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 فا  مسابدة  غياة ندعيا  نقلا  تعار  فا  مراة داالعتمادر التعلاي  جادر  ضامدن سيدساد  تطبيا  مبادرة  إن       

 األما  هديا  علا  يحادف  دبماد العدلميا  القيدساي  للمعاديية دفقاد أنداعا  دمسسسادت  بمختلا  التعلاي  تطادية مساية 

 المبادرة  هاذ  دالتقار  دتنطاد  التنميا  عمادر هاد التعلي  ألن دذلك دالمجتمع، النهدئيين المستفيرينتدةعد   لمقدبل 

 .ف  مرة للتعلي  المستمة دالتحريث التطدية عل  العد  مضمدنهد ف 

ديسة دحر  ضمدن الجدر  بكلي  الطب جدمع  المندفي  أن تقر  هذا الرليل  للزمالء األعزاء من السادر  أعضادء   

داالعتمادر د كاذلك للتعةيا  بماد ةدما  با  الكليا   التعلاي  جادر  ضامدن دمبادر  هيئا  التارةي   للتعةيا  بمفهاد 

 لتحقي  معديية ضمدن جدر  التعلي  داإلعتمدر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمةــمق
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ةليمي  محلي  سمع  ذا  أكدريميد معتمر  كلي  تكدن أن     الطب  التعلي  جدر  ف  بدلةيدر  تتميز دردلي  دا 
 .الرحي  دالةعدي 

 

 األكدريمياااااا  القدمياااااا  للمعااااااديية طبقااااااد بشااااااة  طبيااااااب بتخااااااةي  المندفياااااا  جدمعاااااا  – الطااااااب كلياااااا  تلتااااااز  ان
 أبحاااادث إجااااةاء فاااا  مهاااادة  ذد ، داإلةليماااا  المحلاااا  العماااال سااااد  إحتيدجااااد  تلبياااا  علاااا  ةاااادرةا ، المةجعياااا 
 يااااارع  بماااااد المساااااتمة دالتعلاااااي  التااااارةيب علااااا  حةيراااااد ، المقرمااااا  الطبيااااا  دالخرمااااا  المهنااااا  لتطااااادية علميااااا 
 . المهن  بأخالةيد  اإللتزا  إطدة ف  المحيط  البيئ  د المجتمع خرم 

 
 

  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. 

 

 

  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. 

 ة ـــة الطب جامعة المنوفيـة كليـرؤي

 

  ةــة الطب جامعة المنوفيـرسالة كلي
 

Vision of Menoufia Faculty of Medicine 

 

Mission of Menoufia Faculty of Medicine 
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كماد   الكليا  مع ةسدل  متدافق  التعليمي  العملي  لعندرة المختلف  المعديية أن من للتحق  للكلي  راخل  ن د  هد 
تعتباة  الاتعل  فاة  جادر  مساتد  دأن العادلم ، أد القادم  المساتد  علا  ساداء لهد المعديية المند ة  مع تتداف  

 .التعليمية المؤسسة تقدمها التي الخرمد  من النهدئيين المستفيرين تدةعد  تفد  أد مالئم 

 

 مان المجتماع د فا  مةمدةا  مكدنا  يتبادأ أن مان يمكنا  جيار تعلاي  علا  الحرادل فا  الطدلاب حا  لضمدن 
 عدلميد  . د محليد   العمل سد  ف  المندفس 

 متطلبد  التنمي  ديلبدن داحتيدجدت  تدةعدت  يقدبلدن خةيجين عل  الحردل ف  المجتمع ح  لضمدن 

 مرة، ف  العدل  التعلي  دمخةجد  نتدئ  ف  دالردل  داإلةليم  المحل  المجتمع ثق  الكتسدب 

 

   

 ٨٠٠٢ لسن ٨٢ ةة  الجمهدة  دالقةاة ٨٠٠٢ لسن  ٢٨ ةة  القدندن برردة إنشدسهد ت  مستقل  هيئ  ه 

 االعتمدر د التعلي  ضمدن جدر  عن مسئدل  ده  الدزةاء لةئي  مبدشة  تتبع ده  .التنفيذي  الئحت  بإرراة
 دمستديدتهد أنداعهد بكدف  مرة ف  التعليمي  دالمسسسد  للبةام 

 مخةجدت  داعتمدر ف  المجتمع ثق  لكسب المستمة دتطدية  التعلي  بجدر  االةتقدء ه  ةــالهيئ ورسالة  
جةاءا  تتس  ن   خالل من دذلك المعلن ؛ دأهرافهد لةسدالتهد دفقد التعليمي  المسسسد   دالعرال  بدالستقاللي  دا 
  .دالشفدفي 

 

 ادــم واإلعتمــودة التعليـان جــضمأواًل :   
 

 التعليم؟ جودة ضمان معنى ما
 

 ؟التعليم في الجودة ننشد لماذا

 ؟ االعتمادو   مالتعلي جودة لضمان القومية الهيئة ماهي

 ؟
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 أد غية حكدمي  تكدن ةر ( لالعتمدر مدنح  خدةجي  تقدي  جه  من شهدر  هد عدم  بردة  االعتمدر   
  .الجه  تلك ةبل من المحرر  الجدر  معديية تستدف  المعتمر  المسسس  بأن حكدمي (

 جدر  القدمي  لضمدن الهيئ  تمنح  الذ  االعتةا  هد مرة ف  التعليمي  للمسسسد  االعتمدر أن هذا ديعن   
 دفق د التعليمي  الفدعلي  المسسسي  دتحق  القرة  لريهد أن إثبد  من تمكن  إذا التعليمي  للمسسس  داالعتمدر التعلي 

 . للجدر  المستمة دالتعزيز التحسين الت  تضمن المتطدة  األن م  من دلريهد الهيئ ، من المحرر  للمعديية

يتحقا  ييهاا  المؤسساة بانن ثقتهاا تعلان العاال  التعليم مؤسسات من لمؤسسة االعتماد بمنحها الهيئة أن أي 

 اآلتى :

 .العدل  التعلي  بمسسسد  تلي  ةسدل  لهد -
 .دمالئم  محرر  أهرا  تةشرهد -
 .دالنزاه  بدلمرراةي  تتس  -
 .ةسدلتهد تحقي  من تمكنهد مسسسي  ةرة  لهد -
 .تعليمي  فدعلي  ت هة -
 المستمة. التطدية د للتحسين التقدي  هذا نتدئ  دتستخر  الذات  للتقدي  ن د  لهد -
 اساتمةاةي  يكفال لهاد ماد المدريا  د البشاةي  الماداةر د التن اي  مان لاريهد د المعلنا  ةسادلتهد بدلفعال تحقا  -

 . االعتمدر رالحي  مر  عن تقل ال زمني  لفتة  الةسدل  تحقي 
 

 

 :كاآلتي  وهم اثنى عشر معيارا على بناءا العالي التعليم مؤسسات بتقييم الهيئة تقوم
 التخطيط االستةاتيج   -1
 القيدر  د الحدكم  -2
  إراة  الجدر  د التطدية -3
 د الهيئ  المعددن أعضدء هيئ  الترةي   -4
 الجهدز االراة   -5
 المداةر المدلي  دالمدري   -6
 د البةام  التعليمي المعديية االكدريمي   -7

 االعتماد ؟ هو ما
 

 ة؟ــالهيئ حددتها التي ادــاالعتم معايير هي ما

 ؟
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 الترةي  د التعل  -8
 الطالب دالخةيجدن  -9

 البحث العلم  داالنشط  العلمي   -11
 الرةاسد  العليد  -11
 المشدةك  المجتمعي  دتنمي  البيئ  -12

 

   

باذا   تجريارهد يات  د ساندا  خما  لمار  للمسسسا  الهيئا  تمنحهاد التا  االعتمادر شاهدر  رالحي  تسة  
 حققت  المسسس  الذ  التطدة مر  االعتبدة ف  ديدضع مة  أدل لالعتمدر المطبق  القداعر د اإلجةاءا 

 .األخية اعتمدرهد منذ المنقضي  الفتة  خالل

 

 خاالل الردةيا  مان دالمةاجعا  المتدبعا  إلجاةاءا  الشاهدر  رالحي  فتة  خالل المعتمر  المسسس  تخضع -
 مقدمد  استمةاةي  للتأكر من زيدةا  من الهيئ  ب  تقد  دمد المسسس  تقرمهد الت  السندي  الذاتي  التقدةية
 .االعتمدر

 لالعتمادر أد المقاةة  الشاةدط أحار فقار  اعتمدرهاد تا  التا  المسسسا  أن المتدبعا  أعمادل مان تباين إذا -
 ةسدلتهد أد ف  غةضهد جدهةيد تغييةا غية  أد بةامجهد أد نشدطهد ف  تعريال  أد مخدلفد  أي  اةتكب 

 بحساب االعتمادر أد إلغادء دةا  الهيئا  إراة  لمجلا  كادن االعتمادر لمعاديية مساتدفي  غياة يجعلهاد بماد
 .المخدلف  جسدم 

 

 المسسسا  بتقةياة الهيئا  تخطاة -الحدكما  غياة– الجادر  معاديية بعا  المسسسا  اساتيفدء عار  حدلا  ف  -
 المار   المطلادب دتحارر المساتد  الساتيفدء التحساين دكيفيا  اساتيفدسهد يت  ل  الت  المعديية يحرر مفرل
راراة أخاة  ماة  التقادي  إجاةاء إعدر  يت  حيث القردة جدانب الستيفدء تةاهد مندسب  الت  نهادئ   ةاةاة دا 
 أخة  . مهل  المسسس  بعر  تمنح ال

 صالحية ؟ مدة االعتماد ادةـلشه هل

 ؟

 اد؟ـاالعتم بعد دثـحي ماذا

 ؟

 ؟االعتماد معايير يـكليت تستوف لم لو دثــيح ماذا
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 المتعلقا  بدلمعاديية ها  د الحدكما  المعاديية األخا  علا  – االعتمادر معاديية المسسسا  تساتد  لا  إذا -
 للادزية يحادل األماة د االعتمادر بعار  القاةاة يرارة دالاتعل  دالتعلاي  دالمقاةةا ، دالباةام  األكدريميا ،
 القادندن ضادء المندساب  فا  التارابية أد اإلجاةاءا  أحار اتخادذ الهيئا  ماع دبدلتشاددة دللادزية .المخات 
  :ذلك ةبيل دمن دأحكدم 

 . تأهيل المسسس  عل  نفقتهد 
 . إلزامهد بتغيية إراةتهد 
  إيقد  ةبدل طالب جرر بأةسدمهد حت  تت  استيفدء معدييةهد 
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 قد التعليمية رسالة المؤسسة مع المتوافقة والمؤسسية األكاديمية المعايير أن من بالتحقق الخاصة العملية

 المسوتو  علوى سووا  لهوا المعاييرالمنوارر  موع يتوافوق الوى  النحوو على وتحقيقها وتعريفها تحديدها تم

 العالمي. أو القومي

 

 استيفا  مد  ضــو  فى االعتمــاد المطلوب توافره لد  المؤسسة ويتمالمعايير هى الحد األدنى 

 بالفاعلية ترتبط وثمانية معايير المؤسسة بقدر  ترتبط معايير ثمانية على تشتمل وهى لها المؤسســـة

 لها. التعليمية

 

 

 تلك وتحليل فيها المؤثر  األخر  العناصر أو التعليمية البرامج مستو  لتحسين المؤسسة تتبناه الى  النرام    

 إلى باإلضافة الجيد  الممارسات وتحديد الجود  لمواصفات دقيقا تحليال يتضمن كما تفصيليا تحليال العناصر

 التحسين ومقترحات األدا  ومتابعة التعلم عملية معوقات على التعرف

 

 

 : أنشوطتها لكافوة الموجو  األساسوى وتعتبور عملهوا ومجوال الكليوة عون يعبور الوى  الوجو  هويرساالة الللياة 

 .تحقيق  إلى تسعى وماىا هويتها وتوضح

 

 

 للرسوب . والمعرضون المستهدفة التعليمية النتائج يحققوا لم ومن تعلم صعوبات ىوو:  الطالب المتعثرين 

 

 

 

 

 اتــوالمصطلح األساسية اهيمــبعض المف

 

 

 الجودة إلدارة الداخلى النظام

 

  الللية رسالة

 

 المتعثرين الطالب

 

 الجودة ضمان

 

 االعنماد معايير
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 النقابة المهنيوة مثل ما مصلحة أو اهتمام لها التي والجهات والمؤسسات االفراد كافة : المحلى المجتمع 

 كمسوتهلكين موع المؤسسوة تتعامول التوي المودني المجتموع ومؤسسوات وأفراد المؤسسة، مجبراب المرتبطة

 .إلخ جغرافي .... للمؤسسة المجتمع المحلي يشكلون أو ، للتدريب أماكن بتوفير يقومون أو لخدماتها ،

 

 

 جهوود  فوى متبوادل إسوهام خوالل مون والمؤسسوة المجتموع بوين الفعوال االنودما  : المجتمعياة المشاارلة

 بموا ومؤسسوات راده ألفو خدمات وتقديم مجتمعية مشكالت وحل فاعليت  وزياد  التعليم لتحسين متواصلة

 التعليمية .  المؤسسة وعلى المجتمع على والفائد  بالنفع يعود

 

 

 أن  يجوب التوي تيجيةرااإلسوت وأهودافها وغاياتهوا المؤسسوة ورسوالة رؤيوة تحديد : تيجـ ااالستر التخطيط

 ىلك . لتحقيق الالزمة الوسائل وكىلك ) فأكثر سنوات ٥ (طويلة زمنية فتر  في تحقيقها

 

 

 من أجول بها القيام المطلوب والمهام األنشطة مختلف تتضمن :المؤسسة تيجيـةراإلست التنفيذية الخطة 

 والتقيويم، المتابعوة تاومؤشر والجدول الزمني للمسئوليات دقيق تحديد مع تيجية،ااإلستر أهدافها تحقيق

  .اإلنجاز ومستويات

 

 

 وفقا   وتعد موضوعات محدد  / موضوع عن بيانات تجميع أو  أر الستطالع مقننة أدوات  :انـاالستبي 

 . رااآل لمعرفة إحصائيا نتائجها تحليل ويتم علمية لشروط

 

 

 القو  نقاط تعزيز أجل من  المؤسسة أدا  فى والضعف القو  جوانب لتحديد عالجية تشخيصية عملية هو 

 إلوى ويوؤد  ورسوالتها المؤسسوة ورؤيوة  الدولوة لسياسة العام باإلطار هىا ويرتبط الضعف نقاط وعال 

 . المؤسسى األدا  تحسين

 المؤسسى التقويم

 

 المحل  المجتمع

 

 المجتمعية المشارلة

 

 االستراتيجى التخطيط

 

 المؤسسة الستراتيجية التنفيذية الخطة

 

 االستبيــان
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   هد تقةية التقيي  الذات  الذ  يعر كل عد  للمسسس  التعليمي   ديقد  عل  تقدةية بةامجهد األكدريمي
 . ةسدل  المسسس داألنشط  المختلف  الت  تحق  

 
 
 

  المسوتهدفة  التعليميوة والنتوائج واألهوداف األكاديميوة للمعوايير ا تحديود   يضوم :المقارر/البرناام  توصاي

 موايرتبط بالبرنوامج وكول سواعاتها وتوزيع الدارسية المقرارت ويحدد والتقويم، التدريس تيجياتراواست

 .تنفيىه لنجاح

 
 

 ويتضومن بالماضوية الحاليوة النتوائج ويقوارن التقودم مود  يوضوح المقرر أنشطة جميع على سنوى تقرير 

 .التعزيزوالتحسين خطة

 

 

 وتعليقوات والتقوويم للتودريس وأنشوطة السوابقة األعووام عون وتقواريره المقرر توصيف على يحتو  ملف 

 موايرتبط وكول تنفيوىها الجوار  واإلجورا ات للتحسوين إتخوىت التوى واإلجورا ات الخبرا  ورأ  الطالب

 ويضومن األدا  تحسوين فوى الماضوى العوام خبورات مون اإلسوتفاد  يوتم حيو  أفضول أدا  ليضومن بالمقرر

 .المقرر عن المسئول عن النرر بغض األدا  وتحسن إرتقا 

 

 غيور ضومن مجموعوات الطوالب يعمول مون خاللو  تعلوم أسولوب هوو التعواوني الوتعلم :التعااون  الاتعلم 

عدد أفوراد  تراوحي مشترك، –تعليمي هدف لتحقيق (  مختلفة ومهارية معرفية مستويات متجانسة) تضم

 يوتم بول سولبيين، متلقين يكونوا أن للطالب يسمح ال أن  أفراد وأحد مسلمات التعلم التعاوني 6-4ما بين 

 لوجهات ويستمعوا تعلموه ما لهم ويشرحوا زمالئهم مع ليتفاعلوا التعلم الفاعلة في المشاركة على حثهم

 .ويدعم  البعض ويشجع بعضهم نررهم،

 السنوى التقرير  

 

 المقرر تقرير    

 

 المقرر/ البرنام  مل 

 

 البرنام  توصي 

 

 التعاونى التعلم
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 ىاتيوا ،  والمهنيوة والىهنية المعرفية قدرات  ومهارات  تنمية في االستمرار على الطالب قدر  :الذات  التعلم

 التعلم . في النمطية الطرق بخالف وىلك

 

 بالمصوانع  التودريب مثول بو  لاللتحواق الطالوب يعود الوى  العمول مجوال فوى تودريب  :الميادان  التادريب

 .إلخ ... والمدارس والمستشفيات

 
 

  دمهدةا  داتجدهد  معدة  من المتعل  يكتسب  أن مدينبغ التعلم :  مخرجات) المستهدية التعلم )نوات 
 لتقادي  المختلفا  بادلطة  داضاح بشاكل تاةتبط دكاذا للقياد ، دةدبلا  األكدريميا ، المعاديية دتعكا  دةاي 

   .الطالب

 ؟افعل ماذا أخرى، تساؤالت لدي 

 اغلااب أساائلتك علاا  اإلجدباا  دسااتجر محتديدتاا  الهيئاا  دتراافح مدةااع علاا  الاارخدل يمكنااك
www.naqaae.org   الخاد  الجازء خاالل مان داستفسادةا  أسائل  مان تةيار ماد تدجيا  أيضاد ديمكناك 

 .عليهد بدلةر المتخرردن يقد  سد  الفن  د بدلرع 
 

 

 الذاتـى التعـلم

 

 الميدانى التدريب

 

 التعلـم مخرجات
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 ة التدريس فى األتى:ـهيئ عضو يتلخص دور

o ة ــالمناهج الدراسي 
دضع مخةجد  للتعل  دتدري  للمقةةا  الت  يقد  بترةيسهد دكذلك المسدهم  ف  تدري  البةندم          

 الرةاس  الجدمع .
   نشة الدع  بتدري  المقةة عل  الطالب ف  براي  الفرل الرةاس  دالعمل عل  تدعيته  بدلمخةجد

 المةار تحقيقهد من هذا المقةة 
 تطدية محتديد  المقةةا  بمد يتدائ  مع المستجرا  الحريث  ف  المجدل العلم  للمقةة 

o مــالتعليم والتعل 
 شةا  كه  برف  رائم  ف  الحداة إستخرا  طة  الترةي  الفعدل مع الطالب دا 
  إستخرا  األسدليب التعليمي  الحريث  مثل التعلي  اإللكتةدن  دتشجيع دترةيب دمتدبع  الطالب

 إلستخرامهد بردة  فعدل  
   مندةش  الطالب ف  كيفي  تدزيع رةجد  التقيي  ف  براي  الفرل الرةاس 
   تندع أسدليب تقدي   الطالب دتدزيعهد عل  مراة الفرل الرةاس 
  إعال  الطالب بنتدئ  تقيي  أعمدله  مع إمراره  بتغذي  ةاجع 

o  جودة األداء 
   إعرار مل   المقةة بردة  متكدمل 
   المشدةك  ف  دضع دتنفيذ الخط  اإلستةاتيجي  للكلي 
  مندةش  ةسي  دةسدل  الكلي  دالمشدةك  ف  ريدغتهد دتحقيقهد 
   شتةاك  ف  المستمةا  دالنردا  ذا  العالة  الحة  عل  التطدية الذات  لمعلدمدت  دمهدةات  المختلف  دا 
   اإلهتمد  بإجةاء البحدث الت  تتنددل المشدكل القدمي  دالملح  عل  الردل 
 كلي  ف  ضدء ردة  لتحقي  من دم  الجدر  التعددن مع دحر  ضمدن الجدر  بدل 
 التفدعل بإيجدبي  مع المةاجعين الخدةجيين دالراخليين دحث زمالئ  عل  ذلك 

 
 

ودة ــق نظم جــاذ فى تطبيــاألست ًا: دورـثاني
 ةــم بالجامعــالتعلي
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o  دعم الطالب 
  الحة  عل  حضدة المحدضةا  دالتداجر أثندء السدعد  المكتبي 
   القيد  بردة  كمةشر أكدريم  للطالب عل  أكمل دج 

o ةــة المجتمعيــالمشارك 
   العمل عل  فتح التدارل مع مسسسد  المجتمع ذا  العالة  دكذلك مع المعنيين بدلعملي  التعليمي 
   عقر نردا  مع خبةاء مسسسد  المجتمع المرن  دجهد  التد ي  لتبدرل الخبةا 
 -  المشدةك  ف  اللقدءا  التد يفي  الت  تفتح أبداب عمل للطالب ف  مةحل  التخةج من خالل الةبط مع

 سد  العمل
 

 
 



14 
 

 
 

   تغيية دحر  ضمدن الجدر  بدلكلي  مسئدل  عن التحق  من معديية ضمدن جدر  التعلي  بمد يشمل من
 امتحدند  دطة  ترةي  دمكدن مندسب ألنشط  التعلي  دالتعل  ن   

  دةش عمل دنردا تقد  بنشة ثقدف  الجدر  راخل الكلي  دذلك بعمل 
 تقد  بأعمدل المةاجع  الراخلي  للتدكر من استيفدء المعدييةدالمسشةا  المسهل  للحردل عل  االعتمدر 
  للكلي   كتدب  الرةاس  الذاتي   دالتقةية السند  للكلي 

 ثالثًا: استعداد الكلية لتجديد االعتماد
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                                      ا  : ــات العليــالبكالوريوس والدراسل مرحلتي ــتشم
    حضدة المحدضةا  دمد يتبعهد من حر  المعدمل دالتمدةين بشكل منت 
  إعرار مل  للمقةة دةدئم  بدلمةاجع العلمي  العدلمي 
  المشدةك  ف  لجدن االمتحدند  دالترحيح 
   لالمتحدند  عل  بداب  المعلدمد  للجدمع   داالنتهدء من اعمدل الترحيح إعالن الحلدل النمدذجي

 ف  الدة  المحرر
  تطدية البيئ  األسدسي  للمعدمل بدلقس  التدبع ل  مع إعرار التجدةب المندسب  للمقةة 
  تخري  سدعد  لمقدبل  الطالب ددجدر حداة رائ  معه  )يتدل  اإلةشدر االكدريم  لمجمدع  من

 الطالب(
   المشدةك  ف  اإلشةا  عل  الةسدئل العلمي 
 حضدة المحدضةا  العدم  دالنردا  بدلقس  مع المشدةك  الفعدل  بهد 

 

                                                                                                                                                                 

   االشتةاك ف  المشةدعد  البحثي  الت  لهد تأثية مبدشة ف  خرم  الرندع  المرةي  أد الجهد
 الخرمي                                                                                   

 .االشتةاك ف  المستمةا  العلمي  دمندةشد  الةسدئل 
  ش العمل دالمهمد  العلمي االشتةاك ف  الردةا  الترةيبي  ددة. 

 

 

   المشدةك  ف  دضع الخطط اإلستةاتيجي  دالتنفيذي  د كتدب الرةاس  الذاتي  للكلي  دالمسدهم  البندء  ف
 أنشط  القس  العلم  التدبع ل 

 معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس

 

 

 االنشطة التدريسية

 البحثيةاالنشطة 

 أنشطة الجودة
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 . المشدةك  ف  لجدن المةاجع  الراخلي  للكلي  ددضع خطط التحسين 
  المشدةك  ف  المشةدعد  الخرمي  من خالل الدحرا  الجدمعي  الخدر  بذلك 

 

 

 االسهد  ف  القدافل الطبي                                                                     -
 عضدي  جمعيد  أهلي  -
 تقري  استشدةا  فني   -
 ( سجدن ...الخ -جدمعد  –التدعي  دالتثقي  الرح  ) مراة   -

 

 

  كسادب  المهادةا  المطلدبا  مان تطدية طةيق  الترةي  بمد يكفال ةفاع ةارة  الطدلاب علا  الفها  داالساتيعدب دا 
 المقةة 

   االلكتةدنيا  حتاا  دضاع المادر  العلميا  فا  رادة  الكتةدنيا  خاالل العاد  األدل ثا  يطادة التعدمال ماع البيئا
يرال إلاا  التعلاي  االلكتةدناا  الكدمال خااالل العاد  الثاادن  أد الثدلاث علاا  األكثاة دياات  تعاريل الماادر  العلمياا  

 كل ثالث سندا  لتداكب المتغيةا 
  النشة العلم  المتميز 
 الحردل عل  بةاء  اختةاع 
  تألي  الكتب دالتةجم  العلمي  دمد يند ةهد 
   االنضمد  لهيئ  تحةية مجال  علمي   محلي  عدلمي 
 ) اللجدن الخدر  الت  تشكلهد الجدمع  )بدلنسب  لالسدتذ 
 )  االشتةاك ف  اللجدن العلمي ) بدلنسب  لالسدتذ 
  االشتةاك ف  الجمعيد  العلمي  عل  المسد  المحل  دالردل 
    انشدء داراة  الدحرا  الخدر 
 
 
 
 

 خدمة المجتمع

 والبحث العلمىالتميز في تطوير التعليم 
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 الجامعى الكتاب جودة معايير يستوفى للعلمى سمللق كتاب إصدار آلية

 .قرار صالحية للكتاب من لجنة ثالثية  مشكلة من أساتذة القسم 
 التأكر من تغطي  الكتدب لندات  التعل  ) المعةفي  ( المستهرف  من المقةة . -
 دجدر ندات  التعل  المستهرف  ف  براي  كل فرل . -
 دجدر أسئل  للتقدي  ف  نهدي  كل فرل. -
 دجدر المةاجع ف  نهدي  الكتدب أد نهدي   كل فرل . -
 . موافقة مجلس القسم 
 . موافقة لجنة الكتاب الجامعى بالكلية 
 : اإللتزام بضمانات عدم إجبار الطالب على شراء الكتاب مثل 
 عر  الةبط مع كةاس  العمل  . -
 دضع نسخ  بدلمكتب  . -

 
 المتعثرين الطالب دعم و عن الكشف  آلية

 مةاةب  رةجد  اعمدل السن  د متدبع  نسب الغيدب دالحضدة للطالب من خالل  .1
ةشدري  يقد  بهاد أعضادء هيئا  التارةي  المختادةين مان األةساد  دالطاالب دمةاجعا   .2 تن ي  حلقد  نقدشي  دا 

 مد يرعب عليه  من المقةةا  مع االستعدن  بدلطالب الفدئقين
عنر اكتشد  حدال  تعثة بسبب مشدكل اجتمدعي  أد مدلي  يات  مندةشا  هاذ  المشاكال  علا  انفاةار ماع   .3

 الطدلب للحفد  عل  الخردري  دالسةي  
 آلي  تشجيع الطالب الفدئقين

يكة  الطالب الفدئقدن بردة متعارر  منهاد  عمال لدحا  شاة  للطاالب المتفادةين فا  كال االمتحدناد  أثنادء العاد  
 الرةاس  اد تدزيع جدائز مدلي   دشهدرا  تقرية. كمد يمكن إشةاكه  ف  نردا  دف  األبحدث العلمي  بدألةسد 

 

 المعاونة الهيئة و التدريس هيئة أعضاء شكاوي تلقي آلية
دضع  الكلي  آلي  لتلق  شاكدد  أعضادء هيئا  التارةي  د الهيئا  المعددنا  تةاعا  الحاة  علا  ساةي  الشاكد  د 

 ضةة بسبب الشكد  مع سةع  الب . عر  ال
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 تتشكل لجنة تلقي الشكاوي من:  
   أ. ر. عمير الكلي       ةئيسد 
 أ. ر. دكيل الكلي  لشئدن الرةاسد  العليد د البحدث 
  عضد من مجل  دحر  ضمدن الجدر 
 لجن  الحكمدء 

 شكاوي أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة تستقبل من خالل :  آلية تلقي الشكاوي : 
  .) رندري  شكدد  )رنرد  أمد  مكتب العمير د ف  األةسد  العلمي  د أمد  دحر  الجدر 
 .لقدءا  مبدشة  مع اإلراة  العليد 
  . ةسسدء األةسد  العلمي  مبدشة 
  . البةير اإللكتةدن  لدحر  الجدر 

 آلية كتابة الشكاوي: 
 .كتدب  الشكد  بدضدح د مةف  معهد مد يثبتهد إن أمكن 
   البةياااار  –ةةاااا  التليفاااادن  -الفةةاااا  دالمجمدعاااا   –يةاعاااا  كتدباااا  بيدنااااد  راااادحب الشااااكد  )االساااا  ةباااادع

 اإللكتةدن ( دذلك لسةع  التدارل بين أعضدء اللجن  دردحب الشكد 
 فحص و الرد على الشكاوي:  آلية
   يت  فتح رندري  الشكدد  لتجميعهد دفحرهد دتسليمهد ةسميد لكل جهد  االخترد  بداسط  لجن

 تلق  الشكدد .
  تتلق  لجن  الشكدد  الةر مكتدب دمةف  مع ردة  من الشكد  ف  خالل أةبع  أيد  من تدةيخ تسليمهد

 إل  جه  االخترد .
   ف  شكدا  د يسمح ل  بدلطعن عل  نتيجتهد ف  خالل أسبدع من تسلم  يخطة الشدك  بنتيج  الب

 نتيج  الةر عليهد
 الفكرية: الملكية حماية فى الكلية دور

 

قامــت كليــة طــب المنوفيــة ايمانــًا منهــا بحقــوق الملكيــة الفكريــة والنشــر بتشــكيل لجنــة حقــوق الملكيــة 
 -الفكرية وتكون مسئولة عن اآلتي:

الملكيااا  الفكةيااا  دالنشاااة دذلاااك بعمااال رليااال إةشااادر  يشااامل كااال الجداناااب المتعلقااا  بهاااذا نشاااة ثقدفااا  حقاااد   -1
 المدضدع يدزع عل  كل األةسد  بدلكلي  دالمستشف  دكذا بعمل نردا  متكةة  عن حقد  الملكي  الفكةي .
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لكياا  يخاادل مجلاا  الكلياا  الساالط  الكدملاا  لهااذ  اللجناا  إلتخاادذ كاال االجااةاءا  التاا  تحاادف  علاا  حقااد  الم -2
 الفكةي  دالنشة.

 ح ة استخرا  البةام  الجدهز  غية المةخر  عل  أجهز  الحدسب اآلل  بدلكلي . -3
 عر  السمدح للعدملين بدلكلي  بنسخ المرنفد  بمد يشكل إعتراء عل  حقد  المسل . -4
يااا  دضاااع إةشااادرا  للمتاااةررين علااا  المكتبااا  لمةاعاااد  التااازامه  بدلضااادابط المنراااد  عليهاااد فااا  ةااادندن الحمد -5

 الفكةي .
القيد  بعمل استطالعد  ةأ  ألعضدء هيئ  الترةي  بدلكلي  حدل فدعلي  االجاةاءا  المتبعا  للمحدف ا  علا   -6

 الملكي  الفكةي  دالنشة.
تكدن اللجن  مسئدل  عن التأكير علا  أهميا  دجادر أةةاد  إياراع لكال الكتاب الرادرة  للتارادل راخال كليا  طاب  -7

 المندفي .
ل بحااث علماا  مدحاار  تشااتمل علاا  اساا  عناادان البحااث دالقاادئمين باا  دردة كاال ماانه  إرااراة اسااتمدة  تسااجي -8

 دتدةيخ دمكدن البحث تقر  إل  الرةاسد  العليد بدلكلي  ةبل الشةدع ف  اجةاء البحث.
 تقد  اللجن  بعمل اإلجةاءا  الالزم  لتكدن جميع دسدئل النشة العلم  بدلكلي  معتمر . -9

ك  ميكةدسااادف  دذلاااك للحرااادل علااا  البةمجياااد  االرااالي  بساااعة مخفااا  تجريااار اتفدةيااا  التعاااددن ماااع شاااة  -11
 ألعضدء هيئ  الترةي  دالطالب.

التأكير عل  مةاعد  تدثي  المةاجع لكل أجزاء الةسدئل العلمي  داألبحادث العلميا  ماع مةاعاد  األمدنا  فا  النقال  -11
 داإلشدة  إل  المسلفين الذين ت  النقل عنه . 

 

 الفكرية الملكية حماية قانون فى البرمجيات
  ٨٠٠٨يمثل استعمدل بةمجيد  منسدخ  دغية مةخر  أحر األعمدل الت  تقع تحا  طدئلا  القادندن لسان    

 بشأن حمدي  الملكي  الفكةي  ، دالئحت  التنفيذي  .
 ٢٨ديمكن للسدر  أعضدء هيئ  الترةي  دالعدملين بدلكلي  دالطاالب دكدفا  األطاةا  اإلطاالع علا  القادندن   

بشأن حمدي  الملكي  الفكةي  دالئحت  التنفيذي  ، دتحميل  من المدةع اإللكتةدن  لكلي  الطب دهد  ٨٠٠٨لسن  
www.mnfmed.org. 

 
  


