
 كلية الطب                  
  المنوفيةجامعة                

 تطوير التعليم الطبي وتطوير الموارد البشرية  مركز
 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 Regulations of Medical Education and Human 

Resources Development Center   



 كلية الطب                  
  المنوفيةجامعة                

 تطوير التعليم الطبي وتطوير الموارد البشرية  مركز
 

 

 
 

 

 مركز تطوير التعليم الطبي وتطوير الموارد البشرية
 

 

 مقدمة

مجال التعليم وخاصة التعليم الطبي من المجاالت المتطورة والمتجددة تبعاً لتغير 

 للمجتمعات.الصحية  االحتياجات

 

 مادة )1( :- رؤية المركز

 , وما يترتب عليه من تحسين الرعاية الصحية, احتراف وتميز وريادة للتعليم الطبي 

ً بكلية الطب جامعة المنوفية محلياً   .وإقليميا

 

 مادة)2(:- رسالة المركز

يعمل المركز علي تطوير التعليم الطبي لتخريج أطباء قادرين علي مواكبة المعايير 

العالمية وقادرين علي التعلم مدي الحياة من خالل  تصميمات جديدة للمناهج المهنية 

وتحسين أساليب التعليم والتعلم والتقويم  وتدريب وتحفيز هيئة التدريس ، مع توفير البيئة 

 التعليمية المالئمة.

 

 مادة )3(:- أهداف المركز

وطرق  لتدريستطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في عدة مجاالت مثل : طرق ا -1

االمتحانات  و تطوير المناهج و الطب المبني علي الدليل واألخالقيات الطبية 

 وأساسيات اإلدارة 

 نشر ثقافة التطوير و التغيير والتعليم والتقويم الذاتي والتعلم مدي الحياة لكل الفئات. -2
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وفق خطة إستراتيجية تبني علي أسس منهجية تضمن اكتساب  تطوير التعليم الطبي -3

 التعليم الطبي  إصالحالخريجين الجدارات والقدرات المهنية الالزمة لسوق العمل وتحقق 

تبني أساليب تقويم موضوعية وعادلة توفر الدقة والواقعية والمصداقية وتعكس  -4

 المهنة بشكل مرضي .المعارف والمهارات العلمية والفنية الالزمة لممارسة 

 الالزمة لتقويم البيئة التعليمية . االحتياجاتتهيئة المناخ السليم للتدريب وتوفير  -5

   الطبيمجال التعليم  فيتعزيز التعاون مع الهيئات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية  -6

 مجال فيتشجيع إجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات الجودة العالية  -7

   الطبيالتعليم 

 الطبي التعليم  فيتطوير اإلدارة والقيادة  -8

 مادة)4( :- مهام المركز

 عمل قياس فعلي لالحتياجات التدريسية بالكلية. -1

 تصميم المناهج للتخصصات الطبية والبرامج المهنية. -2

 تطوير وتحديث المناهج الدراسية. -3

 التعليم والتعلم مثل التعليم اإللكترونى  فيدعم ونشر األساليب المبتكرة  -4

 متحانية .ير طرق التقييم وتطوير الورقة اإلتطو -5

 واالحترافيةتصميم البرامج التدريبية على كافة المستويات لبناء القدرات الشخصية  -6

 بأساليب القيادة واإلدارة . واالرتقاء

تقديم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وللباحثين من الدارسين  -7

 .  الطبيوالعاملين بالحقل 

راتيجية التطوير وحل ما يطرأ من مشكالت ووضع إستراتيجيات نفيذ إستمتابعة ت -8

 جديدة و تعديل المسار.

 إجراء البحوث في مجال التعليم الطبي. -9
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لضمان خريج  المركزيالتواصل مع المستشفيات الجامعية ومعامل المهارات والمعمل  -10

لضمان التطوير المستمر  االمتيازمتميز , وتقديم التوصيات المناسبة لبرامج تدريب أطباء 

 .المهنيللبرامج التدريبية وذلك لتحسين الكفاءات ورقى المستوى 

 ضمان الجودة لتقييم ورصد تنفيذ البرنامج  التقييم المستمر لألداء بالتعاون مع وحدة -11

 . الطبيمجاالت التعليم  فيتنظيم المؤتمرات والدورات وورش العمل  -12

 مادة )  5  ( اللجان التابعة لمركز تطوير التعليم الطبي وتطوير الموارد البشرية

 

 لجنة التخطيط. -1

 لجنة تصميم المناهج وتطوير البرامج والمقررات . -2

 التقييم وتطوير الورقة اإلمتحانية.لجنة تطوير طرق  -3

 لجنة التعليم اإللكتروني. -4

 لجنة التدريب. -5

 لجنة البحوث لطالب البكالوريوس -6

 لجنة تطوير الموارد البشرية  -7

 لجنة تطوير المحاضرات  -8

  الطالبيلجنة الدعم  -9

 لحنة القيادة واإلدارة  -10

 والرعاية الصحيةلجنة القيم  -11

 

 مادة ) 6 (

مالية يم الطبي وتطوير الموارد البشرية لجميع بنود الالئحة اليخضع مركز تطوير التعل

 وحدة ذات طابع خاص  .هي و ة بكلية الطبالخاصة بمركز الخدمة  العام
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 مادة )  7 (

يد الكلية لمدة ثالث أعوام عم قرار من هيقوم بإدارة المركز مجلس إدارة يصدر بتشكيل

المجلس بحد التعليم والطالب ويجتمع  لشئونقابلة للتجديد بناء على عرض وكيل الكلية 

 أقصى مرة واحدة شهرياً وتعرض محاضر االجتماعات على مجلس الكلية 

 ويشكل على النحو االتى :

 عميد الكلية  -1

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  -2

 لدراسات العليا والبحوث لشئون ا وكيل الكلية  -3

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -4

 مدير المركز ونائبة  -5

 (  11رؤساء اللجان ) عددهم  -6

(  بحد أقصى من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ممن لهم اهتمام بتطوير  3عدد ) -7

 التعليم الطبي  

(  بحد أقصى من أعضاء هيئة التدريس من خارج الكلية ممن لهم اهتمام  3عدد ) -8

 بتطوير التعليم الطبي  بكلياتهم 

ً  يتولى أصغر األعضاء - محضر بالجلسة يعتمد من األمين أمانة المجلس ويعد  سنا

 ويرفع المحضر لمجلس الكلية مجلس اإلدارة رئيس و

 مادة ) 8 (  

 تي :ومن اختصاصات مجلس اإلدارة اآل

 وضع الخطة اإلستراتيجية السنوية للمركز  -1

 وضع السياسات ونظم العمل التي تحقق األهداف في ضوء إستراتيجية المركز   -2
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 وضع الخطة التنفيذية للعمل وتحديد االختصاصات  -3

 المقدمة منه   األعمال فيمتابعة أعمال الفريق التنفيذي والنظر  -4

 تقدم بها مدير المركز يالنظر فى التقارير الدورية والمقترحات التي  -5

 مادة ) 9 ( 

 :ومن اختصاصات مدير المركز ونائبه 

 اإلشراف على إعداد الخطط التنفيذية للجان المختلفة التابعة للمركز  -1

 كل لجنة   وأهداف متابعة عمل اللجان المختلفة في ضوء الخطة اإلستراتيجية -2

 مراجعة تقارير األداء الدورية وفى نهاية كل عام دراسي ورفعها لمجلس اإلدارة  -3

 العمل على حل المشكالت التي تواجه اللجان  -4

تقديم وتفعيل خطط التطوير واقتراح ما من شأنه تطوير وضمان جودة العملية  -5

 التعليمية   والتي تخدم أهداف البرنامج 

 لوثائق الخاصة بالمركز  .اإلشراف على نظام حفظ المستندات وا -6

 ما يفوض فيه من قبل مجلس اإلدارة  . -7

 

 مادة ) 10 ( 

 :  ومن اختصاصات رؤساء اللجان ونوابهم

مع أعضاء الفريق التنفيذي الذي يتم تشكيله كل ثالثة أعوام قابلة للتجديد  التعاونب 

باقتراح مدير المركز مع مراعاة اإلبقاء على نصف األعضاء بحد أدنى لضمان 

 .استمرارية العمل

ضوء  فيتحقق أهداف اللجنة  التي اإلدارةتنفيذ الخطة الموضوعة من مجلس  -1

 للمركز وذلك على أرض الواقع  اإلستراتيجيةالخطة 

 إعداد تقارير أداء دورية وسنوية وتقديمها لمدير المركز   -2

 عرض المشكالت التي تقابل الفريق التنفيذي   -3
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 تقديم مقترحات لتطوير العمل باللجان  -4

 حفظ المستندات والوثائق الخاصة  باللجنة  -5

 ما يفوض فيه من قبل مدير المركز   -6

 

 مادة ) 11 (  

مجلس اإلدارة التصرف في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة وتعرض يقترح 

 على مجلس الكلية  .

 

                                          ********* 

 


