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  مقدمـة: -1
 المتميز والتعلم التعليم فرص توفر لكى  ، التى قامت بها الكلية االنشطة لكلية الطب اليشرى ببنها ركيزة أساسية للتعرف علىرير السنوى التق يمثل

وتقارير المراجعين الخارجين ، تقارير المراجعة الداخلية ، من خالل إعداد ودراسة وتحليل  رسالتها وأهدافها االستراتيجية الكلية فى ضوء لطالب
 عالية تعلم مخرجات تحقيق منالكلية   تمكينحتى ت ،  الالزمة التصحيحية القرارات خاذتلالعتمادإلرجية اوتقرير زيارة فريق المراجعة الخ ، والداخليين
 .تحقق مواصفات الخريج وتلبى احتياجات المجتمع الجودة،

 :إعداد التقرير السنوى عمل مجموعة -2
  :إدرة إعداد التقريرفريق   : -أ
 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل د.أ الكلية وو عميدقائم بعمل الشافعى  محمد /د.أ  - 

 المجتمع وخدمة البيئة لشئون الكلية وكيل والبحوث وقائم بعمل العليا الدراسات لشئون الكلية / عادل شبل وكيل د.أ  - 

 ح االستاذ المتفرغ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بالكليةعبدالرحيم شول /د.أ  - 

 شرعى بقسم الطب الشرعى والسموم بالكليةأستاذ الطب ال إبراهيم الجندى /د.أ  -  

 الجودة ضمان وحدة مديرو أستاذ الطب الشرعى بقسم الطب الشرعى والسموم حجاج عال /د.أ  - 

 صبرى سليم استاذ طب االطفال بالكلية  /د.أ -  

 محمود العزونى استاذ بقسم الباثولوجيا االكلينيكية /د.أ - 

 :  يةالفرق التنفيذ: -ب 
 الداخلية المراجعة نسق لجنةم /د.أ -

 التقويم واالعتماد فرق معايير /د.أ -

 د/ منسقوا االقسام العلمية.أ -
 

 أهداف التقرير: -3

 .2013/2014خالل العام الدراسي  رسم صورة واضحة ألنشطة المؤسسة . أ
 نجازات المؤسسة وفقا للخطة التنفيذية.إرصد  . ب
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 . للكلية للعام التالي لسنويةا جراء تصحيحي بالخطالخطة لدمجه كإنحراف بنجاز ومعدل اإلالوقوف علي معوقات اإل . ت
عداد خطط التحسين والتطوير.قترح باإلإعداد م . ث  جراءات التصحيحية، وا 
 حجم التغيير والتطوير الذى حدث بالمؤسسة خالل العام  . ج

 2014/2015األنشطة المزمع القيام بها خالل العام  . ح

 أسلوب إعداد التقرير: -4
 

 ماد فى إعداد هذا التقرير على بيانات متنوعة من المصادر التالية:تم اإلعت

 مثل : لبيانات األولية )الميدانية( -3/1

ممثلاي األطاراف ، العااملين ، طالب الدراسات العلياا نماوذج ،أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، بيانات تتعلق بقياس وتقييم رضاء:الطالب   -

 . خرجين والجهاز االدارى وال المجتمعية

 بيانات حول بحجم الكثافة العددية للطالب في قاعات المحاضرات أو المعامل.  -

 بيانات خاصة بمستوى نظافة المرافق العامة في المؤسسة.   -

 مثل: البيانات الثانوية أو الوثائقية -3/2

 متنوعة من المصادر التالية:ثانوية تم اإلعتماد فى إعداد هذا التقرير على بيانات  
 اعد بيانات المؤسسة.قو  . أ
 المجالس والمحاضر الرسمية.  . ب
 التقارير الدورية للبرامج والمقررات. . ت
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 التقارير السنوية لألقسام العلمية. . ث
 واالعتماد. الجودةضمان تقارير المراجعة الداخلية لوحدة  . ج
 .واالعتماد الجودةضمان لتقرير السنوي لوحدة ا . ح
 .ان جودة التعليم واالعتماد لزيارة االعتمادالقومية لضملهيئة ل المراجعة الخارجيةتقرير  . خ
 الموقع االلكتروني للكلية. . د
 .رسالة الكلية . ذ
 المراسالت المختلفة بالكلية . ر
 حصائيات المنشورة ويير المنشورةاإل . ز
 دليل الطالب، ودليل الدراسات العليا، ودليل اإلرشاد األكاديمي،األدلة:  . س

 القوانين والقرارات . ش

 الخطط واالستراتيجيات . ص

 محـــــاور التقـــــرير: -5
 

 يتناول هذا التقرير المحاور الرئيسية التالية:

 بيانات أساسية عن الكلية.  -5/1

 البيانات االساسية 1 -5-1

 المحور األول : القدرة المؤسسية  2 -5-1

 التخطيط األستراتيجى •
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 الهيكل التنظيمى •

 القيادة و الحوكمة •

 المصداقية و األخالقيات •

 هاز االدارىالج •

 الموارد •

 المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة •

 التقويم المؤسسى و ادارة نظم الجودة •

 المحور الثاني : الفاعلية التعليمية 3 -5/2

 الطالب و الخريجون •

 المعايير األكاديمية •

 البرامج التعليمية •

 التعليم و التعلم و التسهيالت المادية للتعلم •

 ة التدريسأعضاء هيئ •

 البحث العلمى واألنشطة العلمية ألخرى •

 الدراسات العليا •

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية •

 2014/2015للعام الجامعى والتطوير  مجاالت التعزيز والتحسين  4 -5-1
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 عن الكلية بيانات الكلية -5/1/1
 اسم المؤسسة: كلية طب بنها 

 يـة     نوع المؤسسة:              كل         

  اسم الجامعة/األكاديمية التابعة لها المؤسسة:  جامعة بنها 

  تابعة لجامعة الزقازيق كفرع لها. و قد تم قبول طالب كلية "   1143بالقرار رقم " 1976-1-25تم تأسيس جامعة بنها ومن ثم كلية طب بنها بتاريخ

-1977. وبالفرقة الرابعة إضافة إلى الخامسة في العام الجامعي 1977-1976اك" للعام الجامعي الطب بالفرقة النهائية "الخامسة حين ذ

وتم البدء بعدد "خمسون" طالبًا فقط.. وقد  1982-1981، كما بدأت في قبول الطالب بالفرقة األولى بدًءا من العام الجامعي 1978

 .2005 -8 -1استقلت الجامعة والكلية عن جامعة الزقازيق بتاريخ 

  المدينة: بنها  الموقع الجغرافى: المحافظة: القليوبية 

  :25/1/1976تاريخ التأسيس 

  :سنوات  6مدة الدراسة 

  لغة الدراسة:  االنجليزية 

 القيادة األكاديمية للكلية 

 الدرجة العلمية االسم القيادة

 أستاذ أ.د/محمد محمد الشافعي )القائم بالعمل( عمـيــدالكلية
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 أستاذ أ.د/محمد محمد الشافعي كلية لشئون التعليم والطالبوكيل ال

 أستاذ أ.د/عادل شبل السيد مرعي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 أستاذ أ.د/عادل شبل السيد مرعي )قائم بالعمل( وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 :الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة 

 وريوسبكال                           

 

             دبلوم                       ماجستير                  دكتوراة    

 

 : األقسام العلمية- 
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CODE DEPARTMENT  م  القسم 

ANAT ANATOMY  1 التشريح األدمى وعلم األجنة 

HIST HISTOLOGY ) 2 الهستولوجيا ) علم األنسجة وبيولوجيا الخلية 

  BIOCHEMISTRY  3 الكيمياء الحيوية 

PARA PARASITOLOGY  4 علم الطفيليات الطبية 

PATH PATHOLOGY  ) 5 الباثولوجيا ) علم ألمراض 

MICE MICROBILOGY & IMMUNOLOGY  6 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية 

PHAR PHARMACOLOGY  7 الفارماكولوجيا اإلكلينيكية 

PHYS PHYSIOLOGY  الفسيولوجيا الطبية               ) علم وظائف
 األعضاء( 

8 

INTM INTERNAL MEDICINE  9 األمراض الباطنية 

CHES CHEST MEDICINE  10 األمراض الصدرية 

DERM DERMATOLOGY & ANOROLOGY 11 ة والذكورة األمراض الجلدية والتناسلي 

NEUR NEUROLOGY  12 األمراض العصبية 

PSYC PSYCHIATRY  13 األمراض النفسية 

CARD CARDIOLOY 14 طب القلب واألوعية الدموية 

PEDI PEDIATRICS 15 طب األطفال 
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OCCL OCCUPATIONAL HEAL TH & 

OCCUPATIONAL DISEASES 

 16 طب الصناعات واألمراض المهينة

FORE & TOXI FORENSIC MEDICINE & 

TOXICOLOGY 

 17 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية 

COMM COMMUNITY MEDICINE  18 الصحة العامة وطب المجتمع 

HEGAID HEPATOLOGY, GASRTOENTEROLOGY & 

INFECTIOUS DISEASES 

 19 الكبد والجهاز الهضمى واألمراض المعدية

CPATH CLINICAL & CHEMICAL PATHOLOGY 20 الباثولوجيا اإلكلينيكية 

SURG GENERAL SURGERY 21 الجراحة العامة 

OPTH OPHTHALMOLOGY 22 طب وجراحة العيون 

ENT OTORHINOLARYNGOLOGY 23 األذن واألنف والحنجرة 

UROL UROLOGY 24 جراحة المسالك البولية والتناسلية 

ORTH ORTHOPEDIC SURGERY 25 جراحة العظام 

OPGN OBSTETRIC & GYNECOLOGY 26 أمراض النساء والتوليد 
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ANET ANAESTHESIA 27 التخدير والعناية المركزة 

RAD RADIOLOGY 28 األشعة التشخيصية والتداخلية 

CHES CARDIOTHORACIC  SURGERY 29 جراحة القلب والصدر 

NEUS NEUROSURGERY 30 جراحة المخ واألعصاب 

RHUM PHSICAL MEDICINE & RHEUMATIOLOGY الروماتيزم والتأهيل 

 والطب الطبيعي

31 

 

 

 

 

 

 

 



   2013/2014 -التقرير السنوى لكلية الطب البشرى    جامعة بنها  

 

 13 

 رؤية ورسالة وغايات وأهداف الكلية -4/1/3
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 الغايات لكلية الطب البشري بجامعة بنها

 بة وإعداد أطباء أكفاء ،تنمية وتطوير دور الكلية فى إيجاد وخلق بيئة تعليمية جاذ 

   تحديث وتطوير منظومة البحث العلمى والدراسات العليا بالكلية بحيث تصبح الكلية مؤسسة بحثية متميزة على المستوى المحلى واإلقليمى

 ، والعالمى 

  تفعيل دور الكلية فى المشاركة المجتمعية  والمساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة 

 دهاا  اساسرراريجية لكلية الطب البشري بجامعة بنهااأل
 تطوير وتحديث جميع البرامج والمقررات الدراسية التى تقدمها الكلية بما يتناسسب والمتطلبات العلمية الطبية الحديثة والمعاصرة . .1

 .جيد للطالبتوفير وتطوير البنية التحتية الالزمة للعملية التعليمية والتدريسية بما يضمن توفير مناخ  .2

 .العمل على استكمال النقص فى الهياكل التعليمية واإلدارية بالكلية وذلك لتحقيق معدالت أفضل فى اآلداء  .3

 ستخدام األساليب العلمية والتكنولوجية واإلدارية الحديثةالتنمية وتطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارى بالكلية  .4

 الطالبية بالكلية والعمل على توفير متطالبها المادية الالزمة لتنفيذها . تفعيل ودعم االنشطة .5

 تحديث وتطوير نظم وأساليب التقويم المستخدمة فى الكلية بما يتناسب مع اإلتجاهات الحديثة فى المجال الطبى والتدريس . .6

 بالكلية وبعض االطراف والمؤسسات المحلية واالقليمية.خطة البحث العلمى بالكلية  يسهم فيها جميع االقسام والتخصصات  السعى الى وضع .7

 تطوير الئحة الدراسات العليا بالكلية بما يتناسب والتطورات العلمية والتدريسية الحديثة .8

 تشجيع النشر الدولى البحاث أعضاء هيئة التدريس بالكلية. .9

 ة للتمويل. تحديد مصادر تمويل البحث العلمى بالكلية والعمل على ايجاد مصادر إضافي .10

 وضع خطة لتحقيق التنمية المستدامة لألطراف الخارجية ذات العالقة بالكلية . .11
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 : الوحدات ذات الطابع الخاص- 
 

i. وحدة طب ورعاية الحاالت الحرجة 
ii. وحدة االشعة المقطعية 
iii. وحدة مناظير الجهاز الهضمي 
iv.                       وحدة جراحة المناظير 
v. وليدوحدة مناظير النساء والت 
vi. وحدة البيولوجيا الجزئية 
vii.           وحدة التشخيص المبكر لالورام 
viii.       وحدة عالج أمراض قلب األطفال 
ix. مركز التعليم الطبي المستمر 
x. وحدة كيمياء الغدد الصماء 
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 أوال: القدرة المؤسسية

 القدرة المؤسسيةاإلنجازات فى مجال 
 :2013/2014الجامعى ماتم إنجازه خالل العام   -

 التخطيط اإلستراتيجى  -1
 ملخص ماتم تنفيذه من الخطة التفيذية لتطبيق الخطة اإلستراتيجية :

وتقر ير المراجعاة  المقررات  وبرامج الرير االبكالوريوس بناء على تق ىتوصيف جميع برامج الدراسات العليا و برنامجمراجعة تم االنتهاء من  .1

 .   2013/2014ورشة عمل للتوعية بالمعايير األكاديمية و توصيف البرامج والمقررات  عام  11وتم عمل عدد تماد الخارجية لزيارة االع

امج الطاب الرياضاي نابر أنحيث برامج ومقررات دراسية جديدة بما يتناسب مع المتغيرات المعاصرة فى المجال الطبى  متابعة اجراءات إضافة .2

 د اصدار القرار الوزارى المنظم لالئحته بعد تعديالت لجنة قطاع الدراسات الطبية.دكتوراة( قي -ماجيستير -)دبلوم

جارى دراسة استحداث قسم للرعاية الطبية الحرجة نظرا لطبيعة موقع الكلية والمستشفى الجامعى على أحد الطرق السريعة المعرضاة للحاوادث  .3

 2014/2015ة  وتغير الالئحة الداخلية خالل العام وجارى اعداد المعايير االكاديمية للبرنامج تمهيدا لتوصيف

 وذلك عن طريق : استخدام التقنيات الحديثة فى تدريس البرامج والمقررات الدراسية بما يؤدى زيادة معدالت التحصيل لدى طالب الكلية .4

  21/9/2014تحديث استراتيجية التعليم و التعلم واعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ 

 التدريس باألجهزة الالزمة لتحسين البيئة التعليمية مثل أجهزة الداتا شو و السبورة الذكية تجهيزات قاعات 
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 ورش عمل عن طرق التدريس الحديثاة، وخارائط المانهج، وخارائط االمتحاان لاربط التقاويم   تدريب أعضاء هيئة التدريس لرفع مهارتهم(

 2013/2014ورش عمل فى عام   8يزات الحديثة للقاعات التدريسية ( عدد بالنتائج التعليمية المستهدفة، وكيفية التعامل مع التجه

و االنتهاااء ماان تجهياازات تطااوير وتحااديث المعاماال والمختباارات العلميااة لتضاام األجهاازة والمعاادات الطبيااة الالزمااة للعمليااة التعليميااة والتدريسااية  .5

 المعمل المركزى.

دات، أعضاء هيئة تدريس، اداريين. وقد تم اعداد الخطة التدريبية بناء على دراسة االحتياجات عمل وتنفيذ خطط تدريبية لجميع الفئات بالكلية قيا .6

 التدريبية لكل فئة. 

   مان خطاة 60% من خطة تدريب أعضااء هيئاة التادريس، و68% من خطة تدريب القيادات، و 72تم تنفيذ  2013/2014خالل عام %

 تدريب الجهاز اإلدارى  

 ين عن كل برنامج تم تنفيذه تم قياس رضا المتدرب 

  تم إعداد دراسة لقياس أثر مردود التدريب لكل فئة 

-2013يتم تنفيذ خطاة التعامال ماع العجاز و الفاائض فاى أعاداد أعضااء هيئاة التادريس و المعااونين ، وبنااء عليهاا تنفياذ خطاة تعياين المعيادين ) .7

 2013(  المعتمدة فى يناير 2017

 :ل الكلية وخارجهاتنويع االنشطة الطالبية داخ .8
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 تم عمل دليل لألنشطة الطالبية المتاحة و نشره على موقع الكلية  وتوزيعه على الطالب 

 تجديد بروتوكوالت تعاون مع النادى الرياضى و كلية التربية الرياضية إلتاحة اماكن لممارسة األنشطة الطالبية 

 ة باإلضافة الى أنشطة الجمعية العلمية بالكلية ، وحصلت الكلية على العدياد مان تتنوع األنشطة ما بين أنشطة ثقافية، علمية ، فنية ، رياضي

المراكز المتقدمة مثل المركز األول فى دورى األسر على مستوى الجامعة ، والمركز الثانى فى حفظ القران الكاريم والشاعر فاى مهرجاان 

توى الجامعة ، وفوز فريق الجوالاة باالمركز األول فاى األخاالق علاى كراكيب ، والفوز بالمركز األول فى مسابقة الطالب المثالى على مس

 مستوى الجامعة، والفوز بالمركز األول فى تنس الطاولة على مستوى الجامعة ، والفوز بالمركز الثانى فى الخماسى على مستوى الجامعة

عان طارق وضاع االمتحاناات، و وضاع  2013/2014الدراساى  ورش عمال خاالل العاام 6متابعة تنفيذ وثيقة تقييم الطالب بالكلية،  وقد تم عقد  .9

 خرائط االمتحانات، و كيفية تقييم االمتحانات،  كما تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على ميكنة التصحيح. 

ذلاك عان طرياق  ويتم التأكد مانزم بها جميع أعضاء هيئة التدريس تويل من حيث جودة الشكل والموضوع ،ورقة اإلمتحانية المواصفات تطبيق   .10

 لجنة تقويم االمتحانات بالكلية والتى تتابع :

 .سير االمتحانات فى الكلية ومدى انتظام العملية االمتحانية و مواعيدها 

 . تشكيل اللجان الثالثية المسئولة عن وضع االمتحانات فى األقسام العلمية المختلفة 

 م  أداء لجنة التقييم الداخلى لالمتحان داخل مجالس األقسا 
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   استمرارية عمل blueprint test 

 مقارنة الورقة االمتحانية لالمتحانات المختلفة بمعايير القواعد المنظمة لالمتحانات المعتمدة بمجلس الكلية 

 عمل تقرير عن العملية االمتحانية و رفع التقرير لمجلس الكلية 

 ارسال تغذية راجعة لألقسام بتقرير اللجنة 

 الهيكل التنظيمى -2

 .يرات فى مجلس الكلية استجابة لمتطلبات التطويريواعتماد التغ ةواألكاديمية وإدراج أسماء األقسام العلمي التنظيمى للكلية م تعديل الهيكلت -

ة وتم تغيير تبعية وحدة رعاية الوافدين من وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و البيئة إلى عمياد الكلياة مباشارة حياث تشامل اختصاصاات الوحاد -

 طلبة الوافدين فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا باإلضافة إلى إنها أحد مصادر تنمية الموارد الذاتية بالكلية.
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 تم إعادة توزيع كتيب التوصيف الوظيفى على جميع األقسام اإلدارية و األكاديمية باإلضافة إلى نشره على الموقع اإللكترونى للكلية  -

التحقق من عوامل األمن والسالمة بالكلية ، وشاار  ماع إدارة الكلياة فاى حال عادة أزماات للطاالب  زمات و الكوارث بمتابعةفريق وحدة األقام  -

سياسة للتعامل مع النفايات البيولوجية الخطرة الناتجة عن وتم عمل  . واالداريين ، وتم عمل ورشة عمل عن التعامل مع األزمات و الكوارث 

 لباثولوجي والكيمياءالحيوية و الباثولوجيا االكلينيكيةالمعامل مثل معمل ا

عان طرياق اشاترا  بعاض أعضاائها  بالجامعاة الجودة ضمان ومركز الجودة ضمان وحدة بين فعال تواصل كان هنا  2014/ 2013فى عام  -

الادعم الفناى للكلياات،  كماا قادمت  فى أعمال مركز ضامان الجاودة بالجامعاة مثال زياارات المحاكااة لكلياات الجامعاة  واالشاترا  فاى زياارات

 .الوحدة تقارير دورية للمركز يشأن قضايا الجودة، وأيضا تمت زيارات الدعم الفنى المقدمة من مركز الجودة بالجامعة لوحدة الجودة 

عان طرياق البرياد بتحاديث بياناات الخاريجين دورياا وعمال قاعادة بياناات للخاريجين وجهاات عملهام، والتواصال معهام  وحدة الخاريجينقامت  -

 األلكترونى وعمل استقصاءات رأى للخريجين

 اعد البيانات اإللكترونية بتحديث  واستكمال قو وحدة تكنولوجيا المعلوماتقامت  -

ية اساقامت وحدة الوافدين بتوزيع كتيب الوافدين باللغة االنجليزية على الجهات المعنية، والذي يتضامن المعلوماات الخاصاة بكافاة البارامج الدر -

القياد و التساجيل للطاالب، و مان المالحاظ ازديااد أعاداد الطلباة  بالكلية وشروط االلتحاق بها، وقامت وحدة الوافدين بتيسير ومتابعاة اجاراءات
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دين فاى ويوضح الجدولين التاليين أعاداد الطلباة الوافاالوافدين بالكلية خالل الخمس أعوام السابقة فى مرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا، 

 مرحلتى الدراسات العليا والبكالوريوس

 

 عدد طالب الدراسات العليا الوافدين العام الجامعى

2009/2010  6 

2010/2011  9 

2011/2012  10 

2012/2013  28 

2013/2014  34 

 

 عدد الطالب الوافدين فى مرحلة البكالوريوس العام الجامعى

2009/2010  7 

2010/2011  2 

2011/2012  3 

2012/2013  32 

2013/2014  33 
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 القيادة و الحوكمة  -3
  حياث تام   2013/2014خالل عاام  ، 2013/2014تم تنفيذ خطة التدريب المصممة بناء على تحديد اإلحتياجات التدريبية للعام الجامعى

 تدريب الجهاز اإلدارى   % من خطة60% من خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس، و68من خطة تدريب القيادات، و  %77.3تنفيذ 

  تم قياس رضا المتدربين عن كل برنامج تم تنفيذه 

، وشاملت الخطاة العدياد مان الادورات مثال : تنمياة المهاارات اإلدارياة ، الجواناب القانونياة تم إعداد دراسة لقياس أثر مردود التدريب لكال فئاة  -

اكل ، واالساتفادة القصاوى مان الوقات و تجناب ضاغوط العمال النفساية،  واقاماة والمالية  ، واتخااذ القارار طبقاا لألسااليب العلمياة ،وحال المشا

االجتماعاات الناجحااة تبعااا لألساااليب العلميااة لتحقيااق األهااداف المحااددة النعقادهااا ، إدارة االزمااات،  توصاايف الباارامج والمقااررات والتخطاايط 

% مان  60احتياجاتاة و يبلا   بلا  عادد الحاضارين للاورش التدريبياة  االستراتيجى والتقويم الذاتى والمراجعاة الداخلياة والخارجياة كال حساب

 اجمالى القيادات األكاديمية . 

 تم تحديث قواعد بيانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس ، واستكمال قواعد بيانات الخريجين والدراسات العليا والوافدين -

 تم متابعة ماتم تنفيذه فى خطة تنمية الموارد الذاتية  -

 العائد السانوى مان الوحادات ذات الطاابع الخاال و التارويج والتساويق للوحادات ذات الطاابع الخاال مان خاالل المنشاورات داخال  زيادة

 الموقع االلكترونى للكليةووخارج الجامعة، 
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 التواصل مع الهيئات )التأمين الصحي، نفقة الدولة، النقابات( لجذب المرض التي تتحمل عالجهم هذه الهيئات 

 دام األمثل لألماكن المتاحة مثل تأجير الفرايات في الكلية )الكافتيريا، أماكن المكتبات، أماكن المعارض( تأجير القاعات للمؤتمرات  االستخ

 واألنشطة العلمية وتأجير األجهزة مثل القيديو كونفرانس، وضع اليات لصيانة االجهزة العلمية، والموارد المادية بالكلية

 لدراسات العليا و الوافدين زيادة أعداد طالب ا 

  تفعيل دور وحدة اإلحصاء البحثى 

  إضافة برامج ومقررات دراسية جديدة بما يتناسب مع المتغيارات المعاصارة فاى المجاال الطباى حياث تام اضاافة برناامج الطاب الرياضاي

 لجنة قطاع الدراسات الطبية.دكتوراة( وهو قيد اصدار القرار الوزارى المنظم لالئحته بعد تعديالت  -ماجيستير -)دبلوم

  مشروع بحثى ممول  12الحصول على عدد 

 المصداقية و األخالقيات  -4
طباعاة النساخة الثانياة مان كتيباات حقاوق لنشر حقوق الملكية الفكرية و النشر مثال  2013/2014قامت الكلية بالعديد من المجهودات فى العام  -

وإعاداد وعرضاه علاي راسااء األقساام لتاوعيتهم بأهميتاه وتكلايفهم بعرضاه فاي مجاالس األقساام  بمجلس الكلية، هإعادة طرحوية الفكرية كالمل

 تقرير المتابعة السنوى للجنة أخالقيات البحث العلمى

 لجنة حقوق الملكية الفكريةخالل من اإلجراءات المعتمدة لحماية الملكية الفكرية متابعة تنفيذ  تم -



   2013/2014 -التقرير السنوى لكلية الطب البشرى    جامعة بنها  

 

 25 

ت المؤجرة بفناء الكلية بالصورة التى تحافظ علاى حقاوق الملكياة الفكرياة الستشاعار الكلياة احتمالياة انتهاا  صياية العقود  مع المكتباتعديل تم  -

 .حقوق الملكية الفكرية من القائمين على بيع الكتب المرجعية داخل الكلية  

 استبيانات تم توزيعها. خالل من الفكرية الملكية لحفظ الكلية تتبعها التى اإلجراءات فعالية مدى عن التدريس هيئة أعضاء آراء أخذ تم -

فاى العاام الجاامعى  الطاالب اإلدارياين، أو المعاوناة، أو الهيئاة أعضااء ، أو التادريس هيئاة أعضااء باين عادلاة ييار ممارساات ولام ترصاد أياة -

2013/2014. 

 الجهاز اإلدارى -5
المعتمادة  المصاممة بنااء علاى دراساة االحتياجاات  خطاة التدريبياة، وتام تنفياذ ال 337بلا  عادد العااملين بالجهااز اإلدارى  2013/2014فاى   -

، ومهاارات االلى االساسية  بمهارات الحاس % من الخطة الموضوعة، ومثال للدورات التى نفذت: 60التدريبية لإلداريين،  وتم االنتهاء من 

 قامات وكما تم عمل تقريار عان ورش العمال بعاد التنفياذ  اب.، وادارة الوقت  وأنشطة رعاية الشب التواصل االدارى ، والتدريب على االجهزة

 .  وبالتالي الوقوف على تحسن أداء المتدربين تبعا للبرنامج التدريبي باألقسام االداريةوحدة الجودة بقياس مردود التدريب على المتدربين 

مساتوى ل  دورياة اتدراسا بعمال الكلياة قامات الكلياةب للعااملين الاوظيفى الرضاا مساتوى وتحساين العمال ظروف تحسين علي العمل سبيل وفي -

ولاديهم  ،%(90.3الصاالحيات الكافياة التخااذ القارار فاى حاال تطلاب طبيعاة العمال ) 2013/2014فى دراسة عاام  ووجد  ،الرضا الوظيفى

المعاملاة بااحترام مان رئيساهم و ،%(89.8الشاعور باألماان الاوظيفى فاى المؤسساة )، و%(92.6المعلومات والبيانات الكافية للقيام بالعمال  )



   2013/2014 -التقرير السنوى لكلية الطب البشرى    جامعة بنها  

 

 26 

الخاادمات التااى تقاادمها ادارة المااوارد البشاارية و ، و%(89.4التعبياار عاان رأيهاام بحريااة و باادون خااوف ماان رئيسااهم )، و%( 94.2المباشاار )

فااى حالااة  قيااام المؤسسااة بتقااديم المساااعدة ، و%(84.7رضااا االداريااين عاان الحااافز المااالى لهااذا العااام )، و%(91.2اإلداريااة مرضااية لهاام )

 %(.79.3أسلوب الثواب للمحسن و العقاب للمسيىء متبع فى العمل )، و%(74.5الظروف الشخصية الطارئة )

بعض التوصيات والمقترحات لحال الجواناب السالبية لرفاع مساتوى الرضااء الاوظيفى لاديهم  مثال: حال مشاكالت الترقياات ومانح  وقد تم وضع -

المالياة  المكافاتتتحقياق مبادأ المسااواة فاي صارف ، ولين أساوة بماا ياتم لبااقي الجامعاات المصاريةالعالوات التشجيعية وصرف الحوافز للعاام

تاوفير ، وو خاصاة منصاب مادير الكلياة اإلدارياةانتخااب القياادات ، وتحسين مستوى الخدمات الطبياة المتاحاة للماوظفين، وبمختلف اإلدارات 

الباب المفتوح، وكذلك االهتمام بالمشاكل التى تعتارض سابيل الماوظفين و العااملين و العمال تطبيق سياسة إدارة ، والعمالة الكافية لكل قسم أو 

وكذلك وضع مقترح لزيادة الحوافز لجميع العاملين بالكلية  ،بالكلية  التجديدوتم تحسين ظروف العمل ضمن خطة االحالل و  ،على حلها بجدية

كماا تام االتفااق علاى  ،% أسوة بوزارة التربية والتعليم 7% الى 3مكافأة االمتحانات من % اسوة بباقى الجامعات وزيادة حافز نسبة 150الى 

اجراء لقاءات دورية لمدير الكلية مع  مديرى وموظفى االدارات بأجندة عمل محددة يحضره مندوب أو أكثر من وحدة ضمان الجودة  لمناقشة 

 .راءات التصحيحية الالزمة نتائج قياس الرضا الوظيفى للعاملين بالكلية ووضع االج

 تم تحديث قواعد بيانات اإلداريين بالكلية  -

-  
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 الموارد المالية و المادية  -6

 تبلا حياث  ،2م 7.45ثبلا   2013/2014عاام ى المسااحة اإلجمالياة المخصصاة للطالاب فاق ، تتناسب مسااحة المبااني لممارساة أنشاطة الكلياة -

مبااني المستشافي و يادرس فيهاا طاالب المرحلاة األكاديمياة، وتتضمن المبني االكاديمي  الاذى  2م 14000 والمستشفيات الكلية مسطح اجمالي

للكلياة وباه  2م 10800كماا تام تخصايص مساطح قادره  ،  ( 7.45=  1880/ 14000) الجامعي التي يدرس فيها طالب المرحلاة االكلينيكياة

 .اآلن مبني إداري لموظفي الكلية

طبقاا لخطاة اإلحاالل و التجدياد بالكلياة، تام االنتهااء مان تجدياد معامال الميكارو  بجمياع األقساام األكاديمياة بالكلياة استكماال للتعديالت التى تمت -

معاماال وقاعااات التاام تركيااب شاابكة انااذار حريااق بو( 2014-2013بيولااوجى و الباااثولوجى والكيمياااء الحيويااة فااى العااام الجااامعى الحااالى )

 .التدريس

توجاد  وبالكلياة  ماكن اخري أاستخدام الطالب الحاسب في باإلضافة  ،هذا جهاز 90إلى المكتبة االالى والحاسب مل عدد الحاسبات  في مع زاد  -

 صيانة دورية لألجهزة التعليمية )مثل الحاسبات،  وأجهزة العرض داتا شو، أجهازة المعامال ،السابورة الذكياة( مان خاالل العقاود المبرماة  ماع

 .منها يتم اصالحه عند األعطال القديم والشركات المتخصصة  

ماع تاوافر  بعاض األمااكن   ،التمويل الالزم لممارسة األنشطة الطالبية عن طريق ميزانية اتحااد الطلباة ومان صاندوق تكافال الطاالب تم توفير -

المنااظرة علاى مساتوى الجامعاة األمااكن وتام تجدياد التعاقادات ماع  المناسبة كقاعات االجتماعات الخاصة باألسر الطالبية واللجان المختلفة . 
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بروتوكوالت تعاون مع  كل من كلية التربياة الرياضاية وناادي بنهاا الرياضاي إلساتقبال الطلباة فاى فى إطار  األنشطة الرياضيةكافة ممارسة ل

  .مواعيد محددة للتدريب على مختلف األنشطة الرياضية

، وبهذا تعتبر الموارد المالية المتاحة 2014/ 2013عام   مليونا 129.9  ليإ 2010/2011مليونا عام  68.5من  من  موازنة الكليةتطورت  -

ومحاولااة ماان الكليااة لمضاااعفة المااوارد خااالل الساانوات األخياارة ، فقااد تاام بعااض ، ساانويا للكليااة كافيااة لتحقيااق رسااالتها وأهاادافها اإلسااتراتيجية

وحادة رعاياة الوافادين لتبسايط  مثال: تفعيال ماوارد الذاتياة ومتابعاة تنفياذها مان خاالل خطاة معتمادة لتنمياة ال لتنمية الموارد الذاتياة المجهودات

، والمشاروعات الممولاة محلياا مان وزارة يادة الدخل من خالل دعام الوحادات ذات الطاابع الخاال وز  ،وتيسير نظم جذب  الطالب الوافدين 

، والحصاول علاى عادد مان و مشاروع البيولوجياا الجزيئياة EGACمثل ، مشروع اعتمااد وحادة الكشاف المبكار لاالورام مان   التعليم العالى 

  المشروعات من مشروع  دعم وبناء  قدرات الباحثين والممول من صندوق البحث العلمى بالجامعة. 
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 ثالث سنواتفى الموازنة خالل  السنوية الزيادة جدول لبيان

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجمالى موارد ذاتية حكومية موازنة السنة

2011 /2012 000 683 49 691 788 18 691 471 68 

2012/2013 527 146 101 778 903 16 305 050 118 

2013/2014 847 956 112 745 943 16 592 900 129 

 حكومية  موازنة السنة

 استثمارية  باب سادس باب ثانى، رابع، خامس باب أول

2011 /2012 000 000 49 000 683 
-- 

2012/2013 496 338 100 031 808 
-- 

2013/2014 867 457 108 672 093 2 308 405 2 
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 يدين لعدم الحصول على البيانلين فى الدراسات العليا وليس المقحساب المقبو تم 

 

 ذلك:والجدول التالى يوضح  الآلتى  ات العليا و طلبة مرحلة البكالوريوسمتاحة لطلبة الدراسحاليا  باالضافة أنها مكتبة الكلية بوجد ي

 مكتبة دراسات عليا ومكتبة الطلبة أنواع المكتبات

 2م 0.26 طالب لكل المخصصة متوسط المساحة

 160 عدد المقاعد

 100 المتوسط العام لعدد المترددين يوميا

 170.1:1 النسبة إلى الطالب يير مالئم العددمالئم من حيث  والفنييون العاملون بالمكتبات

 موازنة السنة

 حكومية

وحدات 

الطابع 

 الخاص

 مشروعات

 ممولة

 

 رسوم الوافدين 

 

 

 رسوم المصريين

 صناديق

 خاصة

)تحسين 

 الخدمة(

تعاون  تبرعات

 دولى

 االجمالى أخرى*

 دراسات طلبة دراسات طلبة

2011 /

2012 

 272 685 813 150 719 200 652 050 63 000 4 429 135 ؟؟+  115 800 49 683 000

10 
400 535 223 178 1 10048 691 471 68 

2012/

2013 

527 146 101 212 083 4 791 978 2 950 

306 

150 885 350 595 500 877 815 215 

6 

800 389 660 495 550 75 305 050 

118 

2013/

2014 

847 956 112 189 365 4 000 700  300 

321 

400 373 1 350 644 950 865 335 252 

6 

371 616 1 000 719 850 85 592 900 

129 
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 يير مالئم  

النسااابة إلاااى أعضااااء  يير مالئم مالئم من حيث المؤهالت

هيئاااااااااة التااااااااادريس/ 

أعضاااااااااااء الهيئااااااااااة 

 المعاونة

130:1 

 
 مالئم مالئم

 يير مالئم مالئم من حيث عدد الفنييون

 عدد نقاط الشبكة االلكترونية
  يير مالئم مالئم

    

 أعداد الكتب

 ورقية

انجليااااااااااااااااازي 

5412 

 431عربي 

 

 الكترونى

انجليااااااااااااااااازي 

3642 

 339عربي 

 

 
 ة لتتوافق مع االوقات المناسبة للطالب في غير اوقات الدراسةمد ساعات العمل بالمكتبتم    -
بصفة منتظمة وكان عدد المترددين على الموقع اإلنجليزية وتحدث المعلومات على الموقع الكلية متوفر باللغتين العربية و يوجد موقع الكترونى ب -

 كالتالى :

 عدد المترددين العام

2011/2012 16743 

2012/2013 38819 

2013/2014 32275 
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وعادد  استكمال شبكة األنترنت بالكلية   لتغطى جميع األقسام األكاديمية وتغطية الكلياة بشابكة انترنات السالكى تمقد و شبكة اإلنترنت متاحة بالكلية -

  129نقاط الشبكة اإللكترونية 

   المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة -7

تتوافق أنشطتها مع أنشاطة الخطاة التنفيذياة للخطاة االساتراتيجية  2013/2014تم وضع  خطة حديثة للعام الجامعى  لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  -

 تم تنفيذها من الخطة: واعتمادها بمجلس الكلية، وأبرز األنشطة التى  2012/2017

 ة توافر وسائل متنوعة للتوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خالل موقع الجامعة االلكترونى وموقع الكلية ودليل الطالب ومجالس الكليا

جتماع كماا االتصال المباشر بجميع الجهات المشاركة فاى انشاطة خدماة الم أيضاوعمل ملصقات ونشرات وكتيبات بأنشطة خدمة المجتمع 

و االطاراف المجتمعياة ذات الصالة أهيئاة التادريس  ألعضااءارساال خطاباات او دعاوات  وأيضاافى االسبوع االقليمى لمحاافظى القليوبياة 

 و المشاركة الفعلية فى انشطة خدمة المجتمع بالكلية.ألدعوتهم للمشاركة سواء بالحضور 

 هيئاة  ألعضااءخال والجمعياة العلمياة الطالبياة وكاذلك المشااركة المجتمعياة الفعالاة المشاركة المجتمعية المتميزة للوحدات ذات الطابع ال

 التدريس.
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   الخدمات الطبية المقدمة من خالل مستشفى بنها الجامعى بأقسامها المختلفة  والجدول التالى يوضاح بياان بأعاداد المرضاى بمستشافى بنهاا

 2014:   2011الجامعى من عام  

 
 

 

 

 قسم األنف واألذن والحنجرة، واألكاديمية العساكرية تحات عناوان )الحاديث فاى منااظير  –  بين كلية طب بنها تم عمل مؤتمر طبى مشتر

 2013سبتمبر  12 -9الجيوب األنفية( من 

  قسم األنف واألذن والحنجرة، واألكاديمية العساكرية تحات عناوان )الحاديث فاى منااظير  –تم عمل مؤتمر طبى مشتر  بين كلية طب بنها

 2013نوفمبر  18 -15بة الهوائية( من القص

  قسم األنف واألذن والحنجارة، واألكاديمياة العساكرية تحات عناوان )العملياات الحنجرياة  –تم عمل مؤتمر طبى مشتر  بين كلية طب بنها

 2014ابريل  23 -20فى األطفال( من 

  2014أكتوبر  24-23تم عمل مؤتمر العناية المركزة لألطفال 

 2011 2012 2013 2014 
 154617 111698 111844 102777 عدد المتردين فى العيادات الخارجية

 101064 61696 47532 62463 عدد المتردين على األستقبال و الطوارئ
 32516 26756 22008 22799 عدد المرضى بالعمليات 

 45850 35561 31237 35695 عدد المرضى باألقسام )الداخلى( 
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 2014مارس  12سم طب األطفال السنوى تم عمل مؤتمر ق 

 ( 3247تم عمل لجان طبية عليا شهريا من جميع التخصصات الطبية للكشف على العاملين من مختلف الكليات التابعة لجامعة بنها   )لجناة

شافيات الجامعياة لجنة(،  وتقديم مايلزم من عالج وفحوصات وتحويل بعضهم إلى المست 690وأيضا للكشف على  أعضاء هيئة التدريس )

 2013/2014وإلى المراكز المتخصصة على حسب حالتهم خالل العام الجامعى 

  2013نوفمبر  5-2تم عمل دورات تدريبية عن الجيوب األنفية ومناظير األنف واألذن 

  2014فبراير   18 -16تم عمل دورة تدريبية عن الراس و الرقبة فى الفترة من 

 2014أكتوبر  10 -7ليزر و تجميل الجلد تم عمل دورة تدريبية لعلوم ال 

  2013نوفمبر  27-17تم عمل دورات تدريبية عن مناظير الكبد والجهاز الهضمى من 

  2014نوفمبر  11تم عمل ورش عمل فى قسم النساء و التوليد عن الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم 

  قوافل طبية فى قرى مختلفة تابعة لمحافظة القليوبية  4تم عمل 

  (تم عمل استبيانات لقياس رضا األطراف المجتمعية عن خدمات الكلية )القوافل ، وعن مستوى الخريج  
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 الجودة وإدارة المؤسسي التقويم - 8
قامااات وحااادة الجاااودة فاااى الكلياااة بالمتابعاااة المساااتمرة لجاااودة األداء فاااى الكلياااة وإعاااداد تقاااارير عااان أداء المؤسساااة، وتااام  إعاااداد تقريااار سااانوى  -

( عن مجاالت القوة والضعف فى أداء الكلية بناء على نتائج التقويم الذاتى وتام مناقشاة نتاائج التقاارير ماع جمياع األطاراف المعنياة 2013/2014)

 )أعضاء هيئة التدريس/الطالب/العاملين/األطراف المجتمعية(

للتفيذ    القرارات بعض اتخاذ تم ،  2013/2014الدراسى  والذي نوقش فى بداية العام 2012/2013الذاتي للعام الجامعى  التقويم نتائج ضوء في -

 2013/2014خالل العام 

  التوسع فى نشر الراية و الرسالة 

  تحديث الهيكل التنظيمى للكلية                         

 تقارير  متابعة إلجراءات حماية الملكية الفكرية 

  وزيادة التوعية بهاعادة توزيع كتيب التوصيف الوظيفى على جميع اإلدارات 

 وضع خطة تدريبية مبنية على دراسة االحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات ، وأعضاء هيئة التدريس، واالداريين، وقياس أثر التدريب 

  تطوير البنية التحتية للكلية من معامل وقاعات محاضرات وتحديث أجهزة ومعدات المعامل 

 ل على الجهات المعنية توزيع دليل الوحدات ذات الطابع الخا 
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  اقامة الحفل السنوى للخريجين 

  استبيانات دورية لقياس الرضا الوظيفى لإلداريين وأعضاء هيئة التدريس 

 :فيما يخص القدرة المؤسسية مثل الخارجية المراجعة تقرير في ورد وقد تمت االستجابة  لما -

 ه تحديث الهيكل التنظيمى للكلية و إضافة األقسام العلمية ب 

  اعادة توزيع كتيب التوصيف الوظيفى والتوعية به بجميع األقسام اإلدارية و األكاديمية 

  قياس أثر مردود تدريب القيادات 

  لضمان العدالة بين الطالب 10تقليل درجات امتحان الشفوى إلى % 

 ية الفكريةصياية العقود  مع المكتبات المؤجرة بفناء الكلية بالصورة التى تحافظ على حقوق الملك 

 ( 2013/2014وجود موازنة معتمدة من مجلس الكلية تحدد بنود ومصادر اإلنفاق) 

  تشكيل فرق لنظافة الكلية 

  تفعيل خطة الصيانة بالكلية 

  مد ساعات العمل بالمكتبة 
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  ادراج معمل المهارات فى الجداول الدراسية منذ بداية العام الدراسى 

 ى معامل الكيمياء الحيوية و الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية و الباثولوجيا انتهاء أعمال اإلحالل و التجديد ف 

  تحديث نشاطات خدمة المجتمع على موقع الكلية واإلعالن عنها بوسائل مختلفة 

  وجود الئحة مالية لوحدة الجودة 

 وضع قواعد الختيار منسقى الجودة باألقسام 

  ك، واعداد تقرير عن ذلالسابقة  الدوريةمتابعة ما تم تنفيذه فى التقارير السنوية 
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 ثانيا: الفاعلية التعليمية

 الطالب و الخريجون  -1
،حيث أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات هو  2008ال يوجد تغيير فى سياسات القبول حيث تتبع قواعد القبول بالكلية  قانون تنظيم الجامعات لسنة  -

ن الحاصالين علاى شاهادة الثانوياة العاماة أوماا يعادلهاا مان شاهادات القباول وفقاا للمجماوع الدراساي. وياتم الجهة المعنية بترشيح الطالب المساتجدي

راءات االعالن عن اجراءات القبول خارج مكتب استقبال الطالب الجدد بالجامعة وبالكلية فى إدارة شئون الطالب والتى يتم بها اإلعالن عان اإلجا

 ودفع الرسوم المقررة حسب سياسات القبول .الورقية الستيفاء القيد بالكلية 

  فى الفرق المختلفة 2014-2013وبل  عدد الطالب  المقيدين بالكلية للعام الجامعى  -

 إجمالى بكالوريوس الفرقة

 465 465 األولى

 356 356 الثانية

 384 384 الثالثة

 52 52 الرابعة

 253 253 الخامسة

 370 370 السادسة

 1880 1880 اجمالى 



   2013/2014 -التقرير السنوى لكلية الطب البشرى    جامعة بنها  

 

 39 

ومن المؤشار الساابق يالحاظ ازديااد عادد الطاالب   1801( 2012-2011طالبا، و فى ) 1733( 2013 -2012وكان اجمالى عدد الطالب فى ) 

 (2014-2013فى عام ) الملتحقين

  عدد الطالب المحولين إلى الكلية الثالثة أعوام السابقة -

 2013/2014 2012/2013 2011/2012 الفرقة 

 9 5 - األولى 

 - 1 1 الثانية 

 6 1 1 الثالثة 

 2 20 3 الرابعة 

 1 7 8 الخامسة 

 - - - السادسة 

 عدد الطالب المحولين من الكلية خالل الثالث أعوام السابقة   -

 2013/2014 2012/2013 2011/2012 الفرقة 

 7 14 - األولى 

 9 10 8 الثانية 

 7 1 18 الثالثة 

 10  14 15 الرابعة 

 1 2 2 سة الخام

 - - 1 السادسة 

طالبا من دول مختلفة مثل سوريا ، والصومال، والسودان، وتشااد، وفلساطين ،  33كان  2014-2013عدد الطالب الوافدين الجدد للعام الجامعى  -

 واندونيسيا  ، والجدول التالى يوضح عدد الطالب الوافدين خالل الخمس أعوام السابقة 
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 ب الوافدين فى مرحلة البكالوريوسعدد الطال العام الجامعى

2009/2010 7 

2010/2011 2 

2011/2012 3 

2012/2013 32 

2013/2014 33 

 . او نسبه منها كاملةالغير قادرين من المصروفات الدراسية  وإعفاءالدعم المادى النقدى فى شكل مساعدات ماليه للطالب الغير قادرين  تم تقديم -

عاااااااااادد الطااااااااااالب  ب بالكلية عدد الطال العام الجامعى 

 المستفيدين 

إجمااااااااالى المبااااااااال  

 المنصرفة بالجنيه

نساااااابة المسااااااتفيدين 

إلجماااااااااالى عااااااااادد 

 الطالب

متوساااااااط نصااااااايب 

الطالب المساتفيد مان 

 الدعم 

2011/2012 1800 130 13000 7.2% 100 

2012/2013 1733 107 10700 6.17% 100 

2013/2014 1461 60 18000 4.1% 300 

 

بمنشاور فاى بداياة العاام الدراساى فاى مكتاب رعاياة الشاباب  هعنا بعد ملء طلب للحصول علي دعام الكتااب المعلاندعم الكتاب الجامعى وتم تقديم  -

 طالااب و طالبااة ، 177جنيااه وكااان عاادد المسااتفيدين بالاادعم  14500، وكااان المبلاا  اإلجمااالى لاادعم الكتاااب الجااامعى لهااذا العااام وشاائون الطااالب

 ( --- بالطي –أجهزة قياس الضغط  -لغير القادرين  ) مثل سماعات للكشف  بأسعار مخفضة واألدواتر الكتب الدراسية توفيباإلضافة إلى )
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يوجد بها طالب مان ذوى االحتياجاات الخاصاة الصاعبة التاى تتطلاب بارامج رعاياة خاصاة  وال يحتاجها التي االجتماعية الخدمات كافة الكلية تقدم -

عمال كشاف طباى لجمياع للطاالب فبعاد  خادمات الصاحية(، وتام تقاديم  اللحاالت الخاصة فاى السانوات الخماس الماضايةال يوجد أى من ا)وعموما 

ياتم الكشاف علاى ،  و الصاحييشتر  جميع الطالب فى خدمات التامين ،  والطالب فى بداية العام الدراسى طبقا لنظام القبول بالجامعات المصرية

نظرا لما للكلية من وضاع خاال فاى الرعاياة الطبياة فهاى تاوفر الرعاياة ، وبالجامعة ويصرف لهم الدواء مجانا   الطالب فى عيادات اإلدارة الطبية

 .الصحية الكاملة عن طريق العيادات الطبية المتخصصة بالمستشفيات الجامعية المجهزة للطوارئ والعمليات 

، وياتم متابعاة معادالت تطاور نسابة الطلباة ن ويتم حصر هؤالء الطالب سنويا  الكلية قواعد لتحديد الطالب المتفوقين والمبدعين والمتعثري وضعت -

ابقة المتفوقين علميا من خالل االطالع على نتائج االمتحانات ، ويوضح الجدول أعداد الطالب المتفوقين )امتياز وجياد جادا ( فاى ثاالث سانوات سا

 بالنسبة لنتيجة البكالوريوس 

 المتفوقين العام الجامعى

2010-2011 
 92 امتياز

 185 جيد جدا

2011-2012 
 114 امتياز

 240 جيد  جدا

2012-2013 
 92 امتياز

 153 جيد جدا

 ولم تنتهى امتحانات الفرقة السادسة للعام الجامعى الحالى حتى تاريخ اعداد التقرير السنوى 
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الطاالب  بأساماءعمال لوحاات شارفية و ، المانح المالياة ك عان طرياقالكلية وساائل متنوعاة لادعم وتحفياز الطاالب المتفاوقين سانويا وذلا استخدمت -

حفال الخاريجين  فايشاهادات تقادير ، وبمادخل الكلياة(  اإلعالنااتالمتفوقين لحثهم على المزيد من التفوق وحث زمالءهم على االقتداء بهام )لوحاة 

 السنوى

 باألقسااام العلميااة المختلفااة  ماان خااالل األساااتذة لهاام  عم األكاااديمى المناساابتحديااد الطااالب المتعثاارين دراساايا  وتقااديم الاادنظامااا لوقااد تبناات الكليااة  -

تقاوم الكلياة بقيااس و  -------مان خاالل الياات متعاددة  سنويا   برامج دعم المتعثرينالكلية على زيادة  حرصتكما  ،والمراجعات النظرية والعملية 

 فى المواد التى كانوا متعثرين بها  فاعلية برامج الدعم العلمى لهم عن طريق معرفة نسب نجاحهم

فى برنامج الساعات المعتمدة وتم توزيع دليال اإلرشااد األكااديمى  فاى بداياة العاام الدراساى  االكاديمى واإلرشاد ،نظام الريادة العلمية  كليةال تطبق -

وتستثمر الكلية نظام الساعات المكتبية القاائم بهاا  ،لعلميةعالمهم بنظام الريادة اإتوعية الطالب و تمتو وأعلن على الموقع اإللكترونى للكلية، لذلك

 eduوقد أعلنت جداول توزيع الطالب على المرشدين األكاديميين، كما ياتم عمال  بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس. فى زيادة وتفعيل التواصل

.email  لكل طالب ويتم اعالمه بالبريد االلكترونىedu.email   مى دعماا   لالتصاال المساتمر و التواصال الفعاال والساريع لخلاق لمرشده االكادي

لكال مرشاد اكااديمى فاى بعاض الفارق مماا  edu  .email  اكبر ديناميكية ممكنة دعما لإلرشاد األكااديمى وكاذلك ياتم عمال مجموعاات الكترونياة 

 شاد إذا دعت الضرورة.يسهل عليهم التواصل المباشر معهم جميعا  أو مع أيهم منفصل لمناقشة متعلقات االر
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تساعد علاى تنمياة مهااراتهم واساتغالل طاقااتهم وقادراتهم  –اجتماعية  –رياضية  –ثقافية  –ات طبيعة علميه ذ طالبيةنشطة أالكلية بتوفير  اهتمت -

وأنشاطة  اياة الشاباببارامج وخادمات اتحااد الطاالب ورعخطاة و  فى مجاالت متنوعة تتيح لهم فرل التفوق والتميز فى المجتمع وذلك من خاالل

الطالبياة  برامج وأساليب لتشجيع وجذب الطالب للمشاركة فى األنشطة وذلاك مان خاالل دليال األنشاطة قد قامت الكلية باستخدامو. الجمعية العلمية

تحااد إطة المختلفاة للجاان والموجود على موقع الكلية  وكذلك تعرياف الطاالب باألنشا سنوياعلى الطالب الجدد الملتحقين بالدراسة  تم توزيعهالذى 

ماع إتاحاة الفرصاة لجمياع الطاالب المطوياات الطالب والتى يتم اإلعالن عنها طوال العام الدراسى بوقت كاف فى مكتب رعاية الشباب وبواساطة 

 (2014-2013و كانت أبرز األنشطة للعام الجامعى )للمشاركة بها 

 اللجنة االجتماعية :

  من خالل صندوق التكافل االجتمااعى و بعاض الهباات ودعام الكتااب الجاامعى لكال الفارق الدراساية  طالب 250دفع المصاريف عن عدد

 سنويا بالتنسيق الدائم مع رعاية الشباب.

  تنظيم حفلة نهاية العام الدراسى لطالب الفرقة الخامسة فى وجود عميد الكلية 

  2014-2013تنظيم مسابقة الطالب المثالى للعام الجامعى 

 وسط ترحياب مان رئايس و نائاب رئايس الجامعاة و عمياد الكلياة واعضااء  2014فل بداية العام الدراسى مع طالب الفرقة االولى تنظيم ح

 هيئة التدريس واتحاد الطالب و رعاية الشباب 
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 تنظيم افطار جماعى بمناسبة شهر رمضان المبار  فى حضور عميد و وكالء الكلية ومدير رعاية الشباب 

 2014حضرة المحبوب( بالتعاون مع اسرة اوت اوف ستادى بمناسبة المولد النبوى الشريف فبراير  تنظيم حفل )فى 

 اللجنة العلمية :

  مشاركة الطالب الفاعلة فى وضع الجداول الدراسية و جداول االمتحانات من خالل اعضاء اتحاد الطالب 

  5/11/2014 - 4خالل يومين بتاريخ  كيس دم 150تنظيم حملة تبرع بالدم على اعلى مستوى و تحصيل عدد 

 ن اسبوع الداتا العلمية .. نشاط تحت اشراف اللجنة العلمية لتوزيع جميع التسجيالت الخاصة بكل الفرق الدراسية لعدد كبير مان االسااتذة ما

 2014داخل و خارج جامعة بنها لتنمية القدرات الدراسية وتم فى اكتوبر 

 بقاعة مجلس الكلية 2013/2014طالب فى اجازة نهاية العام الجامعى  150حضور تنظيم كورس لالسعافات االولية ب 

 -لجنة الجوالة :

  1/11/2014تنظيم كورس مهارات التفوق الدراسى لمدة يومين بدءا فى 

 الجمهورياة وفاوز  مشاركة وفد كلية الطب ممثال للجامعة فى معهد اعداد القادة و فاوز احماد اباراهيم بالطالاب المثاالى الثاانى علاى مساتوى

 20/8/2014الوفد بالمركز الثالث فى الدورى الثقافى فى 

   3/4/2014معسكر الجوالة الخارجى لكليات الجامعة و مشاركة فاعلة مع الحصول على المركز الثالث بين الوفود المشاركة 
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 -لجنة االسر و الرحالت :

  طالب. 150ود فى وج 2014تنظيم رحلة الى دريم بار  و مول العرب نوفمبر 

  طالاب و اساتمر طاوال التيارم  700دورى األسر و هو اكبر انشطة االتحاد من حيث المدة و عدد الطالب المشاركين الذى شامل اكثار مان

نشاط كامل بجميع لجان االتحاد و فاز االكثر تجميعا للنقاط  15اسر.. حيثت تكون من  10وبمشاركة  2013/2014التانى للعام الدراسى 

 دار التيرم هو اسرة ورقة و قلم .على م

  مكتباة  –القافلاة الطبياة  –بيانكياات  –نيو كامرز  –تكون فى عهد ذلك االتحاد المنتخب خمس أسر جديدة و فاعلة تشمل: نجاح بدون جشع

ساتمرار مباادرة اسار اخارى تشامل: الصايدلية الخيرياة واوت اوف ساتادى والزهاراء وناور الحاق باالضاافة ال 4االستعارة و تجديد نشاط 

 الجمعية العلمية لنشاطها المستمر.

  توجه فوج من كلية الطب ببنها الى كلية الطب باالسكندرية وتم  اجتمااع مثمار ماع ادارة الجاودة بالكلياة ماع جازء ترفيهاى فاى نهاياة الياوم

7/4/2014 

  8/4/2014طالب من طالب الكلية  150رحلة الى وادى الريان بالفيوم تشمل 

 ر من رائع لكلية الطب فى ياوم مجماع لجمياع الكلياات بمشاتهر و فاوز الكلياة باالمراكز االولاى فاى مساابقات دورى المعلوماات و تمثيل اكث

 الشطرنج و تنس الطاولة و الشعر.
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  لخدماة اكثار مان أحد اهم االنجازات و هو اطالق القافلة الطبية االولى للكلية الى قرية منشاأة الكارام بالتعااون ماع اسارة الصايدلية الخيرياة

 25/2/2014مريض طبيا و عالجيا و توعية  500

 -اللجنة الرياضية :

  2014 – 2013االشترا  فى جميع مسابقات الجامعة للفرق الرياضية الجماعية و الفردية 

 4/11/2014 فوز الكلية بالمركز االول على مستوى جامعة بنها فى بطولة تنس الطاولة ببطليها اسامة مجدى و كريم عبد الحفيظ 

 9/11/2014على مستوى الجامعة فى بطولة كرة القدم الخماسية  فوز الكلية بالمركز الثانى 

 -اللجنة الفنية :

  )22/12/2014فوز طب بنها بالمركز االول فى مسابقة المواهب المقامة بمشتهر فى )التمثيل 

 16/4/2014ض الفنية على مستوى الجامعة اعالن جامعة بنها عن فوز كلية الطب بجائزة المركز االول فى المعار 

 -اللجنة السياسية و الثقافية :

 تكوين جروب اضافة االدبى لتنمية المهارات الثقافية الطالبية فى شتى المجاالت 

 .صالون ثقافى حول موضوع معرفى متجدد اسبوعيا 

 يا .شخصية االسبوع و حديث اسبوعى عن السيرة الذاتية لشخصية مؤثرة فكريا و تاريخ 
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  3/2/2014طالب  150رحلة ثقافية الى شارع المعز بالتعاون مع مكتبة االستعارة بحضور 

  27/1/2014طالب  100رحلة الى معرض الكتاب ومجمع االديان بالتعاون مع مكتبة األستارة التابة لألسر بحضور 

(: المركااز األول دورى األساار علااى مسااتوى الجامعااة، 2014-2013)حصاالت الكليااة علااى العديااد ماان المراكااز المتقدمااة فااى األنشااطة الطالبيااة  -

،  والمركز الثانى فى حفظ القران الكريم و الشعر فى مهرجان كراكيب، والفوز باالمركز األول فاى مساابقة الطالاب المثاالى علاى مساتوى الجامعاة

ل فاى تانس الطاولاة علاى مساتوى الجامعاة، والفاوز وفوز فريق الجوالة باالمركز األول فاى األخاالق علاى مساتوى الجامعاة ،والفاوز باالمركز األو

بالمركز الثانى فى الخماسى على مستوى الجامعة، وفوز الطالاب باالمركز االول والثاانى علاى مساتوى جامعاة بنهاا فاى مساابقة دورى المعلوماات 

 العلمية، والفوز بالمركز االول فى المصارعة الرومانية على مستوى جامعة بنها .

انات للخريجين ويحدد بها جهة عمل الخريج وذلك لتحديد توجهات سوق العمل بالنسبة لخريجى الكلية . وتدعم الكلية الخاريجين عان توجد قاعدة بي -

 2013نااوفمبر  5-2طريااق اقامااة دورات تدريبيااة مثاال دورة اإلسااعافات األوليااة، ودورات تدريبيااة عاان الجيااوب األنفيااة ومناااظير األنااف و األذن 

-7، ودورة تدريبياة لعلاوم الليازر و تجميال الجلاد  2014فبراير  18-16عن الراس و الرقبة لطلبة الدراسات العليا فى الفترة من ،ودورة تدريبية 

، وتام عمال ورش عمال فاى قسام 2013ناوفمبر  27-17، وتم عمل دورات تدريبية عان منااظير الكباد و الجهااز الهضامى مان 2014أكتوبر  10

 2014نوفمبر  11المبكر لسرطان عنق الرحم لطلبة الدراسات العليا  النساء و التوليد عن الكشف
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 المعايير األكاديمية    -2

 اتخذت الكلية العديد من اإلجراءات للوفاء بمتطلبات المعايير األكاديمية : -

  إلكلينيكياة للعمال علاى رفاع بمرحلتياه األكاديمياة و ا سلطاالب البكاالوريو 2014تم اعتماد توصيف برنامج التدريب الميادانى فاى أكتاوبر

 المستوى المهاري و المهنى لخريج الكلية 

 للتوافق مع المعايير األكاديمية كما قامت الكلية بمراجعة استراتيجية التعليم و التعلم و تحديثها إلدخال طرق حديثة للتعلم 

 نت فى أنحاء الكلية وذلك لتشجيع التعلم الذاتى قامت الكلية بتوفير دوريات حديثة بالمكتبة و أجهزة كمبيوتر وتغطية شبكة االنتر 

 القوميااة  القياسااية ) مصاافوفة لتوافااق المعااايير االكاديميااة تاام إعااداد(NARS مرحلااة  المتبناااة مااع المخرجااات المسااتهدفة لبرنااامج الكليااة

 البكالوريوس 

 البرامج و المقررات - 3 

 :تم مراجعة توصيف برنامج البكالوريوس مع مراعاة اآلتى  -

 تم استكمل توصيف برنامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالريوس 

 و المصفوفات  جميع المقرراتهيكل البرنامج و مسميات المقررات و األقسام و كذلك األكواد تتطابق مع مثيلتها فى الالئحة فى 
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 لقومية المرجعية ا المعايير األكاديميةتحقق  محددة وواضحة مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج(NARS)   100بنسبة% 

 وسااعات التادريس باالمقررات  حساب عدد الساعات االجمالية للمحاضرات النظرية و الجلساات العلمياة و االكلينيكياة فاى كال عاام دراساى

 تتوافق مع الموجودة بالبرنامج و الالئحة 

 ة للقيااس والمخرجاات تتطاابق ماع المجااالت المعرفياة األهداف والمخرجات التعليمية المستهدفة فى المقررات واضحة ويير مكاررة وقابلا

 /الذهنية/ التطبيقية /العامة

 ترقيم المخرجات فى البرنامج والمقررات موحد  نظام 

  مخرجات البرنامج  جميعها تتحقق فى المقررات أن عمل  مصفوفة  مخرجات البرنامج مع المقررات  للتأكد من 

 2010لمهارات وتتبع الوثيقة المنظمة لالمتحانات المعتمدة فى مايو طرق التقييم فى المقررات تغطى جميع ا  

 2013/2014ويوضح الجدول التالى التطور فى نتائج تقويم الطالب عبر سنوات الفوج الدراسى الواحد لدفعة البكالوريوس  -
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 اسم البرنامج

 

 

 الفوج الدراسى

 

 

عدددد الطددالب 

 المقيدين

 

 

عدددددددد الطددددددالب 

الددددذين اجتددددازوا 

 تحاناالم

 

 

 نسبة

 النجاح

 نسب الطالب وفقاً للتقديرات          

 راسب ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 

برناااااامج بكاااااالريوس 

 الطب والجراحة

 70 - 14 72 102 69 %78.5 257 327 الفرقة األولى

 32 - 18 43 104 123 %85 288 337 الفرقة الثانية

 83 - 10 92 103 51 %75.5 256 339 الفرقة الثالثة

 53 - 9 56 91 124 %80.7 280 342 الفرقة الرابعة
 

 - - 2 4 22 286 %96 314 326 الفرقة الخامسة

 
         370 الفرقة السادسة

 

كلينيكية للعمل بمرحلتيه األكاديمية و اإل سوقد تم تحديث البرنامج الدراسى عن طريق اعتماد توصيف برنامج التدريب الميدانى لطالب البكالوريو -

 2014على رفع المستوى المهاري و المهنى لخريج الكلية واعتماده فى مجلس الكلية أكتوبر 
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 المقدمة برامج التعليمية ال
 

اجمالى 
عاا 
البرامج 
 الرعليمية

 البرامج المفعلة

أسم 
 البرنامج*

 العاا اإلجمالي
للطالب 
الملرحقين 
للعام  بالبرنامج
 الحالى

عاا 
ين الوافا

فى كل 
 بربنامج

 
 
 
عاا 
المقررات 
فى كل 
 برنامج

عاا الساعات 
الراريسية 
 للبرنامج

عاا 
الخريجين 
فى كل 
للعام  برنامج

 السابق

 
برامج 
إعااا 
الخريجين 
لسوق 
 العمل

الطالب 
الذين 
اجرازوا 
برامج 
 اساعااا
لسوق 
 العمل

 % عاا % عاا إناث ذكور عملى نظرى إناث ذكور
برنامج 
لريوس بكا

الطب و 
   الجراحة
)سائحة 
 قايمة(

314 361 

 مقرر 23 1

2290 2300 134 176 

- - - - 

برنامج 
بكالريوس 
الطب و 
الجراحة 
)ساعات 
 معرماة(

501 704 

 مقرر 67 31

2340 1920 -- -- 

- - - - 

 عاا
1 

 عاا
1 

% 
 - - - - 176 134 4220 4630 مقرر 90 34 1065 815 اجمالى 100%

 ان  رضا األطراف المجتمعية عن مستوى الخريج على ذلك.كتفى الكلية بما تم تدريبة لطالب برنامج البكالريوس من اكسابهم مهارات متنوعة فى سنوات الدراسة و سنة األمتياز، و تدل نتائج استبيملحوظة: ت
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 تقويمنتائج الوفقا ل تطور أعداد ونسب الطالب المقيدين بالبرنامج 2 -4/2/1
 

 (1جدول رقم )
 خالل األعوام الثالثة األخيرة تقويم الطالبنتائج تطور أعداد ونسب الطالب المقيدين بالكلية وفقا ل
 
 

 الفوج الاراسى
 

 اسم البرنامج
عاا الطالب 
المقياين 
 بالبرنامج
فى الفرقة 
 األولى
 
 

 عاا الطالب
)الملرحقين بالبرنامج 

الذين  منذ باايره(
 أرموا البرنامج 

 نسبة
)الملرحقين  الطالب

 بالبرنامج منذ باايره(
 أرموا البرنامجالذين 

نسب الناجحين  نسب الطالب وفقًا للرقايرات فى الفرقة النهائية
 فى البرنامج

جيا  ممراز
 راسب ضعي  مقبول جيا جاا

 :الفوج األول
 العام الحالى

2013-2014 

برنامج 
بكالريوس 
الطب و 
 الجراحة

 لم ينرهى بعا       100% 370 370

 الفوج الثانى
 العام السابق

2012-2013 

برنامج 
بكالريوس 
الطب و 
 الجراحة

360 319 88% 119 153 36 2 - 9 86% 
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 الفوج الثالث
 العام األسبق

2011-2012 

برنامج 
بكالريوس 
الطب و 
 الجراحة

543 455 83 114 240 94 1 - - 82%  

 
 جخالل الثالث أفوا نسبة النجاحرطور 

 %4 بنسبة رراجع
  بنسبة ثبات
  بنسبة نمو

 
 

 التطور فى نتائج تقويم الطالب عبر سنوات الفوج الدراسى الواحد 

 الفوج الاراسى اسم البرنامج
عاا الطالب  

 المقياين 
 
 

الذين  عاا الطالب
 اجرازوا اسامرحان 

 نسبة
 النجاح

 نسب الطالب وفقًا للرقايرات

 ممراز
جيا 
 راسب ضعي  مقبول جيا جاا

برنامج بكالريوس 
 الطب و الجراحة

2013-2014 

 70 - 14 72 102 69 %78.5 257 327 الفرقة األولى
 32 - 18 43 104 123 %85 288 337 الفرقة الثانية
 83 - 10 92 103 51 %75.5 256 339 الفرقة الثالثة
 53 - 9 56 91 124 %80.7 280 342 الفرقة الرابعة

 - - 2 4 22 286 %96 314 326 قة الخامسةالفر  
         370 الفرقة السااسة 

      √ √ √ نمو الرطور فى نسب النجاح
 √  √ √ √    رراجع
         ثبات
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 اإلنجازات فى مجال العملية التعليمية للمرحلة الجامعية األولى:

 :2013/2014ماتم إنجازه خالل العام الجامعى  -

 رنامج البكالوريوس المحدث بنظام الساعات المعتمدة على الفرق )األولى و الثانية و الثالثة(.تم تطبيق ب -

بمرحلتياه األكاديمياة و اإلكلينيكياة  سوقد تم تحديث البرنامج الدراسى عن طريق اعتماد توصيف برنامج التدريب الميادانى لطاالب البكاالوريو -

 2014ريج الكلية واعتماده فى مجلس الكلية أكتوبر للعمل على رفع المستوى المهاري و المهنى لخ

 تم مراجعة توصيف برنامج البكالوريوس مع مراعاة اآلتى : -

 و المصفوفات  جميع المقرراتهيكل البرنامج و مسميات المقررات و األقسام و كذلك األكواد تتطابق مع مثيلتها فى الالئحة فى 

 المرجعية القومية  المعايير األكاديميةتحقق  اضحةمحددة وو مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج(NARS)   100بنسبة% 

 وسااعات التادريس باالمقررات  حساب عدد الساعات االجمالية للمحاضرات النظرية و الجلساات العلمياة و االكلينيكياة فاى كال عاام دراساى

 تتوافق مع الموجودة بالبرنامج و الالئحة 

 تهدفة فى المقررات واضحة ويير مكاررة وقابلاة للقيااس والمخرجاات تتطاابق ماع المجااالت المعرفياة األهداف والمخرجات التعليمية المس

 /الذهنية/ التطبيقية /العامة

 ترقيم المخرجات فى البرنامج والمقررات موحد  نظام 

  رات مخرجات البرنامج  جميعها تتحقق فى المقرأن عمل  مصفوفة  مخرجات البرنامج مع المقررات  للتأكد من 
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  2010طرق التقييم فى المقررات تغطى جميع المهارات وتتبع الوثيقة المنظمة لالمتحانات المعتمدة فى مايو  

 2013/2014ويوضح الجدول التالى التطور فى نتائج تقويم الطالب عبر سنوات الفوج الدراسى الواحد لدفعة البكالوريوس  -

 

 

 اسم البرنامج

 

 

 الفوج الدراسى

 

 

عدددد الطددالب 

 المقيدين

 

 

عدددددددد الطددددددالب 

الددددذين اجتددددازوا 

 االمتحان

 

 

 نسبة

 النجاح

 نسب الطالب وفقاً للتقديرات          

 راسب ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 

برناااااامج بكاااااالريوس 

 الطب والجراحة

 70 - 14 72 102 69 %78.5 257 327 الفرقة األولى

 32 - 18 43 104 123 %85 288 337 الفرقة الثانية

 83 - 10 92 103 51 %75.5 256 339 الفرقة الثالثة

 53 - 9 56 91 124 %80.7 280 342 الفرقة الرابعة
 

 - - 2 4 22 286 %96 314 326 الفرقة الخامسة

 
         370 الفرقة السادسة

 

 المطلوب إنجازه فى العام الجامعى القادم: -

 .طبقا" لبرنامج البكالريوس الساعات المعتمدة  تطبيق المقررات األختارية  -
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 التعليم و  التعلم -4

و تم اعالنها فى  2014آلية مراجعة استراتيجية التعليم و التعلم بمشاركة جميع األطراف و اعتمادها فى مجلس الكلية سبتمبر  تم تحديث ومراجعة -

 كترونى للكلية .دليل الطالب و توزيعها على األقسام المختلفة و على الموقع اإل

فاي مجموعاات  سارة المرضاىأبأن يسبق الدرس االكلينيكى تقسايم الطاالب علاى   8/10/2013بتاريخ   لجنة التعليم وشئون الطالب قرار تاتخذ -

 لينيكية  الطالب المهارات  االك إلكسابسعيا الي زيادة الوقت المحدد  تحت اشراف المدرسين المساعدين لتعلم المهارات االكلينيكية صغيرة

تماماا  األسااليب التعليمياة المساتخدمة مناسابة تم عمل توافق أنماط التعلم ماع المخرجاات المساتهدفة لبرناامج البكاالوريوس للتأكاد مان بالبرناامج أن  -

  لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة

تام االنتهااء مان تجدياد معامال الميكارو فقاد الل و التجدياد بالكلياة طبقاا لخطاة اإلحا بجمياع األقساام األكاديمياة بالكلياة استكماال للتعديالت التى تمات -

 ( .2014-2013بيولوجى و الباثولوجى والكيمياء الحيوية فى العام الجامعى الحالى )

اءات ماع تم وضع سياسة للتعامل مع مشكالت التعليم متضمنة قياس حجم المشكلة عن طريق فحص الوثائق والمالحظات  واإلساتبيانات  واللقاكما  -

األطااراف المعنيااة فااى ضااوء معااايير الهيئااة القوميااة لضاامان جااودة التعلاايم و اإلعتماااد وفااى نطاااق رايااة و رسااالة المؤسسااة ووضااع آليااات لحاال 

 المشكلة.ووجود شراكة كاملة ألطراف المشكلة فى مراحل الدراسة المختلفة ومراحل متابعة تنفيذ آليات الحلول 
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o :صغيرة فى الدروس العملية ويتم تقسيم الطالب فى المحاضرات النظرية داخل  إلى مجموعات الطالبتقسيم  يتم حيث الكثافة العالية للطالب

 .لتحقيق استيفاء متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد األقسام اإلكلينيكية 

o  نسبة أعضاء هيئة فيما يتعلق ب 2014/ 2013ها للعام الجامعي لتحديث بيانات دراسةقامت وحدة الجودة ب التدريس:نقص / زيادة أعضاء هيئة

نقص في عدد أعضاء هيئة التدريس في بعض األقسام  منتفاوت بين األقسام  إلى الطالب وقد تبين من هذة الدراسة وجود التدريس 

 اتخذت هذا التفاوت وللتعامل مع  اء و التوليدمثل األطفال ، النس وزيادة في االقسام االكلينيكية و التشريح، األكاديمية مثل الفسيولوجي

مع تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة  :للتعامل مع نقص أعضاء هيئة التدريس وتم اعتمادها من مجلس الكليةاإلجراءات  عدد من الكلية

المختلفة وفقا  باألقساملتعيين المعيدين  خمسيهوضع خطة ، تشجيع التعلم الذاتي واإللكترونىزيادة ساعات اليوم الدراسى بالجداول الدراسية، 

،  بينما تتعامل مع الزيادة فى أعضاء هيئة التدريس فى بعض األقسام بأن يتم تكلفيهم بأعمال اضافية مثل أعمال  الحتياجات كل قسم  

عالجية للمرضى فى االستقبال  الكنترول والعمل بوحدة الجودة ، و بالنسبة لألقسام اإلكلينيكية فأعضاء هيئة التدريس يقدمون خدمات

 والطوارئ و العيادات الخارجية و العمليات و األقسام الداخلية 

o لتهوية بما يلزم ل تجديد المدرجات وتزويدها مثل:إجراءات تصحيحية للتعامل مع الدروس الخصوصية  اتخذت الكلية : الدروس الخصوصية

األكاديمية،  وزيادة التواصل مع الطالب عن طريق دعم  تفعيل نظام الساعات االقسام تجديد قاعات التدريس ومعامل و ،المناسبة  واإلضاءة

، وزيادة دعم اكتساب الطالب للمهارات اإلكلينيكية عن طريق  االكاديمي  لإلرشادنظام  تفعيل ،دعم لزيادة التواصل مع الطالب المكتبية
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في يير مواعيد الدروس االكلينيكية وقد تم اعتماد هذا القرار من مجلس الكلية فى تقسيم الطالب فى األقسام اإلكلينيكية  علي اسرة المرضي 

 ، و قيام بعض االقسام مثل بزيادة المهارات االكلينيكية للطالب بتدريبهم في العيادات الخارجية والطوارئ.2013أكتوبر 

o  مدى مطابقة  الكتب الجامعية الضوابط المعتمدة متابعة لجنة اإلشراف على جودة الكتاب عملها للتأكد من الجامعي : الكتاب 

o :من 75نسبة التقل عن الطالب ضرورة حضور  والتى تتضمن ، معتمدة لحضور ويياب الطالبال ضوابطال تفعيل ضعف حضور الطالب %

 . ةبعد نقاط استيفاء االنذارات القانوني االمتحانويتم الحرمان من  ،% من الدروس النظرية50و الدروس العملية

 قاعة الغدد في قسم الباطنة لتم تركيب تكييف لتحسين التهوية بهما وكيفات المدرجين راوح ومتم اصالح م -

واعياد تم إدراج الساعات المكتبية فى الجداول الدراسية فى مواعيد تتناسب مع الطاالب نتيجاة لقااء ادارة الكلياة معهام ، و بحياث ال تتعاارض ماع م -

 ة المحاضرات و الدروس العملي

وقد تم تنفيذ العديد من البرامج التى ‘ ( بناء على تحديد اإلحتياجات التدريبية2014-2013تم تنفيذ خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس والمعاونين ) -

متحاناات وتام تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة مثل ورش عمل عن استراتيجية التعلايم و الاتعلم بالكلياة طارق تقيايم الطاالب و تصاميم خارائط اال

 اترالمقرلتوصيف البرامج ورش تدريبية  تنفيذ

، ومحادد بالبرناامج 2014تم االنتهاء من توصيف برنامج التدريب الميدانى المحدث ليشمل جميع الفرق الدراسية واعتمااده بمجلاس الكلياة أكتاوبر  -

التدريب تم تصميم وتوصيف الصحية بمحافظة القليوبية ، وقد  نؤوبموجب اتفاقيات شراكة مع مدرية الشيتم تطبيقه و آلية تنفيذه واإلشراف عليه ،
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التادريس  ةجهات التادريب وأعضااء هيئالية موثقة لتقويم نتائج التدريب الميداني من خالل قيام آوجد تو ،  وفقا لمخرجات التعلم المستهدفة الميدانى

مان خاالل وهنا  مؤشرات لقيااس فاعلياة التادريب المياداني للطاالب ،  ويم للطالبفي عملية التق الميدانى  تائج التدريبن ، وتؤخذ بتقييم المتدربين

 وأعضاء هيئة التدريس وجهات التدريب. استبيان للطالب

( عان طارق وضاع االمتحاناات، و وضاع 2013/2014ورش عمل خالل العاام الدراساى ) 6متابعة تنفيذ وثيقة تقييم الطالب بالكلية،  وقد تم عقد  -

 انات، و كيفية تقييم االمتحانات،  كما تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على ميكنة التصحيح خرائط االمتح

وتام التأكاد مان ذلاك عان طرياق لجناة زم بهاا أعضااء هيئاة التادريس تالاو من حيث جودة الشكل والموضوع ،ورقة اإلمتحانية المواصفات تطبيق   -

 تقويم االمتحانات بالكلية والتى تتابع :

 انات فى الكلية ومدى انتظام العملية االمتحانية و مواعيدها.سير االمتح 

 . تشكيل اللجان الثالثية المسئولة عن وضع االمتحانات فى األقسام العلمية المختلفة 

   أداء لجنة التقييم الداخلى لالمتحان داخل مجالس األقسام 

  استمرارية عملblueprint test 

 ت المختلفة بمعايير القواعد المنظمة لالمتحانات المعتمدة بمجلس الكليةمقارنة الورقة االمتحانية لالمتحانا 

  التأكد من استخدام أفعال أدائية مناسبة فى االمتحانات 
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 و رفع التقرير لمجلس الكلية عمل تقرير عن العملية االمتحانية 

 ارسال تغذية راجعة لألقسام بتقرير اللجنة 

لكنتروالت بأنه عند تقدم الطالب بشكوى من أحد أسئلة االمتحانات، يجب تشكيل لجنة من  أساتذة المادة راساء اقرار واضح من العميد لتم صدور  -

 لدراسة مدي مصداقية الشكوى وبناء علي قرار اللجنة اذا ثبت صعوبة السؤال يتم توزيع درجاته علي باقي االسئلة 

أعمال السانة فاور االنتهااء مان تصاحيحها بصاورة واضاحة داخال القسام ومرفقاة تم  صدور قرار من عميد الكلية بضرورة اعالن نتائج امتحانات  -

 بنموذج االجابات موزع عليها الدرجات.

  وتم الزام جميع االقسام بهدا القرار 2014أكتوبر  20وتم اعتماده بمجلس الكلية بتاريخ  %10تم اتخاد قرار بتقليل درجات الشفوي الي  -

 ضوء فى و وضع اجراءات تصحيحية بناء علي تحليل نتائج االمتحانات تممتحانات واالل منحنى التوزيع لنتائج اعداد التحليل اإلحصائى وعم تم -

 % لضمان عدالة التقويم وتطوير الكنترول واعالن نماذج اإلجابة على الموقع  10الخارجيين مثل تقليل درجات الشفوى الى  الممتحنين وتقارير
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 أعضاء هيئة التدريس -5

 2013/2014عداد أعضاء هيئة التدريس و المعاونين  للعام الجامعى  أ -

 سم القسم العلمىا

 أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 إجمالى
 أستاذ

أستاذ 

 مساعد
 مدرس

 هيئة معاونة

 عامل متفرغ
مدرس 

 مساعد
 معيد

 67 7 20 12 8 6 14 الباطنة العامة

 44 2 9 15 8 10 - أمراض القلب

 44 2 8 8 7 14 5 امراض الكبد

 29 2 4 8 4 10 1 روماتيزم

 37 4 6 12 3 8 4 امراض صدرية

 38 1 13 14 6 3 1 اشعة

 26 3 7 5 4 6 1 نفسية وعصبية

 37 2 5 16 3 3 8 جلدية وتناسلية

 72 4 18 16 5 13 16 جراحة عامة

 30 3 6 11 5 4 1 جراحة قلب وصدر

 29 3 8 11 3 3 1 جراحة مخ وأعصاب

 49 2 7 17 8 8 7 المسالك

 86 4 18 21 10 14 19 النساء والتوليد
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 53 2 10 11 5 17 8 األنف واالذن

 56 2 8 18 7 12 9 العظام

 61 1 7 18 12 15 8 الرمد

 86 5 13 17 15 13 23 األطفال

 89 10 18 27 13 13 8 التخدير

 38 6 6 10 4 8 4 الطفيليات

يالفارماكولوج  2 9 4 8 9 6 38 

 29 3 9 9 1 6 1 الفسيولوجي

 40 7 5 7 1 14 6 طب المجتمع

 39 7 9 8 6 6 3 الطب الشرعي

 31 5 3 8 5 8 2 الكيمياء الحيوية

 40 10 7 9 5 7 2 الباثولوجي

 54 3 15 8 8 14 6 الباثولوجي اإلكلينكية

 38 8 10 9 4 6 1 التشريح

 32 5 5 10 9 2 1 الهستولوجي

لميكروبيولوجيا  4 10 11 5 8 7 45 

 إجمدددددددددددالي أعضددددددددددداء هيئدددددددددددة

 التدريس بالمؤسسة

166 262 184 348 271 126 1357 
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النسابة تقال كثيارا عان  ، وهاذه( 3.1: 1) 2013/2014للعاام الجاامعى   سالبكاالوريو س العمل لطاالبأعلى روتبل  نسبة أعضاء هيئة التدريس  -

، وتختلف النسبة من قسم آلخر ، ويوضح الجدول التالى نسبة أعضاء هيئة التدريس )على رأس ات العملية(فى الكلي 25:  1المعدالت المرجعية ) 

 2013/2014العمل( إلى عدد الطالب فى العام الجامعى 

أعضاء  القسم

هيئة 

 التدريس

 الطالب

 المستهدفين 

 النسبة

9.3: 1 253 27 الباطنة العامة  

11: 1 253 23 أمراض القلب   

ض الكبد أمرا  23 253 1 :11  

18.07: 1 253 14 الروماتيزم  

19.4: 1 253 13 أمراض الصدر  

 0 0 11 أشعة

18.01: 1 253 14 نفسية وعصبية   

14.88: 1 253 17 جلدية   

10: 1 370 34 جراحة عامة   

46.25: 1 370 8 جراحة قلب وصدر   

26: 1 370 14 جراحة مخ وأعصاب   

12.7: 1 370 29 مسالك بولية   

7.7: 1 370 48 نساء وتوليد   
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11.2: 1 370 33 أنف وأذن   

10: 1 370 37 جراحة عظام   

1.18: 1 52 44 جراحة عيون   

4.7:  1 253 53 األطفال  

 0 0 32 تخدير وعناية مركزة 

20.2: 1 384 19 طفيليات   

25.6: 1 384 15 فارماكولوجى   

91.2: 1 821 9 فسيولوجى   

ع طب المجتم  19 52 1 :2.7  

3.7: 1 52 14 طب شرعى   

40.24: 1 821 17 كمياء حيوية   

25.6: 1 384 15 باثولوجى   

8.72: 1 253 29 باثولوجى أكلينكى   

82.1: 1 821 10 تشريح   

54.7: 1 821 15 هستولوجى   

21.3: 1 384 18 ميكروبيولوجى   

 

مثال  : يوجد هنا  نقص فى عدد أعضاء هيئة التادريس فاى بعاض األقساام فمثال سام العلمية المختلفةبين األق اهنا  تفاوت ومن الجدول السابق يتضح أن

(  و هااذا يعااود الااى ان هااذه األقسااام تاادرس  40.2:1( و الكيمياااء الحيويااة ) 54.7:1والهسااتولوجى ) (91.2: 1) الفساايولوجىو  (82.1: 1التشاريح )
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( و وجراحاة 8:1ائضا  فى  اعضاء هيئة التدريس فاى عادد مان االقساام االكلينيكياة مثال قسام النسااء و التولياد )كما أن هنا  ف  للفرقة االولى و الثانية .

فاائض  فاى عادد أعضااء هيئاة التادريس أن ال و الجدير بالذكر أيضا ، ( ، و لذلك  تم عمل خطة  لتعويض العجز واالستفادة من الفائض  10:1العظام )

العبء الوظيفى لعضو هيئة التدريس ال يقتصر على التادريس فقاط ، ويكية يتناسب الى حد ما مع عبء العمل في المستشفياتفى عدد من األقسام اإلكلين

شاراف علاى الرساائل البحثياة عادد طلباة الاو ،ولكن  يشامل ايضاا التادريس لطلباة الدراساات العلياا ) دبلاوم وماجيساتيرو دكتاوراة(  سالبكالوريولطلبة 

المعهاد الفناى الصاحى وكاذلك المشااركة فاى اعماال فاى و، المشاركة فاى تادريس مقاررات  بعاض الكلياات االخارى مثال التماريض و ،الدراسات العليا 

 والخدمات العالجية للمرضى. االمتحانات لهذه الكليات

تام اتخااذ اجاراءات الساتفادة مان وقاد   (4.1 :1هاى  ) 2013/2014ب للعام الجاامعى نسبة أعضاء الهيئة المعاونة  الذين على راس العمل للطال -

مشاركة معاوني اعضاء هيئة التدريس في البحث العلماى و العميلة  الدروستقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة  فى  الهيئة المعاونة  من خالل :

قسااام ذات الاانقص و تااوفير تعااديل الخطااة الخمسااية لزيااادة اعضاااء معاااونى هيئااة التاادريس فااى اال،الوحاادات ذات الطااابع الخااال والقوافاال الطبية

 االقتراحااتبنااء علاى   ( 2017 -2012والناواب  )  المعيادينتعياين ل الكلية خطاة  ، كما اعتمدت  احتياجاتهم للبحث العلمى لزيادة فرصة الترقى

 .يئة التدريس ه ألعضاءمقدمة  من  االقسام المختلفة بالكلية فى ضوء  اعداد الطالب و ساعات التدريس و التخصصات المتاحة ال

وقد تام تنفياذ العدياد مان ‘ ( المصممة بناء على تحديد اإلحتياجات التدريبية2014-2013تم تنفيذ خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس و المعاونين ) -

ذ ورش عمال عان تنفياتام و ات رالمقارلتوصايف البارامج ورش تدريبياة  البرامج مثل :  طرق تقييم الطالب و تصميم خرائط االمتحانات وتم تنفيذ
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بالئحاة الدراساات العلياا وذلاك لكال مان القاادة  ولإللماامف يانادوات للتعر ، وتام تنفياذ  SPSSتطبيقاي البرناامج الو واإلحصااءالعلمي  طرق البحث

وقاد تام تنفياذ نسابة اللاوئح مساتقبال، تحاديث وتعاديل  حتى يمكن االستفادة من المتدربين فىوأعضاء هيئة التدريس بمجلس الكلية واألقسام المختلفة 

 من الخطة التدريبية   73.1%

  ،  كماا يوجاد 104إلاى   95وفقا لما جاء بقانون تنظيم الجامعات مواد من  يوجد  نظام مفعل لتقييم اداء أعضاء هيئة التدريس وجود نظام محاسبة  -

الطالب و تقيايم ذاتاى بواساطة العضاو نفساة  و رئايس : ييم يشتر  فى التق  ق ومعتمد من مجلس الكليةوثمنموذج لتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس 

من خالل استبيانات لقياس راى الطلبة و الزمالء اما تقييم  رئيس القسم فيتم من خالل   نماوذج معاد لاذلك موضاح فياة و يكون ذلك القسم  و العميد 

يتم التسجيل فى هذة البطاقة من خالل ملفات االنجااز ، لهيئة المعاونةا م لتقييبطاقة  موثقة  بالنسبة للهيئة المعاونة يوجدالدرجة الخاصة بكل نشاط .

(Portfolio) يتم اعتماد  البطاقة مان مجلاس القسام كال و  ،مدون فيها جميع االنشطة داخل القسم وخارجة و موثقة من المعنيين   بالعضو الخاصة

 ال يارتبط الجامعاات لتنظايم الحاالى القانون ظل وفى بدرجة العضو فى التقييم هالدكتورااو  الماجستيراربع شهور  ويرتبط  تسجيل العضو لدرجة 

 العقاب أو الحوافز بنظام التدريس والمعاونين هيئة عضو أداء

 لالستبيان أنه هناا   ظهر التحليل االحصائىأو (2013/2014) استبياناتمن خالل   والمعاونينتم قياس الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة  التدريس  -

% يارون أن األعبااء التدريساية موزعاة 65. 2عن االستبيانات األعوام السابقة حيث تبين أن : أكثر من تطور نسب الرضا ألعضاء هيئة التدريس

%  يارون 63% حضروا ندوات تعريف عن حقوق الملكية الفكرية و النشار، 60% راضيين تماما عن العمل بالكلية، 64.8طبقا للتدرج العلمى، 
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% يارون أن 60% ماوافقين إلاى حاد ماا أن مكتباة الكلياة مجهازة وتخادم العملياة التعليمياة،51ية اتخاذت اجاراءات لتحساين الرضاا الاوظيفىأن الكل

% عن عادم وجاود دعام ماالى للبحاث العلماى 50العالقة مع القيادات األكاديمية تتسم بالمشاركة فى اتخاذ القرارات.   وكان هنا  عدم رضا بنسبة 

 % يير راضيين عن نظام التأمين الصحى  70كان حوالى  ة للهيئة المعاونةأما بالنسب

 البحث العلمى -6

محاور عاماة، ويحتاوى كال منهاا علاى العدياد مان األهاداف، وتتساق الخطاة  5توجد خطة بحثية للكلية معتمدة وموثقة ومعلنة وتشتمل الخطة على  -

 توجد آلية مفعلة لمتابعة تنفيذ الخطة البحثية من خالل: و لبحثية معلنة على الموقع األلكترونى للكلية، البحثية مع الخطة البحثية للجامعة، والخطة ا

  يتم التأكد  بواسطة اللجنة العلمية بالقسم من اتساق البروتوكول مع الخطة البحثية للقسم و الكلية 

  رير مطابقة البروتوكول للخطة البحثية عند اختيار البحث و يذكر فى بتفعيل تقا 20/10/2013تم اتخاذ قرار بمجلس الكلية المنعقد بتاريخ

بروتوكول الرسالة البند المشار أليه من الخطة البحثية للكلية مما يساعد على ضرورة الرجوع الاى الخطاة البحثياة مماا يسااعد علاى زياادة 

 االطالع على الخطة و تنفيذ بنودها
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 القيات البحث العلمى للتأكد من : موافقة مجلس القسم  باتسااق موضاوع البحاث ماع الخطاة، وبحاث يتقدم الباحث بالبروتوكول الى لجنة أخ

عدم و جود موانع اخالقية تمنع اجراء الدراسة، وعدم تكرار البحوث بدون ابداء اساباب واضاحة وإمكانياة تطبياق نتاائج الدراساة لتحساين 

 المستوى الصحى والخدمى  

 البحثية على األقسام لزيادة التوعية بها  الخطة وثيقة تم إعادة توزيع -

 تم اجراء حصر لما تم تنفيذه فى كل محور من محاور الخطة البحثية وأهدافها  -

 تم إجراء حصر بأجهزة المعامل البحثية و أجهزة حصر بأجهزة  الكشف المبكر لالورام وحصر بأجهزة وحدة البيولوجيا الجزيئية وحصر بأجهزة -

 المعمل المركزى

 د حصر باألبحاث التطبيقية و تم نشرهم فى دليل البحوث التطبيقية بالجامعة و تنمية البيئةيوج -

 تقدم الكلية الدعم للباحثين عن طريق:  -

  دعم مالى إضافى لشراء آالت و معدات 

  وعماال  العلميااة رسااائلال علااى  شاارافاالفااى  المشاااركة بااين األقسااام تشاجيع البحااوث العلميااة المشااتركة بااين األقسااام المختلفااة عاان طريااق

 واالستفادة من الوحدات ذات الطابع الخال مثل البيولوجيا الجزيئية و الكشف المبكر عن األورام األبحاث 
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  اإلنتهاء من تجهيز المعمل المركزى لألبحاث 

 مثال بعاد انتهااء الادورة  ئاهاشرا  أعضاء هيئة التدريس بالدورات المرتبطة بتنمية المهارات البحثية علاى أن يقاوم المتادرب بتادريب زمال

 ورش عمل عن النشر الدولى واإلحصاء البحثى.

  تشجيع الباحثين على التقدم للجامعة للحصول على دعم النشر الدولى 

  تمول الكلية  من خالل الجامعة  مشاركات أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات  التى يكون لهم أبحاث بها 

 مثل المؤتمر السنوى للكلية تنظيم مؤتمرات وورش عمل بالكلية 

ويتم حاليا دراسة تحويل المجلة الطبية للكلياة إلاى مجلاة دولياة وذلاك بعاد الموافقاة تصدر الكلية دورية طبية علمية تقوم بنشر األبحاث العلمية   كما -

 وذلك من خالل أكاديمية البحث العلمي. WK-Medknowعلى االتفاق مع الناشر العالمي 

  أعوام السابقة 3عدد األبحاث المنشورة دوليا و محليا خالل ال الى يوضح الجدول الت -

 النشر المحلى النشر الدولى العام الجامعى

2013-2014 112 402 

2012-2013 92 393 

2011-2012 147 441 
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 يوضح الجدول التالى أعداد أعضاء هيئة التدريس الممثلين فى جمعيات محلية و دولية : -

 جمعيات دولية معيات محليةج العام الجامعى

2013-2014 232 40 

2012-2013 213 37 

2011-2012 227 39 

 

 ويوجد العديد من المشروعات البحثية الممولة من صندوق البحوث العلمية بالجامعة مثل : -

 ى مارض السارطان مشروع دراسة تغيرات الحمض الناووى الريباوزى المتنااهى الصاغر و مثيلاة الحماض الناووى الديوكساى ريباوزى فا

 المثانة بالقليوبية

  مشروع تأثير زراعة الخاليا الجزعية بطرق مختلفة على الفئران المعرضة لألصابة بأنسجة الحبل الشوكى 

  معدل انتشار األلتهاب الكبدى الفيروسى سى و مدى فاعلية التطعيم ضد االلتهاب الكبدى الفيروسى بى بين طلبة المدارس المتارددين علاى

  ى بنها الجامعىمستشف

  عوامل المخاطرة األنتشار لمرض األلتهاب الكبدى الفيروسى بى بين النساء الحوامل و معدل النقل الرأسى 

 باألصابة المتزامنة بالتهاب الكبدى الفيروسى سى و البلهارسيا  2-ارتباط مستوى الفيكولين 
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 ئح الدموية فى مرضى األلتهاب الكبى المزمن ج و ب تقييم مدى فاعلية العالج "مضاد األكسدة د" فى عالج نقص الصفا 

  األكتشاف المبكر لسرطان الكب بين مرضى الكبد المترددين على مستشفيات بنها 

  تحليل تلوى لعوامل الخطر المرتبطة باأللتهاب الكبدى الفيروسى سى 

 الدمايية لحديثى الوالدة  تأثير زراعة الخاليا الجزعية الميزنقيمية فى تحجيم اصابة المخ ما بعد السكتة 

  دراسة مستوى التغيير عن الحمض النووى الريبوزى المتناهى الصغر فى مرضى السرطان الكبدى فى القليوبية 

 عضو هيئة تدريس  45تم حصر السادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى التحكيم فى اللجان العلمية و كان عددهم  -

 براءات اختراع 4سسة و كان عددهم تم حصر براءات االختراعات بالمؤ -

 أو خارج الكليةوقد تم اختيار السادة أعضاء هيئة التدريس التالى ذكرهم فى شغل مناصب قومية  -

 أ.د/ عادل عدوى    وزير الصحة و السكان 

 أ.د/أمال ادريس      مستشار الكيمياء الحيوية الطبية بالمجلس األعلى للجامعات

 لهيئة القومية للطب الرياضىحسنى عبد الرحمن  ا أ.د/

 أ.د/ عزة أبو الفضل     منظمة الصحة العالمية

 ومدرب معتمد من جامعة ميرالند القومية لضمان جودة التعليم و اإلعتماد للهيئة المكتب الفنىأ.د/ابراهيم الجندى   
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 حالياأ.د/هشام أبو العينين   ناب رئيس جامعة بنها 

 للتطوير ونائب رئيس الجامعة االسبق للدراسات العليا والبحوث تشار رئيس جامعة بنهاشولح   مس سعد أ.د/عبد الرحيم

  

 الدراسات العليا -7

 بغرض اعداد الئحة جديدة  وهى قيد اإلعتماد  ةتم عمل دراسة فجوة بين المستهدف من برامج الدراسات العليا و الالئح -

 108، دكتوراة  369، ماجيستير 102:  دبلوم 2014-2013بل  عدد الممنوحين للدرجات خالل العام الجامعى  -

 وكان عدد المسجلين من الداخل و الخارج الثالث أعوام السابقة كالتالى : -

 دكتوراه ماجستير دبلوم العام الجامعى 

من  من الداخل

 الخارج

من  من الداخل اجمالى

 الخارج

من  من الداخل اجمالى

 الخارج

 اجمالى

2011/2012  - 111 111 51 441 492 24 69 93 

2012/2013  - 154 154 60 460 520 39 53 92 

2013/2014  - 261 261 51 528 579 14 65 79 

 

 % 28.4:   2014/ 2013للعام  نسبة المسجلين للدبلوم مقارنة بالعدد االجمالى للمسجلين بالدراسات العليا
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 %  63: 2014/ 2013للعام  جلين بالدراسات العليانسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالى للمس

 %  8.6: 2014/ 2013للعام  نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى للمسجلين بالدراسات العليا

 لمرحلة الدراسات العليا خالل الخمس سنوات السابقة :المقبولين ويوضح الجدول التالى أعداد الطلبة الوافدين  

امعىالعام الج  عدد طالب الدراسات العليا الوافدين 

2009/2010  6 

2010/2011  9 

2011/2012  10 

2012/2013  28 

2013/2014  34 

 

 وتوضح الجداول السابقة ازدياد فى عدد الطلبة المسجلين للدراسات العليا وأعداد الطلبة الوافدين

 تم استكمال قواعد البيانات اإللكترونية للدراسات العليا -

تير مراجعااة توصاايف باارامج الدراسااات العليااا ومقرراتهااا، وقاماات االقسااام العلميااة بالكليااة بيعااداد المعااايير االكاديميااة لباارامج الاادبلوم والماجساا تاام -

ة فاى ماارس القياساية العاماة للدراساات العلياا للهيئاة القومياة لضامان جاودة التعلايم و اإلعتمااد و الصاادر ةوالدكتوراة استرشادا بالمعايير األكاديميا

القياساية العاماة للدراساات العلياا  ، وتام االسترشااد  ة، وتم إعداد مصفوفة المضاهاه بين  المعايير األكاديمية للبرامج مع المعاايير األكاديميا 2009
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القساام  كال حساب فى بعض األقسام، وتم عرض تلاك المعاايير االكاديمياة للبارامج علاى مجاالس ا  benchmarkأيضا بمعايير أكاديمية خارجية  

عاادة  ورش عماال  الكليااة عقاادتإلعتمادهااا ، كمااا  16/6/2013بتاااريخ  354رقاام  ، ثاام علااى مجلااس الكليااة 2013خااالل شااهر يونيااو  تخصصااه 

والمقاررات وخارائط المانهج ، وتمات مراجعاة البارامج مان قبال ماراجعين خاارجيين ، وتام عمال بارامج التوصايف  حاول ألعضاء هيئة التدريس 

وافق المخرجات التعليمية المستهدفة للبرامج مع المعايير االكاديمية المتبنااة لكال تخصاص، وكاذلك إعاداد مصافوفة توافاق المخرجاات مصفوفات ت

بعاض البارامج  التعليمية المستهدفة المقررات مع المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج . كما تم تالفى األخطاء الواردة فى تقرير الهيئة القومياة 

بتاااريخ  356ومجلااس الكليااة رقاام  2013) وإعتماااد توصاايف جميااع الباارامج والمقااررات ماان مجااالس االقسااام فااى ساابتمبر ومقااررات  التااالى 

 مثل :( 15/9/2013

 و المصافوفات ، تااريخ  جمياع المقارراتهيكال البرناامج و مسميات المقررات و األقسام و كذلك األكواد تتطابق مع مثيلتها فى الالئحة فاى

 تماد البرنامج وأسماء المراجعين الخارجيين محددين فى كل البرامج اع

  أن يكون هنا  تدرج معرفى بين الماجيستير و الدكتوراة فى أهداف البرنامج ، وأن تكون األهاداف ييار مكاررة وتتحقاق أهاداف البرناامج

 من خالل المقررات 

 عال أدائية مناسبة للمجاالت المعرفية/ الذهنياة/ التطبيقياة/ العاماة، وتارقيم  موحاد المخرجات التعليمية المستهدفة قابلة للقياس،  واستخدام أف

 ودقيق للمخرجات موحد ودقيق فى البرامج والمقررات 
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  البرنامج ،وساعات التدريس بالمقررات تتوافق مع حساب عدد الساعات االجمالية للمحاضرات النظرية والجلسات العلمية واالكلينيكية فى

 ة بالبرنامج و الالئحةالمذكور

  طرق التدريس متضمنة األدلة والشواهد موجوده فى جميع المقررات التابعه لبارامج الدراساات العلياا، و تام وضاع طارق التادريس بجمياع

 التى تحققها.ILOs البرامج  ومرفق بها األدلة و الشواهد و ال 

  تم ادراج جميع المراجع مع ذكر سنة اإلصدار ورقم الطبعة 

 يد مواصفات الخريج فى جميع التوصيفات تحد 

  كتابة المواقع اإللكترونية فى حالة تبنىbenchmarks 

  المعايير القياسية العليا للدراسات العليا الصادرة عان الهيئاة ،جميع ملحقات الدراسات العليا مرفقة بالبرامج )المعايير األكاديمية للبرنامج ، 

مصافوفة توافاق ناواتج الاتعلم للبرناامج ماع  ،مج مع المعايير القياسية للدراسات العليا الصادرة عن الهيئةمصفوفة المعايير األكاديمية للبرنا

 توصيف المقررات ( ،مصفوفة توافق المقررات مع البرنامج ، المعايير األكاديمية

 تم ترقيم صفحات جميع البرامج و المقررات  

  2013/2014للعام  اعداد تقارير برامج الدراسات العليا تم 
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تام اتخااذ  وقامت الكلية  بقياس رضا طالب الدراسات العليا و بناء على نتائج االستبيان و نتائج تقاارير الماراجعين الخاارجيين و نتاائج االمتحاناات -

 العديد من القرارات لتحسين العملية التعليمية مثل:

 لعليا مثل نشرها على الموقاع اإللكتروناى للكلياة و كتياب التساجيل و تقوم الكلية باإلعالن عن اجراءات التسجيل واإلشراف فى الدراسات ا

 اإلشراف 

  عدم مناقشة الرسالة اال فى وجود تقريرين دوريين من المشارفين كال ب 2013تفعيل تقارير متابعة الرسائل وقرار مجلس الكلية فى أكتوبر

 شهور 6

  بنااءا علاى توصايات  لجناة شائون الدراساات العلياا والبحاوث بتااريخ  20/10/2013بتااريخ    357 تم اتخاذ قرار من مجلس الكلية رقام

بان يرفق مع بروتوكول الرسالة ورقة مرفقة من رئيس القسم باتساق البروتوكول مع البند المحدد من الخطة البحثياة للكلياة   8/10/2013

 المشاركة في اختيار المشرف حسب التخصص الدقيق و

 تعاان طريااق   متابعااة االشااراف( طبيااق نظااام كراسااة األنشااطةLOG BOOK لمتابعااة اداء )ماان حيااث حضااور المحاضاارات  الباااحثين

 والسيمينارات والدروس العملية والمؤتمرات وكذلك مناقشات الرسائل العلمية

 بع الخاال التاى تمتلاك الوحدات ذات الطا المختلفة بالكلية مع معامل ميستخدم طالب الدراسات العليا التسهيالت المعملية الموجودة باألقسا

 الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية  ووحدة الكشف المبكر عن األورام  البيولوجيةاجهزة متطورة فى مجاالت متخصصة مثل وحدة 
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  العالمية مع الجامعة بعمل عدة ورش عمل للتعريف بالمكتبة اإللكترونية وكيفية استخدام قواعد البيانات  باالشترا قامت الكلية 

 الكلية أساليب متنوعة لتقويم طالب الدراسات العليا، وتتنوع االختبارات التحريرية بين اسئلة قصيرة واختياار مان متعادد ودراساة م تستخد

 OSCE, OSPEحالة، واالختبارات العملية تطبق 

  علاى البواباة الحدياد للكنتارولحراساة دائماة  جاودومعلق فاى الكنتارول، وقرار لجنة الممتحنين تطوير العمل بالكنترول وااللتزام بوجود، 

واضااح ، ووضااع الدرجااة أمااام كاال سااؤال داخاال و خااارج الورقااة،  ووجااود آليااة لالحتفاااظ التوقيااع علااى أوراق االجابااة يكااون بامضاااء و

تام و ، والتخلص من اوراق األجابة حيث يتم جمعها و تخزينها بمخزن الكنتارول لمادة عاام ثام ياتم بعاد ذلاك نقلهاا وتخزينهاا بمخازن الكلياة

لراساء الكنتروالت بعدم البدء فى تصحيح اى مادة اال بوجود نموذج اجابة لها موزع اصدار قرار من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 عليها الدرجات

 تم التحليل اإلحصائى للنتائج ، والسجالت اإللكترونية  المتحانات ونتائج الدراسات العليا 
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 لفاعلية التعليميةالتقويم المستمر ل -8

 يم مثل :فى عملية التقي األساليبالكلية العديد من تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلية بعملية التقويم المستمر للفاعلية التعليمية وفى اطار ذلك اتبعت ا   

  استبيانات رضا الطالب، وأعضاء هيئة التدريس، واألطراف المجتمعية 

 قسام تم عمل زيارات مراجعة داخلية لأل 

   تقارير المراجعين الداخلية و الخارجية 

  تقارير البرامج و المقررات 

  تقارير لجنة االمتحانات 

 متابعة تنفيذ الخطة البحثية  

 اجراءات التحسين التى قامت بها المؤسسة بناء على نتائج التقويم الذاتى، واالستفادة من تقارير المراجعين الخارجيين : -

 عليم و التعلم تحديث استراتيجية الت 

  زيادة التوعية بالية لتلقى شكاوى الطالب و التظلمات 
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  وضع سياسة للتعامل مع مشكالت التعليم وقياس اثر تطبيق السياسات 

  متابعة تنفيذ طرق تقيم الطالب المعتمدة عن طريق لجنة االمتحانات 

 عمل فى الجداول الدراسية  لزيادة الجانب المهارى فى البرنامج تجهيز معمل المهارات باألجهزة الالزمة لتدريب الطالب به و ادراج الم 

 زيادة أعداد الكمبيوترات بالكلية 

  برنامج محدث للتدريب الميدانى يشمل جميع الفرق الدراسية و تشتر  جهات التدريب المختلفة فى التقييم 

  وضع الية لمتابعة تنفيذ خطة البحث العلمى بالكلية 

 العلمى عن طريق تنمية الموارد الذاتية بالكلية  زيادة ميزانية البحث 

  مراجعة توصيف برامج الدراسات العليا ومقرراتها 

 المعاايير األكاديمياة و تقيايم  -ميكناة التصاحيح -إقامة العديد من ورش العمال ألعضااء هيئاة التادريس و المعااونين مثال ) توصايف المقارر

 الطالب ( 

 جديد بالمبنى األكاديمى للكلية االنتهاء من عمليات اإلحالل و الت 

  تفعيل تقارير متابعة الرسائل و تقارير اختيار المشرفين 

  تطوير العمل بالكنترول بالكلية ومتابعة االلتزام بالقواعد المنظمة للكنترول 
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  تفعيل الية الختيار منسقى الجودة باألقسام 

 ك :قامت الكلية بتفعيل اليات المحاسبة و المساءلة و أمثلة ذل -

  اتخاذ اجراءات مع أعضاء هيئة التدريس الذى ثبت اعطائهم دروس خصوصية 

  اتخاذ اجراءات مع أحد أعضاء هيئة تدريس لتغيبه عن العمل بقسم األنف و األذن 

  اتخاذ اجراءات مع معاونى أعضاء هيئة التدريس المتغيبين عن العمل باألقسام المختلفة 

 ابيااة،  تقااوم الكليااة بتحفيااز أعضاااء هيئااة التاادريس الملتاازمين بالعماال مثاال تكااريم معاااونى أعضاااء هيئااة كمااا فعلاات الكليااة اإلجااراءات العقو

 التدريس المتميزين فى العمل 
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 2015 – 2014للعام الجامعى  (2014-2013بناءا على التقرير السنوى ) خطة التطوير 

 

أنشطة ومهام  التطوير  مجاالت

والتحسين التعزيز

 والتطوير

مؤشرات المتابعة  مسئولية التنفيذ االنتهاء البدء اليات التنفيذ

 وتقييم األداء

خطدددددددددددددددددددددددددددددة ال

سدددددددددددددتراتيجية اال

 للكلية

متابعددددددددة تنفيددددددددذ 

الخطددددة التنفيذيددددة 

للخطدددددددددددددددددددددددددددددة 

 اإلستراتيجية 

  عليددددددا تشددددددكيل لجنددددددة

لمتابعدددددددة تنفيدددددددذ الخطدددددددة 

التنفيذيدددددة وفقدددددا للجدددددددول 

الزمنددددى للخطددددة التنفيذيددددة 

 يددددتم تنفيددددذه تسددددجيل مدددداو

اقشددة المبددررات وإعددداد منل

عدددن  نصدددف سدددنوىتقريدددر 

ذلددك وعرضددى علددى مجلددس 

 الكلية

  وضددددع بنددددد ثابددددت فددددى

جدول أعمدال مجلدس الكليدة 

لمناقشددددددة شددددددهور  6كددددددل 

 ومتابعة الخطة التنفيذية 

 

يندددددددددداير

2015 

 

 

 عميد الكلية- دوريا 

 الوكالء -

رؤسدددددددددددددددددداء  -

 االقسام العلمية

لجنددة لمتابعدددة  -

تنفيددددددذ الخطددددددة 

 التنفيذية

 

 

 

 وجود تقارير للجنة  -

االجددددددددددددددددددددددددددددراءات  -

التصدددددحيحية المتخدددددذة 

 بمجلس الكلية 

االنتهدددداء مددددن تنفيددددذ  -

أنشطة الخطة التنفيذيدة 

 طبقا للجدول الزمنى 

ووجددود قائمددة بمددا تددم  -

 تنفيذه

توصددددددددددددددددددددديف ال

وظيفى لجميددددع الدددد

األكددددددددددددددددداديميين 

زيددددددادة التوعيددددددة 

بالتوصددددددددددددددددددديف 

الددددددددوظيفى فددددددددى 

  اعدددددددادة طبدددددددع كتيدددددددب

التوصددددددددددديف الدددددددددددوظيفى 

وتوزيعدددددددى علدددددددى االدارات 

 

يندددددددددداير 

2015 

 

فبرايدددددددر 

2015 

 عميد الكلية  -

مددددددير وحددددددة  -

 الجودة

 بيانات استالم الكتيب  -

تفعيددددددددل التوصدددددددديف  -

الدددددوظيفى لكدددددل فئدددددات 
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 المختلفة و األقسام العلمية  تفعيلةوالكلية  واإلداريين بالكلية

  طبددددع كددددروت تحتددددوى

علددددى التوصدددديف الددددوظيفى 

لكددل درجددة وظيفيددة بالكليددة 

وتوزيعهددددا علددددى العدددداملين 

 بالكلية 

  نشر الكتيب علدى موقدع

 الكلية

  عقدد لقداءات دوريدة كدل

عدددددام مدددددع جميدددددع الفئدددددات 

يددة بالتوصدديف بالكليدة للتوع

الوظيفى حسب التخصصات 

 خاصة للعاملين الجدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثدددددددددددددددم  

دوريددددددددا 

 كل عام

 الكلية مدير الكلية  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاضددددر اجتماعددددات ●

 اللقاءات  

وحددددة األزمدددات و 

 الكوارث 

زيددددددادة التوعيددددددة 

بأنشددددددطة وحدددددددة 

األزمددددددددددددددددددددات و 

وتفعيدددل  الكدددوارث

 أنشطتها

  توعيددة افددراد الكليددة بقواعددد

األمددن والسددالمة مددن خددالل 

 لقاءات مباشرة

  توزيددددددع  الدددددددليل الخدددددداص

بوحدددددددددددة ادارة االزمددددددددددات 

والكوارث علي أقسام الكليدة 

العلميدددة واإلداريدددة ونشددددره 

 علي موقع الكلية

 ل ورش عمددددل لتدددددريب عمدددد

افددراد الكليددة علددى مواجهددة 

 األزمات والكوارث

  وجددود أبددواب للطددوار  فددى

 يندددددددددداير

2015 

 

 

سددددبتمبر 

2015 

مددددددير وحددددددة  -

إدارة األزمددددددات 

والكددددددددددددددوارث، 

والفريددددددددددددددددددددق 

 المعاون

 

مددددددير وحددددددة  -

تكنولوجيددددددددددددددددا 

 المعلومات

 

 لجنة التدريب -

 

  مدددددن 70تدددددريب %

 بالكلية  العاملين

 

  وجددود الدددليل فددي كددل

أقسام الكليدة ، وعلدي  

 موقع الكلية
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 القاعات الدراسية و المعامل 

لتدددددددريب اخطددددددة 

وتنميددة المهددارات 

اإلداريددة للقيددادات 

 األكاديمية

متابعدددددددة تفعيدددددددل 

الخطدددددة لتحقيدددددق 

اقصدددددى اسدددددتفادة 

وتطدددددددوير منهدددددددا 

البدددرامج وإضدددافة 

بددددددرامج تدربيددددددة 

جديدة مبنيدة علدى 

احتياجددات الفئددات 

 المختلفة بالكلية

 دوريددة للخطددة  مراجعددة

أشددهر لمتابعددة مددا تددم  6كددل 

 انجازه منها 

 انات ياجدددددددددراء اسدددددددددتب

للمسدددتفيدين بصدددفة دوريدددة 

لتحديددددددددددد اضددددددددددافة ورش 

 تدريبية جديدة 

  اجدددددددددراء اسدددددددددتبيانات

لقيددددددداس االسدددددددتفادة مدددددددن 

الددورش التدريبيددة فددى رفددع 

 المهارات

  دراسددددددة قيدددددداس أثددددددر

 مردود التدريب للقيادات

 يندددددددددداير

2015 

ديسددددمبر

2015 

نددددة رئدددديس لج -

 التدريب بالكلية 
  وجددود خطددة للتدددريب

2015 

  ا تددم تنفيددذه مددبيددان ب

 من الخطة  

  مدددددن 70تدددددريب %

 قيادات الكلية 

 للتدريب  وجود مرود 

ديمقراطي النمط ال

فددي الكليددة للقيددادة 

علددددي  جيعهاشددددوت

إبدددددددددداء الدددددددددرأ  

 وحريددددددددة النقددددددددد

والمشددددداركة فدددددى 

اتخاذ القدرار علدى 

 جميع المستويات

 

اسدددددددددددتطالع رأ  

هيئدددددددة  أعضددددددداء

التددددددددددددددددددددددددريس 

واالداريدددددددددددددددددددين 

دوريددددا والطددددالب 

 في نمط القياده

  استطالع رأ  أعضداء هيئدة

التدددددددددددريس و االداريددددددددددين 

والطدددددالب فدددددي نمدددددط إدارة 

الكليددة والقيددادات األكاديميددة 

مدددددددددن خدددددددددالل مقدددددددددابالت 

 واستبيانات

  تحليدددل إحصدددائي السدددتطالع

 الرأ 

  تحديدددد التوصددديات الالزمدددة

 بناء علي التحليل

علي إدارة  عرض التوصيات●  

 مددددددارس

2015 

 دوريداثم 

 6كدددددددددل 

 شهور

لجنددة  رئدديس   -

االحصدددددددددددددددددداء 

واالسدددددددددتبيانات 

   بوحدة الجودة

إحصددددددددائي تحليددددددددل   -

 الددددددرأ  اتالسددددددتطالع

التددددددى تمددددددت للفئددددددات 

 المختلفة

بددداإلجراءات  قائمدددة -

حية ومددددداتم التصدددددحي

 تنفيذه منها 

وجدددددددود محاضدددددددر  -

مجددددددددددالس الكليددددددددددة 

ومجددددددالس األقسددددددام 
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 الكليدددددة والقيدددددادات األكاديميدددددة

واالداريددددة والطددددالب وأعضدددداء 

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة

مثبددت بهددا المشدداركة 

 نسددددددددددبةالفعالددددددددددة و

اتخدداذ التصدويت علدي 

 القرارات

تحددددددددددددديث دورى   بيانات القواعد 

قواعددددد البيانددددات ل

الخاصددددة بجميددددع 

 أنشطة الكلية 

  بيانددددات وتحددددديث اسددددتكمال

 –)الدراسددددددددددددات العليددددددددددددا 

حددث أنشددطة الب –الخددريجين 

 االالت و األجهزة(  –العلمى 

  نشدر قواعددد البيانددات بموقددع

 الكلية 

 تحديث البيانات دوريا 

يندددددددددداير

2015 

 

 مستمر

مددددددير وحددددددة  -

تكنولوجيددددددددددددددددا 

 المعلومات

  90اكتمددددال %

مدددن قواعدددد البياندددات 

 الموجودة بالكلية

  نشددددر البيانددددات

 على موقع الكلية 

 

زيددددددددددادة عدددددددددددد  معمل كمبيوتر 

الكمبيدددددددددددددددوترات 

كمبيددوتر ال بمعمددل

 المكتبة و

 لمعمدل شراء أجهزة كمبيوتر

 والمكتبة الكمبيوتر

 فبرايدددددددر

2015 

ديسددددمبر 

2015 

 عميد الكلية  -

  مدير الكلية -

  نسدددددددبة عددددددددد

كمبيوترات الكلية الى 

 25:1عددالطلبة  

ألخالقيددات اميثددا  

الممارسدددددددددددددددددات 

ولجندددددة  المهنيدددددة

و  االخالقيدددددددددددددات

حقدددددو  الملكيدددددة 

 الفكرية والنشر

ة زيددددددادة التوعيدددددد

بميثا  األخالقيات 

الملكيدددة و حقدددو  

الفكريدددة وضدددمان 

اسددددددددددددددددددتمرارية 

 التفعيل

  عقدددددد دورات تدريبيدددددة

للتوعيدددة بميثدددا  أخالقيدددات 

ممارسدددة المهندددة و حقدددو  

 الملكية الفكرية و النشر 

  توزيع المطبوعات على

جميددددددددع أعضدددددددداء هيئددددددددة 

 التدريس و المعاونين 

 مددددددارس

2015 

سددددبتمبر 

2015 

رئدددديس لجنددددة  -

 التدريب

رئدددديس لجنددددة  -

أخالقيات البحث 

 العلمى 

 

 وثائق للورش 

  بياندددات اسدددتالم

 الكتيب

 دوريدددة ريراتقددد 

لجنددددددددة أخالقيددددددددات ل

 البحددددددددددث العلمددددددددددى

وحمايددددددددة الملكيددددددددة 

  الفكرية 
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لشددددددكاوى االيددددددى 

والمقترحدددددددددددددددات 

 والتظلمات

زيددددددادة التوعيددددددة 

باليدددددة الشدددددكاوى 

 لجميع األطراف 

  عقددد لقدداءات مددع جميددع

يدددددة آلاألطدددددراف للتوعيدددددة ب

 اوى الشك

  توزيع اآلليى على جميع

 األقسام االدارية واألكاديمية

يندددددددددداير 

2015 

 ابريدددددددددل

2015 

 عميد الكلية  -

 مدير الكلية -

رئدددديس لجنددددة  -

أخالقيات البحث 

 العلمى 

 

  محاضدددددددددددددددددددر

 الندوات 

  محاضدددددددددددددددددددر

اجتماعددددددددات لجنددددددددة 

 الحكماء

تنميدددددة مهدددددارات 

 الجهاز اإلدار 

 

خطدددددددة تدريبيدددددددة 

مفعلدددددددة لتنميدددددددة 

 ن مهارات االداريي

  تحديد االحتياجدات التدريبيدة

للعاملين بصورة دورية عدن 

طريدددددددددددددددق المقدددددددددددددددابالت 

 واالستبيانات

 محدثصدددددددة وضدددددددع خطدددددددة 

للتددددددددددريب بنددددددددداء علدددددددددي 

االحتياجدددددات مدددددن  تقدددددارير 

 المتابعة واالستقصاءات

 دراسة أثر تدريب االداريين 

يندددددددددداير

2015 

 مدير الكلية  - مستمرة

مددددير شدددئون   -

 العاملين

رئددديس لجندددة   -

يب بوحدددة التدددر

الجودة والفريق 

 المعاون

  خطدددة تدريبيدددة

 لالداريين  ةمفعل

  50تدددددريب %

مدددن اعضددداء الجهددداز 

 اإلدارى بالكلية

وحدددددددددددددات ذات ال

طدددددابع الخددددداص ال

  بالكلية

تطدددوير الوحددددات 

ذات الطددددددددددددددددددابع 

لتلبيددددددة  الخدددددداص

احتياجدددددددددددددددددددددات 

 المجتمع

 

 فاعليددددة الوحدددددات  زيددددادة

وتجميددددد الوحدددددات القائمددددة 

عن رغيددددر المفلددددة باسددددتمرا

 طريق 

  حصددددر االمكانددددات المتاحددددة

بالوحدددددددددات ذات الطددددددددابع 

 الخاص 

  امددداد الوحدددات ذات الطددابع

 الخاص باألجهزة الحديثة

  توزيدددع دليدددل الوحددددات ذات

 فبرايدددددددر

2015 

يونيددددددددو

2015 

وكيددددل الكليددددة  -

لشددددئون خدمددددة 

المجتمع وتنمية 

 البيئة

ميدددددددددددددددددددددرو  -

الوحدددددددددات ذات 

 الطابع الخاص

زيدددادة العائدددد السدددنوى 

مددددددددن الوحدددددددددات ذات 

الطددابع الخدداص بنسددبة 

15% 
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الطدددددددابع الخددددددداص علدددددددى 

 الهيئات المعنية

  نشدددر نشددداط الوحددددات ذات

الطددابع الخدداص علددى موقددع 

 الكلية 

  التوسددع قددي انشدداء وحدددات

ص أخددر  ذات الطددابع الخددا

طبقدددا الحتياجدددات المجتمدددع 

عدددن طريدددق اسدددتطالع أراء 

 أعضاء المجتمع المدنى 

دوريدددة الصددديانة ال

البنيددة  لألجهددزة و

 التحتية

وضع خطة مفعلدة 

 للصيانة 
  متابعدددددة تنفيدددددذ خطدددددة

 الصيانة 

 

 يندددددددددداير

2015 

 مدير الكليىة - دوريا 

قسدددم الصددديانة -

 بالكلية

  وجود تقدارير دوريدة

وثددددددائق صدددددديانة و

 األجهزة و المعددات
والمبانى والمنشآت 

 بالكلية
تجهيدددددز المكتبدددددة  متطورة المكتبة ال

لتحقيددددددددق أكبددددددددر 

اسدددددددتفادة منهدددددددا 

 وير العمل بها وتط

  زيددددددادة عدددددددد اجهددددددزة

 الكمبيوتر 

 

  مددددددد سدددددداعات العمددددددل

 بالمكتبة 

  عمددل اسددتبيانات دوريددة

لقيدددداس رضددددا المسددددتفيدين 

 عن المكتبة

  زيددددادة عدددددد المراجددددع

 والدوريات الالزمة للمكتبة

يندددددددددداير 

2015  

 

ي2013

 ناير

ديسددددمبر 

2015 

 

 

 

 ثم 

دوريددددددددا 

حسددددددددب 

 النشاط

 عميد الكلية-

 مدير الكلية-
 ضدددددددددددددا زيدددددددددددددادة ر

المسددددددتفيدين مددددددن 

خدددددددمات المكتبددددددة 

 %50بنسبة 
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خدمددددددددة  خطددددددددة 

 المجتمدددع والبيئدددة

 السنوية

اسدددتحداث بدددرامج 

و مشدددددددددددددددددددداريع 

وخددددمات صدددحية 

يشددددددددارك فيهددددددددا 

اعضددددددداء هيئدددددددة 

التددددريس بالكليدددة 

 مشاركة ايجابية

  التعدددداون مددددع الهيئددددات

المجتمعيددددددة فددددددي تصددددددميم 

بدددددرامج وخددددددمات صدددددحية 

قابلددددددددة للتنفيددددددددذ لخدمددددددددة 

 المجتمع.

 قوافددددل الطبيددددة دعددددم  ال

 والندوات والمؤتمرات

  زيددادة نشددرات التوعيددة

 الصحية

  ارسدددال مجدددالس الكليدددة

واللجددددددان الددددددى األعضدددددداء 

المتغيبددددين عددددن الحضدددددور 

إلعالمهددددددددددم بددددددددددالقرارات 

 المتخذة و استقصاء رأيهم 

  دعدددم الخطدددة التنفيذيدددة

لعمددددددددل قاعدددددددددة بيانددددددددات 

بددداألمراض  المنتشدددرة فدددى 

محافظة القليوبيدة تجددد كدل 

 عام .

 عيددل مشدداركة أعضدداء تف

هيئدددددة التددددددريس والهيئدددددة 

المعاونددددددة والطددددددالب فددددددى 

 الخدمات المجتمعية

 

 مددددددارس

2015 

ندددددوفمبر 

2015 

وكيددددل الكليددددة  -

لشددددئون البيئددددة 

 وخدمة المجتمع 

 

 70مشدداركة%

مدددن اعضددداء هيئدددة 

التددددددددددريس فدددددددددى 

 الخدمات المجتمعية

  تحليددددددددددددددددددددددددل

استقصدداءات الددراى 

عددددددددددن الخدمددددددددددة 

المقدمددة مددن الكليددة 

ة تفيددددد رضددددا نسددددب

 % عنها80

تطدددددور أعدددددداد   عميد الكلية- مستمر  فبرايدددددددرتقدددددددديم بعددددددد  المميدددددددزات  اسددتمرارية تفعيددل  ورعاية زياةخطة 
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الطلبددددة الوافدددددين 

 بالكلية 

أنشدددددددطة وحددددددددة 

 الوافدين 

والتسددددددددددهيالت للسددددددددددفارات 

المعنيدددة و االتصدددال بالهيئدددات 

الدوليددددددة لتفعيددددددل اتفاقيددددددات 

 التبادل الطالبى

  تددددوفير المعلومددددات الخاصددددة

بكافددددددة البددددددرامج الدراسددددددية 

 االلتحا  بهابالكلية وشروط 

  تيسددددير ومتابعددددة اجدددددراءات

 القيد و التسجيل للطالب

  توزيددع كتيددب الوافدددين علددى

 الجهات المعنية

 

وحدددددة رعايددددة - 2015

 الوافدين

الطلبة الوافدين فدى 

لمرحلتددددددى الكليددددددة 

 البكددددددددددددددددالوريوس

 الدراسات العلياو

متابعددددددة  وحدددددددة 

 خريجين ال

ية متابعة استمرار

الخددددددريجين فددددددى 

سددددددددو  العمددددددددل 

وزيدددادة التواصدددل 

 معهم

  اسددددتمرارية تحددددديث قاعدددددة

 بيانات الخريجين

  إسدددددتمرارية التواصدددددل مدددددع

الخددريجين عددن طريددق البريددد 

إلكترونى و عن طريق صفحة 

الخددرجين علددى صددفحة وحدددة 

الخددرجين علددى موقددع الفدديس 

بدددددوك يبدددددين فيهدددددا مواعيدددددد 

التسددجيل لشددهادات الدراسددات 

 ومواعيد االمتحانات العليا

  عمدددددل استقصددددداءات للدددددراى

المسددددددتفيدين فددددددى مسددددددتوى 

خريجدددى الكليدددة مدددن الناحيدددة 

 يوليدددددددددو

2015 

وكيدددددل الكليدددددة - دوريا

 لشئون البيئة

رئدددديس وحدددددة -

رعايدددددددددددددددددددددددددة 

 الخريجين

  قاعدددددة بيانددددات

 للخريجين 

  نتدددددددددددددددددددددددددائج

استقصدددداءات عددددن 

مسددتوى الخددريج و 

االجددددددددددددددددددددددراءات 

التصددددددددددددددددددددحيحية 

 بناء عليى المتخذة
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 المهارية والعلمية

 

نظدددددددام ل رشددددددداد 

 األكاديمى 

زيددددددادة التوعيددددددة 

بنظددددددام اإلرشدددددداد 

األكدددددددددددددددداديمى و 

المتابعدددة الدوريدددة 

 لتفعيلى

  عمددددددددل جددددددددداول االرشدددددددداد

األكدددداديمى وتوزيددددع الطددددالب 

علددى أعضدداء هيئددة التدددريس 

 قبل بدء العام الدراسى

  توزيددددددددع كتيددددددددب االرشدددددددداد

االكاديمى على طلبة الكلية فى 

ونشددره بدايددة العددام الدراسددى 

 على موقع الكلية

  عمدددل لقددداءات ونددددوات مدددع

أعضددددددداء هيئدددددددة التددددددددريس 

والطددددددالب للتوعيددددددة بنظددددددام 

 االرشاد االكاديمى

  اسددتبيانات عددن رأى الطددالب

 فى نظام االرشاد األكاديمى 

  التواصددددددل مددددددع الطددددددالب و

أعضددداء هيئدددة التددددريس مدددن 

 edu- emailخالل ال

 فبرايدددددددر

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدددددددددددايو 

2015 

 

 مستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوليدددددددددو 

2015 

وكيل الكلية -

 لشئون الطالب

مدير شئون -

 الطلبة

رئيس لجنة -

 االستبيانات

 

  دليدددددددددددل االرشددددددددددداد

 األكاديمى

  جددددددددداول االرشدددددددداد

 األكاديمى

  التحليددددل االحصددددائى

لالسدددددددددددددددددددددددددددددتبيان 

واإلجددددددددددددددددددددددددراءات 

 التصحيحية

طالبيططة النشطططة اال
متنوعططططة داخططططل ال

 الكلية وخارجها 

تفعيططططططططل ودعطططططططط  
األنشطططة الطالبيططة 
بالكليطططططة وتطططططوفير 
الخططططططططططططططططططططططططدمات 
واإلمكانططططططططططططططططططات 
 الالزمة لتنفيذها

  توزيدددددددع كتيدددددددب األنشدددددددطة

الطالبية ومطويات عدن نشداط 

رعاية الشباب فى بدايدة العدام 

 الدراسى 

  عقدد بروتوكدوالت تعداون مددع

كلية التربية الرياضية وجميع 

 

الل عدددام مسدددتمر خددد

2015  

وكيل الكلية -

لشئون التعليم و 

 الطالب 

 رعاية الشباب  -

  زيادة عدد الحاصلين

علددددددى جددددددوائز فددددددى 

 النشطة المختلفة
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الندددددوادى المحيطدددددة بالكليدددددة  

لتددددددوفير أمدددددداكن لممارسددددددة 

 األنشطة الطالبية 

متابعططططة مسططططتمرة  رعاية المتعثرين 
للطلبططة المتعثططرين 
وآليططططططططة مفعلططططططططة 
الكتشطططاس اسطططباب 

  التعثر

  عمل امتحانات دورية للطالب

خددددددالل العددددددام الدراسددددددى  و 

ئج كدل طالدب خدالل مقارنة نتدا

االمتحاندددات المختلفدددة طددددوال 

 العام 

  متابعدددة تفعيددددل دور المرشددددد

 األكاديمى

  تقسيم الطالب الى مجموعات

صغيرة خالل الدروس العملية 

لتسدددهيل التواصدددل الشخصدددى 

 مع الطلبة

  مقارندددددددة النتدددددددائج للطلبدددددددة

المتعثددددرين فدددددى االمتحاندددددات 

النهائية بطريقدة أفقيدة لجميدع 

لعدددددام المدددددواد خدددددالل نفدددددس ا

الدراسددددى و طريقددددة رأسددددية 

بمقارنددددددددة النتددددددددائج خددددددددالل 

 السنوات السابقة

  عمل ملف لكدل طالدب يحتدوى

 على نتائجى السابقة 

وكيدددددل الكليدددددة - مستمرة

لشئون التعليم و 

 الطالب

رؤساء األقسام -

 العلمية 

  ارتفداع نسدب النجداح

 فى السنوات المختلفة

اسدددددددددددددددتراتيجية  

 للتعليم و التعلم  .

آليدددددددددة تطدددددددددوير 

اسدددددددددددددددددتراتيجية 
 المحدثدة اعالن االسدتراتيجية 

 فى دليل الطالب 

 

 مستمرة

 

 

وكيددددل الكليددددة --

لشئون التعليم و 
  االسددددددتراتيجية

 المحدثة
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 التعليم والتعلم و

تفعيدددددددل الطدددددددر  

الحديثددددة المتبندددداة 

للتعلدديم و الددتعلم و 

نشدددددددددرها بدددددددددين 

أعضددددددداء هيئدددددددة 

 التدريس

  علددددىاعددددالن االسددددتراتيجية 

 الموقع االلكترونى

  ادراج طددر  التعلدديم المدرجددة

باإلسددتراتيجية فددى المقددررات 

 الدراسية

 يارات لألقسدام لمتابعدة عقد ز

 تنفيذ طر  التعليم الجديثة 

 

 

 

 

 

 فبرايدددددددر

2015 

 

 

 

 

 

مدددددددددددايو 

2015 

 الطالب 

مسدددئول وحددددة -

تكنولوجيددددددددددددددددا 

 المعلومات 

رئدددديس لجنددددة  -

المراجعددددددددددددددددددة 

 الداخلية 

رئددددديس لجندددددة -

 التوعية 

  دليدددددل الطالدددددب

 المنشددددددددددور بددددددددددى

 االستراتيجية

  تقددددددددددددددددددددددارير

 الزيارات 

 

 تقيم  الطالب.

 

استمرارية متابعة 

وتطدددددددوير نظدددددددم 

االختبدددددددددددددارات و 

 التقويم

  اجتماعدددات لجندددة تقيددديم

 االمتحانات

سددير االمتحانددات فددى الكليددة  -1

ومدى انتظام العملية االمتحانيدة 

 و مواعيدها.

متابعددددددددة تشددددددددكيل لجددددددددان  -2

االمتحانددات الثالثيددة فددى األقسددام  

مسددددددددئولة عددددددددن وضددددددددع و ال

 االمتحانات.

متابعددة وضددع لجنددة التقيدديم  -3

الداخلى لالمتحان داخل مجدالس 

األقسدددددددددام وعمدددددددددل خدددددددددرائط 

 االمتحانات 

اعددددداد تقريددددر عددددن اتسددددا  -4

 درجات الشفوى و النظرى 

  تقوم اللجنة بعمل تقرير

عددددن مدددددى تطبيددددق وثيقددددة 

فى نهاية 

كل فصدل 

 دراسى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيددددل الكليددددة  - 

 لشئون الطالب 

رئدددديس لجنددددة  -

 االستبيانات 

  تقددددددددددددددددددددددارير

 االمتحانات

  وثدددائق التغذيدددة

 الراجعة 

  التحليددددددددددددددددددددل

االحصددددددددددددددددددددددددائى 

 لالستبيان
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االمتحانددات فددى كددل قسددم و 

 رفع التقرير لمجلس الكلية

 ذيددددة راجعددددة ارسددددال تغ

 لألقسام بتقرير اللجنة

  اسددتبيانات للطددالب عددن

 نظام االمتحانات

 

 

 

 

 

لكتددددداب اضدددددوابط 

 .الجامعي
 

استمرارية متابعة 
ضطططططططوابط تنفيطططططططذ 

 الكتاب الجامعى

  تقددددددوم لجنددددددة متابعددددددة

ضددددوابط الكتدددداب الجددددامعى 

بمراجعة الكتب العلمية بكدل 

قسدددددم للتأكدددددد مدددددن مددددددى 

اسدددددددددددتيفائها للضدددددددددددوابط 

 المعتمدة.

  اعداد تقرير عن الكتداب

و ارسدددددددالى الدددددددى القسدددددددم 

 المختص

مدددع بايدددة كدددل عدددام 

جددددددامعى أو فصددددددل 

 دراسى

وكيددددل الكليددددة  -

 الطالبلشئون 

لجنددددددة تقيدددددديم -

 االمتحانات  

  تقددارير معتمدددة

 وموثقة عن الكتب  

  وجود عددد مدن

الكتددددددب الدراسددددددية 

المتبعدددددة لضدددددوابط 

 الكتاب الجامعى

ضدددوابط حضدددور  

 و غياب الطالب 

زيددددددددادة التددددددددزام 

الطدددالب بحضدددور 

الدددروس النظريددة 

و العمليددددددددددددددددة و 

 االكلينيكية

  عقد امتحاندات تجريبيدة

فدددددى المحاضدددددرات لزيدددددادة 

قبدددددددددال الطدددددددددالب علدددددددددى ا

 المحاضرات

   متابعددددة تطبيددددق طددددر

التدددريس النشددط مددن خددالل 

اللجان المشكلة من كل قسم 

و لجنددة المراجعددة الداخليددة 

 بوحدة الجودة

وكيدددددل الكليدددددة - مستمرة

لشئون التعليم و 

 الطالب

 رؤساء األقسام -

 - رضدددا الطدددالب

% عددن 80بنسددبة 

 المحاضرات 

 -  زيدددادة نسدددبة

الحضدددددددددور فدددددددددى 

 المحاضرات
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  متابعدددة تنفيدددذ ضدددوابط

 الحضور والغياب

برندددامج التددددريب 

الميددددانى  لطدددالب 

مرحلددددددددددددددددددددددددددددة 

 البكالوريوس 

تنميططططططة الجانططططططب 
المهططططططططار  فططططططططى 
 البرنامج الدراسى 

  توصدددددددديف   برنددددددددامج

 التدريب الميدانى.

  عقددددددددد بروتوكددددددددوالت

تعدداون مددع جهددات التدددريب 

 الخارجية

  تصددميم اسددتمارة تقيدديم

لمشاركة جهات التدريب فى 

 الطالب تقويم 

  اسددتحداث أمدداكن جديدددة

لتددددددددريب الطدددددددالب مثدددددددل 

 الوحدات الريفية 

  اجدددراء اسدددتبيان لرضدددا

الطددالب عددن البرنددامج بعددد 

تطبيقدددددى فدددددى اخدددددر العدددددام 

 الدراسى

مستمر طبقدا للخطدة 

 الدراسية

وكيددددل الكليددددة  -

لشئون التعليم و 

 الطالب 

رؤسدددددددددددددددددداء  -

األقسددددددددددددددددددددددام 

المشدددداركة فددددى 

برنامج التددريب 

 الميدانى

لجنددددة رئدددديس  -

 االستبيانات

رئدددديس لجنددددة  -

البددددددددددددددددرامج و 

 المقررات

  برنددددددددددددددددددددامج

للتدددددريب الميدددددانى 

محددددددددث ومعتمدددددددد 

 ومفعل 

  نمددددددداذج مدددددددن

اسدددددتمارات تقيددددديم 

جهددددددددة التدددددددددريب 

 للطالب 

  رضددا أكثددر مددن

%مدددن الطدددالب 80

 على أماكن التدريب 

 

التحليل االحصائى 

 لنتائج االمتحانات

 

 واالجراءات المتبعة

 

 

 

 

اسططتمرارية تيليططل 
نتططا ج االمتيانططات 
 النها ية لكل فرقة 

  تشدددددكيل لجندددددة دائمدددددة

بالكنترول لعمل االحصائيات 

الالزمددددددة لكددددددل النتددددددائج ) 

الدراسدددات العليدددا و مرحلدددة 

 البكالوريوس( 

  وضدددددددددددع اجدددددددددددراءات

تصددحيحية بندداء علددى نتددائج  

 التحليل االحصائى 

 فى نهاية

كل فصدل 

 دراسى 

خددددددددددالل 

شهر من 

ظهدددددددور 

 النتيجة 

وكيددددل الكليددددة  -

لشئون التعليم و 

 الطالب 

وكيددددل الكليددددة  -

لشدددددددددددددددددددددددئون 

الدراسددات العليددا 

 و البحث العلمى 

رؤسدددددددددددددددددداء  -

  االجددددددددددددراءات

التصددددحيحية بندددداءا 

علدددددددددى التحليدددددددددل 

 االحصائى 

  وثدددائق التغذيدددة

 الراجعة لألقسام 

 ورة بددرامج مطدد

بندداءا علددى التحليددل 
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  تطددوير بددرامج الدراسددة

علدددى نتدددائج التحليدددل  بنددداءا

   االحصائى

 الكنتروالت 

رؤسدددددددددددددددددداء  -

   األقسام

االحصددددائى لنتددددائج 

   االمتحانات

مهططططارات المعمططططل 
متطططططاس الكتسطططططاب 
 المهارات الطبية

اسططتمرارية تفعيططل 
الجانطططب المهطططار  
 للبرنامج التعليمى

  وضددع معمددل المهددارات

فددددى مواعيددددد محددددددة فددددى 

 الجداول الدراسية 

  متابعة الدراسة بالمعمل

عددن طريددق لجنددة المراجعددة 

 الداخلية 

وكيددددل الكليددددة  - ال الدراسة طو

لشدددئون التعلددديم 

 والطالب

مددددددير شدددددئون -

 الطلبة

 

 

  جداول دراسطية
معلنططططططة و موثقططططططة 
تتضططططططططمن معمططططططططل 

 المهارات

شطططططططفافية ن طططططططا  
 التقوي 

اعططططططططالن نتططططططططا ج 
االمتيانططططططططططططططططططات 
 الدورية والنها ية 

  متابعة تنفيذ قرار عميدد

الكليدددددة بضدددددرورة اعدددددالن 

نتدددددائج امتحاندددددات أعمدددددال 

تهددداء مددددن السدددنة فددددور االن

تصددحيحها بصددورة واضددحة 

 داخل القسم 

  اعالن نمدوذج االجابدات

 موزع عليها الدرجات.

 

 

سددددبتمبر 

2014 

يندددددددددداير 

2016 

وكيددددل الكليددددة  -

لشدددئون التعلددديم 

 والطالب

رؤسدددددددددددددددددداء  -

 األقسام 

   وجطططود نمطططوذ
اإلجابات بطالكنترول 
مطططططططططوز  عليهطططططططططا 

 الدرجات 

  زيططططططادة رضططططططا
الطططالب عططن عدالططة 

 ن ا  التقوي 

ات رضططططا اسططططتبيان
 الطالب

قيططططططططططططططا  دور  
لرضططططططا الطططططططالب 
ومتابعططة التيسططن 
 فى نسبة الرضا 

  اجددددراء اسددددتبيان عددددن

رضددا الطدددالب عددن العمليدددة 

 التعليمية

  وضدددددددددددع اجدددددددددددراءات

تصددحيحية بندداء علددى نتددائج 

مدددددددددددايو 

2015 

يوليدددددددددو 

2015 

 ثم دوريا

وكيددددل الكليددددة  -

لشدددئون التعلددديم 

 والطالب

رؤسدددددددددددددددددداء  -

 األقسام

  ارتفططططا  نسططططبة
رضطططططططططا الططططططططططالب 
مقارنططططة بدراسططططات 

 الرضا السابقة 
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 االستبيان 

  مناقشدددددددة االجدددددددراءات

التصددددحيحية فددددى مجددددالس 

 الكلية

  ارسددددال تغذيددددة راجعددددة

لكددددددددل األقسددددددددام بنتددددددددائج 

ة بهدددم و االسدددتبيان الخاصددد

االجدددددددددددراء التصدددددددددددحيحى 

 المطلوب اتخاذه

  تشددددكيل لجنددددة لمتابعددددة

تنفيدددددددددددددددذ االجدددددددددددددددراءات 

 التصحيحية

لجنددددددددددددددددددددددددددة -

 االستبيانات 

برنططططططططامج دعطططططططط  
ت أعضطططا  مهطططارا

هي طططططة التطططططدري  
والمعطططططططططططططططططاونين 

 التعليمية

تطططططوير مهططططارات 
أعضطططططططا  هي طططططططة 
التطططططططططططططططططططططططدري  
والمعطططططططططططططططططاونين 

 التعليمية

  تحديددددددددد االحتياجددددددددات

التدريبيددددة ألعضدددداء هيئددددة 

 التدريس والمعاونين 

  وضع خطة محدثة بنداء

 على الدراسة 

  تنفيذ الخطة التدريبية 

  قيدددددداس أثددددددر مددددددردود

 التدريب

 يندددددددددداير

2015 

سددددبتمبر 

2015 

رئيس لجنة  -

 التدريب
  من 70تنفيذ%

 الخطة الموضوعة

متابعططططططططة تنفيططططططططذ  بيثية الخطة ال
الخطططططة التنفيذيططططة 
 للخطة البيثية 

  ال يتم الموافقة علدى أى

بروتوكدددول مخدددالف للخطدددة 

 البحثية للقسم و الكلية 

  تطبيددق اسددتمارة توافددق

البروتوكدددددول مدددددع الخطدددددة 

يل الكلية وك - مستمرة

 للدراسات العليا

 

 رئيس لجنة  -

 أخالقيات البحث 

  حصدددر بمدددا تدددم

تنفيدددذه فدددى الخطدددة 

 البحثية 

  زيدددددددادة عددددددددد

 األبحاث التطبيقية 
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 البحثية 

  يتقدددددددددددددددم الباحددددددددددددددث

 بدددددالبروتوكول الدددددى لجندددددة

أخالقيددددات البحددددث العلمددددى 

 للتأكد من :

   موافقدددة مجلدددس القسدددم

باتسا  موضوع البحث 

 مع الخطة 

  بحث عدم و جود موانع

اخالقيددددة تمنددددع اجددددراء 

 الدراسة

  عدددددم تكددددرار البحددددوث

بددددددون ابدددددداء اسدددددباب 

 واضحة 

  امكانيدددة تطبيدددق نتدددائج

الدراسدددددددددة لتحسدددددددددين 

المسدددددتوى الصدددددحى و 

الخدددددددددمى  )محاضددددددددر 

 (اللجنة

  العلمى 

وجود ن ا  مطور 
للتسططططططططططططططططططجيل و 

 اإلشراس 

   مشدددداركة الطددددالب فددددى

 اختيار المشرفين 

  تقددددددددددددارير مطابقددددددددددددة

البروتوكدددددددددوالت للخطدددددددددة 

 البحثية للكلية 

  متابعدددددددددددددة تقدددددددددددددارير

يندددددددددداير 

2015 

وكيدددددل الكليدددددة - مستمر

لشدددددددددددددددددددددددئون 

الدراسددات العليددا 

 و البحث العلمى

رئدددديس لجنددددة  -

أخالقيات البحث 

  نمددددددداذج مدددددددن

 التقارير 
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اشدهر عدن  6المشرفين كدل 

 العمل بالرسالة   

 العلمى 

  رؤساء األقسام
دليل لن   التقطوي  

ال يطططة  للططططالب و
من مطططططططة للعمطططططططل 

 ميدثةبالكنترول 

طوير استمرارية ت
 العمل بالكنترول 

  االلتدددزام بوجددددود قددددرار

لجنددة الممتحنددين معلددق فددى 

الكنتدددرول ووجدددود حراسدددة 

دائمددة علددى البوابددة الحديددد 

 للكنترول 

   التوقيددددددع علددددددى أورا

االجابدددددة يكددددددون بامضدددددداء 

 واضح

  وضددع الدرجددة أمددام كددل

 سؤال داخل و خارج الورقة 

  وجددددود أليددددة لالحتفدددداظ

والدددددددددتخلص مدددددددددن اورا  

 األجابة 

 لتدددددددددددزام بوجدددددددددددود اال

اإلجابدددددددددددات النموذجيدددددددددددة 

 لالمتحانات

  االلتدددددددددددزام بتوزيدددددددددددع

 الدرجات على ورقة األسئلة 

  عمدددل منحندددى تكدددرارى

  للنتيجة

أكتددددددوبر 

2014 
وكيل الكلية - مستمر

لشئون التعليم و 

 الطالب 

وكيل الكلية --

لشئون 

الدراسات العليا 

 و البحث العلمى

 

بططرامج ومقططررات 
الدراسططططات العليططططا 

درجات لجميطططل الططط

مراجعططططة دوريططططة 
لبطرامج ومقطررات 
 الدراسات العليا 

  مراجعدددددددددة توصددددددددديف

البرامج و المقدررات بصدفة 

دوريددددددة بواسددددددطة لجنددددددة 

سددددبتمبر 

2014 

رؤساء األقسام - مستمر

 العلمية 

لجنة مراجعة  -

  تقددددددددددددددددددددددارير

المراجعددة الداخليدددة 

 والخارجية 
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التططططططططى تمنيهططططططططا 
 الكلية.

البرامج والمقررات  للتأ كدد 

للمعدايير من مدى مطابقتهدا 

 المتبناة للبرامج

  وجود تقدارير المراجعدة

الخارجيددددددددددة للبددددددددددرامج و 

 المقررات

  تقددددارير االنتهدددداء مددددن

 برامج الدراسات العليا 

 

البرامج 

 والمقررات
 تقارير البرامج 

عمليططططططة التقططططططوي  
 الذاتى فى الكلية 

االسططططططتفادة مططططططن 
نتطططططططا ج التقطططططططوي  

 الطططططدور  الطططططذاتى
 للكلية 

  عدددرض نتدددائج التقدددويم

 على جميع األطراف المعنية

  وضددددع خطددددط تحسددددين

وتعزيدددز بنددداء علدددى نتدددائج 

 التقويم

  متابعة تنفيذ اإلجدراءات

التصحيحية بناء على نتدائج 

 التقويم 

  مقارنددددة الوضددددع قبدددددل

 وبعد التقويم الذاتى 

 ديسمبر

2014 

 مستمر

 دوريا

 عميد الكلية -

 الوكالء-

رئيس لجنة -

التقويم الذاتى 

 بوحدة الجودة

 ت اجددددددددددددددددراءا

تصدددددحيحية بنددددداءا 

علددى نتددائج التقددويم 

 الذاتى 

بددددددرامج محدثددددددة 

 للدراسات العليا 

 الطب الرياضى

 الرعاية 

 الطبية الحرجة

 :االنشطة واالليات 

  اجتماع رؤساء األقسدام

المشتركة فى برنامج الطدب 

الرياضددددى لمتابعددددة تفعيددددل 

البرندددددددددددامج  اجدددددددددددراءات 

الموافقدددة عليدددى مدددن لجندددة 

أكتددددددوبر 

2014 

أكتددددددوبر 

2015 

 عميد الكلية  -

وكيل الكلية  -

للدراسات العليا 

 والبحث العلمى

رؤساء  -

األقسام 

   بددددددء التحدددددا 

-الطددددددالب )دبلددددددوم

دكتدوراة( -ماجستير

 بالبرنامج
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ى القطاع الطبي واعتمداده فد

المجلددس االعلددى للجامعددات 

ووزارة التعلدددددديم العددددددالى ، 

 ويجرى البدأ فى تنفيذه فور

 الموافقة

متابعة تفيذ برنامج الرعايدة 

 الطبية الحرجة

المسئولة عن 

 البرنامج

مشروعات ممولة 

تددددددددددعم العائدددددددددد 

 السنوى للموارد

التقدددددم للمشددددروعات 

التنافسدددددية الممولدددددة 

خاصددددددددة أكاديميددددددددة 

 مثل: البحث العلمى

H.2020  أو

المشروعات الممولدة 

مددددددن وزارة التعلدددددديم 

 العالى

 االنشطة واالليات 

  تشدددددكيل فريدددددق عمدددددل

  للمشدددداريع التنافسددددية مددددن

أعضددددددداء التددددددددريس ذوى 

 الخبرة فى هذا المجال.

  عقدددددددددد  ورش عمدددددددددل

تدريبيددددددة لتنميددددددة قدددددددرات 

اعضاء هيئة التدريس علدى 

كتابددددددددددددة المشددددددددددددروعات 

التنافسددية والتددى تمددول مددن 

جهدددددات محليدددددة او دوليدددددة 

 باالستعانة بمحكمين دوليين

  االعدددالن عدددن الددددورات

التدريبيددددددددددددددة والمددددددددددددددنح 

والمشددداريع التنافسدددية مدددن 

داخددل الكليددة  خددالل االعددالن

 ونشرها على موقع الكلية.

  جذب المشداريع والمدنح

 مددددددارس

2015 

وكيل الكلية  - مستمرة 

للدراسات العليا 

 والبحث العلمي

مدير وحدة  -

 الجودة

فريق عمل  -

المشاريع 

 التنافسية

 70 زيددددددادة %

فدددددددددددددددى عددددددددددددددددد 

ت المشددددددددددددددددددروعا

 التنافسية 

 10 زيددددددادة %

 فى دخل الكلية
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التنافسددية للكليددة  مددن خددالل 

االتصال الخارجى والتعداون  

    الدولى.

الئحدددة الدراسدددات 

 العليا 

 الئحة

الدراسدددددددات العليدددددددا  

 محدثة 

 ومعدلة 

 ومعتمدة ومعلنة

 بناءا على 

 دراسة الفجوة

 بين البرامج  

 البرامج 

 2007والئحة 

 االنشطة واآلليات 

  تشدددددددكيل لجندددددددة مدددددددن

األسددددددددداتذة ذوى الخبدددددددددرة 

لدراسددة الثغددرات الموجددودة 

حددددددددة السددددددددابقة  فددددددددى الألئ

، و اعددددددداد الئحددددددة 2007

جديدة تتالئم مدع المتطلبدات 

العلميددددة لكددددل درجددددى علددددى 

 حده.

  اضددددافة مقددددررين همددددا

)أخالقيددددددددددددددات البحددددددددددددددث 

العلمى،الطدددددر  البحثيدددددة و 

األحصدددداء الطبددددى( للجددددزء 

األول للماجسددتير فددى جميددع 

التخصصدددات، لتتوافدددق مدددع 

مواصددددددددددددفات الخددددددددددددريج 

والمعدددايير اقياسددديى العامدددى 

 اسات العليا.لقطاع الدر

  عرض الئحة الدراسدات

العليا المحدثدة علدى مجلدس 

الكليددة ثددم مجلددس الجامعدددى 

القرارهدددددا ، ثدددددم المجلدددددس 

وكيل الكلية  - 2015خالل 

لشئون 

الدراسات العليا 

 والبحوث.

 رؤساء األقسام-

  بدددرامج جديدددددة

موصفة ، ومعتمدده 

و معلنددددى و مفعلددددى 

طبقددددددددددا لألئحددددددددددة 

 الجديدة .
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األعلددددددددددددددى للجامعددددددددددددددات 

 آلعتمادها،

  اسددددددددددددتحداث و ا دراج

بددددددرامج جديدددددددة تددددددتالئم و 

احتياجددددات سددددو  العمددددل ) 

ماجسدددددتير طدددددب و رعايدددددة 

الحاالت الحرجدة، ماجسدتير 

 ( والصدر جراحة القلب

 ل ادراج و تفعيل استكما

برامج )دبلدوم ، ماجسدتير ، 

 دكتوراة( الطب الرياضى.

إتبدددددداع التقنيددددددات 

التكنولوجيدددددددددددددددة 

الحدثيدددددددددة فدددددددددى 

تسدددددجيل بياندددددات 

 راسات العلياالد

 استكمال ميكنة 

 نظم المعلومات

 االدارية بالكلية 

 االنشطة واآلليات 

  تدددريب االداريددين علددى

ادخدددددددال البياندددددددات علدددددددى 

الحاسدددددب االلدددددى علدددددى ان  

تشتمل قاعدة البياندات علدى 

البيانددات -)أعددداد المسددجلين

تدددداريخ -األساسددددية للطالددددب

الموقدددف الحدددالى -التسدددجيل

نتدددددددائج –مدددددددن التسدددددددجيل 

اسماء الرسائل  -ناتاالمتحا

تددددداريخ الحصدددددول علدددددى –

 الدرحات العلمية المختلفة(

  يدددددددتم تجديدددددددد قاعددددددددة

البيانات بعد انتهاء التسجيل 

وكيل الكلية  - 2015خالل 

 للدراسات العليا

مدير ادارة  -

 الدراسات العليا 

مدير وحدة  -

تكنولوجيا 

 المعلومات

  قواعدددد بياندددات

محدثددددة للدراسددددات 

 العليا
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 لكل دور

 

 

 
 


