووووووووووووذس٠ظ 

ِٚؼبِووووووووووووووً 

ِٚىزجوووووووووووووووخ 

ِغٙضح ر اوُ 

ثشٔوووووووووووووووبِظ 

اٌزؼٍووووووووووووووووو١ُ 

 اٌّز ٛس

ر ووى١ً ِغّٛػووخ ثؾض١ووخ ِووٓ أػهووبي  ذ1

ٚ اإلداسح إٌٙذع١خ ٚ ِذ٠ش اٌى١ٍخ  ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

ٌؼًّ خ خ ٌإلؽ ي ٚ اٌزغذ٠ذ ٚ اٌزغ١ٙض ٌمبػوبد 

ّؼبِووً ٠شاػووٝ ف١ٙووب و١ف١ووخ اٌزغٍووت اٌزووذس٠ظ ٚ اٌ

ػٍووووٝ اٌم ووووٛس اٌ ووووذ٠ذ فووووٝ اٌج١ٕووووخ اٌزؾز١ووووخ ٚ 

اٌزغ١ٙضاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾذ٠ضخ ٌمبػبد اٌزذس٠ظ ٚ 

اٌّؼبًِ وّب عبي فٟ اٌزمش٠وش اٌغوٕٛٞ  ٚ ِزبثؼوخ 

 اٌزٕف١زذ

 ٚ رغذ٠وذ ٌّؼّوً اٌىّج١وٛرش ئؽ يػًّ  ذ2

ٚ رغ١ٙوووضٖ ثبٌّغوووزٍضِبد اٌهوووشٚس٠خ ٚ أعٙوووضح 

عٙووووبص( ِووووغ رٛص٠ووووغ  60)اٌىّج١ووووٛرش اٌؾذ٠ضووووخ 

 األعٙضح اٌمذ٠ّخ ػٍٝ األلغبَ رجؼب ٌؾبعزُٙ ذ

 

2-10-2009 

 اٌٝ

2-12-2010 

وكٌل الكلٌة 
لشئون التعلٌم 

 والطالب 
 إٌّب٘ظذلجنة 

انجاااااز اإلحااااالل و  .3
التجدٌد و التجهٌز لمعمل الكمبٌاوتر 

. 
 

ػذَ عذ٠خ ػباذ  -2/34

 اعزج١بْ اٌ ٍجخذ

رفؼ١ووووً ػباوووووذ   

اعوووووووووووووزج١بْ 

 اٌ ٍجخ

١ُّ ٚاعوووووشاي ٚرؾ١ٍووووً اعوووووزج١بْ ر وووو -1

ثبٌزؼوووبْٚ ثووو١ٓ ٚؽوووذح اٌغوووٛدح اٌ ٍجوووخ 

 ٚاٌ ٍجخذ

ٔ ووش ٔزووباظ اقعووزج١بْ ٌىووً فشلووخ ػٍووٝ  -2

 ِٛلغ اٌى١ٍخذ

اٌخ وووووخ اٌزٕف١ز٠وووووخ ٌز ج١وووووك ٓ رهووووو١ّ -3

اعووزشار١غ١خ اٌى١ٍوووخ ػٍووٝ خ وووط ػّوووً 

ثّز ٍجووووووبد ٔزووووووباظ رؾ١ٍووووووً ٌٍٛفووووووبي 

 اقعزج١بْ

4-  

1-6-2010 

 اٌٝ

1-6-2011 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  -

زؼ١ٍُ ٌ ئْٛ اٌ

 ٚاٌ  ة

 ٚؽذح اٌغٛدح -

ٚؽذح اٌزخ ١ط  -

 اقعزشار١غٟ

ٚعوٛد رؼوذ٠ً فووٟ اٌخ وخ اٌزٕف١ز٠ووخ  -

 ٌٍى١ٍخرجؼب ٌٕزباظ اقعزج١بْ



ف ً ٔظبَ اٌغٛدح  - -2/36

فٝ اوز بف ضؼف اٌزذس٠ظ 

فٝ ثؼض اٌّمشساد ِٚ بوً 

 ذِ بدس اٌزذس٠ظ

ذػذَ فبػ١ٍخ ٔظبَ اٌّشالجخ -

ٌؼذَ ٚعٛد ٔظبَ ِشاعؼخ 

ٚػذَ ٚعٛد ِم١ُ ٚرم١١ُ 

 - ذخبسعٝ ٌجشٔبِظ اٌى١ٍخ

ػذَ ٚعٛد ٔظبَ داخٍٝ فؼبي 

 ٌّشالجخ اٌغٛدحذ

أ ووووبي ٔظووووبَ  

ِزىبِوووووووووووووووً 

ٌٍزمووووووووووووووو٠ُٛ 

اٌّإعغووووووووٟ 

اٌ وووووووووووووووبًِ 

ٚاٌّغووووووووزّش 

ٌٍز ووووووووووووو٠ٛش 

اٌّغووووووووووووزّش 

ٚاٌّ ؽظووووووخ 

اٌّغوووووووووزّشح 

ٌٍزم١ووووووووووووووووو١ُ 

 اٌ بًِ

اػزّووووبد ١٘ىووووً ٚر ووووى١ً ٌغٕووووخ اٌّشاعؼووووخ  -1

 اٌذاخ١ٍخ ثبٌى١ٍخ

بي ٚسشووخ ػّووً ٌزووذس٠ت أػهوو 2ػمووذ  -2

 اٌٍغٕخ ػٍٝ ِشاعؼخ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ

( ألػهووووووبي ١٘ئووووووخ 2ػمووووووذ ٔووووووذٚاد) -3

اٌزووذس٠ظ ٚاإلداس٠وو١ٓ ٚاٌ وو ة ٌٍزٛػ١ووخ ٚٔ ووش 

صمبفخ اٌزم١١ُ ٚاٌّشاعؼوخ اٌذاخ١ٍوخ  ٚووزا ِٕبل وخ 

ٍِخوووص ٔموووبط اٌموووٛح ٚاٌهوووؼف رجؼوووب ٌٍزؾ١ٍووووً 

اٌّؼٍووٓ ٌى١ٍووخ طووت ثٕٙووب  ٚ  SWOT)اٌج١ئووٝ) 

 ٌى١ٍخ طت ثٕٙبذ رؾم١مب ٌ ٘ذاف اقعزشار١غ١خ 

ػموووووذ اعزّبػوووووبد ألػهوووووبي اٌٍغٕوووووخ  -4

ٌذساعوووخ ٚثؾوووش ِغوووبقد ِٚؼوووب١٠ش ِٚإشوووشاد 

 رم١١ُ األداي اٌّإعغٝ اٌ بًِ ذ
رمغووو١ُ اٌٍغٕوووخ ئٌوووٝ ِغّٛػوووبد ػّوووً  -5

رخزص وً ِٕٙب ثأغبص ِؼوب١٠ش ِٚإشوشاد رم١و١ُ 

األداي اٌخبصووخ ثىووً ِغووبي ِووٓ ِغووبقد أٔ وو خ 

ٕ٘وبن  اٌى١ٍخ)اإلداس٠خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ( ػٍوٝ اْ رىوْٛ

أ٠ٌٛٚخ ٌٕموبط اٌهوؼف اٌوٛاسدح ِوٓ ٔزوباظ رؾ١ٍوً 

(SWOT)  اٌخبص ثبٌى١ٍخ 
راد اٌؼ لخ فٟ  اإلطشافع١ّغ ئششان  -6

)أػهووووبي ١٘ئووووخ  ٚضووووغ اٌّؼووووب١٠ش ٚاٌّإشووووشاد

ا١ٌٙئووووبد -األِووووٛسأ١ٌٚووووبي  -اٌ وووو ة -اٌزووووذس٠ظ

 (ذاٌّغزف١ذح خجشاي عٛق اٌؼًّ
ئػوووذاد اٌّغوووٛدح إٌٙبا١وووخ قعوووزّبسح   -7

 خبصخ ثبٌى١ٍخ  ِؼب١٠ش اٌزم١١ُ اٌ
ػوووشن اٌّغوووٛدح إٌٙبا١وووخ قعوووزّبسح  -3

اٌّؼوووب١٠ش اٌخبصوووخ ثبٌى١ٍوووخ ػٍوووٝ  ع١ّوووغ ألغوووبَ 

اٌى١ٍووخ ٚ ع١ّووغ األطووشاف اٌّؼ١ٕووخ إلثووذاي األساي 

 ٚاٌّمزشؽبد ذ
ئػوووذاد اٌ ووو١غخ إٌٙبا١وووخ قعوووزّبسح اٌّؼوووب١٠ش -9

 اٌخبصخ ثبٌى١ٍخذ

1-4-2009 

 اٌٝ

8-6-2010 

 عمٌد الكلٌة
لجنة المراجعة 

 الداخلٌة

وجاااود مجموعاااة مدرباااة مااان   -3
( علااى 43اعضاااء هٌئااة التاادرٌس)

 .مراجعة مؤسسات التعلٌم العالى 
وجود اساتبٌانات اساتطالع رأة  -4

الفئاااااات المعنٌاااااة بشاااااءن معااااااٌٌر 
 ومؤشرات التقوٌم

وجود استمارة موثقاة ومعتمادة  -5
ومعلنة لمعاٌٌر ومؤشرات التقٌٌم 

ألداء  -الكماى والناوعى -الداخلى 
)بشااااااااااااااقٌع اإلدارة الكلٌااااااااااااااة 
 ذوالتعلٌمى(

ػذَ عٛدح رٛص١ف  -2/38

اٌّمشساد ----اٌّمشساد    

 ٚاٌشِض اٌىٛدٜ ٌٍّمشسادذ

اػبدح صو١بغخ  

رٛصوووووووووووو١ف 

 اٌّمشساد

ئػووووبدح رووووذس٠ت أػهووووبي ١٘ئخاٌزووووذس٠ظ ػٍووووٝ  -

 رٛص١ف اٌّمشساد 

رمووووذ٠ُ اػووووبدح صوووو١بغخ اٌّمووووشساد ثؼذرؼووووذ٠ً  -

 اٌجشٔبِظ اٌزٛص١ف ثٛاع خ اٌّشاعغ اٌخبسعٟ

 

1-6-2010 

 اٌٝ

1-8-2010 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  -

ٌ ئْٛ اٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌ  ة

 ٚؽذح اٌزذس٠ت -

ٚعوووٛد رٛصووو١ف ع١وووذ ٌٍّموووشساد  -

 ؽغت رمش٠ش اٌّشاعغ اٌخبسعٟ



ػذَ أز بس صمبفخ  -2/40

اٌغٛدح ث١ٓ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ 

 ثبٌى١ٍخذ

ٔ وووووش شوووووؼبس  

 اٌغٛدح

اػووذاد ٚسػ ػّووً ٚدٚساد رذس٠ج١ووخ ٌٍؼووب١ٍِٓ  -

ؼشفزُٙ ثٕظوووووووبَ اٌغوووووووٛدح ثبٌى١ٍوووووووخ ٌهوووووووّبّٔ

 ٚاشزشاوُٙ اٌفؼبي فٟ ر ج١ك ٔظبَ اٌغٛدح

1-10-2010 

 اٌٝ

1-1-2011 

 

 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ -

 ِذ٠ش اٌى١ٍخ -

ٚعٛد رّض١ً ٌىً أػهبياٌى١ٍخ فوٟ  -

 ع١ّغ أٔ  خ اٌغٛدح

ػذَ ٚعٛد خ خ  -2/41

ػذَ ٚ اعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ 

 فبػ١ٍخ اٌخ خ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍى١ٍخذ

صووووووووووووووووو١بغخ  

ٚرفؼ١ً خ وخ 

ى١ٍووووووووووووووووووخ اٌ

اقعزشار١غ١خ

 ذ

ر ووووى١ً فش٠ووووك ػّووووً ٚرذس٠جووووٗ ػٍووووٝ  -1

 اٌزخ ١ط اقعزشار١غٝذ

ٌج١وووبْ ٔموووبط  SWOTاعوووشاي رؾ١ٍوووً  -2

اٌمووٛح ٚاٌهووؼف ٚاٌفووشص ٚاٌزٙذ٠ووذاد 

 اقعزشار١غزخذ

صوو١بغخ غب٠ووبد ٚا٘ووذاف اعووزشار١غ١خ  -3

ٚخ ط رٕف١ز٠خ ٌزٕف١ز اٌّ ٍت فٝ اطوبس 

صِٕووووووٝ ِؾووووووذد ١ِٚضا١ٔووووووخ رمذ٠ش٠ووووووخ 

ط ِٚغووووئٛي ػووووٓ اٌزٕف١ووووز ِووووغ ل١وووووب

ٌّإششاد اقداي اٌّ ٍٛثخ ثبششان ووً 

 إٌّزفؼ١ٓ ٚاصؾبة اٌّ ٍؾخذ

اػوووووووووو ْ اٌخ ووووووووووخ اقعووووووووووزشار١غ١خ  -4

 ِٕٚبل زٙبذ

 اػزّبد٘ب ِٓ ِغبط اٌى١ٍخذ -5

1- 2009 

-1اٌٝ 

12-

2009 

 

 

 العمٌد

ٚؽذح اٌزخ ١ط 

 اقعزشار١غٝذ

ٚعووٛد خ ووخ اعووزشار١غ١خ ِٛصموووخ ٚ 

 ِفؼٍخذ

ػذَ ٚعٛد لبػذح  2/41

بد ث١بٔبد ٌّإ٘ د ٚرخ  

ٚأٔ  خ  اٌّ بدس اٌج ش٠خ 

 ثبٌى١ٍخذ

أٔ وووووبي ٔظوووووُ  

إلداسح 

 اٌّؼٍِٛبد

أعتماااد تشااكٌل إدارة تكنولوجٌااا  -3
 المعلومات.

تشكٌل مجموعة بحثٌاة لتحدٌاد  .4
أحتٌاجاااااات البنٌاااااة األساساااااٌة 
شاااااابكة المعلومااااااات الكلٌااااااة. 
)األتصاااااال بشااااابكة معلوماااااات 

أجهاااااازة الااااااربط  –الجامعااااااة 
نقاااااااااط الااااااااربط  –الشاااااااابكً 
 الشبكً(.

لتنسٌق مع إدارة المشروعات ا .5
( لتسااااهٌل  ICTPبالجامعااااة )

أنشاااااء بناااااء قاعاااادة البٌانااااات 
زٌادة نقااط الاربط الشابكً لكال 

 كلٌات الجامعة.
 

-8-2010 

 اٌٝ

32-12-2013 

 العمٌد
وحدة تكنولوجٌا 

 المعلومات

وجاااود هٌكااال إداري معتماااد  -3
لوحااااااااااااادة إدارة وحااااااااااااادة 

 تكنولوجٌا المعلومات.
4- 

 خاصااااااةوجااااااود قاعاااااادة بٌانااااااات 

ٌّوووإ٘ د ٚرخ  وووبد ٚأٔ ووو خ  

 اٌّ بدس اٌج ش٠خ ثبٌى١ٍخ



ػذَ ٚعٛد خ خ  -2/42

ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ِٛصمخ ِٕجضمخ 

ِٓ خ خ اٌغبِؼخ ٚرؼىظ 

ق رزجغ أٔ  خ ٚ سعبٌخ اٌى١ٍخ

اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌؾب١ٌخ خ خ 

 ذ اٌغبِؼخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ

ٚضووووغ خ ووووخ   

 ى١ٍخٌٍثؾض١خ  

ر ووووى١ً فش٠ووووك ٌذساعووووخ اقؽز١بعووووبد  -1

  اٌجؾض١خ
 ٚضغ خ خ ثؾض١خ ٌٍى١ٍخ ذ     -2
 اػزّبد اٌخ خ ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ ذ -3

ر ووى١ً ِغّٛػووخ ثؾض١ووخ ِووٓ أػهووبي  -4

١٘ئووخ اٌزووذس٠ظ )ٌغٕووخ اٌذساعووبد اٌؼ١ٍووب( ٌؼّووً 

دساعووخ ٌٛضووغ ثشٔووبِظ ثؾووش ػٍّووٟ فووٟ ضووٛي 

اإلِىبٔووبد اٌج ووش٠خ ٚ اٌّبد٠ووخ اٌّزبؽووخ ػٍووٝ أْ 

٠ىووووْٛ ِشرج ووووب ثبٌخ ووووخ اٌجؾض١ووووخ ٌٍغبِؼووووخ ٚ 

١ّخ اٌؾذ٠ضخ ٚ اٌزٛعٙوبد اٌم١ِٛوخ اٌّزغ١شاد اٌؼٍ

 ذِغ ئ٠غبد آ١ٌخ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٚ اٌزؼذ٠ً

ٔ ش اٌخ خ فٟ د١ًٌ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚ  -5

 اٌجؾٛس ٚ ػٍٝ  ِٛلغ اٌى١ٍخذ

 

1-7-2009 

 اٌٝ

7-8-2011 

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

 اٌؼ١ٍب ذ

ٚعٛد خ خ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ  -1

ِٛصمخ ِٕجضمخ ِٓ خ خ اٌغبِؼخ 

 ذ خٚرؼىظ سعبٌخ اٌى١ٍ

أٔ  خ اٌجؾش  أجضبق -2

اٌؼٍّٝ اٌؾب١ٌخ ِٓ خ خ اٌغبِؼخ 

 ٌٍجؾش اٌؼٍّٝذ

ٚعٛد رىبًِ ِٕظُ ث١ٓ  -3

اقلغبَ ألٔ  خ اٌجؾش اٌؼٍّٝ 

 اٌؾب١ٌخذ

ٚعوووٛد لبػوووذح ث١بٔوووبد ألٔ ووو خ  -4

 اٌجؾش اٌؼٍّٝ

ػذَ ٚعٛد رىبًِ   -2/44

ِٕظُ ث١ٓ اقلغبَ ألٔ  خ 

 اٌجؾش اٌؼٍّٝ اٌؾب١ٌخذ

ثشٔبِظ ِؼزّذ  

ٌ ٔ وووووووووووو خ 

اٌجؾض١وووووووووووووووخ 

 ثبٌى١ٍخ

 تشكٌل فرٌق عمل . .3
وضااع برنااامج مشااتر  ٌجمااع تخصصااات  .4

 مختلفة فً الكلٌة للبحث العلمً .
 اعتماد البرنامج . .5
 البرنامج . اوجود خطة زمنٌة لتنفٌذ هذ .6
 تقٌٌم البرنامج دورٌا لتصحٌح المسار -8

1-7-2010 

 اٌٝ

1-10-2012 

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

 اٌؼ١ٍب

وجاااااود برناااااامج معتماااااد  .3
للبحاااث العلماااً ٌجماااع تخصصاااات 

 مختلفة
وجاااااود عائاااااد لهاااااذه البااااارامج  -4
% من األنشاطة البحثٌاة فاً 43)

 الجامعة بٌن الكلٌات المختلفة ( .

ػذَ فبػ١ٍخ اٌغ١بعخ  -2/45

اٌؾب١ٌخ ٌ ١بٔخ ٚرؾذ٠ش 

 ٚئؽ ي األعٙضحذ

أدوات  صااٌانة 
و وساااااااااااائل 
البحاااااااااااااااااث 
العلمااااااااااااااااى 

 ذ القائمة

 تشكٌل فرٌق عمل . .3
ات المعنٌة عمل حصر للشرك .4

 بالصٌانة .
األتصال بشركات األجهزة العلمٌة  .5

 المنوطة بالصٌانة .
 تحدٌد  المٌزانٌة . .6
 عمل عقود صٌانة دورٌة . .7
 شراء أجهزة جدٌدة  . .8
 تقٌٌم الوضع قبل وبعد إجراء الصٌانة      -3

-7-2010 

 اٌٝ

9-8-2011 

وكٌل الكلٌة 
 لدراسات العلٌا

 



 ػوووذَ وفب٠وووخ اٌّؼبِوووً -2/46

ش ِووووووووووووووووووووووووووٓ ؽ١وووووووووووووووووووووووووو

اٌّغبؽخ اقضوووووووبيح اٌز٠ٛٙخ  

اقعٙوووضح  ٚاٌّؼوووذاد اٌ صِوووخ 

ٌٍزؼٍوووو١ُ ثبقضووووبفخ اٌووووٝ ػووووذَ 

 ذٚعٛد ػذد وبف ِٓ اٌف١١ٕٓ

 
اٌزٛعووووغ فووووٝ 

ٚصووووووووووووووو١بٔخ 

اٌّوووووووووووذسعبد 

ٚاٌّؼبِوووووووووووووً 

ِٚوووووووووووووووووووذ٘ب 

ثبقؽز١بعووووووبد 

ِوووٓ اٌّؼوووذاد 

ٚاألعٙووووووووووووضح 

ٚاٌّووووووووووووووووٛاد 

 .اٌ صِخذ
 

فرٌااق عماال ماان المهندسااٌن واألطباااء  -3
 صوروالفنٌٌن للوقوف علً مواطن الق

 تحدٌد مٌزانٌة.   -4
 عمل مناقصة ألرساء العروض                         -5
 مراقبة خطوات التنفٌذ. -6
 األنتهاء  التشطٌبات والتجهٌزات. -7

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ 
وكٌل الكلٌة 

 لدراسات العلٌا

 

ػذَ ٚعٛد لبػذح  -2/47

  ث١بٔبد ألٔ  خ اٌجؾش اٌؼٍّٝ

إنشاااء قاعاادة  
 بٌانات

 تكنولوجٌا المعلومات. أعتماد تشكٌل إدارة .7
تشاااااكٌل مجموعاااااة بحثٌاااااة لتحدٌاااااد  .8

أحتٌاجااات البنٌااة األساسااٌة شاابكة المعلومااات 
 –الكلٌااة. )األتصااال بشاابكة معلومااات الجامعااة 

 نقاط الربط الشبكً(. –أجهزة الربط الشبكً 
التنسااااااٌق مااااااع إدارة المشااااااروعات   .7

( لتسهٌل أنشاء بناء قاعادة  ICTPبالجامعة )
اط الاربط الشابكً لكال كلٌاات البٌانات زٌاادة نقا

 الجامعة.
وضاااع قائماااة باألبحااااث واالنشاااطة العلمٌاااة  -6

التً قام بها أعضاء هٌئة التدرٌس ومعااونٌهم 
 ذفً كلٌة الطب

-8-2010 

 اٌٝ

32-12-2013 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ
وكٌل الكلٌة  

 لدراسات العلٌا

وجااااود هٌكاااال إداري معتمااااد  -3
لوحااااادة إدارة وحااااادة تكنولوجٌاااااا 

 المعلومات.
د قاعااادة بٌاناااات خاصاااة وجاااو -4

 بءعضاء هٌئة التدرٌس.
وجاااود موقاااع محااادث للكلٌاااة  -5

علااً شاابكة األنترناات زٌااادة نقاااط 
 الربط الشبكً لكل كلٌات الجامعة.

وجود قائمة باألبحاث التاً قاام  -6 
بهااااااا أعضاااااااء هٌئااااااة التاااااادرٌس 

 ومعاونهم فً كلٌة الطب

ق ٠ٛعذ وز١ت ثشٔبِظ  -2/48

  و١ٍخ طت ثٕٙبذ 

 اػووووذاد وز١ووووت 

 طت ثٕٙب

ر ى١ً فش٠ك ػًّ إلػوذاد وز١وت ٌى١ٍوخ طوت ثٕٙوب 

ٚرٕ ش ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍوخ ٚطجبػزوٗ ٌز وجؼ فوٟ 

 ِزٕبٚي ع١ّغ أصؾبة اٌّ ٍؾخ

1-9-2009 

 اٌٝ

1-7-2010 

 

ٚعووووٛد وز١ووووت ٌى١ٍووووخ طووووت ثٕٙووووب  - ػ١ّذ اٌى١ٍخ -

ِ جووووٛع ِٕٚ ووووٛس ػٍووووٝ ِٛلووووغ 

 اٌى١ٍخ

ػذَ ٚعٛد سؤ٠خ  -2/49

ِإعغ١خ ٌٍزؼبًِ ِغ ٔمص اٚ 

دح أػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ص٠ب

 فٝ ألغبَ اٌى١ٍخ اٌّخزٍفخذ

ٚضوووووووووووووووووووووغ  

اعوووووزشار١غ١خ 

ٍِضِوووووووووووووووووخ 

ٌٍزؼبِوووً ِوووغ 

وفب٠وووووووووووووووووووخ 

أػهبي ١٘ئوخ 

 اٌزذس٠ظ

ر ى١ً فش٠ك ػٍّٛؽغبة ٔغجخ اٌ ٍجوخ  -

اٌٝ أػهوبي ١٘ئوخ اٌزوذس٠ظ فوٟ ع١ّوغ 

 األلغبَ

اقطوووووو ع ػٍووووووٝ اٌخ ووووووخ اٌخّغوووووو١خ  -

ٌٍغبِؼخٌٍٚى١ٍخ ث أْ رؼ١١ٓ اٌخوش٠غ١ٓ 

ٌزؼووذ٠ً إٌّبعووت فووٟ األلغووبَ ٚاعشايا

ػٍووٝ اٌخ ووخ طجمووب ٌٍٛالووغ ِووغ ِشاػووبح 

اٌزؼبًِ ِٓ اقعبصاد اٌخبصخ ثأػهبي 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 

1-9-2010 

 اٌٝ

1-9-2011 

ٌززؼوووو١ٓ ٚاٌغووووّبػ ٚعووووٛد خ ووووخ  - ػ١ّذ اٌى١ٍخ -

 ثبإلػبساد ألػهبي ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 



اقعزشار١غ١خ اٌّزجؼخ  -2/50

فٝ اٌزذس٠ظ فٝ ِؼظُ األلغبَ 

ٌت ػٍٝ ق رغبػذ اٌ ب

 اٌّ بسوخ اٌفؼبٌخذ

      

ِؾذٚد٠خ دٚس  -2/51

اٌجؾٛس األوبد١ّ٠خ ٌٍغبِؼخ 

ّ ى د اٌِٛاعٙخ  فٟ

 اٌّغزّؼ١خ ٚاٌز٠ّٕٛخذ

ٚضوووووووووووووووووووووغ  

ع١بعووووووووووووبد 

عذ٠ذح ٌٍى١ٍوخ 

فووووٟ اٌجؾووووش 

 اٌؼٍّٟ

تشكٌل فرٌق عمل لوضع سٌاسات  -3
 جدٌدة للبحث العلمً .

وضع سٌاسات جدٌدة للبحث العلمً  -4
 ٌّغزّؼ١خ ٚاٌز٠ّٕٛخّ ى د ااٌ بحٌث تتضمن
 بعد تحدٌدها. .

 

1-3-2010 

 اٌٝ

1-4-2011 

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

اٌؼ١ٍب ٚٚو١ً 

اٌى١ٍخ ٌ ئْٛ 

اٌّغزّغ 

 ٚاٌج١ئخ ذ

وجود سٌاسات معتمدة و  -5
موثقة و معلنة للبحث العلمً 

ّ ى د اٌّغزّؼ١خ اٌمبنٌة على 

 بعد تحدٌدها. . ٚاٌز٠ّٕٛخ
. 
 

ضؼف ِغزٜٛ  -2/52

داسٞ ٌٍّٛيف١ٓ اٌزذس٠ت  اإل

 ثبٌى١ٍخ

ر ووووووووووووووووووو٠ٛش  

اٌفبػ١ٍوووووووووووووخ 

اٌزٕظ١ّ١وووووووووخ 

ٚاإلداس٠ووووووووووخ 

 ثبٌى١ٍخذ

ر١ّٕووخ لووذساد 

اٌّٙووووووووووبساد 

 اإلداس٠خ

عمااااااال اساااااااتبٌان لالدارٌاااااااٌن لتحدٌاااااااد  -3
 األحتٌاجات التدرٌبٌة.

تصااامٌم دورات تدربٌااااة و اعاااداد المااااادة  -4
التدرٌبٌاااااة لتنمٌاااااة المهاااااارات االدارٌاااااة 

 لالدارٌٌن بواسطة الخبراء المعنٌن. 
ب ااالدارٌٌن  على المهارات االدارٌة تدرٌ -5

 بواسطة مدربٌن معتمدٌن.
 تقٌٌم عائد الدورات التدرٌبٌة . -6
 

1-12-2009 

 اٌٝ

4-7-2010 

 عمٌد الكلٌة
 مدٌر الكلٌة

ووحدة التدرٌب 
 بالكلٌة.

نساااابة المااااوظفٌن الااااذٌن أجتااااازوا 
الاااااادورات إلااااااً إجمااااااالً عاااااادد 

 االدارٌٌن.

ػذَ رٛافش ٔظبَ  -2/53

اٌٛافذ٠ٓ  ٌغزة اٌ  ة

٠غزخذَ ف١ٗ اعزشار١غ١خ 

 رغ٠ٛم١خ فبػٍخ

ٔظوووووُ  تفعٌااااال 

ٌزووووووووووووووووذػ١ُ 

اٌ ووووووووووووووو ة 

 اٌٛافذ٠ٓ

 ر ى١ً فش٠ك ػًّ ذ -
 رذس٠ت فش٠ك اٌؼًّ ذ -2
 دساعخ اقؽز١بعبد ذ -3
ئٔ وووبي ٚ رغ١ٙوووض ِىزوووت ٌشػب٠وووخ اٌٛافوووذ٠ٓ  -4

 ٠ىْٛ ِغئٛي ػٓ وً ِب ٠خص اٌ  ة اٌٛافوذ٠ٓ

 ذ

ؼٍو١ُ  ٚ  ى١ً ِغّٛػوخ ثؾض١وخ ِوٓ ٌغٕوخ اٌزر -5

ِغووئٛي ِىزووت اٌٛافووذ٠ٓ ٌؼّووً دساعووخ ٌٍ وو ة 

اٌٛافووذ٠ٓ ِوووٓ ؽ١وووش اٌؼووذد ٚ أِوووبوٓ ٚفوووٛدُ٘ ٚ 

ٌشػووب٠زُٙ ٌٕظووبَ وبِووً ٚضووغ اٌز ووٛس إٌّبعووت 

 ذ ِٓ ؽ١ش اٌغىٓ ٚ اإلػبشخ ٚ اٌشػب٠خ اٌ ؾ١خ
 اػزّبد إٌظبَ ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ ذ -6

 ٔ ش إٌظبَ ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخذ  -7 

-10-2010 

 اٌٝ

1-11-2013 

وكٌل الكلٌة 
 لشئون الطالب
إدارة رعاٌة 

 الوافدٌن

ٚعوووٛد ِىزوووت فؼوووبي ٌشػب٠وووخ  -

 ذاٌ ٍجخ اٌٛافذ٠ٓ

الجووبي ِووٓ اٌ ٍجووخ اٌٛافووذ٠ٓ ػٍوووٝ  -

 و١ٍخ طت ثٕٙبذ



غ١بة اٌزشو١ض ػٍٝ  -2/54

اٌزخ  بد إٌبدسح ٌزؾم١ك 

 فٟخ ى١ِ١ٍضح رٕبفغ١خ ٌٍ

ِغبقد ػ١ٍّخ ٚثؾض١خ غ١ش 

 رم١ٍذ٠خذ

ر وووووووووووو٠ٛش  -- 

ِغووووووووووووووبقد 

ذح عذ٠وووووووووووووووووو

ِٚجزىووووووووووووشح 

ٌٍجؾووووووووووووووٛس 

ٚاٌذساعووووووبد 

فووووووٝ اٌؼ١ٍووووووب 

 اٌزخ  وووبد

إٌووووووووووووووووبدسح             

 ٚاٌّز١ّضحذ

 تشكٌل فرٌق . -
 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة . -4 
 تدرٌب الفرٌق . -5 
اختٌااار تخصصااات مطلةبااة ومتمٌاازة غٌاار  -6

 مدرجة فى طب بنها) بطرٌقة المسح الضوئى(.
ٌاار تدرٌب أعضااء هٌئاة التادرٌس علاً أخت -6

العالماااات المرجعٌاااة وكٌفٌاااة صاااٌاغة المعااااٌٌر 
عذ٠ووذح ِٚجزىووشح ٌٍجؾووٛس  االكادٌمٌااة لمقاارارات

إٌووووبدسح   فووووٝ اٌزخ  ووووبدٚاٌذساعووووبد اٌؼ١ٍووووب 

 ٚاٌّز١ّضحذ

 5-  

اختٌار عالمات مراجعٌة عالمٌاة واعتمادهاا  -7
 بمجلس الكلٌة.

 معاٌٌر إكادٌمٌة لمقرارات الدراسات العلٌا -8

-12-2009 

 اٌٝ

22-10-2014 

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

 اٌؼ١ٍب

وجود تخصص او اكثر جدٌد  -
لم ٌكن مدرج فى طب بها مثال طاب 
االساااارة والطااااب الرٌاضااااى وطااااب 

 الحاالت الحرجة.
وجااااود عالمااااات مرجعٌااااة  -4

لمنااااااااهج البحاااااااث العلماااااااً فاااااااً 
التخصصااات الجدٌاادة فااى الدراسااات 

 العلٌا معتمدة و موثقة و معلنة .
 جاااااود توصاااااٌف للبااااارامج -5

الجدٌاادة  التااً تمنحهااا الكلٌااات فااً 
البحااااث العلمااااً )منهجٌااااة البحااااث 
 العلمً( معتمدة و موثقة و معلنة.

وجاااااود توصاااااٌف للمقااااارارات  -6
الجدٌدة فً البحث العلمً معتمادة 

 و موثقة و معلنة .
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