إهــداء

إلى طبيب الغد المشرق بإذن هللا
إلى أبنائنا نور حاضرنا وأمل مستقبلنا
وإيمانا منا بأن إلطالب هو محور إلعملية إلتعليميةة ونن وةو ا إلتعلةيس ملةةولية مةةترنة بةين
إلطالةةب وإلنليةةة نمة ينس هةةبإ إلنتيةةب ليويةةب لةةا تلةةاماتنس ديمةةا يية

ةةمان وةةو ا إلتعلةةيس

وما ن ته إلنليةة للتأهةل لت تمةا يملةين نن يح ةلنس لةا إلعمةل ب يوابيةة لردةأل ملةتو إ إ
وتحقيق إرتقا إلعملية إلتعليمية
وحدة ضمان الجودة
كلية الطب جامعة المنوفية

يشتمل الكتيب على :
-1

مان وو ا إلتعليس

 -2معلومات تممك ن معايير إا تما

رؤية كلية الطب جامعة
المنوفية
نن تنون نلية معتم ا ننا يميا بإت لمعة محلية وإقليمية و ولية تتميل بالريا ا دا وو ا إلتعليس
.إلطبا وإلر اية إلصحية

رسالة كلية الطب
جامعة المنوفية

إن تلتة ةةلس نلية ةةه إلطة ةةب – وامعة ةةة إلمنودية ةةه بتي ة ةري طبية ةةب بةة ةةر طبقة ةةا للمعة ةةايير إلقومية ةةة
،  ق ة ةةا إر ل ة ةةا تلبي ة ةةة إحتياو ة ةةات ل ة ةةوق إلعم ة ةةل إلمحل ة ةةا وإإلقليم ة ةةا، إ نا يمي ة ةةة إلمروعي ة ةةة
 حريصة ةةا، لمية ةةة لتطة ةةوير إلممنة ةةة وإلي مة ةةة إلطبية ةةة إلمق مة ةةة

بو ممة ةةارا دة ةةا إو ة ة إر نبحة ةةا

لة ةةا إلت ة ة ريب وإلتعلة ةةيس إلملة ةةتمر بمة ةةا ي ة ة س ي مة ةةة إلموتمة ةةأل و إلبيةة ةةة إلمحيطة ةةة دة ةةا إطة ةةار
. إإللتلإس بأيالقيات إلممنة

Vision of Menoufia Faculty of Medicine
To be academically-accredited college with local, regional, and
international reputation for having a leading role in the field of medical
education and health care provision.

Mission of Menoufia Faculty of Medicine
The Faculty of Medicine, Menoufia University is committed to graduate a
physician in accordance to the National Academic Reference Standards,
who is able to meet the needs of local and regional market, skilled in
conducting scientific researches that

participate in developing the

profession and the provided health care, and keen on continuous

training and education to support the service provided to the community
and surrounded environment in the frame of commitment to the ethics
of the profession.

القيـم الحاكمـــة
تتبنى كلية طب المنوفية القيم االتية :

قدسية العلم

االمانة العلمية
العدالة
الشفافية
السعى الجاد للتميز
العمل بروح الجماعة

اإللتزام بآداب المهنة

األهداف اإلستراتيجية لكلية الطب جامعة المنوفية

 -1ضمان الجودة للحفاظ علي اإلعتماد األكاديمى المستمر.

 -2خريج عصري متميز ينافس محلياً واقليمياً.

 -3بحث علمى تطبيقي لمواجهة تحديـات العصر من األمراض .

 -4تطوير قطاع الدراسات العليا طبقاً لالئحة الدراسية.

 -5زيادة المشاركة المجتمعيـة والتواصل مع الخريجين.

 -6تنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية .

 -7تعزيز الوضع التنافسي وتنمية الموارد الذاتية

 -8التحسين والتطوير المستمر بناءاً علي أراء المستفدين .

معلومات عن ضمان جودة التعليم
واإلعتماد
ما معنى ضمان جودة التعليم؟
هو نظاس إيلي للنلية للتحقق من نن إلمعايير إلميتل ة لعناصر إلعملية إلتعليمية متوإدقة مأل
رلالة إلنلية نما تتوإدق مأل إلمعايير إلمناظرا لما لوإ
ملتو وو ا در

لا إلملتو إلقومي نو إلعةالمي ،ونن

إلتعلس تعتبر مالةمة نو ت وق توقعات إلملت ي ين إلنماةيين من إلي مات إلتي

تق مما إلممللة إلتعليمية.

لماذا ننشد الجودة في التعليم؟
 ل ةمان حةق إلطالةب دةي إلحصةول لةا تعلةيس وية يمننةه مةن نن يتبةون منانةة مرموقةة دةي
إلموتمأل و من إلمنادلة دي لوق إلعمل محليا و الميا .
 ل مان حق إلموتمأل دي إلحصول لا يريوين يقابلون توقعاته وإحتياواته ويلبون متطلبات
إلتنمية
 انتلةاب ثقةة إلموتمةأل إلمحلةي وإإلقليمةي وإلة ولي دةي نتةاة وميروةات إلتعلةيس إلعةالي دةي
مصر،

ماهي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد ؟
هةي هيةةة ملةتقلة تةس إنةةامها بصة ور إلقةانون رقةس  ٢2للةنة  2٠٠٢وإلقةرإر إلوممةور رقةس
2٢للةنة  2٠٠٢ب صة إر اةحتةه إلتن يبيةة .وهةي تتبةأل مباةةرا لةرةي

إلةول إر وهةي ملةةولة ةن

مان وو ا إلتعليس و إا تما للبرإم وإلممللات إلتعليمية دي مصر بنادة ننوإ ما وملتوياتما

ورسالة الهيئة هي إارتقا بوو ا إلتعليس و تطويره إلملتمر لنلةب ثقةة إلموتمةأل دةي ميرواتةه
وإ تما إلممللات إلتعليمية ودقا لرلااتما ونه إدما إلمعلنة؛ وبلك من يالل نظس وإو إر إت تتلس
باالتقاللية وإلع إلة وإلة ادية.

ماذا يعود على من تطبيق نظم الجودة في كليتي؟
إن تطبيق نظم الجودة يجعلك في محور العملية التعليمية ويكفل لك حقوقًا عديدة منها :
ة س إلتمييةل بةين إلطةالب بتةودير دةر

 -إلتةلإس إلممللةة بالع إلةة و

إلةتعلس إلمتنادةةة

للوميةأل و إلع إلةة دةي إلتقيةيس و دةي تقة يس لةبل إلة س إلميتل ةة بمةا ي ةمن إلملةاوإا
بين إلطالب.

 -إرتقةا

إلممللةة بمحتةو

إلتعليمةةي ليحقةق إلمعةايير إ نا يميةةة إلقوميةةة و

إلبرنةةام

إلتةي ت ةمن إنتلةابك لموإصة ات إليةري
تحصل ليما مما يتيح لك إلتناد

إلةةما ا إلتةةي

إلمالةمةة لنةو و ملةتو

دي لوق إلعمل.

 -تودر إلممللة إلمصا ر إلمتع ا وإلح يثة و إلنادية لتعلمك

 ت ةأل إلممللةة قوإ ة لتقيةيس ن إةةك بع إلةة ومو ةو ية وإلتةلإس با هة إت ري

إلمطلوبةة مةن

إلمقررإت( ميروات إلتعلس إلملتم دة )من إلمقررإت وإلمعلنة لك.

 -تةةودر إلممللةةة لةةبل إلة س إلطالبةةي إلميتل ةةة لةوإ

إلة س إ نةةا يمي نو تةةودير

مواات إ نةطة إلطالبية وإلي مات إلصحية وغيرها .

 تلةةتطلأل إلممللةةة ر ةةا كتودرها بم

ةةن إلمقةةررإت وإ نةةةطة إلتعليميةةة ولةةبل إلة س إلتةةي

تحلينما لتالقي إحتياواتك

 -تحترس إلممللة رنيك و تةرنك دي إتياب إلقرإر وتتعامل مأل ةنوإك بو ية و ة ادية .

جودة التعليم مسئولية من؟
إن وو ا إلتعليس تمثل مصلحة مةترنة للطالب و إلممللة إلتعليمية وإلموتمأل وإل ولة ولبلك دمي
ني ا ملةولية مةترنة ،لنل طر من إ ط إر
 دال ولة تودر در إ طة إر)ن

إلتعلس إلوي إلمتلاوية للوميأل وت أل إلقوإنين وإلليالات

إلموتمعيةةة إلمعنيةةة مةةن يرتبطةةون بعمةةل إليةري

وننةةةطة إلممللةةة مثةةل

ةةا إلنقابةةات إلممنيةةة – نصةةحاب إلعمةةل – ومةةات إلتوظية

إليريوةون – إلموتمةأل إلمحلةا ...إلة
إلتعليميةة بة إ مةن إلتيطةيط حية
يعنة

إلمعنية ور مح ديه.

إلتةةا يقصة ها

( لمةا ور نلالةي دةي وميةأل م إرحةل إلعمليةة
يوةب نن تةةارك ب ا ليةة دةي تصةميس إلبةرإم

إحتياوةات إلموتمةأل و متطلبةات لةوق إلعمةل ،و مةرو إر بالتن يةب حية

إلومةات إلموتمعيةة نمةانن إلتة ريب للطةالب و تلةاهس دةي إإلةة إر

بمةا
تةودر

ليةه وتقييمةه .نمةا

يقة س إلتذبيةة إلرإوعةة للممللةة

ةن ملةتو إليةري

حتةا تةتمنن إلممللةة مةن تطةوير

ن إةما بما يحقق متطلبات إلموتمأل وتنتلب ثقته.
 نمةا إلممللةات إلتعليميةة دمةي إلملةةول إلمباةةر ةن وةو ا إلتعلةيس بمةا ،ويةةترك دةي تلةكإلملةولية إلقيا إت إلوامعية ون

ا هيةة إلت ري

وإلعاملون وإلطالب نل دي منانه.

ما هو االعتماد؟
إا تما بصورا امة هو ةما ا من ومة تقويس ياروية مانحة لال تما ) ق تنون حنومية نو
غير حنومية) بأن إلممللة إلمعتم ا تلتودي معايير إلوو ا إلمح ا من قبل تلك إلومة.
ويعني هبإ نن إا تما للممللات إلتعليمية دي مصر هو إا ت إر

إلب تمنحه إلميةة إلقومية

ل مان وو ا إلتعليس وإا تما للممللة إلتعليمية إبإ تمننت من إثبات نن ل يما إلقة را إلممللةية
وتحقةق إل ا ليةة إلتعليميةة ودقةا للمعةايير إلمحة ا مةن إلميةةة ،ولة يما مةن إ نظمةة إلمتطةورا إلتةي
ت من إلتحلين وإلتعليل إلملتمر للوو ا .
أي أن الهيئـة بمنحهـا االعتمـاد لمؤسسـة مـن مؤسسـات التعلـيم العـالي تعلـن ثقتهـا بـنن

المؤسسة يتحقق فيها اآلتى :

 لما رلالة تليق بممللات إلتعليس إلعالي. -ترة ها نه إ

مح ا ومالةمة.

 -تتلس بالمص إقية وإلنلإهة.

 لما ق را ممللية تمننما من تحقيق رلالتما. -تظمر دا لية تعليمية.

 -لما نظاس للتقويس إلبإتي وتلتي س نتاة هبإ إلتقويس للتحلين و إلتطوير إلملتمر.

 تحقةق بال عةل رلةالتما إلمعلنةة و لة يما مةن إلتنظةيس و إلمةوإر إلبةةرية و إلما يةة مةا ين ةل لمةاإلتم إررية تحقيق إلرلالة ل ترا لمنية ا تقل ن م ا صالحية إا تما .

ما معنى أن أتخرج من كلية معتمدة؟
إن حصةول نليتةك لةا إا تمةا ينلةبما ثقةة إلموتمةأل و يوعةل إلةةما ا إلصةا را نمةا
محةل تقة ير مةن لةوق إلعمةل ،دةالطالب إلةبين يتيروةون دةا وامعةات مرموقةة تحقةق متطلبةات

إلوو ا تتوإدر لمس در

مل ند ل من غيرهس من يريوي إلممللات غير إلمعتمة ه ،لةوإ دةي

بل هس نو ياروما.

كيف تحصل كليتي على االعتماد؟
تتم عملية االعتماد من خالل الخطوات التالية :
 -1تتق س إلممللة بطلب إلتق س لال تما

 -2إبإ وو ت إلميةة نن إلممللة تتوإدر لما إلةروط إلممهلة للتق س د نما تيطرها بالموإدقةة لةا
إلتق س و تحثما لا إ إ رإلتما إلبإتية ودقا للنمابج إإلرةا ية إلتي تودرها إلميةة .

 -3تل إلممللة إلرلوس إلمقررا و تقوس ب

إ إل رإلة إلبإتية لتق يمما للميةة .

 -4تةنل إلميةة دريقا من إلمرإوعين لمرإوعة إل رإلة إلبإتية وإلوثةاةق وإلملةتن إت إلتةي تتقة س بمةا
إلممللة .

إل ريةق بليةارا تممي يةة للممللةة لتح ية ميعةا وننةةطة وت اصةيل إلليةارا إلمي إنيةة

 -٢يقوس رةةي

إلتي ليقوس بما إل ريق لتقييس إلممللة.

 -٢يقوس دريق إلمرإوعين ب و إر إلليارا إلمي إنية للتحقةق مةن إلةتي ا إلممللةة لمعةايير االعتمـاد
من خالل :

 -إإلطال

لا إلملتن إت ) محا ر إلموال  ،نورإق إ لةلة و إإلوابة(

 إلمالحظة ( تقييس إلمنةآت  ،إ نةطة إلتعليمية ،إ نةطة إلطالبية) -مقابالت مأل إ ط إر

إلمعنية )إلطالب ،إلقيا إت ،ن

ا هيةة إلت ري  ،إلعاملين )

ما هي معايير االعتماد التي حددتها الهيئة؟
تقوم الهيئة بتقييم مؤسسات التعليم العالي بناءا على اثنى عشر معيا ار وهم كاآلتي :
 -1إلتيطيط إالترإتيوا

 -2إلقيا ا و إلحونمة

 -3إ إرا إلوو ا و إلتطوير
 -4ن

ا هيةة إلت ري

و إلميةة إلمعاونة

 -5إلومال إا إر

 -6إلموإر إلمالية وإلما ية

 -7إلمعايير إانا يمية و إلبرإم إلتعليمية

 -8إلت ري

و إلتعلس

 -11إلبح

إلعلما وإانةطة إلعلمية

 -9إلطالب وإليريوون
 -11إل رإلات إلعليا إلمص إقية وإايالقيات
 -12إلمةارنة إلموتمعية وتنمية إلبيةة

هل لشهادة االعتماد مدة صالحية ؟
تلر صالحية ةما ا إا تما إلتي تمنحما إلميةة للممللة لم ا يم

لنوإت و يتس تو ي ها
إلتطةور إلةب

بةبإت إإلوة إر إت و إلقوإ ة إلمطبقةة لال تمةا نول مةرا ويو ةأل دةي إا تبةار مة
حققته إلممللة يالل إل ترا إلمنق ية منب إ تما ها إ يير.

ماذا يحدث بعد االعتماد؟
 تي أل إلممللة إلمعتم ا يالل دتةرا صةالحية إلةةما ا إلوة إر إت إلمتابعةة وإلمرإوعةة إل وريةةمن يالل إلتقارير إلبإتية إللنوية إلتي تق مما إلممللة وما تقوس بةه إلميةةة مةن ليةارإت للتأنة
من إلتم إررية مقومات إا تما .

 إبإ تبةين مةن ن مةال إلمتابعةة نن إلممللةة إلتةي تةس إ تما هةا دقة ت نحة إلةةروط إلمقةررالال تما نو إرتنبت نية ميال ات نو تع يالت دي نةاطما نو برإموما نو غيرت تذيي إر ووهريا

دي غر ما نو رلالتما بما يوعلما غير ملتودية لمعةايير إا تمةا نةان لمولة
وق

إ إرا إلميةةة

نو إلذا إا تما بحلب ولامة إلميال ة.

ماذا يحدث لو لم تستوف كليتي معايير االعتماد؟
 -دي حالة

س إلتي ا إلممللة بعض معايير إلوو ا– غير إلحانمة -تيطر إلميةة إلممللة

بتقريةر م صةل يحة

إلمطلةوب وتحة

إلمعةايير إلتةي لةس يةتس إلةتي امها وني يةة إلتحلةين الةتي ا إلملةتو

إلمة ا إلتةي ت إرهةا منالةبة الةتي ا ووإنةب إلقصةور حية

يةتس إ ةا ا إوة إر

إلتقويس مرا نير وإص إر قرإر نماةي ا تمنح بع ه إلممللة مملة نير

 -إبإ لةس تلةتو

إلممللةة معةايير إا تمةا – لةا إ ية

إلمعةايير إلحانمةة و هةي إلمتعلقةة

بالمعايير إ نا يمية ،وإلبرإم وإلمقررإت ،وإلتعليس وإلتعلس يص ر إلقرإر بع س إا تما و يحال

إ مةر للةولير إلميةت

إلمنالبة دي

.وللةولير وبالتةةاور مةأل إلميةةة إتيةاب نحة إإلوة إر إت نو إلتة إبير

و إلقانون ونحنامه ومن قبيل بلك:

 تأهيل إلممللة لي ن قتما .

 إللإمما بتذيير إ إرتما .

قبول طالب و بأقلامما حتا تتس إلتي ا معاييرها

 إيقا

كيف أساعد كليتى على الحفاظ على االعتماد ؟
إن ورك دةي منظومةة
لباقي إ ط إر

ةمان وةو ا إلتعلةيس إيةل نليتةك  ،هةو إلة ور إ لالةي بةل وإلمحةرك

إلمةترنة معك .و لني تنون مةارنا بايوابية دي تلك إلعمليات ليك نن تتعر

لا حقوقك ووإوباتك بو وح و ليك م إر اا إآلتي :
 -إقة نر ليةل إلطالةب إليةا

لةا معردةة نظةاس إل إرلةة بمةا ،وني يةة

بنليتةك وية إ ،وإحةر

إلتحاقك بالتيصصات إلميتل ة بما ،ونبلك نظس إامتحانات وإلقوإ

 -تعةر

إلمنظمة لما .

رلةالة إلنليةة /إلمعمة  ،ويطتمةا إلملةتقبلية ،وةةارك ب نريةك دةي مليةات إلتحلةين

وإلتطوير .

 -إحةر

لةا تمثيلةك دةي إتيةاب إلقة إررإت بنليتةك ،ودةي و ةأل يطةط إلتطةوير وإليطةة

إإللترإتيوية للنلية ،وبلك من يالل إةرإك ممثلين نةك و ةن لمالةةك دةي إللوةان إلميتل ةة
بالنلية .

 -تابأل ما يح

دي نليتك  /معم ك دي

و معايير إلوو ا لتلماس دي إلتطوير.

 -إلةأل نلةتاب نةل مقةرر تقةوس ب إرلةته ةن نهة إ

رإلتك له ( ميروات إلتعلس إلملتم دة ) و إحر

 -إحر

إلمقةرر ومةا يوةب نن تتعلمةه مةن يةالل
لا ق إر ا توصي

إلمقرر.

لا تأ ية ما يلن إليك من تنلي ات وق إر إت وةارك ب ا لية دي إلمناقةات إلتةي

تطرح إيل قا ات إلمحا رإت ،وإطرح نلةلة ها دة وبنا ا.

 ت ا ةل مةأل نلةاتبتك ،لتطبيةق نلةاليب إلةتعلس إلح يثةة ) إلةتعلس إإللنترونةي – إلةتعلس إلةبإتي ...إل (  ،وإلتي تم

إلا تلليحك بممارإت نلاليه يطلبما لوق إلعمل.

 ةارك دي برإم إلت ريب إلتي تعق ها إلوامعةة ،بمةإلمعلومات وإلمعار .

تنميةة مما إرتةك ،وإنتلةاب ملية مةن

 -إحةر

لةا إالةت ا ا مةن مةوإر نليتةك /معمة ك ) منتبةة ونومةلا حالةب يلةي ،ون وإت

 -إحر

لا تقييس مليتي  :إلتعليس وإلتعلس ،إلب تت ا ل يالله مأل نلةاتبتك  ،ونن تنةون

إلمعامل ...إل ( ونحلن إلتي إس هبه إلموإر  ،دمي من نولك.

مو ةو يا إلةا نقصةا إلة روات ،حتةا يتحقةق إلمة

إلمروةو مةن هةبإ إلتقيةيس ،و ةا ا مةا

يوةر هةبإ إلتقيةيس مةن يةالل نلةاليب رلةمية مثةل إالةتبيان إلةب
ت ري

يةتس إلةتي امه دةي نمايةة

إلمقرر ،نو بالتي إس نلاليب غير رلميه مثل نن يلألك نح نلاتبتك ن نريةك دةي

مقرر رإلي ما نو ن ي مه تعليمية نير تتلقاها بالنلية/إلمعم .

 تحةل باللةلوك إإليوةابي وتيةل ةن إللةلبية ،د ةي حالةة ة س ر ةاةك ةن ن ةةي بممللةتكإلتعليميةة ،دالبة مةن توصةيله للملةةولين ،و ةا ا مةا لةو

توة بالنليةة/إلمعمة يليةة منالةبة

التقبال ةنوإك دأحلن إلتي إمما.
 -إحةر

لةا مناقةةة نلةتابك دةي نتةاة إامتحانةات ،لنةي تقة

لةا نلةباب نيطاةةك ،لتعمةل

لا تونبما دي إامتحانات إلقا مة.
 -إحر

لا إلتوإصل إل إةس مأل إلرإة إ نا يمي إليا

بك ،ونلأله ن نل ما تري  ،وإطلب

نصيحته بالتمرإر.
 ةارك ب ا لية دي إلن وإت إلعلمية ،وإو إر إلبحو إلتي يتس تة ريبك مةن ياللمةا لةا لممةارإتإلعقلية وإلعملية إلتي يتطلبما لوق إلعمل.
 ةارك ديما ترإه منالبا لك من إ نةطة إلطالبية .-

نة ليةارا إلمةرإوعين إلتةابعين للميةةة إلقوميةة ل ةمان وةو ا إلتعلةيس وإا تمةا لنليتةك ،إحةر
لا إم إ هس بالمعلومات إلصحيحة ون إلمبالذة ن ما يطلب رنيك دي هبإ إلةأن.

هل لي دور خارج حدود كليتى ؟
 ةةارك ممللةتك دةا بةرإم إلتو يةة إلموتمعيةة وإلية مات إلبيةيةة ،دمةي وةل ا يتوة نل مةنمتطلبات إنتلابك لممارإت إلعمل.
 -إحةر

لةا إلمةةارنة إل عالةة دةي إلومةو إلقوميةة إلما دةة إلةا تحلةين و تطةوير إلتعلةيس دةي

مصر من يالل إلمةارنة دي إالتبيانات وإالت تا إت إلتي تطرحما إلميةة إلقومية ل مان
وو ا إلتعليس من يالل موقعما إالنتروني.

لدي تساؤالت أخرى ،ماذا افعل؟
يمننك إل يول لا موقأل إلميةة وتص ح محتوياته ولتو إإلوابة لا إغلب نلةلتك
ني ا توويه ما تري من نلةلة وإلت لارإت من يالل إلول إليا

إلمتيصصون بالر

ليما.

بال س إل ني و لو

ويمننك
يقوس

بعض المفاهيم األساسية والمصطلحات

 ضمان الجودة :إلعملية إلياصة بالتحقق من نن إلمعايير إ نا يمية وإلممللية إلمتوإدقة مأل
رلةالة إلممللةة إلتعليميةة قة تةس تح ية ها وتعري مةا وتحقيقمةا لةا إلنحةو إلةب
إلمعاييرإلمناظرا لما لوإ

لا إلملتو إلقومي نو إلعالمي.

 معايير االعتماد :إلمعايير ها إلح إ نا إلمطلوب توإدره ل
ةةو م

يتوإدةق مةأل

إلممللة ويتس إا تمةةا دا

إلتي ا إلمملل ةةة لما وها تةتمل لا ثمانية معايير ترتبط بق را إلممللة

وثمانية معايير ترتبط بال ا لية إلتعليمية لما.
 رسالــة الكليـــة :هةي إلووةه إلةب يعبةر ةن إلنليةة وموةال ملمةا وتعتبةر إلمووةه إ لالةا
لنادة ننةطتما وتو ح هويتما ومابإ تلعا إلا تحقيقه.
 الطـالب المتعثـرين  :بوو صةعوبات تعلةس ومةن لةس يحققةوإ إلنتةاة

إلتعليميةة إلملةتم دة

وإلمعر ون للرلوب .
 المجتمع المحلى  :نادةة إادة إر وإلممللةات وإلومةات إلتةي لمةا إهتمةاس نو مصةلحة مةا مثةل
إلنقابة إلممنية إلمرتبطة بب إرم إلممللة ،وند إر وممللةات إلموتمةأل إلمة ني إلتةي تتعامةل مةأل
إلممللةة نملةتملنين لية ماتما  ،نو يقومةون بتةودير نمةانن للتة ريب  ،نو يةةنلون إلموتمةأل
إلمحلي للممللة وذرإدي  ....إل .
 المشاركة المجتمعية  :إان ماج إل عال بين إلموتمأل وإلممللة من يالل إلماس متبا ل دا
ومو متوإصلة لتحلين إلتعليس وليا ا دا ليته وحل مةنالت موتمعية وتقة يس ية مات دة إر ه
وممللاته بما يعو بالن أل وإل اة ا لا إلموتمأل و لا إلممللة إلتعليمية .

 التخطيط االستراتيجـي  :تح ي رمية ورلةالة إلممللةة وغاياتمةا ونهة إدما إإللةت إرتيوية إلتةي
يوب نن تحقيقمةا دةي دتةرا لمنيةة طويلةة ) ٢لةنوإت دةأنثر ( ونةبلك إلولةاةل إلاللمةة لتحقيةق
بلك .
 الخطة التنفيذية إلستراتيجيـة المؤسسة :تت من ميتل
ةترتيوية ،مةأل تح ية
بمةا مةن نوةل تحقيةق نهة إدما إإلل إ

إ نةطة وإلمماس إلمطلوب إلقياس
قيةق للملةةوليات وإلوة ول إللمنةي

وممةرت إلمتابعة وإلتقييس ،وملتويات إإلنوال.
إ
 االستبيــان  :ن وإت مقننةة الةتطال نر

نو توميةأل بيانةات ةن مو ةو  /مو ةو ات

مح ا وتع ودقا لةروط لمية ويتس تحليل نتاةوما إحصاةيا لمعردة إآل إر .
 توصيف البرنـامج/المقـرر :ي ةس تح ية إ للمعةايير إ نا يميةة وإ هة إ
إلملةتم دة وإلةت إرتيويات إلتة ري

وإلتقةويس ،ويحة

وإلنتةاة إلتعليميةة

إلمقةرإرت إل إرلةية وتوليةأل لةا اتما ونةل

مايرتبط بالبرنام لنواح تن يبه.
 التعلم التعاوني :إلتعلس إلتعاوني هو نللوب تعلس من يالله يعمل إلطالب
غير متوانلة( ت س ملةتويات معرديةة ومماريةة ميتل ةة ) لتحقيةق هة
يترإوح

من مومو ات

تعليمةي –مةةترك،

ند إر ما بين  ٢-4ندة إر ونحة ملةلمات إلةتعلس إلتعةاوني ننةه ا يلةمح للطةالب نن

ينونوإ متلقين للبيين ،بةل يةتس حةثمس لةا إلمةةارنة إل ا لةة دةي إلةتعلس ليت ةا لوإ مةأل لمالةمةس
ويةرحوإ لمس ما تعلموه ويلتمعوإ لوومات نظرهس ،ويةوأل بع مس إلبعض وي مه.
 الـتعلم الـذاتي :قة را إلطالةب لةا إالةتمرإر دةي تنميةة ق إرتةه ومما إرتةه إلمعرديةة وإلبهنيةة
وإلممنية بإتيا ،وبلك بيال

إلطرق إلنمطية دي إلتعلس .

 التـدريب الميـداني  :تة ريب دةا موةال إلعمةل إلةب يعة إلطالةب لاللتحةاق بةه مثةل إلتة ريب
بالمصانأل وإلملتة يات وإلم إر  ...إل .
( نـواتج الـتعلم المسـتهدفة( مخرجـات الـتعلم  :مةاينبذا نن ينتلةبه إلمةتعلس مةن معةار
وممةارإت وإتواهةات وقةيس وتعنة

إلمعةايير إ نا يميةة ،وقابلةة للقيةا  ،ونةبإ تةرتبط بةةنل

وإ ح بالطرق إلميتل ة لتقويس إلطالب.
 السـاعات المكتبيــة  :لةا ات محة ا يتوإوة بمةا ن

ةا هيةةة إلتة ري

بمنةاتبمس الةتقبال

إلطالب ومناقةة نية مةنالت تعليمية ترتبط بمس وإلعمل لا إرةا هس لحلما.
 تقويم الطـالب :مومو ة من إلطرق إلتي من بينما إامتحانات تقرها إلممللة لقيا

م

إنوال وتحقيق نتاة إلتعلس إلملتم دة )ق رإت وممارإت إلطالب إلمعردية وإلبهنية وإلممنية)
من برنام تعليمي نو مقرر

معلومات تهمك عن دور وحدة ضمان الجودة
 وح ة

مان إلوو ا بالنلية ملةولة ن إلتحقق من معايير

يةمل من وإمتحانات وطرق ت ري

مان وو ا إلتعليس بما

ومنان منالب نةطة إلتعليس وإلتعلس

 تقوس بنةر ثقادة إلوو ا إيل إلنلية وبلك بعمل ورش مل ون وإت
 تقوس بأ مال إلمرإوعة إل إيلية للتان من إلةتي ا إلمعاييروإلممةةرإت إلممهلةة للحصةول
لا إا تما

 نتابة إل رإلة إلبإتية وإلتقرير إللنو للنليةللنلية

ماذا فعلت الكلية لتحقق معايير ضمان جودة التعليم
فى مجال التخطيط اإلستراتيجى :


مل تحليل بيةا ربا ا ب رإلة إلبيةة إل إيلية وإلياروية للنلية

 و ةةعت إليطةةة إالةةترإتيوية للنليةةة وصةةياغة إاه ة إ
صياغة رمية ورلالة نلية إلطب

 و عت يطة إلبح

وإلذايةةات ويطةةة إلتن يةةب وإ ةةا ا

إلعلما للنلية

 و أل يطة إلي مات إلموتمعية و تنمية إلبيةة

فى مجال التعليم:
 و أل ليالات للتعليس وإلتعلس
 تح ي

برنام بنالوريو

إلطب وإلورإحة لنلية طب إلمنودية وصياغة إ ه إ

إلة ة ةةتعلس إلملة ة ةةتم دة ( تة ة ةةس إلتح ة ة ة ي

دة ة ةةا

و نوإت

ة ة ةةو إلمعاييرإلمروعية ة ةةة إ نا يمية ة ةةة إلقومية ة ةةة

 NARSوإلتا تح موإص ات إليري وما يللس له من معار وممارإت)
 توصة ةةي

إلمقة ةةررإت وإلب ة ةرإم ( برنة ةةام إلنلي ة ةة :بنة ةةالوريو

إلمنودية وتوصي

إلطة ةةب و إلو إرحة ةةة وامع ة ةة

مقررإته -برإم إل رإلات إلعليا – مقررإت إل رإلات إلعليا)

 إنةا معامل ممارإت ل مان إنتلاب إلممارإت إانلينينية لطالب إلمرحلة إانلينينية
 توميل قا ات رو
 تح ي

إنلينينية بتقنيات إلتعلس إلح يثة

معامل إلطالب -:معامل نقلاس إلملتولووا و إلنيميا إلحيوية

 oومعامة ة ة ةةل نقلة ة ة ةةاس إلط يلية ة ة ةةات و إلبة ة ة ةةاثولووا وإلمينروبيولة ة ة ةةووا ونة ة ة ةةبلك معامة ة ة ةةل
إل ليولووا ومعامل قلس إلتةريح
 توميةل قا ةات إلة ر وإلمة روات وإلمعامةل بةةأوملا للعةرض إل عةال مثةل إومةلا إلنمبيةةوتر
وإل إتا ةو ولبورإت بي ا وةاةات رض .
 و أل برنام إلتعلس إلمتووه للموتمأل


ةةس إلة ةةتعلس إلةةةبإتا وتة ةةويأل إلة ةةتعلس إلمعتم ة ة
إالنترونية لعمل وتق يس إبحا

لة ةةا إلطال ةةب وإل ةةتي إس إلطة ةةالب للمنتبةةةة

لمية ومةرو ات وحل مماس و تنلي ات

فى مجال تقويم الطالب :
 تح ي
 ب

إلننتروات وإم إ ها بأوملا نومبيوتر.

تطبيق إإلمتحانات إإلنلينينيةOSCE

 تح ي

قا ة إإلمتحانات

 تح ي

اةحة نظاس تقييس إلطالب وو أل معايير للورقة إإلمتحانية

فى مجال دعم الطالب
 و عت يلية للنة

ن و س إلطالب إلمتعثرين ور اية إل اةقين.

 ن ت يا ا طالبية لعالج إلحاات إلمر ية من إلطالب.

فى مجال المصداقية واألخالقيات
 مل يلية لتلقا ةناو إلطالب وإلر

ليما

 و أل ميثاق نيالقيات إلطالب

سياسات الكلية فى مجال التعليم والتعلم
ج

( )1اإلهتمام بتحديث البرامج االكاديمية دوريا بما يتوافق مع المعايير ويواكب التطـورات
العلمية
( )2إتبــــاع األســــاليب الحديثــــة للتعلــــيم والــــتعلم  :إلة ةةتعلس بطريقة ةةة حة ةةل إلمةة ةةنالت .إلتعلة ةةيس
إإللنترونا و إلتعلس إلمووه للموتمأل ب إ من إل رق إاولا

( )3إرساء دعائم التعلم المعتمد على الطالب وغرس قيم التعلم الذاتى والتعلم المستمر

إ رإج ممارلات إلتعلس إلةبإتا
روض.

ومةةرو ات و تقة يس

ةمن روةات ن مةال إللةنة مثةل مةل نبحةا

()4االهتمام بتحسين مهارات الطالب العملية واالكلينيكية وأنشطة التدريب الميداني :
معمل إلممارإت وتح ي

معامل إلطالب

()6العمل على الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية:
 -1إو إر إيتبارإت ورية لا م إر إلعاس.
-2

مل محا رإت تنةيطية للطالب بص ة ملتمرا.

 -3ليا ا نلبة إ لةلة إلتا تقي

ممارإت إل مس وإلق را لا حل إلمةنالت .

()8اإلرتقاء بسبل دعم الطالب ( دعم المتعثرين ورعاية الفائقين)
()9العمل على ضمان جودة الكتاب الجامعى:
 -1إحتوإ إلنتاب لا إ ه إ

إلتعليمية ونبلك نمابج إلتقويس .

()12االهتمام بمتابعة الخريجين كرافد للتحسين المستمر:

 -1تةويأل إاتصال إل ور باليريوين من يالل منالبات متع ا مثل ممتمر إلنلية .
 -2إلتقصا ي إر نمانن مل إليريوين ن ي إ إليريوين إلممنا وإليلقا
 -3إلتقصا ي إر إليريوين ن برنام إلنلية ودا لية طرق إلت ري
 -4إإللت ا ا من إلتذبية إلرإوعة دا تح ي

إلبرإم وطرق إلت ري

.

وإلتقويس .

تحديث الئحة نظام تقييم الطالب في كلية طب المنوفية

تم

تم

هبه إلالةحة إلمع لة إلا تحقيق ننبر ق ر ممنن من إلع إلة بين وميأل إلطالب نما

إلا نن ينون إلتقييس مو و يا و يقي

نل ميروات إلتعلس إلملتم دة .ومن نهس بنو ها:

معايير الورقة االمتحانية :من حيث المضمون.
 -تنوع األسئلة بين إللمل و إلصعب لقياس الفروق الفردية بين إلطالب بحي

تحتو

لا:

ن)  %٢٠للطالب إلمتولط.
ب)  % 1٢للطالب دوق إلمتولط.
ج)  % 1٢للطالب إلمتميل.

)  % 1٠للطالب إل اةق تحتو

تنوع األسئلة بين- :

لا نلةلة لتب إ وإلت نير.

ن) األسئلة المقالية القصيرة أو الطويلة مح ا إلعناصر.

ب) األســـئلة الموضـــوعية و إلتةةي ق ة تنةةون إيتيةةار مةةن متع ة نو تنملةةة نو ص ةوإب و يطةةأ نو
ملإووة.

ج) الحاالت أو حل المشكالت.

االمتحانات الشفوية لونتين ميتل تين للة و .و مل بنك نلةلة للة و يلتلس به وميأل إلممتحنين
إل إيليين و إليارويين لتحقيق ننبر ق ر ممنن من إلع إلة بين إلطالب.

آلية الكشف عن الطالب المتعثرين
من يالل مرإقبة روات إ مال إللنه و متابعة نلب إلذياب وإلح ور للطالب

آلية دعم ورعاية الطالب المتعثرين
 .1تنظةةيس حلقةةات نقاةةةية وإرةةةا ية يقةةوس بمةةا ن

ةةا هيةةةة إلت ة ري

إلميتةةارين مةةن إ قلةةاس

وإلطالب ومرإوعه ما يصعب ليمس من إلمقررإت مأل إالتعانه بالطالب إل اةقين

.2

ن إنتةا

حاات تعثر بلبب مةانل إوتما ية نو ماليةة يةتس مناقةةة هةبه إلمةةنالت

لا إن إر مأل إلطالب للح اظ لا إليصوصية وإللرية

آلية تشجيع الطالب الفائقين
 -تنةةريس إلطةةالب إل ةةاةقون بصةةور متع ة ا منمةةا

مةةل لوحةةة ةةةر للطةةالب إلمت ةةوقين دةةي نةةل

إامتحانات نثنا إلعاس إل رإلي إو توليأل ووإةل مالية وةما إت تق ير.
 -تنريس إوإةل إل دعات

إاحت تال بالعي إللنو للنليه.

آلية تلقي شكاوي الطالب
حرصا لا حةل ن مةةنالت قة يتعةرض لمةا إلطةالب و إيمانةا بأهميةة ر ةا هس حتةا يتمننةوإ

مةةن إالةةت ا ا مةةن نةةل نووةةه إلعمليةةة إلتعليميةةة دق ة و ةةعت إلنليةةة يليةةة لتلقةةي ةةةناو إلطةةالب و

تهدف هذه اآللية إلى :
 إلحر

لا لةرية إلةةنو .وإلحر

لةا ة س ت ةرر إلطالةب بلةبب ةةنوإه.مأل لةر ة

إلبت دي إلةنو

آلية تلقي الشكاوي :شكاوي الطالب تستقبل من خالل :

 صةةنا يق ةةةناو إلطةةالب (صةةن وق نمةةاس نةةل مةةن منتةةب ر ايةةة إلةةةباب ومنتةةب ةةةةون
إلطالب وإلم روات و إ قلاس إلعلمية و نماس وح ا إلوو ا).

 رملا إ قلاس إلعلمية مباةرا إما نتابة وإما ة اهة.

 مةةن يةةالل إوتما ةةات إلريةةا ا مةةأل إللةةا ا إ لةةاتبا ن
إلطالبية.

 طالب إإلتحا .

ةةا هيةةةة إلت ة ري

بالمومو ةةات

آلية كتابة الشكاوي  :نتابة إلةنو بو وح و مردق معما ما يثبتما إن نمنن

 ي إر ا نتابة بيانات صةاحب إلةةنو (إالةس ربةا ي – إل رقةة وإلمومو ةة  -رقةس إلتلي ةون
– إلبري إإللنتروني) وبلك للر ة إلتوإصل بين ن

ا إللونة وصاحب إلةنو .

