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ىدة واألنشطت التى ـــــالج
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بسم هللا الرحمن الرحٌم    

  

 {ونـُه َواْلُمْؤِمنُ ـــُ ُه َعَمَلُكْم َوَرُسولـوا َفَسَيَرى الل  ـُ َوقُِل اْعَمل}

  

 صدق هللا العظٌم

 



3 
 

  

                                      

  

 رقم الصفحة الموضوع  م
 5 وسائل األتصال بالوحدة –إنشاء الوحدة  1
 6 أهداف الوحدة  –رسالة الوحدة  –رؤية الوحدة  2
 7 الهيكل التنظيمى لوحدة الجودة 3
 8 المجان التنفيذية –الهيكل اإلدارى  4
 9 الئحة الوحدة 5
 18 التى تقوم بها الوحدةاألنشطة  6
 22  المختلفة اإلدارات على الداخلٌة ةـالمراجع نماذج 7
 25 الداخلٌة المراجعة تقارٌر على بناء للتحسٌن عامة خطة 8
  لالعتماد الطب كلٌة لـلتأهٌ ةـالخارجٌ المراجعة تقرٌر ملخص 9
 35 ىـالفن مـالدع زٌارات 12
 37 ادـاالعتم بمعاٌٌر والتعرٌف ودةـالج ثقافة نشر لـعم ورش 11
  3122 لعام الجودة بوحدة ةـالخاص لـالعم ورش خطة 12
13   
14   
15   
16   
17   

 فهـــرس

 



4 
 

 

 

 
 

 

 

 داخلبى نظبام انشباء مشبرو  خبالل مبن المنوفٌبة طبب بكلٌة الجودة وحدة إنشاء تم

 .(3112-3116)  للجودة

 

 : دةـبالوح االتصال وسائل

 

 

 
  1131523333242/  التلٌفون -1

   1131523437221/  الفاكس -2

  www.mfm3126. comللوحدة االلكترونى الموقع -3
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  دةـالوح ةـرؤٌ

 

 : دةـالوح سالـةر

 

 دةـالوح دافـهأ

 

 مسةةتو  علةة  المختلفةة  الجةةو   وحةة ا  بةةي  الجةةو   توكيةة  فةة  رائةة   مكانةة 

 .العربي  و المصري  والجامعا  المنوفي  جامع 

 

 المسةةةتمر والتطةةوير الجةةو   ضةةما  و األكةةا يم  االعتمةةا  معةةايير تحقيةة 

 .بالكلي  المجتمعي  والخ م  والبحثي  التعليمي  للعملي 

 

 . االستراتيجي  وأه افها الكلي  رسال  تحقي  ضما  -1
 والفنيي  واال اريي  ومعاونيهم الت ريس هيئ  أعضاء بي  الجو   ثقاف  نشر -2

 . اآل اء تحسي  لضما  والطالب

 والفاعلية  المإسسةي  القة ر  مسةتو  علة  بالكلية  اال اء تقيةيم آليةا  وضع -3
 .التعليمي 

 . االعتما  عل  للحصول الكلي  مساع   -4
 .المنوفي  طب خريج  ف  الخ م  م  والمستفي ي  المجتمع ثق  زيا   -5
. 
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 : من الجودة ضمان وحدة تتكون

 .ا ار  لـهيك -1

 .تنفيذي  ا ـلج-2

 .العلمي  امـلألقس منسقي -3

 

  :الجودة. ضمان لوحدة ىـالتنظٌم الهٌكل

 

 :ودةـالج ضمان وحدة لـتشكٌ
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 للم يـر ونائبـا  م يـر

 الت ريس هيئ  أعضاء م  ع  

 محـاسب

 سكرتاريــ 

 
 

 

 لجنة التخطٌط االستراتٌجى( 2)

 ( لجنة القوى البشرٌة ) هٌئة تدرٌس وإدارٌٌن (3)

 ( لجنةالبرامج التعلٌمٌة والمعاٌٌر االكادٌمٌة 4)

 ( لجنة التعلٌم والتعلم5)

 ( لجنةالمراجعة الداخلٌة6)

 ( لجنة الدراسات العلٌا7)

 جودة فرص التعلٌم( لجنة 2)

 ( لجنة المشاركة المجتمعٌة2)

 ( لجنة المصداقٌة واالخالقٌات9)

 لجنة االستبٌانات -(21)

 لجنة الطالب الخرٌجون -(22)

 :من ٌتكون الجودة ضمان لوحدة اإلدارى الهٌكل

 

 ةـالتنفٌذٌ انـاللج
 



8 
 

 

 

 : دةـالوح ةـرسال: األول الباب

 : الوحدة رؤٌة: 2 مادة

 المنوفيةةة  جامعةةة  مسةةتو  علةةة  المختلفةة  الجةةةو   وحةة ا  بةةةي  الجةةو   توكيةةة  فةة  رائةةة   مكانةة 

 .العربي  و المصري  والجامعا 

 : الوحدة رسالة: 3 مادة

 والبحثية  التعليمية  للعملية  المسةتمر والتطوير الجو   ضما  و األكا يم  االعتما  معايير تحقي 

 .بالكلي  المجتمعي  والخ م 

 : الوحدة هدافأ :4 مادة

 . االستراتيجي  وأه افها الكلي  رسال  تحقي  ضما  -1
 والطةةالب والفنيةةي  واال اريةةي  ومعةةاونيهم التةة ريس هيئة  أعضةةاء بةةي  الجةةو   ثقافةة  نشةر -2

 . اآل اء تحسي  لضما 
 .التعليمي  والفاعلي  المإسسي  الق ر  مستو  عل  بالكلي  اال اء تقييم آليا  وضع -3
 . االعتما  عل  للحصول الكلي  مساع   -4
 .المنوفي  طب خريج  ف  الخ م  م  والمستفي ي  المجتمع ثق  زيا   -5

 

 : دةـالوح تشكٌل: انىـالث الباب

 : م  الجو   ضما  وح   تتكو  : الجودة ضمان وحدة تشكٌل :5 مادة

 ا ار  هيكل -1

 تنفيذي  لجا -2

 العلمي  لألقسام منسقي -3

 : اإل ار  الهيكل يضم : االدارى لـالهٌك-2

 : وتضم الجودة ضمان وحدة إدارة

 (سكرتاريــ  -محـاسب -الت ريس هيئ  أعضاء م  ع   - للم يـر ونائبـا  م يـر)  

 : دةـالوح ألعضاء الوظٌفٌة امـالمه: الثالث الباب

 : الجودة وحدة العضاء الوظٌفى التوصٌف:  6 مادة

 : التنفٌذى المدٌر -1

 دةـالوح ةـالئح
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 اللجا  واعضاء الوح   فري  بي  والتنسي  االشراف مسئولي  للوح   التنفيذ  الم ير يتول 

 :مثل المختلف 

 اال ار  مجلس قرارا  تنفيذ ومتابع  للوح   اليوم  العمل تسيير . 

  المختلف  اللجا  واعضاء بالوح   الوح   انشط  تقارير اع ا 

 للعاملي  واألجور المكآفا  اقتراح 

  اال ار  مجلس عل  وعرضها(  المال  المسئول يع ها الت )  المالي  االمور مراجع 

 واال اريي  والعاملي  المسئولي  م  وغيره للوح   المال  والمسئول العمل فر  قا   ترشيح 

 العتما ها الكلي  عمي  عل  بالوح   المهام وتنفيذ العمل سير ع  ال وري  التقارير عرض 

 الكلي  مجلس م 

 الكلي  مجلس م  اعتما ها بع  بالجامع  الجو   مركز ال  سنوي  ربع  وري  تقارير رفع 

 : الوحدة مدٌر نائبا -3

 وجو ه ع م حال  ف  محله ويحل السابق  المهام تنفيذ ف  الوح   م ير مع يشترك 

  ال وري  لإلجتماعا  واإلع ا  الوح   انشط  م  انجازه تم ما متابع 

 المالي  االعمال عل  االشراف 

 الوح   اعضاء مهام تنفيذ عل  االشراف 

 : الوحدة اعضاء -5

 الوح   انشط  تنفيذ -ا

 الطالبي  واالنشط  بالكلي  الجو   مشروعا  تنفيذ عل  االشراف -ب

 .الوح   لم ير التقارير رفع ثم  نتائجها تحليل و االستبيانا  إع ا  -ج

 للوح   االلكترون  الموقع عل  االشراف - 

 :الوحدة محاسب مهام – 6

 .الصرف اجراءا  وصح  سالم  م  التاك  -1

 .عليها والمحافظ  والتحصيل الصرف لعمليا  المإي   المستن ا  حفظ -2

 المالي  التقارير واع ا  والتق يري  الفعلي  الختامي  المالي  والقوائم الحسابا  اع ا  -3

 الوح    م ير عل  وعرضها شهور ثالث كل وذلك للوح   المال  الوضع ع  ال وري 

 العتما ها الكلي  مجلس ثم
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 :الوحدة سكرتارٌة مهام -7

  والتقارير االجتماعا  محاضر كتاب 

 معها تتعامل الت  للجها  والفاكس االلكترون  والبراي  العا   بالبري  مراسال  اجراء 

 بالوح   المتعلق  المستن ا  حفظ 

 العمل وورش لالجتماعا  وال عو  التحضير 

 

 : الجودة لجان مهام:  7 مادة

 : ىـة التخطٌط االستراتٌجـ( لجن2)

 و اللجا  تلك مع مراجعتها و اإلستراتيجي  األه اف و الرإي  و الكلي  رسال  مراجع  -1

 .األمر لزم إذا صياغتها إعا  

 المستفي ي  و الطالب و الت ريس هيئ  أعضاء بي  الرسال  لنشر خط  عمل -2

 .المختلف  التعيينا  و األقسام رإساء و األكا يمي  القيا ا  إختيار أسس مراجع  -3

 (.السلطا  و المسئوليا ) وظيف  كل مهام تح ي  -4

 .بالكلي  العاملي  ا اء لمتابع  اليا  وضع -5

 .اال اء كفاء  لرفع ت ريب  برناج وضع  -6

 .االزما  وا ار  للطوار ء خط  اع ا  -7

 .الما ي  و المالي  الموار  متابع  -8

 : ة(ـوى البشرٌـة )القـ( لجن3)

 و اإل اريي  و المعاون  الهيئ  و الت ريس هيئ  ألعضاء إحصائيا  و بيانا  قاع   عمل – 1

 .الفنيي 

 .قسم كل  اخل فئ  لكل (E. mail) اإللكتروني بالبري  ربط شبك  عمل – 2

 .األقسام إحتياجا   راس  -3

 .الج ي   التعيينا  قواع  و أسس وضع -4

 .األنشط  لهذه ال وري  المراجع  -5

 ة ـج التعلٌمٌة والمعاٌٌر االكادٌمٌـلجنة البرام( 4)

 .التعليمي  للبرامج بيانا  قاع   عمل – 1
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 .العليا ال راسا  و للطلب  برنامج و مقرر كل محتو  مراجع  – 2

 . المقررا  في الطالب و الخارجيي  المراجعي  برأي األخذ -3

 .الطالب و الت ريس هيئ  أراء أخذ بع  مقررا  حذف أو إضاف  -4

 .برنامج كل في المختلف  المقررا  نسب تح ي  و تنظيم و هيكل  إعا   -5

 .أخر  كليا  م  أساتذ  بمشارك  ج ي   مقررا  لوضع لجن  -6

 .الفائقي  التميزللطالب مقررا  إضاف  -7

 .األسر  طب مقرر مثل الج ي   المقررا   عم -8

 .المعتم   الساعا  نظام إ خال -9

 .المقررا  في ال ليل عل  المبني الطب إ خال -11

 .للطالب البحثي  المشاريع إ خال -11

 problem solving system بنظام ال راس  مثل ج ي   برامج ا خال امكاني   راس  -12

based المجتمع عل  القائم التعلم أو community based learning 

 .عليها المتف  ال ولي  و القومي  المعايير مع األكا يمي  و العلمي  المعايير مراجع  – 13

 م  تجميعها و المقررا  و البرامج تقارير و المقررا  و البرامج توصيف صياغ  – 14

 .للجو   القومي  الهيئ  قبل م  لذلك المع   النماذج عل  األقسام

 .المقررا  و البرامج م  المسته ف  التعليمي  األه اف مراجع  -15

 : مـم والتعلـالتعلٌ( لجنة 5)

 أه افها و رإيتها و الكلي  رسال  مع متمشي  التعلم و التعليم استراتيجي  إع ا  – 1

 .اإلستراتيجي 

 التعةرف و( التة ريس قاعةا  و الكمبيةوتر معمةل و المكتبة ) الةتعلم مصةا ر و مةوار  تعزيز – 2

 . الح يث  الت ريس طر  لتناسب تطويرها كيفي  و كفايتها م   عل 

 .التفاعلي  المحاضرا  مثل التعلم و للتعليم المتميز  األساليب تطبي  تشجيع -3

 .الذاتي التعلم مثل الطالب عل  تعتم  ج ي   تعلم نظم إ خال -4

 .القرناء المراجعي  نظام -5

 اإلحتياجةةةا  ذوي معاونةةة  و الفةةةائقي  الطةةةالب  عةةةم و( أكةةةا يمي مرشةةة ) الطالبةةةي الةةة عم -6

 .إنجازا األقل و الخاص 



12 
 

 نمةةوذج عمةةل و إجابةةا  نمةاذج و أسةةئل  لعمةةل أسةةس وضةع و الممتحنةةي  لجنةة   ور تفعيةل -7

 . رجاتها و األسئل  بؤنواع إمتحاني  لورق 

 الطالب بي  والع ل الحيا ي  يحق  بما واالمتحانا  الطالب لتقييم نظام وضع -8

 التقييم واساليب االمتحانا  ف  الطالب اراء لمعرف  بالطالب ولقاءا  استبيانا  عمل  -9

 بها المعمول للقواع  تطبيقها وم   بالكنتروال  العمل مراقب  – 11

 الكلي  مجلس عل  وعرضها االمتحانا  ونظم التعلم اساليب ع  سنوي  تقارير تق يم -11

 :ةـة الداخلٌـة المراجعـ( لجن6)

 نظام وضع طري  ع  التحسي  خطط و الذاتي التقويم و الجو   ضما  أنظم  وضع – 1

 .للجو    اخلي

 .المإسس  إ ار  لكفاء  المستمر التقويم -2

 . المإسسي  والق ر  التعليمي  للفاعلي  ال وري  ال اخلي  المراجع  -3

 :ى ـة البحث العلمـ( لجن7) 

 .معتم   و موثق  بحثي  خط  وضع– 1

 .للخط   وري  مراجع  ألي  وضع– 2

 .الت ريس هيئ  إلعضاء البحثي  المهارا  تعزيز-3

 .األبحاث تمويل مصا ر تح ي  -4

 العلمي البحث معوقا  أسباب  راس  -5

 :ا ـات العلٌـة الدراسـ( لجن2) 

 بالكلي  العلمي  والمهام البعثا  وع   وال كتورا  الماجيستير رسائل ع  بياني  قاع   عمل -1

 واساليب الالئح  وتنفيذ المقررا  توصيف حيث م  العليا بال راسا  العمل سير متابع  -2

 التقويم

  . العليا لل راسا  التطوير مقترحا  وضع -3

 :ةـة المجتمعٌـ( لجنة المشارك2)

 .الكلي   اخل مجتمعي  خ ما  تق م الت  الوح ا  عل  التعرف– 1

 . المجتمع إحتياجا  لمعرف  آلي  إيجا – 2

 . القومي  المشاكل حل ف  المشارك  سبل بحث-3
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 . التخصصا  مختلف ف  فني  إستشاري  مراكز تؤسيس -4

 . الطالبي  القوافل  عم -5

 . المجتمعي  الخ ما  أثر لمعرف  آلي  إيجا  -6

 المجتمعي  المشارك  عل  ومعاونيهم الت ريس هيئ  اعضاء تشجيع -7

 . المقبل العمل خط  ووضع المعوقا   راس -8

  :اتـة و األخالقٌـة المصداقٌـلجن -(9)

 النشر و الملكي  بحقو  اإللتزام قواع  وضع -1

 المهن  بؤخالقيا  اإللتزام و العا ل  الممارسا  أسس وضع –2

 :اناتـة االستبٌـ( لجن21)

 . التعليمي  والفاعلي  المإسسي  الق ر  يخص فيما فيما القومي  الهيئ  معايير  راس  – 1

 . المستف ي  استبيانا  تصميم– 2

 . االستبيانا  تحليل-3

 . االستبيانا  نتائج علي بناء التصحيحي  االجراءا  مقترحا  وضع -4

 : ونـالب و الخرٌجـ( لجنة الط22)

 .الطالب بي  الجو   ثقاف  نشر -1

 . الجو   وح   مشروعا  تنفيذ ف  المشارك  -2

 ..بالكلي  العمل وورش المإتمرا  ف  المشارك  -3

 اسةتطالع) التة ريس هيئة  واعضةاء الكلية  وقيةا ا  الطالب بي  التبا لي  والعالق  التواصل –4

 ( .الطالب آراء

 .طالبي  مشاريع عمل -5

 .و راستها الطالب ومقترحا  شكاو  لتلق  صن و  عمل -6

 دةـبالوح للعمل المالى و اإلدارى التنظٌم: عـالراب الباب

 : بالوحدة العمل تنظٌم لوائح: 2 مادة
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 الترشيح عل  الكلي  مجلس وموافق   الكلي  عمي  م  ترشيح عل  بناء م يرالوح   تعيي  يتم 

 التة ريس هيئة  وأعضةاء الكلي  إ ار  مع للوح  بالتنسي  اإل ار  الهيكل بتشكيل يقوم والذ 

 .الكلي  مجلس م  اإل ار  الهيكل اعتما  ويتم

   ويلةزم واحة   مةر  للتج ية  قابلة  سةنوا  ثالثة  المة يرتكو  نائةب و الوح   م ير منصب م 

 .ذلك عل  الكلي  مجلس موافق  للتج ي 

 إليةه الموكلة  المهةام بتنفيةذ العضةو يلتةزم أ  عل  اختيار  المختلف  التنفيذي  للجا  اإلنضمام 

 .الوح   إ ار  مجلس م 

  انشةةط  لمتابعة  شةهر كةل مةة  الثةان  االسةبوع فة  شةةهريا اجتماعةا الوحة   إ ار  مجلةس يعقة 

 .واالعضاء اللجا  رإساء م  ال وري  التقارير ومراجع  الوح  

  البريةة  علةة  ومراسةةال  رسةةمي  خطابةةا  طريةة  عةة  تكةةو  ال وريةة  لالجتماعةةا  الةة عو 

  االلكترون 

  ا ار  مجلةةس موافقةة  بعةة  اختيةاره علةة  بنةةاءا(  عضةةو او لجنة  رئةةيس)  العضةةو مهةةام ينهة 

 مسةب  اعتةذار بة و  االجتماعةا  حضةور عة  متتالية  مةرا  3 لمة   التغيةب عن  او الوح  

 .الوح   ال ار 

 المختلفةةة  واال ارا  العلميةةة  االقسةةةام مجةةةالس علةة  الوحةةة   ا ار  مجلةةةس قةةةرارا  تعةةرض 

 .إ ار  أو قسم كل يخص ما لتطبي 

 يلزم ما واعتما  القرار الكلي  مجلس عل  الوح   مجلس اجتماعا  قرارا  تعرض  

  بواسط  المختلف  واال ارا  العلمي  االقسام قبل م  الوح   وتوصيا  مقترحا  تنفيذ متابع 

 .االقسام منسق 

 اال اء تحسي  توصيا  وترفع ال اخل  الت قي  لجن  م  السنوي  الربع التقارير متابع  تتم 

 .الالزم إلتخاذ بالكلي  العليا اال ار  ال 

 ساهم م  لكل الطلب عن  الوح   م ير م  ومعتم   الجو   ضما  وح   باسم شها ا  تمنح 

 . الوح   انشط  ف  ملحوظ بجه 

 : المالٌة ةـالالئح: 2 مادة

 اال ارا  شؤ  شؤنه الكلي  عمي  مباشر  يتبع معتم  كيا  ه  بالكلي  الجو   ضما  وح  

 الت  الميزاني  م  تخصص سنوي  ميزاني  للوح   يكو  وبالتال  الكلي   اخل المختلف 

 الخاص الطابع ذا  الوح ا  إيرا  م  تمويلها يتم أ  يمك  كما للكلي  الجامع  تخصصها

 بمهامها للقيام وذلك الكلي  إ ار   م  الميزاني  تعتم  أ  عل ( الذاتي  الموار ) بالكلي 
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 الالزم ، المطبوعا  واع ا  العمل وورش والتوعي  والتقييم المتابع  أنشط  عل  والصرف

 مركز بإع ا  الوح   م ير ويقوم للجامع ، المالي  السن  مع للوح   المالي  السن  وتتواف 

 علي لعرضها المالي  السن  انتهاء م  شهور ثالث  خالل الختامي والحساب المالي الوح  

 أو الكلي  م  المختص  األجهز  لمراجع  المالي  التقارير جميع وتخضع اإل ار ، مجلس

 .خارجها

 اال ار  مجلس عليها يواف  والت  أوهيئا  أفرا  م  المق م  والهبا  التبرعا  قبول يجوز و

 .للميزاني  الوحــــ   نشاط ع  ناتج  أخري موار  أي تضم أيضا.والجامع  الكلي  ومجلس
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 : الوحدة فً اإلنفاق مصادر و بنود

 اإلنفاق بنود الدخل مصادر

 : بواقع الوح   إلعضاء مرتبا  لل ول  العام  الموازن  م 

 الوح   لم ير المرتب م %  211

 الوح   م ير لنائبي المرتب م %  151

 إ ار  مجلةةةةةس إلعضةةةةاء المرتةةةةةب مةةةة %  81

 الوح  

 الوح   لسكرتاري  المرتب م %  121

 الوح   لعامل المرتب م %  81

 الطةةةابع ذا  الوحةة ا  ايةةرا  مةةة  ذاتةةي تمويةةل

  الخاص

 العمل ورش لخبراء مكافئا 

 أوهيئةةا  أفةرا  مة  المق مة  والهبةا  التبرعةا 

 الكليةةةةة  ومجلةةةةةس اال ار  مجلةةةةس موافقةةةةة  بعةةةة 

 .والجامع 

 الن وا  و العمل ورش تكاليف

 مطبوعا  .الجو   ضما  وحــــ   نشاط ع  ناتج  موار 
 

 وبةةةةة ل ماليةةةة  مكافةةةةآ  علةةةة  ومعةةةةاونيهم اللجةةةةا  ورإسةةةةاء الوحةةةة   أعضةةةةاء السةةةةا   يحصةةةةل

 التةةة  والمةةة   والعلمةةة  الةةةوظيف  الكةةةا ر وكةةةذلك المنفةةةذ  المهةةةام تنةةةوع حسةةةب جلسةةةا  حضةةةور

 . استغرقتها

  ائمةةة  بصةةف  يعملةةةو  وال العةةاملي  غيةةر مةةة  الوحةة   أنشةةةط  فةة  يسةةهم لمةةة  مكافةةآ  تصةةرف

 : اآلتي  المكافآ  فئ  حسب

 -: التدرٌس هئة أعضاء من والمستشارون الخبراء -أ

 للساع  جنيها 51:                االستـــــاذ* 

 للساع  جنيها 35:                 المساع  االستاذ* 

 للساع  جنيها 25:                 المــــ رس* 

 شهريا جنيها 125                :   المؤقتة العقود -ب

 العمل لساع  جنيها 21:  البٌانات وتجمٌع االحصاء واخصائى الفنٌٌن -جـ
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 عه   ف  تكو  جني  ألف مبلغ ع  تزي  ال شهري  سلف  تخصيص اال ار  لمجلس يجوز

 المكتبي  واال وا  كالمطبوعا  المختلف  النثري  النفقا  عل  منها ويصرف الوح   محاسب

 .المالي  السن  نهاي  ف  صرف ب و  المتبقي  المبالغ تر  ا  عل  وغيرها

 : هى الوحدة مع المتعاملة الجهات: 9 مادة

 : الكلٌة خارج جهات* 

 للجامعا  االعل  المجلس -1

 واالعتما  الجو   لضما  القومي  الهيئ  -2

 لالعتما  والتؤهيل المستمر التطوير مشروع ا ار  -3

 االطباء نقاب  -4

 الجامع  مجلس -5

 بالجامع  واالعتما  الجو   ضما  مركز -6

 بالمحافظ  والخاص  الحكومي  المستشفيا  -7

 الم ن  المجتمع مإسسا  -8

 . المجتمعي  الخ م  م  المستفي ي  -9

 : الكلٌة داخل جهات* 

 للكلي  العلمي  باالقسام ومعاونيهم الت ريس هيئ  اعضاء -1

 للكلي  المختلف  اال ارا  -2

 الطالب -3

 

 

 : الداخلٌة المراجعة

 : التالي  الوح ا  عل  ال وري  بالمراجع  الجو   وح   تقوم

 الكنتروال  – المكتب  – المعامل -بالكلي  المختلف  اإل ارا  -العلمي  األقسام

 : المتبعة اإلجراءات

 موضوعي  أسس عل  المراجع  فري  تشكيل 

 (ال اخلي  المراجع  وإجراءا  بفاهيم خاص  عمل ورش ثالث  خالل م ) الفري  ت ريب 

 المراجع  قوائم تصميم 

 الجودة وحدة بها تقوم التى ةـاألنشط
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 زمن  ج ول خالل م  المراجع  اجراءا  تنفيذ  

 ومقترحا  التقارير وإرسال   المراجع  نتائج عل  بناءا للتحسي  مقترحا  وضع 

 الكلي  بمجلس ومناقشتها وعرضها لألقسام التحسي 

 

 

  بمراجعتها تقوم الت  بالوح ا  خاص  قوائم الجو   وح   تستخ م

 الكنتروال  -المعامل – المكتب :  مراجع  نماذج منها

 األقسام عل  للمراجع ) التعليم جو   ضما  معايير استيفاء م  للتحق  تصميمها تم ونماذج

 (المختلف  اإل ارا  عل  والمراجع  العلمي 

  العلمي  األقسام عل  ال اخلي  المراجع  نموذج

  المراجعة مـقوائ
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  المختلفة اإلدارات على الداخلٌة ةـالمراجع نماذج

 التقٌٌم مستوى العلٌا الدراسات

 5 4 3 2 ٌتوافر ال

 العليا بال راسا  للعاملي  الت ريبي  االحتياجا  لتح ي   توج وسائل هل -1
 (متابع  تقارير – استقصاءا ) 

     

 تتضم ) االحتياجا  عل  بناء المستمر للت ريب ومعلن  معتم   خط  توج  هل -2

 المخصصا  – سنويا للعاملي  المتاح  الت ريبي  وال ورا  البرامج وأنواع ع  

 (األ اء تقييم – ال ورا  عل  الحاصلي  نسب  – المسته في  – المالي 

     

 مةةة  المتاحةةة  والخبةةةرا  بةةةالمإهال ( سةةةجال  او)  بيانةةةا  قاعةةة   توجةةة  هةةةل -3

  بالكلي  العاملي 

     

      العاملي  عل  العمل أعباء لتوزيع ومعلن  معتم   وثيق  -4

 المتاحةة  االتصةةال ووسةةائل والتجهيةةزا  والتسةةهيال  باإلمكانيةةا  موثقةة  قةةوائم -5

  لال رايي  مالئم  عمل ظروف لتوفير الالزم 

     

      (ومعلنه معتم  )  العاملي  أ اء تقييم معايير وثيق  -6

      (ومعلن  معتم  ) للعاملي  الوظيفي الرضا مستو  وتقييم قياس وسائل -7

      ( موثق  نماذج) للعاملي  الوظيفي الرضا مستو  لزيا   المتخذ  القرارا  -8

      العليا ال راسا  في االكا يم  واإلشراف التسجيل إلجراءا  كتيب يوج  هل -9

      (  ومعلن  معتم  )  العليا لل راسا  الئح  توج  هل -11

      اإلجراءا  والي  االمتحانا  وإ ار  للكنتروال  نظام يوج  هل  -11

        فيهةةةا والبةةة  االمتحانةةةا  نتةةةائج مةةة  الطةةةالب شةةةكاو  تلقةةة  آليةةة  توجةةة  هةةةل -12

 (فعلي  نماذج)
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  ةـالمختلف لإلدارات الداخلٌة ةـالمراجع طرق

 التقٌٌم مستوى الشباب رعاٌة إدارة

 5 4 3 2 ٌتوافر ال

 بها للعاملي  الت ريبي  االحتياجا  لتح ي  المإسس  وسائل -1
 (بخبير باالستعان  االحتياجا   راس  – متابع  تقارير – استقصاءا ) 

     

 عةة   تتضةةم ) االحتياجةةا  علةة  بنةةاء المسةةتمر للتةة ريب ومعلنةة  معتمةة   خطةة  -2

 المالية  المخصصةا  – سةنويا للعاملي  المتاح  الت ريبي  وال ورا  البرامج وأنواع

 (األ اء تقييم – ال ورا  عل  الحاصلي  نسب  – المسته في  –

     

       بالوح   العاملي  م  المتاح  والخبرا  بالمإهال ( سجال  او)  بيانا  قاع   -3

       العاملي  عل  العمل أعباء لتوزيع ومعلن  معتم   وثيق  -4

 المتاحةة  االتصةةال ووسةةائل والتجهيةةزا  والتسةةهيال  باإلمكانيةةا  موثقةة  قةةوائم -5

  لال رايي  مالئم  عمل ظروف لتوفير الالزم 

     

      (ومعلنه معتم  )  العاملي  أ اء تقييم معايير وثيق  -6

      (ومعلن  معتم  ) للعاملي  الوظيفي الرضا مستو  وتقييم قياس وسائل -7

      ( موثق  نماذج) للعاملي  الوظيفي الرضا مستو  لزيا   المتخذ  القرارا  -8

       الطالبي  األنشط  لممارس  المتاح  والتسهيال  األماك  عل  يحتو  كتيب -9
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  ةـالمختلف لإلدارات الداخلٌة ةـالمراجع طرق

 التقٌٌم مستوى  الطالب شئون إدارة

 5 4 3 2 ٌتوافر ال

 الطالب بشئو  للعاملي  الت ريبي  االحتياجا  لتح ي  اإل ار  وسائل -1
 (بخبير باالستعان  االحتياجا   راس  – متابع  تقارير – استقصاءا ) 

     

 تتضةم ) االحتياجةا  علة  بناء المستمر للت ريب ومعلن  معتم   خط  توج  هل-2

 المخصصةةا  – سةنويا للعةاملي  المتاحة  الت ريبيةة  والة ورا  البةرامج وأنةواع عة  

 (األ اء تقييم – ال ورا  عل  الحاصلي  نسب  – المسته في  – المالي 

     

 العاملي  م  المتاح  والخبرا  بالمإهال ( سجال  او)  بيانا  قاع   توج  هل-3

 باإل ار 

     

      اإل ار  عل  العمل أعباء لتوزيع ومعلن  معتم   وثيق  -4

 المتاحةة  االتصةةال ووسةةائل والتجهيةةزا  والتسةةهيال  باإلمكانيةةا  موثقةة  قةةوائم -5

  لال رايي  مالئم  عمل ظروف لتوفير الالزم 

     

      (ومعلنه معتم  )  العاملي  أ اء تقييم معايير وثيق  -6

      (ومعلن  معتم  ) للعاملي  الوظيفي الرضا مستو  وتقييم قياس وسائل -7

      ( موثق  نماذج) للعاملي  الوظيفي الرضا مستو  لزيا   المتخذ  القرارا  -8

 وخة ما  التعليمية  وبرامجها المإسس  ع  كافي  معلوما  يتضم  الطالب  ليل -9

   الطالبي ال عم

     

      .تق مها التي والخ ما  مسإوليتها الخريجي  خ ما  وح   ع  كتيب أو نشر  -11

      الوظيفي والتوجه الخريجي ( سجال )  بيانا  قواع -11

      العمل لسو  والخريجي  الطالب إع ا  برامج قائم  -12

      السنوي التوظيف وملتق  للخريجي  السنوي الكتاب -13
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  ةـالمختلف لإلدارات ةـالداخلٌ المراجعة طرق

 التقٌٌم مستوى   التدرٌس هٌئة اعضاء شئون ادارة

 5 4 3 2 ٌتوافر ال

 هيئ  اعضاء بشئو  للعاملي  الت ريبي  االحتياجا  لتح ي   وسائل توج  هل -1
 (متابع  تقارير – استقصاءا )الت ريس

     

 االحتياجةةا  علةة  بنةةاء المسةةتمر للتةة ريب ومعلنةة  معتمةة   خطةة  توجةة  هةةل -2

 – سةةنويا للعةةاملي  المتاحةة  الت ريبيةة  والةة ورا  البةةرامج وأنةةواع عةة   تتضةةم )

 تقيةةيم – الةة ورا  علة  الحاصةةلي  نسةةب  – المسةته في  – الماليةة  المخصصةا 

 (األ اء

     

 مةة  المتاحةة  والخبةةرا  بةةالمإهال ( سةةجال  او)  بيانةةا  قاعةة   توجةة  هةةل -3

  بالكلي  العاملي 

     

      العاملي  عل  العمل أعباء لتوزيع ومعلن  معتم   وثيق  -4

 المتاحة  االتصةال ووسةائل والتجهيزا  والتسهيال  باإلمكانيا  موثق  قوائم -5

  لال رايي  مالئم  عمل ظروف لتوفير الالزم 

     

      (ومعلنه معتم  )  العاملي  أ اء تقييم معايير وثيق  -6

      (ومعلن  معتم  ) للعاملي  الوظيفي الرضا مستو  وتقييم قياس وسائل -7

      ( موثق  نماذج) للعاملي  الوظيفي الرضا مستو  لزيا   المتخذ  القرارا  -8

 التخصصا  -االع ا :  تشمل الت ريس هيئ  العضاء بيانا  قاع   هنال هل -9

  االكا يمي  ال رجا  –

     

 هيئةة  اعضةةاء تعيةةي  وقواعةة  بسياسةةا  ومعلنةة  معتمةة   وثيقةة  يوجةة  هةةل -11

   المعاون  والهيئ  الت ريس
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  ةـالمختلف لإلدارات الداخلٌة ةـالمراجع طرق

 التقٌٌم مستوى الهندسٌة اإلدارة

 5 4 3 2 ٌتوافر ال

 الهن سي  باال ار  للعاملي  الت ريبي  االحتياجا  لتح ي   وسائل توج  هل -1
 (متابع  تقارير – استقصاءا )                

     

 االحتياجةةةا  علةةة  بنةةةاء المسةةتمر للتةةة ريب ومعلنةةة  معتمةة   خطةةة  توجةةة  هةةل -2

 – سةةنويا للعةةاملي  المتاحةة  الت ريبيةة  والةة ورا  البةةرامج وأنةةواع عةة   تتضةةم )

 تقيةةيم – الةة ورا  علةة  الحاصةةلي  نسةةب  – المسةةته في  – الماليةة  المخصصةةا 

 (األ اء

     

 مةةة  المتاحةة  والخبةةرا  بةةالمإهال ( سةةجال  او)  بيانةةا  قاعةة   توجةة  هةةل -3

  بالكلي  العاملي 

     

      العاملي  عل  العمل أعباء لتوزيع ومعلن  معتم   وثيق  -4

 المتاحة  االتصةال ووسةائل والتجهيةزا  والتسةهيال  باإلمكانيةا  موثقة  قةوائم -5

  لال رايي  مالئم  عمل ظروف لتوفير الالزم 

     

      (ومعلنه معتم  )  العاملي  أ اء تقييم معايير وثيق  -6

      (ومعلن  معتم  ) للعاملي  الوظيفي الرضا مستو  وتقييم قياس وسائل -7

      ( موثق  نماذج) للعاملي  الوظيفي الرضا مستو  لزيا   المتخذ  القرارا  -8

 – والمسةةةاح  التصةةميم تتضةةم  المإسسةة  لمبةةةاني(  سةةجال )  بيانةةا  قاعةة   -9

 (واالستخ ام الصالحي  – والسالم  األم  وسائل – والتهوي  اإلضاء 

     

 واليةةا  والمرافة  التحتية  البنية  وصةيان  لةة عم ومعتمة   موثقة  سةنوي  خطة  -11

  الخط  تطبي 
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ٌبةعلى المراجعبة تقبارٌر ودراسبة ةـمراجعب بعبد ٌبة  األقسبام الداخل  ةـعامب خطبة وضبع تبم  العلم

 .للتحسٌن

 البحثي  المشاريع ف  االشتراك و العلم  البحث ل عم التمويل مصا ر لجذب خط  وضع  

  القسم لتخصص مناسب  المجتمعي  للمشارك  مجاال  ايجا  

 الميةة ان   التةة ريب يخةص فيمةةا وتحليلهةةا االسةتبيانا  كافةة  وعمةةل المية ان  التةة ريب تفعيةل 

  الطالب بواسط  ال راسي  المقررا  وتقييم

  المقررا  وتح يث لألقسام راجع  تغذي  تق يم و الطالب واستبيانا  التقييم لنتائج االستجاب 

  لذلك طبقا

 المسته ف  التعلم لمخرجا  االمتحانا  استيفاء م  التاك  الي  تفعيل  

 والمتعثري  المتفوقي  الطالب تح ي  وسائل تفعيل  

 الشكاو  تلق  اليا  تفعيل  

 العلمي  االبحاث خاللها م  تجر  ومعلن  للقسم واضح  بحثي  خط  عمل  

 بانشةةط  ومشةةاركتهم نشةةاطهم مةة   لتوضةةيح التةة ريس هيئةة  باعضةةاء خاصةة  تقةةارير تةوافر 

  المختلف  القسم واعمال

 تةم وقة  الكترونية  صةور  فة  المعاونة  والهيئة  التة ريس هيئة  العضةاء الذاتية  السير وضع 

 التةة  التحسةةي  خطةةط بتنفيةةذ األقسةام تقةةوم أ  علةة  مةةايو شةهر فةة  المراجعةة  بتكةةرار التنبيةه

    المراجع  لجا  إقترحتها

 :ةـالخارجٌ المراجعة

  خالل من تتم

 للكلي  خارج  مقيم. 

 ( العليا ال راسا  وبرامج الطالب لمقرر)علم  قسم لكل خارج  مقيم. 

  المحاكا  زيار. 

  لإلعتما  والتؤهيل المستمر التطوير مشروع خبراء بها قام فن   عم زيارا. 

 الداخلٌة المراجعة تقارٌر على بناء للتحسٌن عامة خطة
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  اإلستراتيجي  الخط   ومراجع   والمقررا  البرامج توصيف لمراجع  خارجي  لجا 

 . للكلي  الذاتي  ال راس  وكذلك

 (3122 ٌولٌو المحاكاة زٌارة) 

 ( المنصور  طب) منصورعلي كمال أحم /  .ا:  الزٌارة فرٌق

 (أسيوط طب) مخلوف أحم  محم  أحم /  .أ

 (المنصور  طب) الح  جا  السي  علي سهام/  .ا

 (اإلسكن ري  طب)فإا  مرا  محم  غا  /  .أ
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 جةو   وضةعتها التةي المعةايير علةي وقياسةا المعلنة  وأه افها رسالتها ضوء في المإسس  تقييم تم

 :كاآلتي وهي لضما  القومي  الهيئ  واالعتما  التعليم

 : ةـالمؤسسٌ درةـالق: والا أ

           : االستراتٌجى التخطٌط -2

 : التحسٌن مقترحات  

   الكلي  وخارج  اخل المعني  االطراف كل مستو  عل  االستراتيجي  بالخط  التوعي  زيا. 

 االسةتراتيجي  الخطة  مراجعة  عنة  فئاتهةا بكافة  المعنية  االطةراف مشةارك  زيا   عل  العمل 

 .المشارك  وتوثي 

  الجامعةةةة  بخطةةةة  االسةةةةتراتيجي  الكليةةةة  خطةةةة  ارتبةةةةاط توضةةةةح مصةةةةفوف  او وثيقةةةة  اعةةةة ا 

 .االستراتيجي 

  الزمني  والم   التنفيذ ع  المسئول حيث م  خاص  التنفيذي  الخط  مراجع . 

  1 للتميز سما  إيجا 

 : ًـالتنظٌم لـالهٌك -2

 :مقترحات التحسٌن

 زيا   وسائل اإلعال  ع  الهيكل التنظيم  . -1

  المستح ث  الوح ا  لباقي الوظيف  التوصيف م  االنتهاء -2

 .لإل اريي  الوظيف  التوصيف بطاقا  تفعيل -3

 : ةـمكوالحو ادةـالقٌ -3

 : التحسٌن مقترحات

 االكا يمي  القيا ا  الختيار معايير وضع -1

 .بالكلي  االكا يمي  القيا ا  اختيار ف  الت ريس هيئ  أعضاء مشارك  -2

 .اال اري  المهارا  واكسابهم االكا يمي  القيا ا  كفاء  لرفع الت ريبي  الخط  تفعيل -3

 لـلتأهٌ ةـالخارجٌ المراجعة تقرٌر ملخص

 لالعتماد المنوفٌة جامعة الطب كلٌة
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 .الذاتي  الموار  لتنمي  الكلي  خط  تفعيل -4

 .الخاص الطابع ذا  الوح ا  انشط  وترويج لتسوي  برامج وضع -5

 . الكلي  أنشط  لجميع الكتروني  بيانا  قواع  انشاء -6

 : اتـواألخالقٌ ةـالمصداقٌ  -4

 : مقترحات التحسٌن

   ولقاءا  وتوزيع مطبوعا  عل  فئا  الكلي  لزيا   التوعي  بثقاف  الملكي  عق  إجتماعا

 الفكري .

   إستح اث آلي  لضما  الع ال  ف  توزيع الحوافز والمكافآ  تبعا لمستويا  اآل اء بي

 العاملي .

 . إستح اث آلي  شفاف  لتق يم الشكاو  والتظلم بي  فئا  الكلي 

 يا  عل  جميع أعضاء هيئ  الت ريس وإرسال نسخ منها توزيع الكتيبا  الخاص  باألخالق

إل  المكتب ، إتحا  الطالب، الجمعي  العلمي ، رعاي  الشباب، الخ ..... وتوضع إيضا عل  

 موقع الكلي  اإللكترون .

 . تفعيل  ور لجن  أخالقيا  البحث العلم  عل  مستو  البحوث الرسائل العلمي 

 رسا  الخاص  بع م التمييز والع ال  بي  فئا  الكلي .توثي  تشكيل اللجا  وجميع المما 

 :از اإلداريـالجه  -5

 :مقترحات التحسٌن  

 تح ي  االحتياجا  الت ريبي  للعاملي  بصور   وري   و قياس أثر الت ريب في األ اء. -1

 االهتمام بتوعي  القيا ا  اإل اري  والعاملي  بؤهمي  ال ورا  الت ريبي . -2

 .والعاملي  اإل اري  القيا ا  أ اء لتقييم  متنوع  موضوعي  وسائل استخ ام -3

 .األ اء تقييم بنتائج المكافآ  أو الحوافز لربط واضح  ضوابط تطبي  -4

 :ةـوالمادٌ ةـالمالٌ الموارد -6

 :التحسٌن مقترحات

 . ونظافتها المياه  ورا  بتج ي  اإلهتمام .1

 .الطالبي  األنشط  لممارس  المتاح  واألماك  الخضراء المساح  زيا   .2

 .والسالم  االم  معايير  مع يتف  بما الق يم  المبان  وتج ي  إحالل .3
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  الت ريس هيئ  أعضاء الت ريستشجيع هيئ  ألعضاء المتاح  اآللي الحاسب أجهز  ع   زيا   .4

 اإلعةال  وكذلك به الكلي  ع  معلوما  بنشر وذلك اإللكترون  الموقع إستخ ام علي والطلبه

 .المختلف  األنشط  ع 

 :ةـالبٌئ وتنمٌة المجتمعٌة ةـالمشارك -7

 مقترحات التحسٌن:

  زيا   المشارك  الفعلي  لألطراف المجتمعي  بؤنشط  المإسس  وأهمي  اإلعتما  م  خالل

 عضوي  اللجا ، ورش عمل، مقابال ، ن وا .

   اخل وخارج عمل برامج توعي  للطالب وأعضاء هيئ  الت ريس باألنشط  المجتمعي 

 المإسس .

   مشارك  األطراف المجتمعي  ف  صياغ  الرإي  والرسال  والتحليل الرباع  للبيئ  ومناقش

 الخط  اإلستراتيجي .

  إعا   كتاب  ال راس  الذاتي  وإستخ ام تكوي  المرفقا  ب اخلها عل  حسب أح ث إص ار

 للهيئ  القومي .

 وخارج  اخل المختلف  األطراف السته اف البيئ  وتنمي  المجتمع بخ م  التوعي  خط  تنفيذ 

 . الكلي 

  الخاص  االستبيانا  تحليل تواج  ضرور  مع المعيار لهذا ال اعم  الوثائ  مراجع 

 .التقييم علي بناء المتخذ  التصحيحي  واالجراءا  المجتمعي  األطراف رضاء مستوي بتقييم

 :ةـة التعلٌمٌـثانٌا: الفاعلٌ

 : والخرٌجون الطالب -8

 مقترحات التحسٌن:

  إنشاء وح   لل عم الطالب   اخل الهيكل التنظيم  للكلي  وتخصيص مكا  مناسب لها ووضع

 خط  سنوي  معتم   لها وتوثي  أنشطتها المختلف .

   توفير أماك  مناسب  لممارس  األنشط  الطالبي  وتخصيص وق  ف  الج اول ال راسي

 لألنشط .

  الطالب المتفوقي  والطالب المتعثري .إعال  آلي  ل عم 

 للواف ي  جذب برامج  وضع. 

 الوظيف  التوجه تقيس للخريجي  بيانا  قواع  عمل . 
                                    

 : التعلٌمٌة البرامج و ةـاألكادٌمٌ المعاٌٌر -9
 :التحسٌن مقترحات  
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 . االكا يميه بالمعايير الطالبي الوعي زيا   علي العمل -1

 . التعليمي البرنامج أله اف التعلم مخرجا  مصفوف  مطابق  -2

 .ال راسي  للمقررا  والخارجي ال اخلي المراجع  ور تفعيل  -3

 :ةـالداعم والتسهٌالت مـوالتعل التعلٌم -11

 مقترحات التحسٌن:

  التعليم مشارك  الطالب وأعضاء هيئ  الت ريس واألطراف المعني  ف  مراجع  إستراتيجي

 والتعلم واإلعال  عنها بصور  مختلف .

التعليم استراتيجيا  لمراجع  اَلي  وضع. 

. زيا   امكانيا  المكتب  م  حيث المراجع وال وريا  العلمي  الح يث  وتكنولوجيا المعلوما 

. تطويرقاعا  الت ريس والمعامل بما يتناسب مع إحتياجا  العملي  التعليمي 

 بقياس رضاء الطالب في بعض األقسام العلمي  وفيما يخص األنشط  الطالبي  زيا   اإلهتمام

 ونظم ال عم والرعاي  مع اتخاذ اجراءا  تصحيحي  في ضوء إستطالع آراء الطالب.

  عق  ورش عمل لرإساء األقسام وأعضاء هيئ  الت ريس ع  كيفي  إع ا  الورق  اإلمتحاني

  ف .الت  تتواف  مع مخرجا  التعلم المسته

 تعميم و تفعيلLogbook  . ف  كل األقسام العلمي 

 عمل إستبيا  بي  الطالب ع  ال روس الخصوصي  و أسبابها ووضع حلول جوهري  لهذه

 الظاهر .

 تفعيل سياسا  للتغلب علي ضعف حضور الطالب للمحاضرا. 

. تنمي  الموار  الذاتي  للكلي  وإحالل وتج ي  البني  التحتي 

تحليل الورق  اإلمتحاني   اخل كل قسم.تشكيل لجن  ل 

.إستق ام شرك  نظاف  والتعاق  معها 

 

 : التدرٌس ـةهٌئ أعضاء -11

 :التحسٌن مقترحات

 .المعاون  الهيئ  و الت ريس هيئ  ألعضاء الوظيفي الهيكل تع يل إجراءا  تفعيل -1

 .تفعيل خط  الت ريب ألعضاء هيئ  الت ريس و معاونيهم -2
 

 :العلمٌة واالنشطة ًـالعلم البحث -12
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 :التحسٌن مقترحات

 تكو  البحوث و العليا لل راسا  الكلي  لوكيل التابع  اال ارا  ضم  للبحوث ا ار  ا راج -1

 ومعلن ، معتم   آلليا  وفقا الت ريس هيئ  ألعضاء العلمي  األبحاث تسجيل ع  مسئول 

 الكتروني  سجال  ف  األبحاث بيانا  حفظ ويتم موثق  و مكو   استمارا  نماذج وباستخ ام

 .االلكتروني  البيانا  قواع  برامج ال خال تمهي ا

 العلمي  األبحاث بتسجيل الت ريس هيئ  أعضاء م  الباحثي  الزام بشؤ  قرارا  استص ار -2

 ف  للمشارك  الكلي   عم عل  الموافق  اجراءا  استيفاء بآليا  ربطها مثل الكلي  با ار 

 .ال ول  العلم  النشر لمكافآ  الكلي   عم أو ، ال ولي  المإتمرا 

 المسئولي  و األنشط  لتوضيح العلم  للبحث االستراتيجي  للخط  التنفيذي  الخط  مراجع  -3

 االستراتيجي  األه اف جميع بتحقي  المعني  التق يري  الميزانيا  و الزمن  االطار و التنفيذي 

 .بالخط  عليها المنصوص

 بالكلي  العلم  البحث أنشط  بيانا  قواع  النشاء المعلوما  لنظم وح   استح اث -4

 .البحثي  العملي  كفاء  لتقييم ال وري  االحصائي  البيانا  واستخراج

 .الت ريس هيئ  أعضاء أبحاث تقييم ف  بالكلي  العلم  البحث أخالقيا  لجن   ور تفعيل -5

 المشروعا  ف  للمشارك  المعاون  الهيئ  و الت ريس هيئ  أعضاء م  الباحثي  تحفيز -6

 .العلم  البحث تمويل مصا ر زيا   وسائل أهم كؤح  مانح  جها  م  الممول  البحثي 

 متابع  تتول  و البحوث، و العليا لل راسا  الكلي  وكيل تتبع المشروعا  ال ار  وح   انشاء -7

 آلي  وضع مع ال ول ، و القوم  المستو  عل  الممول  البحثي  للمشروعا  المتاح  الفرص

 الجها  ال  التق م عن  الفن  ال عم تق يم و الفرص بهذه لتعريفهم بالباحثي  المستمر للتواصل

 البحوث انتاج تسوي  ال  الوح   هذه  ور يمت  ذلك، ال  باالضاف . المشروعا  لهذه الممول 

 المجتمعي  األطراف و األعمال رجال جذب ال  و المستفي  ، الجها  ل   التطبيقي  العلمي 

 .بالكلي  البحثي  المشروعا  و  العلم  البحث أنشط  ف  لالستثمار

 م  ترفع الت  البارز  العلمي  باألنشط  للمشارك  الت ريس هيئ  أعضاء لتحفيز آلي  وضع -8

 و ال ولي ، و القومي  الجوائزالعلمي  عل  للحصول للترشيح التق م مثل العلمي  الكلي  مكان 
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 المتخصص   الطبي  الجمعيا  عضوي  و ال ولي ، العلمي  المجال  ف  التحكيم و التحرير رئاس 

 .ال ول  و القوم  المستويي  عل  البارز  البحثي  و الطبي  والمإسسا 

 ال  بها العلم  النشر مستو  ورفع ، المنوفي  طب لكلي  الطبي  المجل  تطوير عل  العمل -9

 التزاما ال وري  طباعتها ف  االنتظام طري  ع   وليا المفهرس  العلمي  المجال  مصاف

 االلكتروني  النسخ تحميل و التحرير، مجلس ضم   وليي  محكمي  ا راج و االص ار، بتواريخ

 بها الخاص األثر معامل لرفع  ولي  نشر جه  قبل م  تقييمها و للكلي ، االلكترون  الموقع عل 

impact factor. 

 مصا ر تتضم  العلم  للبحث سنوي  ميزاني  و موازن  باع ا  بالكلي  المالي  اال ار  تكليف -11

 .العلم  البحث أنشط  عل  الصرف جها  و ، التمويل

 سنوي   راس  الع ا   الجو   ضما  بوح   العلم  البحث أنشط  متابع  لجن   ور تفعيل -11

 .المنوفي  طب بكلي  العلم  البحث عل  الصرف ومر و  أثر لتقييم

 :اـالعلٌ اتـالدراس -13

 مقترحات التحسٌن:

التوعي  بالمعايير األكا يمي  لل راسا  العليا المعلن  م  الهيئ  القومي  لضما  الجو    -1

 واالعتما .

المتخصص  مراجع  توصيفا  البرامج و المقررا  الستيفاء البيانا  األساسي  والمهني   -2

اص ار أغسطس  – ليل الهيئ  القومي  لضما  الجو   و االعتما   –وفقا لنموذج الهيئ  القومي  

2119 

ت عيم توصيفا  البرامج بمصفوف  توضح المطابق  بي  المعايير القياسي  المرجعي  المتنبا  و  -3

 المعايير األكا يمي  المرجعي  للهيئ  القومي .

تعليمي  المسته ف  ف  توصيف البرامج و توصيف المقررا  م  حيث مراجع  المخرجا  ال -4

الصياغ  ، و توافقها مع المهارا  الت  توصفها، و م  حيث تغطي  المخرجا  التعليمي  

 بالبرنامج لمختلف محتويا  المقررا  الت  تتبعه.

 مراجع  محتو  المقررا  لتالف  التكرار. -5
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  العليا و استخراج التقارير االحصائي  عنها الت  تبي  م   استكمال قواع  بيانا  ال راسا -6

االقبال عل  االلتحا  ببرامج ال راسا  العليا المختلف ،و الت  تمك  م  حساب متوسط الفتر  

الزمني  للحصول عل  ال رج  للوقوف عل  المعوقا  و العمل عل  حلها ف  البرامج الت  يتبي  

 فيها  تجاوز متوسط الم  .

اع ا  قائم  مفصل  وموح   بؤسماء البرامج ف  مختلف ال رجا  العلمي  الممنوح ،  -7

 وا راجها ضم  البيانا  الوصفي  ، وعل  الموقع االلكترون  للكلي  .

توثي  سياس  معتم   لجذب الواف ي  و العمل عل  تطبيقها لزيا   أع ا  الواف ي  المقي ي   -8

 م  انعكاس ايجاب  عل  فعالي  العملي  التعليمي  بالكلي .ببرامج ال راسا  العليا لما له 

تفعيل  ور لجن  تقييم االمتحانا  ف  تقييم مضمو  االمتحا  م  حيث مطابق  محتو   -9

المقررا  و التواف  مع القياس الفعل  للمخرجا  التعليمي  المسته ف ، وهو االجراء الذ  يحق  

ا ، و يمك  م  قياس م   تحق  الع ال  ف  أساليب التحسي  و التطوير المستمر لالمتحان

 التقويم المتبع .

توثي  آلي  معتم   للشكاو  و التعريف بها بمختلف وسائل التوعي  و النشر ل   طالب  -11

 ال راسا  العليا، و العمل عل  تفعيل ج واها لتحسي  مسو  رضا الطالب.

ل راسا  العليا لتحفيز مشاركتهم االيجابي  تكثيف جهو  التوعي  الموجه  ال  فئ  طالب ا -11

 ف  أنشط  التطوير بالكلي .

التفاعل االيجاب  و السريع للعمل عل  اتخاذ االجراءا  التصحيحي  ف  أسباب ع م رضا  -12

 طالب ال راسا  العليا لما يمثلونه م  عنصر حاكم تعتم  عليه الكلي  ف  تؤهيلها لالعتما . 

ب ال راسا  العليا ف  انشط  البحث العلم  مثل النشر  ال ول  تحفيز مشارك  طال -13

 والمشارك  ف  المإتمرا  العلمي  و المشروعا  البحثي .

 : ودةـالج إدارة -25

 مقترحات التحسٌن:

 ا راج مجلس ا ار  وح   ضما  الجو   ضم  الهيكل التنظيم  للوح  . -1

التنفيذية  الرئيسةي  للوحة   . و اعة ا  آلية  لالسةتبيانا  ا راج وح   االستبيانا  ضم  اللجا   -2

 موثق  و معلن .
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اع ا  آلي  لتحفيز مشارك  أعضاء هيئ  الت ريس و الهيئ  المعاون  فة  أنشةط  الوحة   وتبنة   -3

 سياساتها.

 توثي  أنشط  التواصل مع مركز ضما  الجو  . -4

 توثي  اجتماعا  المجلس اال ار  للوح  . -5

 ا  تقرير لمقارن  تقارير المراجع  ال اخلي  و الخارجي .اع  -6

تفعيةةل  ور لجنةة  تقيةةيم االمتحانةةا  فةة  تقيةةيم مضةةمو  الورقةة  االمتحانيةة  مةة  حيةةث تغطيةة   -7

 المخرجا  التعليمي  المسته ف ، و تح ي  مستو  الصعوب .

 ن ا  و الوثائ .اعا   تنظيم و فهرس  ملفا  معايير االعتما  لتيسير الوصول ال  المست -8

 التؤكي  عل  توثي  و اعتما  جميع المستن ا  الت  يتم ا راجها بالملفا . -9

 وضع معايير الختيار منسق  الجو   باألقسام العلمي  و اعالنها. -11

 . تفعيل  ور األطراف المجتمعي  ف  المشارك  ف  أنشط  الوح   و ف  مجلسها اال ار  -11

ٌببق وجبببد فقببد االا ـوإجمبب   ٌبببة نظببم ةـللمؤسسببب أن الفر  تقبببوم وأنهببا الجبببودة إلدارة فاعلببة داخل

 تحسببببٌن فبببً التقبببوٌم نتبببائج مبببن وتسببببتفٌد المؤسسبببٌة اـلقدرتهببب المسبببتمر البببذاتً ببببالتقوٌم

 .ةـالهٌئ لمتطلبات االدنى للحد مستوفى المعٌار أن الفرٌق وٌرى.والتطوٌر األداء
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 ىـالفن مـالدع زٌارات
 

 الزٌارة فرٌق الزٌارة تارٌخ الزٌارة

 الشطور  حس /  .ا 25/1/2119 االولً

 شلبي عما /  .أ

 ربيع سمير/  .أ 26/1/2119 الثانٌة

 شلبي عما /  .أ

 الميقات  حم  /  .ا 1/4/2111 الثالثة

 ربيع سمير/  .أ

 الشطور  حس /  .ا 9/5/2111 الرابعة

 السعو  ابو ولي /  .أ

 الحلبي عصام/  .أ

 الميقات  حم  /  .ا 29/6/2111 الخامسة

 ربيع سمير/  .أ

 الميقات  حم  /  .أ 3/8/2111 السادسة

 شلبي عما /  .أ

 الميقات  حم  /  .أ 22/9/2111 السابعة

 ربيع سمير/  .أ

 الميقات  حم  /  .أ 12/11/2111 الثامنة

 ربيع سمير/  .أ

 فهم  عب الجوا / .أ 26/11/2111 التاسعة

 سالم  ول /  .أ

 القليوبي محم /  .ا



35 
 

 فهمي عب الجوا / .أ 26/2/2112 العاشرة

 سالم  ول /  .أ

 القليوبي محم /  .ا

 

 : ودةـالج ثقافة رـنش

 واإلعتما  التعليم جو   ضما  بمعايير والتعريف الجو   ثقاف  بنشر الجو   ضما  وح   تقوم

 : خالل م 

 اإل اري والجهاز المعاون  والهيئ   الت ريس هيئ  ألعضاء عمل ورش 

  تقوم كما بالكلي  الفئا  جميع تسته ف وممطويا  كتيبا  صور  ف  الوح   إص ارا 

  المختلف  التجمعا  أماك  ف  وضعها يتم ملصقا  بعمل الوح  

  مإتمرا 

 : دةـالوح دراتـإص

 :الجو   إل   ليلك سلسل  كتيبا  -
 األساتذ  كتيب -
 الطالب كتيب -
 اإل اريي  كتيب -
التنظيم  الهيكل توصيف -

المهن  أخالقيا  -

الفكري  الملكي  حماي  -

األكا يم  اإلرشا   ليل -

الخريجي  وح   خ ما  -

اإلتصال وسائل -

الجو   وح   كتيب -

للجو   الطالب  ليل -

 للجو   الت ريس هيئ  أعضاء  ليل -
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 بدـاالػزَ ثَؼبييش ٗاىزؼشيف ٘دحـاىج ثقبفخ ّشش وـػَ ٗسػ

 اجتماعا  تعق  كما التعليمي  الفاعلي  معايير تفعيل عل  للت ريب العمل ورش  م  ع   تنفيذ -

 اإلعتما  بمعايير للتعريف

 : ودةـالج وحدة بها قامت التى العمل ورش بأهم ةـقائم

 عنوان الورشة عدد الحضور تارٌخ ورشة العمل اسم المحاضر

 ورش  عمل توصيف المقررا   21 23/3/2111 ا. / مصطف  سليم 

ورشةةةةةةة  عمةةةةةةةل  اسةةةةةةةتكمال توصةةةةةةةيف  26 24/3/2111 ا. / مصطف  سليم 

 المقررا  

 ورش  عمل طر  تقويم الطالب  21 11/4/2111 ا. / مختار شتل  

 ورش  عمل تقويم الطالب  38 13/4/2111 ا. / عصام الطوخ  

 ورش  عمل معايير االعتما   28 14/4/2111 ا. / احم  كمال منصور 

 ورش  عمل االم  والسالم   71 28/4/2111 العقي  /خال  بيبرس 

 ورش  عمل اع ا  الورق  االمتحاني   23 6/5/2111 ا. / ايما  عب  الرإف 

 ورش  عمل الساعا  المعتم    22 11/5/2111 ا. / صابر صقر 

 ورش  عمل المعايير االكا يمي   21 18/5/2111 ا. / هب  مهت    

 ا. / عالء النعناع  

 ا. / عب  الخال  السع ن  

 ورش  عمل الساعا  المعتم    34 25/5/2111

 ورش  عمل لجن  المناهج  13 6/6/2111 ا. / عب  الخال  السع ن  

 ا. / ثناء راض  

 ا. / غا   مرا   

 ورش  عمل المراجع  ال اخلي   25 18/7/2111
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 ا. / وفاء زهرا  

 ا. / غا  الصيف  

 ورش  عمل ال راس  الذاتي   21 27/7/2111

ورشةةةة  عمةةةةل تفعيةةةةل التكامةةةةل الراسةةةة   14 8/8/2111 ا. / وفاء زهرا  

واالفقةة  بةةي  المقةةررا  العلميةة  تطبيةة  

 سياس  التعلم الذات  وانماط تعلم ج ي   

ورشةة  عمةةل المعةةايير ال وليةة  والمحليةة   48 15/12/2111 ا. / ماه  التحيو  

 العتما  المنشآ  الصحي  

ا. / رحةةةةةاب عبةةةةة  المةةةةةنعم 

 وهب  

ورشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  34 28/12/2111

Monitoring&evaluation 

 

 

 عنوان الورشة عدد الحضور تارٌخ ورشة العمل اسم المحاضر

 ورش  عمل توصيف المقررا  والبرامج  34 12/11/2118 ا. / عصام الحلب  

 Implementation  actionورش  عمل  37 23/12/2118 ا. / احم  منصور

plan for medical schools aiming 

at accreditation  

 ا. / عالء النعناع  

 ا. / صبح  غنيم 

 ورش  عمل المشروعا  التنافسي   31 11/5/2119

ورش  عمل العضاء هيئ  الت ريس تحليل  37 13/9/2119 ا. / ابراهيم ص ي  

نقاط الضعف والقو  والته ي ا  والفرص 

 المتاح  

ورش  عمل لال اريي   تحليل نقاط الضعف  21 14/9/2119 ا. / الف  فرج 

 والقو  والته ي ا  والفرص المتاح 

 

 
 

 عنوان الورشة عدد الحضور تارٌخ ورشة العمل اسم المحاضر
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 توصيف المقررا   29 9/1/2111 ا. / سعي  المنوف  

ورشةة  عمةةل كيفيةة  كتابةة  مشةةةروع  44 9/1/2111 ا. / جو  اسلو  

 بحث  

ا. / رحةةةةةةاب عبةةةةةة  المةةةةةةنعم 

 وهب  

 المراجع  ال اخلي   21 26/1/2111

 Referencing using end 16 27/1/2111 ا. / مها البلتاج  

note  

 ورش  عمل المعايير االكا يمي   36 19/3/2111 ا. / وفاء زهرا 

 المعايير االكا يمي   35 29/3/2111 ا. / هب  مهت   

 Statement of intended 11 11/4/2111 ا. / نهال خميس 

learning outcomes 

 اع ا  القيا ا  االكا يمي   13 23/5/2111 ا. / احم  البغ ا   

 الجوانب القانوني  

 اع ا  القيا ا  االكا يمي   34 19/6/2111 ا. / سي  طه  

 الجوانب المالي  

 مبا  ء للتق م لالعتما  11 16/11/2111 ا. / وفاء زهرا  

 االع ا  للتق م لالعتما   43 19/12/2111 ا. / وفاء زهرا  

 

 

 

 

 

 2111 ىؼبً اىج٘دح ث٘حذح خـاىخبص وـاىؼَ ٗسػ خطخ
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 التعليم جو   ضما  مإتمر مثل  التعليم جو   بضما  للتوعي  مإتمرا  بعمل الوح   تقوم كما

 . م11/12/2111 أفضل صحي  خ م  أجل م 

  :المؤتمر عن تقرٌر

 : األولى الجلسة

 السةا   بعةض وكةذلك العلمية  باألقسةام الجةو   ومنسقي العلمي  األقسام رإساء السا    عو  تم 

 الطبةي التعلةيم جةو   مةإتمر لحضةور الجامعية  المستشةفيا  ومة يري الت ريس هيئ  أعضاء

 عرض وتم م11/12/2111 األح  يوم الطب بكلي  عق  والذي أفضل صحي  خ م  أجل م 

ٌبة ورسبالة رؤٌة تحدٌث  الالزمبة الخطبوات حبول المناقشبات دارت وقبد الحضبور علبى الكل

 -: االعتماد على للحصول

 المشةةروع إ ار  مةة  الفنةةي الةة عم زيةةار  وكةةذلك االعتمةةا  محاكةةا  زيةةار  تقريةةر عةةرض -1

 المطلةوب الوثةائ  قائمة  عةرض وكةذلك الحةالي الوضةع عة  الجةو   وحة   مة ير م  وتقرير

 شةةهر غضةو  فةي المطلوبة  الوثةةائ  جميةع إعة ا  علة  االتفةةا  وتةم لالعتمةا  للتقة م إعة ا ها

 . لالعتما  التق م م  الكلي  تتمك  حت 

 تحقية  إطةار فةي لالعتمةا  والتؤهيةل المسةتمر التطةوير مشةروع انجةازا  عةرض تم وق  -2

 .االعتما  معايير

  الجو   مصطلحا  فهم في الشائع  لألخطاء وتفسير شرح الجو   وح   عرض  كما -3

 لالعتما  للتق م استع ا ا   المستقبل  المرحل  ف  الت ريس هيئ  أعضاء  ور عل  التنويه تم -4

 . 

 هيئة  أعضاء للسا   والمحاسب  المساءل  آليا  تفعيل عل  الرأي واستقر الحضور ناقش -5

 .  لضما  وذلك اإل اري والجهاز المعاون  والهيئ  الت ريس

 

 

 

 

 

 : الثانٌة الجلسة
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 الخ مةة  عةة  الصةةحي  الخ مةة  لفصةةل خطةة  عةة  الكليةة  عميةة  الةة كتور األسةةتاذ السةةي  تحةة ث

 . الجامعي  بالمستشفيا  التعليمي 

 وكةةذلك مقترحةةا  الحضةةور مةة  كثيةةر عةةرض وقةة  ذلةةك تفعيةةل كيفيةة  فةة  الحضةةور ونةةاقش

 مثةةل المميةةز  البةةرامج مقترحةةا  ومناقشةة  عةةرض كمةةاتم ، النظةةام تطبيةة  علةة  التحفظةةا 

 ف  الطالب تخصص إل  يه ف والذ  تخصصي  شعب ذو طب وبرنامج تقن  طب برنامج

 فة  الةالزم والتة ريب المهةارا  إتقةا  لضةما  عام  باطنه أو جراح  إما الكبير  الشعب أح 

 . تخصص كل

 . المساع   الطبي  علوم برنامج وعرض

 :رـالمؤتم اتـتوصٌ

 و اإل اريةةي  و المعاونةة  الهيئةة  و التةة ريس هيئةة  ألعضةةاء والمحاسةةب  المسةةائل  آليةة  تفعيةةل 

 بالكلي  العاملي  العمال

 المطلةوب اسةتيفاء و الجةو   أنشةط  تفعيةل فة  التة ريس هيئة  أعضةاء مة  أكبةر ع   إشراك 

 . لالعتما  للتق م

  األقسام م  والمرشحي  الجو   منسقي مع لالجتماع أسبوعي موع  تح ي . 

  التعليميةة  الخ مة  عةة  الصةحي  الخ مةة  فصةل بخصةةوص المستشةف  إ ار  مقترحةةا   راسة 

 . بالمستشف  العاملي  األطباء مع والتعاق 

 بالكلي  إ راجها إمكاني  وم   المميز  البرامج ل راس  لجن  تشكيل  

 إشةةراك زيةةا   و المجتمةع خ مةة  فةةي والطةالب التةة ريس هيئة  أعضةةاء مةة  أكبةر عةة   إسةهام 

  الطبي  القوافل في المعاون  الهيئ  و الت ريس هيئ  أعضاء

 االعتمةا  مة  الكلية  موقف علي المإثر  الهام  األنشط  لتفعيل الت ريس هيئ  أعضاء تحفيز 

 للتقة م تشةجيعهم وكةذلك مرموقة  هيئةا  مةع المشةترك  واألبحةاث المجتمعي  المشارك  مثل

 .وال ولي  القومي  للجوائز

 

 

 

 :  ةـبالكلٌ الرسمٌة المجالس فى اإلسهام
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 مناقش   لها يتيح مما عنه المنبثق  واللجا  الكلي  بمجلس ممثل  بالكلي  الجو   ضما  وح  

 معايير تحقي  به ف التعليمي  الفاعلي  تخص وأخر  المإسسي  بالق ر  خاص  موضوعا 

  الكلي  مجلس عل  العرض خالل م  مناقشته يتم لما نماذج ون رج. التعليم جو   ضما 

 : 21/3122 الكلٌة بمجالس التعلٌمٌة الفاعلٌة موضوعات مناقشة

 خاللةه مة  الخةريجي  مةع التاصل للكلي  يمك  حت  للخريجي  وح   عمل الجو   وح   عرض 

 . الفعلي  للممارس  ومالئمت  لتطويره يلزم وما الكلي  لبرنامج انعكاسا ليكونوا وذلك

 علة  المةوقر المجلس واف  وق  المنوفي  طب  خريج  وح   تشكيل مناقش  تم المنطل  هذا وم 

 مةع التواصل لسهول  مختلف   فعا  م  اطباء فيه يمثل والذ  الجو   وح   م  المقترح التشكيل

   .الزمالء

 التة   النقاط اهمي  المجلس اعضاء للسا   وضح  وق  لمع ل  الطالب تقييم الئح  عرض  كما

  .الالئح  ف  تع يلها تم

 االسةئل  ونوعية  توزيةع حيةث مة  االمتحانية  الورقة  معةايير مراعةا  ضرور  عل  ايضا ك  أو

 . المقررا  بتوصيف والم رج  المسته ف  التعلم نوتج مع وتوافقها

 

 :2/3122 الكلٌة بمجالس التعلٌمٌة الفاعلٌة موضوعات مناقشة

 التةةة ريب تةةم لمةةا طبقةةا الكتابةةة  وارشةةا ا  الذاتيةة  ال راسةة  لكتابةةة  االعةة ا  الجةةو   وحةة   بةة أ 

 الجةةةو   ضةةةما  وحةةة   ومةةة ير المعتمةةة  المراجةةةع راضةةة  ثنةةةاء/  .أ الخبةةةراء وجةةةو  فةةة  عليةةةه

 .السكن ري اب الجو   بكلي 

 هيئةةةة  اعضةةةةاء السةةةةا   علةةةة  المإسسةةةةي  والقةةةة ر  التعليميةةةة  الفعاليةةةة  معةةةةايير توزيةةةةع تةةةةم وقةةةة 

 . المجلس انعقا  اثناء اختيارهم حسب الت ريس

 عرضةةة  وكةةةذلك الكنتةةةروال  علةةة  المراجعةةة  وكيفيةةة  ال اخليةةة  المراجعةةة  خطةةة  ناقشةةة  كمةةةا

 وتوزيةةةةع التعليميةةةة  االهةةةة اف صةةةةياغ  مثةةةةل والمقةةةةررا  البةةةةرامج بتوصةةةةيف الهامةةةة  النقةةةةاط

  .التقويم ونظم الت ريسي  الساعا 

 فةةي للمشةةارك  المجةال بهةةذا الخبةةر  ذو  التة ريس هيئةة  أعضةاء السةةا   الوحةة   مة ير  عةة  وقة 

 ال اخلية  المراجعة  ع  العمل ورش م  المزي  عق  الحضور طلب كما ال اخلي  المراجع  أعمال

 .  والمقررا  البرامج البرامج توصيف وع 
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 :5/3122 الكلٌة بمجالس التعلٌمٌة الفاعلٌة موضوعات مناقشة

 مرحلةة  لطةةالب االكلينيكةة  التةة ريب تحسةةي  فةةي المهةةارا  معمةةل  ور الكليةة  مجلةةس نةةاقش   

 . البكالوريوس

 تشةكيل الوحة   مة ير طلبة  وقة  العليةا ال راسا  وطالب االمتياز ألطباء الت ريب اتاح  وكذلك 

 . المهارا  ا را  مجلس

 مة  االفةا   امكانية  ومة   المهةارا  معمةل ا را  لمجلةس المطروحة  االسةماء الحضةور وناقش  

 . اسماإهم المقترح  الت ريس هيئ  اعضاء السا  

 بمعامةل خبةرتهم لسةاب  إمةا اال را  مجلةس لتشةكيل المقترحة  االسةماء علةي الحضور واف  وق   

 تةم التة  بةاالجهز  والمةامهم االكلينيكة  بالتة ريب أوألرتبةاطهم. االجنبية  البعثةا  أثناء المهارا 

 . المهارا  لمعمل توري ها

 : 2/3121 الكلٌة بمجالس التعلٌمٌة الفاعلٌة موضوعات مناقشة

 وطريق  اللجن  وح    ، والبرامج المقررا  توصيف علي ال اخلي  المراجع  خط  مناقش  تم  

 خطة  تنفيةذ بمواعية  االلتةزام علةي التؤكي  وتم المراجع  إلجراء الهيئ  نماذج وعرض  الت ريب

 . المراجع  لجن  تور ها سوف الت  المقترحا  تفعيل يتم حت  المراجع 

 ، المجلةس إنعقةا  اثنةاء شةكل  فةر  علةي الذاتية  لل راسة  التعليمي  الفعالي  معايير توزيع تم كما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                             االسكن ري  جامع  م  بخبراء االستعان  مع الجو   بوح   الت ريب يتم أ  علي
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 : 3/3121 الكلٌة بمجالس التعلٌمٌة الفاعلٌة موضوعات اقشةمن

 المقةةةررا  توصةةةيف مةةةع االمتحانيةةة  الورقةةة  لمطابقةةة  لجنةةة  تشةةةكيل الوحةةة   مةةة ير  عرضةةة  

 تقةةةيس االمتحانيةةة  الورقةةة  ا  مةةة  التؤكةةة  وهةةةو المطابقةةة  تلةةةك إجةةةراء مةةة  الغةةةرض ووضةةةح 

 بتوصةةةةيف الةةةوار   الفهةةةم ومهةةةارا  بالمعةةةارف الخاصةةةة  المسةةةته ف  التعليميةةة  االهةةة اف كافةةة 

 . الطالب مقرر

 العةةةةةام إمتحانةةةةا  بمراجعةةةة  تبةةةة أ أ  وتقةةةةرر المقترحةةةة  اللجنةةةة  علةةةةي الحضةةةةور وافةةةة  وقةةةة  

 . الفر  لجميع 2111/2111 الجامع 

 المجتمةةةع وخ مةةة  العلمةةة  والبحةةةث التعلةةةيم يخةةةص فةةةيم الكليةةة  سياسةةةا  المجلةةةس نةةةاقش كمةةةا 

 .واعتما ها عليها الموافق  وتم  والتحويل القبول سياسا  وكذلك

 الموافقةةةةة  وتمةةةة  بالكليةةةة  الموجةةةةةو   والةةةةتعلم التعلةةةةيم واسةةةةةاليب اسةةةةتراتيجيا  عةةةةرض كمةةةةا 

 التعلةةةةيم فةةةي ح يثةةة  نظةةةم إ خةةةةال فةةةي رغبةةةتهم الحضةةةور معظةةةةم ابةةة   وقةةة  واعتما هةةةا عليهةةةا

 . تفعيلها في والمساع   والتعلم

 :(5/3121) الكلٌة بمجالس التعلٌمٌة الفاعلٌة موضوعات مناقشة
 

 علةةةةي مكافةةةةآ  توزيةةةع علةةةةي الحضةةةةور واتفةةة  الفةةةةائقي  تشةةةةجيع سةةةبل ومناقشةةةة  عةةةةرض تةةةم 

 . الخريجي  عي  في والثقافي  والفني  الرياضي  المجاال  في الفائقي  الطالب

 إنجةةةةاز متابعةةةة  وآليةةة  والفةةةةائقي  المتعثةةةري  ألكتشةةةةاف المقترحةةة  اآلليةةةة  الحضةةةور نةةةةاقش كمةةةا

 .اآللي  لتنفيذ المقترح الزمن  والج ول ، االكا يمي  الريا   تفعيل وسبل عموما الطالب

 علةةةي واتفةةة  ، للطةةةالب النفسةةةي واالرشةةةا  الصةةةح  العةةةم تةةةوفير أهميةةة  الحضةةةور نةةةاقش كمةةةا

 أمةةةةراض أسةةةتاذ يضةةةم الةةةةذي الفريةةة  واقتةةةراح ، نفسةةةةي  طبيةةة  وحةةة   خةةةةالل مةةة  ذلةةةك تفعيةةةل

 . مختلف  إكلينيكي  تخصصا  م  وأساتذ  نفسي 

 . النفسي وال عم لالرشا  المقترح  الخط  المنفسي  االمراض أستاذ عرض  كما

 ، الطةةةةب بكةةةةالوريوس لقطةةةةاع المرجعيةةةة  القوميةةةة  االكا يميةةةة  المعةةةةايير الحضةةةةور نةةةةاقش كمةةةةا

 .الطالب لبرامج كمعايير تنبيها علي الموافق  وتم 

 3122:/2 الكلٌة بمجالس التعلٌمٌة الفاعلٌة موضوعات مناقشة
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 طب تميز الت  المقررا  ع  االعال  ومنها الواف ي  الطالب جذب سياسا  ومناقش  عرض تم

 . االسر  طب مقرر مثل المنوفي 

 تقةارير اعتمةا  تةم كمةا 2111 الجةامع  العام ع  الطالب برنامج مقررا  تقارير عرض تم كما

 . العليا ال راسا  برامج

 العةةام عةة  التعليميةة  الفاعليةة  معةةايير بخصةةوص الذاتيةة  بال راسةة  مةةاور  الحضةةور نةةاقش وقةة  

 والةتعلم التعلةيم بمعيار الخصوص وجه علي ور  بما الحضور اهتم وق  2119/2111 الجامع 

 . الحالي العام خالل التفعيل في زيا   يراع  وسوف للتعليم اساليب إ خال م 

 بإرسةال اعلمية  االقسام مخاطب  الكلي  وكيل  السي   واقترح  االكا يم  ال عم خطط نوقش  كما

 . بذلك الجو   وح   وموافا  األقسام تقارير وتجميع المقترح  الخط 

 4/3123 الكلٌة بمجالس التعلٌمٌة الفاعلٌة موضوعات مناقشة

 خةالل مة  الطالةب إعةالم ضةرور  التؤكية علي وكةذلك ومناقشتها الطالب شكاو  آلي  عرض تم 

 تقارير بإرسال العلمي  االقسام علي التؤكي  وكذلك اآللي  تلك علي العملي  وال روس المحاضرا 

 بمجةالس للمناقشة  منها العام  الموضوعا  تعرض حت  الجو   وح   الي الشكاو  وحل فحص

 . الكلي 

 مقترحبات ومناقشبة المختلفبة الدراسٌة للفرق الطالب استبٌان نتائج عرض تم كما

 : أهمها من كان التى الطالب

 موضوعا  في الطالب استبيانا  ومناقش  عرض تم كما المقررا  م  النظري  االجزاء تقليل

 . بالكلي  المتاح  والتعلم التعليم ووسائل – والتحويل القبول سياس  مثل خاص 

 التعلم م  ح يث  اساليب إ خال وإمكاني  بالكلي  المتاح  والتعلم التعليم اساليب أيضا نوقش  كما

 راضي ناء/ .أ  عو  تقرر وق  الطالب م  الكبير  االع ا  علي تطبيقه وإمكاني  التعاون 

 .الخصوص بهذا االسكن ري  تجرب  لعرض مايو شهر في الكلي  لمإتمر

 بحضور االهتمام علي التؤكي  وتم الخصوصي  ال رورس لمشكل  مقترحا  عرض تم كما -

 لعمل الطالب ل   المفضلي  الت ريس هيئ  اعضاء م  السا   بعض واحتيار الطالب

 . المتعثري   عم آليا  تفعيل علي والتاكي  مستمر  مراجعا 
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 القائمي  م  ساتذهأ علي الطالب يوزع أ  اقتراح وتم العلمي  الريا   آلي  نوقش  كما -

 . والطالب االساتذ  بي  التواصل يسهل حت  الفرص  نفس علي بالت ريس

 والزيا   العجز مشكل  لحل العلمي  االقسام م  المق م  الخطط أيضا الجو   وح   وعرض  -

 أعضاء م  واالستفا   القريب  الجامعا  م  أساتذه بانت ابا  العجز يعالج أ  االتفا  وتم

 . الت ريس هيئ 
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 مة  بتمويةل اإلنجةازا  مة  الكثيةر تحقية  تةم وقة  لإلعتمةا  الكلية  بإعة ا  الوح   تقوم

 الكليةةة  مصةةةا ر مةةة  ذاتةةة  وتمويةةةل لإلعتمةةةا  والتؤهيةةةل المسةةةتمر التطةةةوير مشةةةروع

 .والجامع 

 : ادـلإلعتم للتأهل ازهـإنج تم ما 

 : ةـالمؤسسٌ القدرة: وراألولـالمح

 إنجازه تم ما المعٌار

 التخطبببببببببببببببببببببببببببببببببببٌط -2

 االستراتٌجً

 القائمة  والته ي ا  المتاح  الفرص ومعرف   والضعف القو  نقاط  أهم تح ي  -1

  للكلي (  (SWOT Analysis الخارجي  و ال اخلي  البيئ   راس  خالل م 

 والبحثة  التعليمة  الكلية   ور تعكةس  الكلية  ورسةال  رإية ل واضح  صياغ  -2

  المجتمع خ م  ف  و ورها

 الضةةةعف لمعالجةةة  الكليةةة  ورسةةةال  رإيةةة  تحقةةة  اسةةةتراتيجي  خطةةة  وضةةةع -3

  المتاح  الفرص م  فائ   اقص  وتحقي  القو  نقاط واستثمار

  العلم  للبحث استراتيجي  خط   وضع  كما -4

 الذاتي  الموار  لتنمي  واقعي  خط  و -5

  المجتمع احتياجا  عل  بناءا البيئ  لتنمي  خط  عمل -6

 للكلي  التنظيم  بالهيكل الم رج  الوظائف توصيف -1 التنظٌمً الهٌكل -3
 (اإللكترون  التعليم-الت ريب-الكوارث و األزما ) وح ا  استح اث -2

 الالزمةةةةة  اإل اريةةةةة  المهةةةةارا  علةةةةة  تةةةةة ريس هيئةةةة  عضةةةةةو 194 تةةةة ريب -1 الحوكمة و القٌادة -4

 (واإل اري  المالي  و القانوني  الجوانب) األكا يمي  القيا ا  إلع ا 

  اال اري  القيا ا   الختيار موثق  موضوعي  معايير  وضع -2

  و الكلية  ا ارا  كةل تشمل بيانا  قاع   عل   المعلوما  تسجيل نظام وجو  -3

   العلمي  األقسام

 و المصببببببببببببببببببببببداقٌة -5

 األخالقٌات

 للعةاملي  المهنة  أخالقيةا  يتضةم  الطةب كلي  شرف ميثا  ع  كتيب  إع ا  -1

 كمةا الطةالب بةه يتحلة  أ  يجةب مةا وكةذلك ومةوظفي  أوأطبةاء أسةاتذ  م  بالكلي 

  العلم  البحث أخالقيا   تضم 

 إجةراءا   مة  تةم مةا تقةارير تقة م و المقترحةا  و الشةكاوي لتلقةي آلية  إعة ا  -2

 . وريا  
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 الت ريس هيئ  أعضاء شكاوي في للفصل للحكماء لجن  تشكيل -3

 األ اء لتحسي  الالزم  الما ي  بالتسهيال  المختلف  اإل ارا  إم ا  1 اإلداري الجهاز -6

 الح يث  اإل اري  المهارا  عل  اإل اريي  ت ريب 2

  وريا للعاملي  الوظيف  الرضا قياس -3

 النظري  االمتحانا  قاع  تج ي  -1 المالٌة الموارد -7

 العليا ال راسا  لطالب   رس قاعا  أربع  إنشاء -2

 والطفيليا  والميكروبيولوج  الهستولوج  معامل أجهز  تح يث -3

 والباثولوج  والتشريح الحيوي  والكيمياء الفسيولوج  و 

 (   مغلق   وائر)  اإلكلينيكي  لل روس قاعا  عشر  تجهيز -4

 اإلكلينيك  للت ريب مهارا  معامل 4 إنشاء-5

 (قاعا  ثماني ) النظري  ال روس قاعا  تح يث -6

 المتر  ي  لخ م  الوسائل  بؤح ث وتزوي ها الكلي  مكتب  تطوير -7

  بالشبك  ومتصل  بالكمبيوترا  مزو   إلكتروني  إطالع قاع  عمل و

 ( التعليمي  االستو يو) التعليمي  المصا ر وح   تطوير -8

 بالكلي  العام  المراف  بعض  تج ي  -16

 المشبببببببببببببببببببببببببببببببباركة -2

 المجتمعٌة

 المق مةةة  الخةة ما  وتنةةةوع القوافةةل تخةةة مها التةةي الجغرافيةةة  المنطقةة  اتسةةاع - 1

 . القوافل خ ما  م  المستفي ي  ع   وزيا  

 األورام لمكافح  وح  -2

 المستمر الطب  للتعليم وح   -3

 اإل ما  مكافح  وح   - 4

 ( األسر  و الطفل مكتب ) عام  ثقافي   مكتب  -5

 (موظفي  و ت ريس هيئ  أعضاء) بالكلي  العاملي  ألبناء أطفال حضان -6

 المجتمعي  الخ ما  مجال ف  اإلنجازا  ع   وري  نشرا  -7
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   ومالي  إ اري  الئح  ووضع إ ار  هيكل  وعمل  الجو   وح   تؤثيث -1 المؤسسً التقوٌم -2

  اخلية  مراجعة  صةور  فة  وتطبيقه والمستمر الشامل للتقويم سياسا   وضع-2

 .والمعامل والكنتروال  واإل ارا  العلمي  األقسام عل 

 

 : التعلٌمٌة الفاعلٌة: الثانى المحور

 إنجازه تم ما المعٌار

 للخريجي  ا ار  عمل -1 والخرٌجون الطالب -2

 .للطالب المتميز اإلنتاج لعرض وثقافي  فني  معارض -2

 رعايةة  و المتعثةةري  الطةةالب  و عةةم األكةةا يم  األرشةةا  نظةةام تفعيةةل -3

 الفائقي 

 كمعايير( القومي  األكا يمي  المرجعي  المعايير)  NARS تبن  1 االكادٌمٌة المعاٌٌر -3

  البكالوريوس لبرنامج

 و المعاونةةة  الهيئةةة  و هيئ التةةة ريس أعضةةةاء وتوعيةةة  المعةةةايير نشةةر -2

 بالمعايير الطالب

 ال راسةةةا  بةةةرامج وتوصةةةيف ومقرراتةةةه الطةةةالب برنةةةامج توصةةةيف-1  التعلٌمٌة جـالبرام -4

 ومقرراتها

 والةةتعلم الةةذات  الةةتعلم تفعيةةل:    التعلةةيم فةة  ح يثةة  أسةةاليب اسةةتخ ام -1 والتعلم مـالتعلٌ -5

  أربعةة  وعمةةل( community) based learning للمجتمةةع المتوجةةه

 الكتروني  مقررا 

  للطالب تقييم نظام الئح  تح يث -2

 OSCE  قاعا  تجهيز -3

 كنتروال  تجهيز-4

 اإلمتحانةةةةا   معةةةةايير تحقيةةة  مةةةة  للتؤكةةةة  إمتحانةةةا  لجنةةةة   تشةةةكيل -5

 والتصحيح

 الطالب تقسيم) والعملي  النظري  لل روس مناسب  طالبي  كثاف  تحقي  -6

 ( مجموعا  إل 
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  الخصوصي  ال روس م   للح  مفعل  إجراءا  -7

 هٌئبببببببببببة اعضببببببببببباء -6

  التدرٌس

 الطةر  علة  المعاونة  والهيئة  التة ريس هيئ  اعضاء لت ريب برامج -1

  التقييم و الت ريس ف  الح يث 

 القةةةو  تةة ريب  ورا  و عمةةل ورش لعمةةل مجهةةز  للتةة ريب  وحةة  -2

 البشري 

 للكلي  بحثي  خط  وضع -1  ىـالعلم البحث -7

 لألبحاث مركز  معمل تجهيز-2

  العلم  البحث آليا  عل  المعاون  الهيئ  ت ريب -3

 (البيانا  قاع   عل  مسجل  أبحاث)العلم  للبحث بيانا  قاع   -4

 - ماجسةةةتير - بلةةةوم)  العليةةا ال راسةةةا  مقةةررا  و بةةةرامج توصةةيف -1   العلٌا اتـالدراس -2

 (   كتوراه

 لطلبةة  النظريةة  للةة روس(   قاعةةا  4) مجهةةز   روس قاعةةا  عمةةل -2

  العليا ال راسا 

 العليا ال راسا  لطلب  مركزخ ما  -3

 المسببببببتمر التقببببببوٌم -2

  التعلٌمٌة للفاعلٌة

 الكليةة  مجلةةس مةة  معتمةة   والمسةةتمر الشةةامل للتقةةويم سياسةةا  وجةو  -1

 للتطبي  وقابل 

 والمسةةةةائل  الةةةة اخل  التةةةة قي )  للجةةةةو   مفعةةةةل  اخلةةةة  نظةةةةام وجةةةةو  -2

 (   العلمي  لألقسام والمحاسب 

 المعاونةةة  والهيئةة  التةةة ريس هيئةة  اعضةةةاء ا اء تقيةةيم معةةةايير وضةةع -3

 المجتمعي  والمشارك  العلم  والبحث التعليمي  العملي  م  اال اء ويشمل

 هيئة  العضةاء  الوظيف  الرضا تقيس  وري  را  استطالعا  عمل -4

 . المعاون  والهيئ  الت ريس
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از ـأطباء االمتٌ تدرٌب  3122 

ازـتنظٌم لجنة أطباء االمتٌ  

IDM 3122 

: دورات معمل المهارات أوالا   

عدد  المدرب/المحاضر
 الحضور

 م عنوان الدورة مواضٌع  الدورة التارٌخ

 

 
   / خال  جاب هللا
التخ يرم رس مساع    

طبيب  15
 امتياز

 
 

طبيب  15
 امتياز

 
 

طبيب  21
 امتياز

الةةة ور  االولةةةي 
22/3/2111  

 
 ال ور  الثاني 

29/3/2111  
 
 ال ور  الثالث 

29/3/2111  

*Cardiopulmonary 

resuscitation)CPR( 

*Endotracheal 

intubation(ETT( 

*Automated 
electric 
defibrillator(AED)  

 

 
 

BLS 
 

 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 

   / لي يا تقي
 م رس مساع  الباطن 

طبيب  16
 امتياز

 
 

طبيب  16
 امتياز

 
 

طبيب  16
 امتياز

 
 

طبيب  16
 امتياز

 
 

طبيب  13
 امتياز

 
 

طبيب  22
 امتياز

 
 

طبيب  19

 ال ور  االولي 
11/4/2111  

 
 ال ور  الثاني 

11/4/2111  
 
 ال ور  الثالث 

17/4/2111  
 
 ال ور  الرابع 

17/4/2111  
 
 ال ور  الخامس 

18/6/2111  
 
 ال ور  السا س 

18/6/2111  
 
 ال ور  السابع 

22/6/2111  

 
 
 
*General and abdominal 
examination. 
 
*Auscultation. 
 
*Fluid Therapy. 
 
*Sengstaken tube. 
 
*Abdominal paracentesis. 
 
*ABG. 

   
 

 

 
Basic Clinical 

Skills 

 

 
 

2 



51 
 

 امتياز

 

 
 
 

  / محم  صبري
 م رس الجراح  العام 

طبيب  21
 امتياز

 
 

طبيب  25
 امتياز

 
 

طبيب  31
 امتياز

 
 

طبيب  21
 امتياز

 ال ور  االولي
15/3/2111  

 
 ال ور  الثاني 

22/3/2111  
 
 ال ور  الثالث 

18/5/2111  
 
 ال ور  الرابع 

25/5/2111  

 
*IV lines 
 
*Ryles 
 

*Catheters 
 

*Sutures 
 

*Surgical 
Emergencies 

BasicSurgical 
Skills 

3 

   / إبراهيم سيف
م رس مساع  النساء 
 والتولي  طب المنوفي 

طبيب  24
 امتياز

 
 

طبيب  22
 امتياز

 ال ور  االولي
21/3/2111  

 
 ال ور  الثاني 

29/3/2111  

Normal Vaginal 

Delivery and 
Gynacological 

Emergencies 

Gynacologial 

and Obstetric 
Course 

 

4 

  /محم  سمير 
م رس مساع  

 األطفال طب المنوفي 

طبيب 31
 امتياز

 
 

طبيب 25
 امتياز

 
 

طبيب 33
 امتياز

 

 ال ور  االولي
8/11/2111  

 
 ال ور  الثاني 

12/11/2111  

 
 ال ور  الثالث 

4/12/2111  

Neonatal 
Resuscitation  

Neonatal 
Resuscitation 

5 
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العلمٌةثانٌا : المحاضرات النظرٌة واالٌام   

 م  عنوان المحاضرة التارٌخ عدد الحضور المحاضر

 

  / ولي  شهاب
مةةة رس الباطنةةة  
العامةةةةةةةة  طةةةةةةةةب 
 المنوفي 

 

طبيب امتياز 144  
طبيب امتياز 135  
طبيب امتياز 141  
طبيب امتياز 145  

 

المحاضةةةةةةةةةةةةةةةةةر  االولةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
5/4/2111  

المحاضةةةةةةةةةةةةةةةةةر  الثانيةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
المحاضةةةةةةةةةةةةر   11/4/2111

17/4/2111الثالث    
المحاضةةةةةةةةةةةةةةةةر  الرابعةةةةةةةةةةةةةةةة  

24/4/2111  

 

محاضرا  رسم القلب 
 الطباء االمتياز

ECG  for  Interns 
Normal and 
Abnormal 

 

 
1 

  / أسام  عبي 
أستاذ مساع  
االشع  طب 
 المنوفي 

طبيب امتياز 155  

طبيب امتياز 221  

المحاضر  االولي 
11/5/2111  

المحاضر  الثاني  
14/5/2111  

 

 محاضرا   االشع 
Radiology for Non 

Radiologist 

 

 
2 

 أ. / سامي حما 
أستاذ ورئيس 
قسم الطب 
الشرعي 

والسموم طب 
 المنوفي 

 

 
طبيب امتياز  211  

 

 

19/9/2111  

 

 محاضر  السموم
Toxicology 

 

 
3 

أ. / سامي 
 ب وي

أستاذ الطب 
الشرعي 

والسموم طب 
 المنوفي 

طبيب امتياز 111  11/11/2111 التقارير الطبي   
وشها ا  الوفا  وحقو  
 الطبيب والمريض

 

 
4 

 / محم  
 عب الواح 

أستاذ مساع  
الجل ي  طب 
 المنوفي 

طبيب امتياز 151  

طيب امتياز 145  
طبيب امتياز  81  

المحاضر  االولي 
19/4/2111  

المحاضر  الثاني  
26/4/2111  

المحاضر  الثالث  
1/5/2111  

   

 

 االمراض الجل ي 

 

5 

  / صفو  عثما 
م رس مساع  
الباطن  العام  
 طب المنوفي 

 
 

طبيب امتياز 41  

طبيب امتياز 31  
طبيب امتياز 31  

 

المحاضر  االولي 
24/8/2111  

المحاضر  الثاني  
31/8/2111  

المحاضر  الثالث  

األمراض األكثر شيوعا 
 في مصر

Hepatitis C 
Diabetes 

Hypertension 

 
 

6 
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5/9/2111  
 

 

  / عما  عي 
الميكرو م رس 

 بيولوجي

طبيب امتيز 61   

18/7/2111  

مكافح   ر محاض
 الع وي

Infection Control 

 

7 
 

 

 ثالثا : المؤتمرات

 م عنوان المؤتمر مواضٌع المؤتمر عدد الحضور

 

طبيب  511اليوم األول 
 امتياز وطالب

 
 

طبيب  311اليوم الثاني 
 امتياز وطالب

 الزماال  البريطاني 
االلماني الزمال    

 الزمال  االسترالي 
 الزمال  المصري 
 المعا ل  االمريكي 
 المعا ل  الكن ي 

 المعا ل  البريطاني 
 الجو   

 إ ار  المستشفيا 

 

 
 مإتمر مستقبل الطبيب وماذا بع  التخرج

 
Internship… What is Next ? 

 
26-27 / 7 / 2111 

 

1 

م   25شارك م  الكلي  
والطلب  في أطباء االمتياز 

 الورش المختلف  للمإتمر

ورش عمل لمناقش  
طر  تطوير 

 المنظوم  الطبي 

  مبا ر  النهض  الطبي 

2 

 

  اخةل األطةراف رضةا سةتبيا إو مختلفة   موضوعا  حول اآلراء بإستقصاء الجو   وح   تقوم 

 الهيئةة  معةةايير وفةة  اإلسةتبيانا  بتصةةميم تقةةوم التة  اسةةتبيانا  لجنةة  خةالل مةة  الكليةة  خةارج و

 .بتحليلها وتقوم  التعليم جو   لضما  القومي 

 ترسةةةل كمةةةا  الكليةةة  بمجلةةةس للمناقشةةة  اإلسةةةتبيانا  تلةةةك نتةةةائج الجةةةو   ضةةةما  وحةةة   تعةةةرض

  .التحليلي  اإلجراءا  إلتخاذ لألقسام والنتائج المقترحا 

 .ااـ دورٌ بعملها دةـالوح تقوم التى االستبٌانات اذجـنم من بعض ومدرج
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     اذ / مدير ادارةـالسيد االست
 تحية طيبة وبعد،،،

برجاء  التضلاال بابادا  رفياال فاا الاادوراي التدريبياة التااا يحتءجهاء العااءملون فاا  دارتاال و ااا 

 -كءلتءلا :

عدد المحتاجٌن إن  ال أحتاج أحتاج اإلحتٌاجات التدرٌبٌة 

 وجد

    التعامل مع اآلآلت واألجهزة -

    والسالمةالتدرٌب على األمن  -

    نظم الجودة -

    برنامج المرتبات -

    مٌكنة العمل فى وحدتكم -

    قواعد البٌانات -

    (ICDLدورات كمبٌوتر ) -

 

 : مقترحءتل فا  حتيءجءي تدريبية فخرى 
..........................................................................................................

..........................................................................................................

......................................................................................................... 
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 استبيءن اإلداريين حول ديمقراطية القيءدة

 ----------------------الفرقة:                  ---------------------االسم )اختٌاري(: 

  لا حد مء ال نعم الخصءئص م

 التءبع له اإلدارةمدير اإلداري و التضءعل بين فوال: 

    ٌعمل مدٌر اإلدارة بمبدأ المشاركة فً اتخاذ القرار 1

ٌنننننع العننننناملٌن  نننننالحٌات  مننننندٌر اإلدارةٌمننننن   2 جم

 متكافئة

   

ٌنننع بمبنننندأ المسنننناواة دون  منننندٌر اإلدارةٌعامنننل  3 الجم

 تحٌز أو تمٌٌز

   

    على التنسٌق بٌن العاملٌن مدٌر اإلدارةٌحرص  4

ٌننٌن باألعمننال كننل حسننب  اإلدارةمنندٌر ٌكلن   5 اإلدار

 تخ  ه و قدراته

   

    الجمٌع على إبداء آرائهم مدٌر اإلدارةٌشجع  6

    المقترحات الهادفة مدٌر اإلدارةٌتبنى  7

    العاملٌن على اإلبداع مدٌر اإلدارةٌشجع  8

    فً احتفاالتهم الخا ة نٌشارك المدٌر المرؤوسٌ 9

ٌننننة لو ننننع  اإلدارةمنننندٌر ٌشننننجع  11 المناقشننننة الجماع

 الخطط واألسالٌب النجاز العمل

   

    معاٌٌر ثابتة للثواب و العقاب مدٌر اإلدارةٌ ع  11

 اإلداري و اإلدارة العليءالتضءعل بين ثءنيء: 

ٌننة مننع العنناملٌن  12 ٌننا اجتماعننات دور تعقنند اإلدارة العل

 بالكلٌة لمعرفة مشاكلهم و المساهمة فً حلها 

   

ٌننة سٌاسننة البنناب المفتننوا فننً التعامننل مننع  13 تتبنع الكل

 اإلدارٌٌن و العاملٌن

   

ٌوجننند تفننننوٌض فنننً بعننننض ال نننالحٌات لمنننندٌري  14

 اإلدارات
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ٌننناتوافننق  15 علنننى األسنننالٌب التنننً ٌتخنننذها  اإلدارة العل

 ات إلنجاز أعمالهماإلدار يمدٌر

   

ٌننناتتنننناق   16 و نننع منننع المرؤوسنننٌن فنننً  اإلدارة العل

 الخطط واألسالٌب النجاز العمل

   

    لكل اآلراء و ـاخذ ما ٌنفع منها اإلدارة العلٌاتستمع  17

    مع الجمٌع دون تمٌٌز اإلدارة العلٌاتتعامل  18
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 استبيءن الطالب حول ديمقراطية القيءدة

 ----------------------الفرقة:                  ---------------------االسم )اختٌاري(: 

 إلى حد ما ال نعم الخ ائص م

 التضءعل الديمقراطي بين الطلبة وفعلء  الهيئة التدريسيةفوال: 

بهم طالأع اء هٌئة التدرٌس و الهٌئة المعاونة ٌعامل  1

 وفقا لمبدأ المساواة دون تحٌز أو تمٌٌز

   

ٌتعامل أع اء هٌئة التدرٌس و الهٌئة المعاونة بروا  2

 بهممع طالاألخوة و االحتواء 

   

ٌنننز  3 ٌنننة والمحا نننرات فنننً تعز تسننناهم األنشنننطة العلم

 الحٌاة الدٌمقراطٌة فً الكلٌة

   

ٌنننننة بنننننالحوار والمناقشنننننة أثنننننناء  4 ٌرحنننننب أسننننناتذة الكل

 المحا رة

   

    وٌقدرونهاٌحترم أساتذة الكلٌة آراء الطلبة  5

    ٌتقبل أساتذة الكلٌة آراء الطلبة المعار ة آلرائهم  6

ٌنننة بمناقشنننة الطلبنننة والنننرد علنننى  7 ٌرحنننب أسننناتذة الكل

 المحا رةتساؤالتهم خارج قاعة 

   

ٌنننة المتاحنننة لهنننم وٌسنننٌئون  8 ٌسنننتال الطلبنننة الدٌمقراط

 أساتذتهماستخدامها فً تعاملهم مع 

   

 الديمقراطي للممءرسءي اإلدارية في الكليةالطءبع ثءنيء: 

    ترحب إدارة الكلٌة بشكاوي الطلبة واعترا اتهم 9

ٌننننة  11 ٌنننناة الدٌمقراط ٌننننة أجننننواء الح ٌننننا لنننننا إدارة الكل ته

 وشروط ممارستها

   

ٌنننة نوعنننا منننن التسنننلط فنننً معاملنننة  11 تمنننارس إدارة الكل

 الطلبة

   

ٌنة نوعنا منن  12 ٌنون فنً الكل المروننة والنتفهم ٌبندي اإلدار

 لمشكالت الطلبة
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ٌننٌن فننً  13 ٌننرة فننً تعاملنننا مننع اإلدار نعننانً  ننعوبة كب

 الكلٌة

   

 وفعءليءي الطلبةة بءلكلية نشطاألبعءد الديمقراطية لألثءلثء: 

    طلبة الحٌاة الدٌمقراطٌة فً الكلٌةالٌعزز اتحاد  14

ٌنة منطلقنا  15 ٌناة تشكل االنتخابات الطالبٌة داخنل الكل للح

 الدٌمقراطٌة الجامعٌة

   

ٌمكنننن للطالنننب أن ٌعبنننر عنننن مشنننكالته داخنننل حنننرم  16

 الجامعة بكل حرٌة

   

أشعر بأن طلبة الكلٌة ٌعانون نق اً كبٌراً فنً مسنتو   17

 وعٌهم الدٌمقراطً
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 (2استبيءن للطالب)

التعلٍمٍت فنرجى منك عزٌزي الطالب / ندعىك لتشارك معنا براٌك لصالحك وصالح العملٍت 

 االٌجابٍت والمصداقٍت .

 الدراسة النظرٌة : - ف

 ال      نعم                            هل ٌوجد جدول معلن للمحا رات النظرٌة ؟  -        

 ال      نعم                   هل تستفٌد من المحا رات ؟                               -       

 ال    نعم                                 هل تواظب على ح ور المحا رات ؟       -       

 ما تقٌٌمك لمستو  اداء المحا رٌن عموما ؟  -

 سا       مقبول             جٌد               ممتاز                     

 هل تف ل الطرٌقة التقلٌدٌة فى التدرٌس ام استخدام وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة  -
 التقلٌدٌة            الحدٌثة                                     

 الدراسة العملٌة : - ب

 ال              ؟                    نعم    هل مواعٌد الدراسة العملٌة/ اإلكلٌنٌكٌة مناسبة  -

 كبٌر              مناسب                   / الروند           عدد الطلبة فى السكشن  -

  العملً            االثنٌن معا         الطابع       النظري  ٌالب على السكشن/الروند -

 كمٌة التطبٌق العملً/االكلٌنٌكى فً السكشن/ الروند -
 متوسطة           قلٌلة     كبٌرة                                                         

 هل ٌتم تاطٌة ودراسة جمٌع الحاالت اإلكلٌنٌكٌة فً الروند -     

 ال      نعم                                                                                        

السكشن / ن من رؤٌة وفحص جمٌع العٌنات التعلٌمٌة/ اإلكلٌنٌكٌة للحاالت فً هل تتمك -     

 أحٌانا      ال                      نعم                                           الروند           

 ..............................وإذا كانت اإلجابة بال اذكر األسباب...........................

 الدروس الخ و ٌة : -ج

 ال  و ى؟                             نعم         هل تح ل على درس خ   -

 لماذا تح ل على درس خ و ى ؟     

    ألح ل على درجات اعلى           ألحفظألفهم                           

 أسباب أخر              ألن التدرٌس فٌها اف ل         
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اذكرها: 

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 االمتحانات : -د

  ال            نعم                    هل ٌو   لك القسم نظام االمتحان الذ  ستتبعة ؟  -     

 ال             متحانات؟            نعم    هل ٌو   لك القسم توزٌع الدرجات فى اال -     

 ال     نعم                                هل تعلن بمواعٌد االمتحانات مسبقا؟            -    

 ال            نعم                       هل تستفٌد من االمتحانات الدورٌة؟               -    

    االثنٌن معا   ة             عملٌة        على ا  هٌئة تف ل االمتحانات            نظرٌ -    

 ال      ئج االمتحانات لتقٌم نفسك                    نعم            نتا هل تف ل إعالن -    

 الكتاب الجامعً : -ع

 النعم                                          بالقسم ؟                   هل ٌوجد كتاب  -   

 ال    نع                          هل تستفٌد من هذا الكتاب ؟                             -   

 ال         نعم                       هل تستعٌن بمراجع اجنبٌة ؟                          -   
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 ابننا الاالى / طالب طب المنوفٌة 

راءك تهمنا ونحن نعمل معا لكى تكون طبٌبا ماهرا منافسا على المستو  االقلٌمنى والعنالمى ... آ

تسنناعدنا وتشنناركنا بننرأ  مو ننوعى وجنناد فننى هننذا االسننتبٌان ومننا ٌتبعننة مننن فنرجننو منننك ان 

 استبٌانات  ل الحك و ال  العملٌة التعلٌمٌة فى كلٌتنا الحبٌبة .

 / الضرقة الدراسية للطءلب

 : رسءلة الكلية :1

 

 ال     عم                  ن   ل للكلية رسءلة معلنة                                -1

 

 ال         نعم                                       ل تعرف رسءلة الكلية         -2

 

 : البرنءمج التعليما للكلية : 2

  ل يوجد دليل يولح المحتوى واال داف والبرنءمج الزمنا للمواد التا تدرسهء  -4

             

 ال                       نعم                                                                                                    

 

 ال                          نعم          ل يولح  ذا الدليل درجءي كل مءدة وتوزيعهء وانواع االمتحءنءي          -5

 

( من البرنءمج التعليما الخءص ببكءلوريوس الطب والجراحة الذى ILOSتعرف اال داف التعليمية المستهدفة  ) ل  -6

 نعم                         ال                            تدرسه

 

 مء مقترحءتل والمواد التا تود دراستهء لتطوير وزيءدة النضع من  ذا البرنءمج  -7

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 : الدراسة النظرية :3

 ال                         نعم                         ل يوجد جدول معلن للمحءلراي النظرية بءلكلية          -8

 

 البعض   ال                    نعم                           ل يتم االلتزام بهذة الجداول من االقسءم العلمية    -9

 

  ل تواظب علا حلور المحءلراي                       نعم                            ال                     احيءنء -11

 

  ل تستضيد من  ذه المحءلراي                             نعم                            ال                     احيءنء -11
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 لمحءلراي منءسبة لل                        نعم                             ال                     البعض ل مواعيد ا -12

 

 ال    نعم                                        ل سعة المدرجءي منءسبة الستيعءب الطالب                        -13

     

 ال          نعم                              كءفية وبهء وسءئل تكنولوجية حديثة  ل تجهيزاي قءعءي المحءلراي-14

 

  ل يستخدم االسءتذة المحءلرون اسءليب تكنولوجية فا عرض المحءلراي    -15

 البعض                    نعم                                   ال                                                         

 

 ال       نعم                                ل يوجد بعض الطالب الذين يثيرون الشغب فا  المحءلراي       -16

 

 سيئة         مء مستوى نظءفة وصيءنة المدرجءي                             ممتءزة                   جيدة         -17

 

 مء مقترحءتل لتطوير وزيءدة االستضءدة من المحءلراي النظرية : -11

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
 

 مء تقييمل للتدريس النظرى فا كل قسم من االقسءم التا تدرس لل :  -19

 

 مءدة ........................                                     ممتءز                      جيد                       مقبول  -1

 

 قبول مءدة ........................                                     ممتءز                      جيد                       م -2

 

 مءدة ........................                                     ممتءز                      جيد                       مقبول  -3

 

 مقبول          مءدة .......................                                      ممتءز                      جيد               -4

 

 مءدة .......................                                      ممتءز                      جيد                       مقبول  -5

 

 مقبول                   مءدة........................                                      ممتءز                      جيد     -6

 

 

 مءدة  ......................                                      ممتءز                      جيد                       مقبول -7

 

 جيد                       مقبول  مءدة .......................                                      ممتءز                     -1
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 مءدة .......................                                      ممتءز                      جيد                       مقبول  -9

 

 مء تقييمل لكتءب القسم ) ان وجد (  فا المواد التا تدرسهء :  -21

 

 .....                                            ممتءز                      جيد                       مقبول مءدة ............ -1

 

 مءدة  ................                                            ممتءز                      جيد                       مقبول  -2

 

 ...............                                            ممتءز                      جيد                       مقبول مءدة .. -3

 

 مءدة .................                                            ممتءز                      جيد                       مقبول  -4

 

 مءدة  ................                                            ممتءز                      جيد                       مقبول  -5

 

 قبول مءدة ..................                                           ممتءز                      جيد                       م -6

 

 مءدة ..................                                           ممتءز                      جيد                       مقبول -7

 

 ( من دراسة كل مقرر تدرسه ILOS ل تعرف اال داف التعليمية المستهدفة ) -21

                                                                       

 البعض ال                                               نعم                                                   

 الدراسة العملية :-4      

  ل مواعيد الدراسة العملية/ اإلكلينيكية منءسبة ؟          -

 الا حد مء ال نعم                                              

 عدد الطلبة فا السكشن / الروند            -

 الا حد مء                               منءسب                 كبير                                                    

 يغلب علا السكشن/الروند الطءبع  -

 االثنين معء                                    العملي                  النظري                                                         

 كمية التطبيق العملي/االكلينيكا في السكشن/ الروند  

 قليلة            متوسطة               كبيرة                                                     

  ل يتم تغطية ودراسة جميع الحءالي اإلكلينيكية في الروند -     

 ال            نعم                                                                

       ل تتمكن من رؤية وفحص جميع العينءي التعليمية/ اإلكلينيكية للحءالي في السكشن / الروند                                          -     

 فحيءنء            ال                     نعم                                                                

 ءني اإلجءبة بال اذكر األسبءب.........................................................................و ذا ك
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 الدروس الخصوصية ) مء يسما الكورسءي ( : -5

 

  ل تحصل علا دروس خصوصية                  كل المواد                       بعض المواد                  ال -22

 

 لمءذاتحصل علا دروس خصوصية  -23

 

 لكا احضظ                                                              لكا افهم                  

 

 ألننا متعود علا ذلل                                               الن بءقا الطالب يضعلون ذلل                  

   

 االمتحءن                                                     التدريب العملىأفلل  فسلوب ألعرف                  

 

 ألحصل علا درجءي اعلا                                         مكءن التدريس افلل من الكلية                   

 

 ألسبءب اخرى                   

 

  ل اني علا استعداد للتعءون معنء لحل لهذه المشكلة وذلل لمصلحتل اوال وتوفيرا لجهدل ومءلل -24

 ال                                نعم                                                                                  

 مء  ا مقترحءتل للتخلص من  ذة الظء رة  -25

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 : الدورية االمتحءنءي -6
 

 ال                   تبعة ؟                نعهل ٌو   لك القسم نظام االمتحان الذ  ست -     

 ال              انات؟            نعم    هل ٌو   لك القسم توزٌع الدرجات فى االمتح -     

 ال                 نعم                    هل تعلن بمواعٌد االمتحانات مسبقا؟               -    

 ال                نعم                       هل تستفٌد من االمتحانات الدورٌة؟               -    
 

 االثنٌن معا     عملٌة                        على ا  هٌئة تف ل االمتحانات            نظرٌة -    
 

 ال                نعم                      هل تف ل إعالن نتائج االمتحانات لتقٌم نفسك     -    

 الكتءب الجءمعي : -7

 ال                     هل تستعٌن بالكتاب الخاص بالقسم ؟                          نعم -   

 ال            نعم                                   من هذا الكتاب ؟          هل تستفٌد  -   

 ال    اجنبٌة ؟                                     نعم                هل تستعٌن بمراجع  -   
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 ستبيءن 

 معءيير الورقة االمتحءنية 

  لا حد مء          ال          نعم                موحد للورقة االمتحءنية ؟        ل ترى لرورة من وجود شكل محدد و

  لا حد مء    ال                      ل اطلعي علا النموذج المقترح للورقة االمتحءنية ؟                              نعم 

  لا حد مء ال              نعم                                    ل توافق علا النموذج من حيث الشكل ؟                     

 ال                  لا حد مء     نعم                                                 ؟ ل توافق علا فنواع االسئلة المقترحة  

 ال                  لا حد مء      نعم             ؟ افق علا النسب الكمية لتوزيع الدرجءي علا كل نوع من االسئلةل تو 

 ؟:  ل لل مقترحءي فخرى

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................... .............. 
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 استبيءن 

 معءيير الورقة االمتحءنية 

  لا حد مء              ال            نعم             ل ترى لرورة من وجود شكل محدد وموحد للورقة االمتحءنية ؟       

 ال                  لا حد مء    نعم               نية ؟                       ل اطلعي علا النموذج المقترح للورقة االمتحء

  لا حد مء     ال            نعم                                 ل توافق علا النموذج من حيث الشكل ؟                     

  لا حد مء    ال             م                نع                                      ؟ ل توافق علا فنواع االسئلة المقترحة  

  لا حد مء   ال            نعم                  ؟ ل توافق علا النسب الكمية لتوزيع الدرجءي علا كل نوع من االسئلة 

 ؟:  ل لل مقترحءي فخرى

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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 استبيءن

 معءيير الورقة االمتحءنية 

  لا حد مء         ال            نعم                 ل ترى لرورة من وجود شكل محدد وموحد للورقة االمتحءنية ؟       

  لا حد مء    ال                       ل اطلعي علا النموذج المقترح للورقة االمتحءنية ؟                              نعم

  لا حد مء   ال                  نعم                               ل توافق علا النموذج من حيث الشكل ؟                     

  لا حد مء            ال              نعم                                             ؟ ل توافق علا فنواع االسئلة المقترحة  

  لا حد مء   ال              نعم                  ؟ ل توافق علا النسب الكمية لتوزيع الدرجءي علا كل نوع من االسئلة 

 ؟:  ل لل مقترحءي فخرى

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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 ابننا الاالى / طالب طب المنوفٌة 

راءك تهمنا ونحن نعمل معا لكى تكون طبٌبا ماهرا منافسا على المستو  االقلٌمنى والعنالمى ... آ

ٌتبعننة مننن فنرجننو منننك ان تسنناعدنا وتشنناركنا بننرأ  مو ننوعى وجنناد فننى هننذا االسننتبٌان ومننا 

 استبٌانات  ل الحك و ال  العملٌة التعلٌمٌة فى كلٌتنا الحبٌبة .

 الفرقة الدراسٌة للطالب /  

 : رسالة الكلٌة :1

 ال                 نعم                                           هل للكلٌة رسالة معلنة -1

 ال     نعم                                               هل تعر  رسالة الكلٌة        -2

 : البرنامج التعلٌمى للكلٌة : 2

 هل ٌوجد دلٌل ٌو   المحتو  واالهدا  والبرنامج الزمنى للمواد التى تدرسها  -4

 ال  م                         نع                                                       

               زٌعها وانواع االمتحانات        نعم        ال هل ٌو   هذا الدلٌل درجات كل مادة وتو -5

ٌوس ( من البرنامج التعلٌمى الخاص ببكالورILOSهل تعر  االهدا  التعلٌمٌة المستهدفة  ) -6

 ال                   نعم                   الطب والجراحة الذ  تدرسه                 

 ما مقترحاتك والمواد التى تود دراستها لتطوٌر وزٌادة النفع من هذا البرنامج  -7

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 : الدراسة النظرٌة :3

 ال    رٌة بالكلٌة               نعم             هل ٌوجد جدول معلن للمحا رات النظ -8

 ٌة            نعم           ال          البعض     هل ٌتم االلتزام بهذة الجداول من االقسام العلم -9

 احٌانا نعم                ال               هل تواظب على ح ور المحا رات         -11

 احٌانا      رات           نعم                ال        هل تستفٌد من هذه المحا -11
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 البعض      ال                   رات مناسبة لك            نعمهل مواعٌد المحا -12

 

 ال      نعم                 لطالب   بة الستٌعاب اهل سعة المدرجات مناس -13

هل تجهٌزات قاعات المحا رات كافٌة وبها وسائل تكنولوجٌة حدٌثة         نعم                               -14

 ال

 

                                    ٌب تكنولوجٌة فى عرض المحا رات  هل ٌستخدم االساتذة المحا رون اسال -15

 نعم                                   ال                                 البعض

 

هل ٌوجد بعض الطالب الذٌن ٌثٌرون الشاب فى  المحا رات            نعم                                  -16

 ال

 

مدرجات                             ممتازة                   جٌدة                   ما مستو  نظافة و ٌانة ال -17

 سٌئة 

 

 ما مقترحاتك لتطوٌر وزٌادة االستفادة من المحا رات النظرٌة : -18

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..................... 

 

 :  ما تقٌٌمك للتدرٌس النظر  فى كل قسم من االقسام التى تدرس لك -19

 

مادة ........................                                     ممتاز                      جٌد                        -1

 مقبول 
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       مادة ........................                                     ممتاز                      جٌد                 -2

 مقبول 

 

مادة ........................                                     ممتاز                      جٌد                        -3

 مقبول 

 

مادة .......................                                      ممتاز                      جٌد                        -4

 مقبول 

 

مادة .......................                                      ممتاز                      جٌد                        -5

 قبول م

 

مادة........................                                      ممتاز                      جٌد                        -6

 مقبول

 

        مادة  ......................                                      ممتاز                      جٌد                -7

 مقبول

 

مادة .......................                                      ممتاز                      جٌد                        -8

 مقبول

 

مادة .......................                                      ممتاز                      جٌد                        -9

 مقبول 
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 ما تقٌٌمك لكتاب القسم ) ان وجد (  فى المواد التى تدرسها :  -21

 

ممتاز                      جٌد                                   مادة .................                                 -1

 مقبول 

 

مادة  ................                                            ممتاز                      جٌد                        -2

 مقبول 

 

ممتاز                      جٌد                                             مادة .................                       -3

 مقبول 

 

مادة .................                                            ممتاز                      جٌد                        -4

 مقبول 

 

ممتاز                      جٌد                                                       مادة  ................             -5

 مقبول 

 

مادة ..................                                           ممتاز                      جٌد                        -6

 مقبول 

 

ممتاز                      جٌد                                                                 مادة ..................  -7

 مقبول

 

 ( من دراسة كل مقرر تدرسه ILOSهل تعر  االهدا  التعلٌمٌة المستهدفة ) -21

                                                                       

نعم                         ال                                                                          

 البعض
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 الدراسة العملٌة :-4

 هل مواعٌد الدراسة العملٌة/ اإلكلٌنٌكٌة مناسبة ؟          -

 الى حد ما ال نعم                                              

 عدد الطلبة فى السكشن / الروند            -

 الى حد ما                               مناسب                 كبٌر                                                    

 ٌالب على السكشن/الروند الطابع  -
العملً                             النظري                                                     

 االثنٌن معا                             

 كمٌة التطبٌق العملً/االكلٌنٌكى فً السكشن/ الروند  

 كبٌرة                      متوسطة             قلٌلة                                             

 مٌع الحاالت اإلكلٌنٌكٌة فً الروندهل ٌتم تاطٌة ودراسة ج -     

 نعم                          ال                                                  

هل تتمكن من رؤٌة وفحص جمٌع العٌنات التعلٌمٌة/ اإلكلٌنٌكٌة للحاالت فً السكشن /  -     

 الروند                                              

نعم                          ال                                                                       

 أحٌانا

وإذا كانت اإلجابة بال اذكر 

 األسباب.........................................................................

 ( : الدروس الخ و ٌة ) ما ٌسمى الكورسات -5

 

هل تح ل على دروس خ و ٌة                  كل المواد                       بعض  -22

 المواد                  ال

 

 لماذاتح ل على دروس خ و ٌة  -23

 

 لكى احفظ                                                              لكى افهم                  
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ألننى متعود على ذلك                                               الن باقى                   

 الطالب ٌفعلون ذلك

   

ألعر  أسلوب االمتحان                                                                       

 التدرٌب العملىأف ل 

 

ألح ل على درجات اعلى                                         مكان التدرٌس                   

 اف ل من الكلٌة 

 

 ألسباب اخر                    

 

هل انت على استعداد للتعاون معنا لحل لهذه المشكلة وذلك لم لحتك اوال وتوفٌرا لجهدك  -24

 ومالك

نعم                                                                                                                     

 ال

 

 ما هى مقترحاتك للتخلص من هذة الظاهرة  -25

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

................................................................................................ 

 

 االمتحانات الدورٌة : -6

 

 هل ٌو   لك القسم نظام االمتحان الذ  ستتبعة ؟                نعم                     ال  -     

 ال     هل ٌو   لك القسم توزٌع الدرجات فى االمتحانات؟            نعم                 -     
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 هل تعلن بمواعٌد االمتحانات مسبقا؟                                 نعم                     ال -    

 هل تستفٌد من االمتحانات الدورٌة؟                                   نعم                     ال -    

 

نظرٌة             عملٌة                االثنٌن     على ا  هٌئة تف ل االمتحانات         -    

 معا   

 

 هل تف ل إعالن نتائج االمتحانات لتقٌم نفسك                      نعم                     ال -    

 الكتاب الجامعً : -7

 هل تستعٌن بالكتاب الخاص بالقسم ؟                                 نعم                      ال -   

 هل تستفٌد من هذا الكتاب ؟                                            نعم                     ال -   

 نعم                     ال                    هل تستعٌن بمراجع اجنبٌة ؟                        -   
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 حمءية  الملكية الضكرية استبيءن 

 

 ل سمعي عن قءنون حمءية الملكية الضكرية ؟                                       نعم                         -1
 ال

 

نعم                           ل  نءل مجهوداي كءفية للتعريف بحقوق الملكية الضكرية ؟        -2
 ال         الا حد مء

 

نعم                      ل تتخذ الكلية  جرا اي فعءلة للمحءفظة علا حقوق الملكية الضكرية ؟ -3
 ال         الا حد مء

 

   نعم                    ل توافق علا  تخءذ الكلية اجرا اي للمحءسبة فا حءلة عدم االلتزام؟ -4

 ال         الا حد مء

 

  ل لديل مقترحءي لزيءدة فعءلية تلل االجرا اي ؟ -5

 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

............ 
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 ٘ه ٗعبئو اىزؼييٌ ٗاىزؼيٌ (ح)إعزجيبُ اىطالة 
 

   :ٍؼيٍ٘بد أعبعئ

   :اىذساعيخ اىفشقخ
 

 

 ٍب حذ اىٚ ال ّؼٌ اىؼجـــــــــــــــبسح

    ؟ فقػ اىزقييذيخ االعبىيت ػيٚ اىنييخ فٚ اىذساعخ رؼزَذ ٕو -1

     ؟ اىزارٚ اىزؼيٌ ّظبً رطجيق يزٌ ٕو -2

    ؟ اىزارٚ اىزؼيٌ رطجق االقغبً جَيغ ٕو -3

    ؟ ىيَجزَغ ٍز٘جٔ رؼيٌ ْٕبك ٕو -4

    ؟ ٍيذاّٚ رذسيت ثشاٍج ر٘جذ ٕو -5

    ؟ ٍيذاّيخ غالثيخ ثح٘س ػَو يزٌ ٕو -6

    ؟ اىزؼيٌ فٚ اىزقييذيخ غيش االعبىيت رفعو ٕو -7

 

ٌ ؟  ٕو ىذيل ٍقزشحبد اخشٙ ثشبُ ٗعبئو اىزؼييٌ ٗاىزؼي

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................ 
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استبيءن عن خطة البحث العلما لكلية طب 

 المنوفية 
 

 عزيزي علو  يئة التدريس والهيئة المعءونة:

 

 

       هل تعلم بوجود خطة بحثٌة للكلٌة؟                          نعم                                                                 -1

 ال

 

اإلعالن عنها كا                             نعم                         ال                                   هل تر   أن  -2

 إلى حد ما

 

ال هل الخطة تحقق استراتٌجٌة الكلٌة                          نعم         -3

 الى حد ما  

 

ال نعم                             هل اشتركت فى اعدادها                     -4

 الى حد ما  

 

ال هل تاطى الخطة احتٌاجات المجتمع                       نعم         -5

 الى حد ما 

 

ال هل تاطى الخطة كافة التخ  ات العلمٌة                نعم         -6

 الى حد ما  

 

ال هل تر  ان الخطة تحقق التكامل بٌن االقسام العلمٌة    نعم         -7

 الى حد ما 

 

ال هل تر  ان المو وعات المدرجة بالخطة تحقق فائدة تطبٌقٌة   نعم         -8

 الى حد ما   
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 ما هى مقترحاتك لتطوٌر الخطة البحثٌة ؟   -9

 

 

              

 

الخطة تاطى تخ  ك ؟              نعم                     ال                                     إلى هل تر  أن بنود  -11

 حد ما

 

ً مقترحاتك ؟ -11  إذا كانت اإلجابة بال أو إلى حد ما فما ه
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 2111-2119اعزجيبُ اٍزحبّبد اىؼبً اىذساعٚ 

 )إعزجيبُ غبىت(
 

   :ٍؼيٍ٘بد أعبعئ

   :اىذساعيخ اىفشقخ
 

 

 ال ٍب حذ اىٚ ّؼٌ اىؼجـــــــــــــــبسح

     مبفٚ ث٘قذ االٍزحبُ قجو االٍزحبّبد جذاٗه اػيْذ ٕو* 

     االٍزحبّبد فٚ سايل اخز رٌ ٕو* 

     ٍْبعجخ االٍزحبّبد ثيِ اىضٍْيخ اىفزشح ٕو* 

     اىذساعيخ ىيَقشساد اىؼيَٚ اىَحز٘ٙ االٍزحبّيخ اى٘سقخ غطذ ٕو* 

     االعئيخ ٍِ ٍخزيفخ اّ٘اع اى٘سقخ شَيذ ٕو* 

 اىَ٘اد ثؼط اٍزحبّبد فٚ صؼ٘ثخ ر٘جذ ٕو*  

 
   

 : ارمش اىَبدح 

 : عجت اىصؼ٘ثخ 
 

 

      ٍْبعت ث٘قذ االٍزحبُ ثؼذ اىْزيجخ ظٖشد ٕو * 

     ىل ثبىْغجخ ٍشظيخ اىْزيجخ ٕو* 

      اىْزيجخ ٍِ ىيزظيٌ ٍحذد ّظبً ي٘جذ ٕو*  
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  ستبيءن قيءس رلء الطالب عن خدمءي الدعم

 ) ستبيءن طءلب(

 

 

  سم الطءلب ) ختيءرى (:                            الضرقة الدراسية : -1

 

 

 الدعم المءدى -

 إلى حد ما ال نعم العبارة

    هل تعلم بوجود سٌاسة للدعم الماد ؟

    هل اشكال الدعم مناسبة؟

    اإلجراءات؟هل تتوفر السرٌة فى 

 

 الرعءية الصحية -

 إلى حد ما ال نعم العبارة

    هل تعلم بوجود عٌادة طبٌة للطالب؟

    هل أنت را ى عن الخدمات التى تقدم بها؟

 

 األنشطة الطالبية  -

 الى حد ما  ال نعم العبارة

    هل تعلم عن وجود األنشطة الطالبٌة؟

    هل سبق لك اإلشتراك بها؟
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    أنت را ى عن مستو  تلك األنشطة؟هل 

  

 الدعم األكءديما  -

  ل فني رالا عن خدمءي الدعم األكءديما بءلكلية ؟

 الى حد ما ال نعم العبارة 

    دعم الفائقٌن

    دعم المتعثرٌن

    الساعات المكتبٌة 

    الرٌادة
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 ...............................................................................اسم الطءلب )  ختيءرى ( : 

 .........................................................المقرر :               ....................................الضرقة : 

 

1- : ٚ  آساء ػبٍخ ح٘ه اىَقشس اىذساع
 

 مء لا حد  ال نعم البيـــــــــــــــــــــــءن 

     ل المقرر يرتبط بءلتخصص ؟  1

     ل يتلمن معلومءي حديثة ؟ 2

 

 ٍخشجبد اىزؼيٌ اىَغزٖذفخ : -2
 

  لا حد مء ال نعم البيـــــــــــــــــــــــءن 

    المقرر له ف داف والحة ومعلنه  1

    المقرر يزودنا بءلمعرفة المضيدة والضهم المتعمق للمولوع 2

    المقرر يحضزنا علا التضكير  3

    فكسبنا المقرر بعض المهءراي المهنية التا تضيد فا الحيءة العملية  4

 

 اىَحبظشاد :  -3
 

  لا حد مء ال نعم البيـــــــــــــــــــــــءن 

    يتم تقديم المحءلراي وفقءً لمواعيد الجداول المحددة والمعلنه  1

    المحءلراي ؟ ل تواظب علا حلور  2

    تسء م المحءلراي فا تضهم مولوع المقرر 3

    تغطا المحءلراي كل المولوعءي التا يحتويهء المقرر 4

تتلمني المحءلراي المشءركة من جءنب الطالب)محءلراي  5

 تضءعلية( 

   

    تشتمل المحءلراي علا حءالي عملية  6

    مقدار المعلومءي المقدمة فا المحءلراي منءسب  7
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 : اىَحبظش -4
 

  لا حد مء ال نعم البيـــــــــــــــــــــــءن 

    يلتزم المحءلر دائمءً بمواعيد المحءلرة  1

    يلتزم المحءلر دائمءً بمحتويءي المقرر 2

    يعءلج المحءلر مولوعءي المقرر بعمق  3

    يشجع المحءلر الطالب علا األسئلة والتعبير عن وجهة نظر م  4

    يستثمر المحءلر وقي المحءلرة في التدريس الضعلي  5

    يحءفظ المحءلر علا جذب فنتبء ا  6

    يعءمل المحءلر الطالب بءحترام 7

    يقدم المحءلر فمثلة وحءالي عملية فعءلة  1

    يشجع علا فسلوب التعلم الذاتي  9

    يستعمل فحيءنءً التدريس بطريقة حل المشكالي  11

 

 -----------------------------------األكثر التزامء بهذه األمور )اختيءري(   فسمء  المحءلرين اذكر

 ------------------------------------األقل التزامء بهذه األمور )اختيءري(   فسمء  المحءلرين اذكر

5-  : ٔ ٘ اىٖيئخ اىَؼبّٗ ٌ ثؼالٍخ ػع ٌ رقييَٖ ٔ ث ٌ اىٖيئخ اىَؼبّٗ  (×)( أٗے) ثشجبء مزبثخ إع
 

  لا حد مء ال نعم البيـــــــــــــــــــــــءن 

    علو الهيئة المعءونه دائمءً علا استعداد للرد علا فى استضسءر  1

    يوفر علو الهيئة المعءونه لنء التطبيقءي العملية الكءفية  2

    يقدم علو الهيئة المعءونه المسءعدة لكل طءلب عند الحءجة لذلل  3

    يتعءمل مع الطالب باحترام ومودة  4

 

--------------المدرسين المسءعدين األكثر التزامء بهذه األمور )اختيءري(  المعيدين و فسمء   اذكر

- 
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-----------------المعيدين و المدرسين المسءعدين األقل التزامء بهذه األمور )اختيءري(  فسمء   اذكر

- 

 

 اىَؼبٍو / اىقبػبد االمييْينيخ : -6
 

  لا حد مء ال نعم البيـــــــــــــــــــــــءن 

    يتوافر بءلكلية معءمل وقءعءي تدريس  كلينيكا كءفية لتحقيق ف داف العملية التعليمية  1

    تتوفر وسءئل التكنولوجيء الحديثة ) داتءشو (  2

    تتوفر األجهزة المعملية الالزمه 3

     ل مواعيد الدراسة العملية / االكلينيكية منءسبه ؟ 4

    الراوند منءسب .عدد الطالب فا السكشن /  5

    عدد ونمءذج التطبيقءي العملية والحءالي االكلينيكية كءف  6

 

7- : ٌ  ّظبً اىزق٘ي
 

  لا حد مء ال نعم تتعدد وسءئل التقييم بين  متحءنءي وفنشطة طالبية وغير ء 

    يتم االعالن عن مواعيد االمتحءنءي مبكراً  1

    يعتبر جدول االمتحءنءي منءسب  2

    يوجد  متحءنءي دورية متعددة   3

    تتصف االمتحءنءي بءلمولوعية  4

    الوقي المخصص لإلمتحءنءي منءسب  5

    تغطا االمتحءنءي محتويءي المقرر  6

    تركز االمتحءنءي علا الجوانب النظرية والعملية فا المقرر 7

    ال تعتمد االمتحءنءي علا الحضظ فقط ولكن تركز علا القدرة علا الضهم واالستيعءب  1

     ل يولح لل القسم توزيع الدرجءي فا االمتحءنءي ؟ 9

     ل يتصف توزيع الدرجءي بءلعدالة ؟ 11
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     ل يتم  عالمل بدرجءي االمتحءنءي الدورية ؟ 11

ٚ ٕزا اىَقشس : -8 ٙ رحجخ ف  ٍب اىز
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

............................ 

ٚ ٕزا اىَقشس : -9 ٙ ال رحجخ ف  ٍب اىز
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

............................ 

ِ أٗ رط٘يش اىَقشس : -11  ٍقزشحبرل ىزحغي
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

............................ 
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 إستمارة إستبٍـان األطـــراف المجتعٍــت

 العالقات مع القيادات األكاديمية: -1
 ال إلي حد ما نعم البيـــــان

    هل هناك عالقة مع القيادات األكاديمية؟ 1

    هل العالقات مع القيادات األكاديمية جيدة؟ 2

 مصـداقيـة اإلدارة : -2
 ال إلي حد ما نعم البيـــــان

    تحقيق أهداف الكمية وخطتها اإلستراتيجية؟لهل هناك مصداقية من اإلدارة  1

    اإلدارة في تنفيذها لقراراتها؟هل هناك مصداقية من  2

 
 

 المشاركة في إتخاذ القرارات: -3
 ال إلي حد ما نعم البيـــــان

    هل هناك آلية ما بالكمية تسمح بمشاركتك في إتخاذ القرارات؟ 1

    هل تؤخذ هذه المشاركة بجدية من اإلدارة؟ 2

 

 المشاركة في المجالس الرسمية: -4
 ال إلي حد ما نعم البيـــــان

    هل تشارك في أي من مجالس الكمية؟ 1

    هل هذه المشاركة جيدة؟ 2

 

 إتاحة المعمومات: -5
 ضعيف متوسط جيد البيـــــان
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    ما مدي توافر معمومات عن الكمية؟ 1

    ما مدي اإلستجابة في توفير المعمومات المطموبة؟ 2

 

 مستوي الخريجين: -6
 ضعيف متوسط جيد البيـــــان

    ما مدي تقييمك لخريجي الكمية؟ 1

    ن بها؟يما مدي قدرة خريجي الكمية عمي آداء المهام المكمف 2

    ؟لسوق العملما مدي مالئمة خريجي الكمية  3

 الممارسات الفعمية لحماية البيئة: -7
 ال إلي حد ما نعم البيـــــان

    البيئة ؟هل لمكمية ممارسات إيجابية لحماية  1

    لمجتمع المحمي؟لمكمية دور فى تنمية اهل  2

 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات: -8
 ال إلي حد ما نعم البيـــــان

    ندوات؟أو مؤتمرات  أنشطة الكمية منهل يتم إعالنك بمواعيد  1

    هل تقوم بالمشاركة اإليجابية فيها؟ 2

 

 تقدمها المؤسسة:الخدمات المتخصصة التي  -9
 ضعيف متوسط جيد البيـــــان

ما رأيك بالخدمات التخصصية التى تقدمها الكمية من تقديم  1
 الرعاية الصحية عالجيا ووقائيا
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 التدريب الميداني لمطالب: -12
 ال إلي حد ما نعم البيـــــان

    لمطالب؟ ىفي التدريب الميدان تسهم مؤسستكم هل  1

    لتدريب عمي مستوي الخريج الجامعي؟ا هذايؤثر هل  2

 :سيادتكم مقترحات  -
ما هي المواصفات والمهارات المطموبة من الخريج الجامعي لمنهوض بالمجتمع والبيئة برأيك  -1

 المحيطة؟
................................................................................................................................................

................................. 
................................................................................................................................................ 

 ما هي مقترحات سيادتكم لتحقيق التواصل الفعال بين الكمية وبين مؤسسات المجتمع )كافة(. -2
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
.................................................................. 
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 ألعلء   يئة التدريس و الهيئة المعءونة مدى الرلء الوظيضيبيءن است

 

 

 (اختيءري) -------------------------االسم:

 

 ---------------------------------الوظيضة:

  

               نعم                                                                            

      حد ما الىال       
 

                          ؟ للقٌادات العلٌا بالكلٌةم داقٌة  هل فى رأٌك توجد-1  

                                      ؟   مناسب نمط القٌادة االكادٌمٌة هل – 2 

     مع القٌادات االكادٌمٌة ؟                   جٌدة عالقةهل لك – 3 

  فى اتخاذ القرارات ؟                (ٌتم أخذ رأٌك)تشارك هل -4 

                ؟               مفعلة مجالس االقسام هل قرارات -5

                  ؟التى تكل  بها االعباء التدرٌسٌة هل تناسبك -6

              ؟ ٌتم بنظام عادل توزٌع االشرا  على الرسائل العلمٌة هل -7

                       ؟   للبحث العلمى كافى دعم مالىهل ٌوجد   -8

                ؟                جٌدة اتاحة المعلوماتهل امكانٌة  -9

       ؟متوافر مناخ االبتكار والتطوٌرهل  -11
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                           الدورات التدرٌبٌة لتنمٌة قدراتهل   -11

                                                                                              ؟مفٌدة ع اء هٌئة التدرٌسأ 

 

 

 

 

12-   ً  ؟                           معاٌٌر تقوٌم األداءهل تعلم ما ه

 ؟                   ملموس وحدة مان الجودة هل أداء -13

 ؟              محددة و مر ٌة المتطلبات الوظٌفٌة هل -14

 ؟                                     جٌدة امكانٌات المكتبة هل-15

 ؟                                      مناسبة ظرو  العمل هل-16

                ؟وافرمت (المعنو ) الدعم غٌر الماد  -17

ً الكلٌة معلنة و ثابتةقواعد تعٌٌن هل   -18   ؟                                      ف

 

 

 اذكر مقترحاتك فً البنود السابقة لتحسٌن األداء

--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 
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 إعزجيبُ ػِ اىَؼبييش اإلعزششبديخ إلخزيبس اىقيبداد األمبديَيخ 
 )إعزجيبُ اػعبء ٕيئخ اىزذسيظ ٗاىٖيئخ اىَؼبّٗخ(

 
   :ٍؼيٍ٘بد أعبعئ

 : اىقغٌ   :اى٘ظيفيخ اىذسجخ
 

 

 ال ٍب حذ اىٚ ّؼٌ اىؼجـــــــــــــــبسح

 اىقيلللبداد ػييٖباخزيلللبس يجْلللٚ ٍؼلللبييش ى٘جللل٘د ظلللشٗسح رلللشٙ ٕلللو* 

    ثبىنييخ االمبديَيخ
   

 ىٖلٌ ثبىنييلخ اىَؼبّٗلخ ٗاىٖيئلخ اىزلذسيظ ٕيئلخ اػعبء اُ رشٙ ٕو* 

   االمبديَيخ اىقيبداد اخزيبس فٚ دٗس
   

 ٍِ قذسا يؼطٚ اىَششحيِ ثيِ ىيَفبظيخ ٍؼبييش ٗج٘د اُ رشٙ ٕو* 

 االخزيبس فٚ اىحيبديخ
   

 اىقيبداد الخزيبس اىَقزشحخ االعزششبديخ ثبىَؼبييش ػيَذ ٕو* 

 ؟ ثبىنييخ االمبديَيخ
   

    اىَؼبييش ٗظغ فٚ شبسمذ ٕو* 

  اىَطي٘ثخ اىج٘اّت مبفخ رغطٚ اىَؼبييش ٕزٓ اُ رشٙ ٕو* 

 
   

 اخشٙ؟ ٍقزشحبد ىذيل ٕو

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.............................. 
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 استبيءن 

 

 عزيزي علو  يئة التدريس : 

برجء  ابدا  رفيل فا معءيير تقييم فعلء   يئة التدريس من خالل االستبيءن اآلتا علمءً بأن درجءي تقييم فعلء   يئة 

التدريسمن خالل تلل المعءيير سوف تقدم  لا لجءن الترقيءي كمء يمكن األخذ بهء فا حاءالي التقادم للوظاءئف القيءدياه 

 غير كءفية ءفية             لا حد مء       ك                                                   بءلكلية والجءمعه  .

   .                                                                                                -:معءيير الضعءلية التعليمية

 .معءيير  االنشطة التدريسيه                                                                                           -1

    .معءيير  االنشطة البحثية                                                                                              -2

        .يير  االنشطة الجءمعية                                                                                           معء -3

    .معءيير  انشطة خدمة المجتمع                                                                                       -4

 .                                                                                      -تميز فا تطوير التعليم:معءيير ال

 نعم                 ال                                                  ل لديل الءفة  لا فى من المعءيير السءبقه؟

 االلءفة ؟  ذا كءني االجءبة بنعم رجء  ذكر

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......... 

 ؟ ل لديل تعليق آخر

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................................................................. 
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 استبيان ورشة عمل/مؤتمر
 

 االسم:

 القسم العلما :

 الدرجة الوظيضية :

 تءريخ ورشة العمل /المؤتمر:

 عنوان ورشة العمل/المؤتمر:

 لعيف جيد ممتءز العنءصر 

مولع ورشة العمل /المؤتمر منءسب  -
 لتخصصل

   

    مكءن المؤتمر -

    الوسءئل المستخدمة -

    المحءلرين /المتحدثين -

    تنظيم الورشة /المؤتمر -

    االستضءدة من الورشة /المؤتمر -

 

 :مقترحءتل 
..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

................................. 
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 ورشة عمل استبيءن 

 

  -مولوع ورشة العمل :

 -تءريخ ورشة العمل :                    -:اسم المحءلر

* مء رفيل في مولوع ورشة العمل؟ 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

 

 نعم                      ال             عندك خلفٌة مسبقة عن مو وع الورشة ؟  هل  -  

 غٌر مناسب         مناسب                                 ؟   ما رأٌك فً موعد الورشة -  

 جٌد          مقبول ممتاز                           ما رأٌك فً أداء المحا ر ؟     -  

 هل استفدت من ورشة العمل ؟  -  

 إلى حد ما           نعم            ال                                                          

 

 اقتراحاتك بالنسبة لموا ٌع ور  العمل القادمة  -
..........................................................................................................

..........................................................................................................

........................ 

 

 

 

 جءمعة المنوفية 

 كليـــة الطــــب 

 وحــدة الجودة 

 ورشة عمل استبيءن 

 فسس المراجعة الداخلية -مولوع ورشة العمل :
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/   3/ 16تءريخ ورشة العمل :                    ا.د/  بة مهتدى -اسم المحءلر :

2111 

* مء رفيل في مولوع ورشة العمل؟ 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

 

 نعم                      ال  عندك خلفٌة مسبقة عن مو وع الورشة ؟             هل  -  

 غٌر مناسب         مناسب                                 ؟   ورشةما رأٌك فً موعد ال -  

 جٌد          مقبول ممتاز                           ما رأٌك فً أداء المحا ر ؟     -  

 هل استفدت من ورشة العمل ؟  -  

 إلى حد ما           ال    نعم                                                                  

 

  اقتراحاتك بالنسبة لموا ٌع ور  العمل القادمة                                                                                   -
..........................................................................................................

..........................................................................................................

........................ 

 

 

 

 جءمعة المنوفية 

 كليـــة الطــــب 

 وحــدة الجودة 

 ورشة عمل استبيءن 

 توصيف البرامج والمقرراي -مولوع ورشة العمل :

   /    /    تءريخ ورشة العمل :                                           - سم المحءلر :

211 



96 
 

* مء رفيل فا مولوع ورشة العمل؟ 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................ 

 نعم                      ال  عندك خلفٌة مسبقة عن مو وع الورشة ؟             هل  -  

 غٌر مناسب         مناسب                                 ؟   ما رأٌك فى موعد الورشة -  

 جٌد          مقبول ممتاز                           ما رأٌك فى أداء المحا ر ؟     -  

 هل استفدت من ورشة العمل ؟  -  

 إلى حد ما           نعم            ال                                                          

 

 إقتراحاتك بالنسبة لموا ٌع ور  العمل القادمة . -  

Student assessment   

E- Learning   

External 

  

 

 

 

 الخءصة بتوصيف البرامج والمقرراياحصء  التصويي علا استبيءن ورشة العمل 

 

 عندك خلفٌة مسبقة عن مو وع الورشة ؟ هل  - 

 4:  الاالجابة ب                   13: نعم  ب االجابة     

 ؟   ما رأٌك فى موعد الورشة -  

 3باٌر مناسب :  االجابة        14االجابة  بمناسب :                       
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 ما رأٌك فى أداء المحا ر ؟    -  

 مقبول         4االجابة بجٌد :          13االجابة  بممتاز :                   

 هل استفدت من ورشة العمل ؟  -  

االجابة  إلى حد ما          -----:  االجابة  بال          16االجابة بنعم :                    

 :1 

 

 إقتراحاتك بالنسبة لموا ٌع ور  العمل القادمة . -  

Student assessment                  13  

E- Learning                                 4 

External 
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 االمبديَيخ االحزيبجبد اىزذسيجيخ ىيقيبداداعزَبسح اعزجيبّبد ىزحذيذ 

                           لجودةوحدة التدريب وا

 كلية الطب 

 جءمعة المنوفية

 /الدرجة الوظٌفٌة      ............................................  / االسم            
............................... 

 

 

 م
 

 

 االحزيــــــــــــــبجــــبد اىزذسيجيــــــخ

 الحءجة للتدريب

 فحتءجال  فحتءج

   ادارة العملية البحثية 1 

   عملية الجودة فا  العملية التدريسية 2 

   التخطيط االستراتيجا 3 

   الجوانب القءنونية والمءدية للشئونءالدارية 4 

   فخالقيءي البحث العلمي 5

   سلوكيءي المهنة 6

   السءعءي المعتمدة 7

    دارة الوقي واالجتمءعءي 8

   سلوكيءي المهنة 9

   فنمءط التعليم المختلضة ونظم االمتحءنءي وتقويم الطالب 12

11 ICDL   
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WINDOWS 

WORD 

WORD 

INTERNET 

ACCESS 

OUTLOOK 

POWER POINT 

Excel 

   نظم الجودة) معءيير الجودة فا العملية التدريسية( 12

   األمن والسالمة خطة التدريب علا 13

 

 باحتٌاجات تدرٌبٌة اخر :مقترحات  

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................ 

 مقترحات بمواعٌد تدرٌبٌة:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

...................................................... 
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 إعزجيبُ قيبط سظبء اىطالة عزَبسح إ

 عيبعبد اىقج٘ه ٗ اىزح٘يو ػِ 

 )إعزجيبُ غبىت(

 

   :ٍؼيٍ٘بد أعبعئ .1

   :ساعيخاىذ اىفشقخ

  
 

2.  

 ال ٍب حذ اىٚ ّؼٌ اىؼجـــــــــــــــبسح

    ثبىنييخ اىقج٘ه عيبعخ ػِ ساض أّذ ٕو 1.2

    اىنييخ اىٚ اىزح٘يو خعيبع ػِ ساض أّذ ٕو. 2.2

    اىنييخ اىٚ اىزح٘يو ّزبئج ػِ ساض أّذ ٕو 3.2

 اىجذد ىيطالة اىزؼشيف ثشاٍج ػِ ساض أّذ ٕو 4.2
   

    ٍؼيْخ اىَخزيفخ االقغبً ػيٚ اىطالة ر٘صيغ ق٘اػذ ٕو 5.2

    اىَخزيفٔ األقغبً ػيٚ اىز٘صيغ ششٗغ يٚػ ساض أّذ ٕو 6.2

    ٍؼيْخ ثبالقغبً اىَخزيفخ اىزخصصبد ػيٚ اىز٘صيغ ق٘اػذ ٕو 7.2

 اىزخصصبد ػيٚ اىطالة ر٘صيغ ق٘اػذ ػِ ساض أّذ ٕو 8.2

     القغبًثب اىَخزيفخ

 

 أخشٙ .3

 

 


