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 مقدمة

الخطوووة األولووأل واألكهوور أهميووة  ووأل عمليووة التقووويم  :أهميةةة  اعةةداد الدراسةةة الذاتيةةة

واالعتموواد ح ثيووث أنهووا تعبوور عووت أسوولوب التقووويم الووياتأل للكليووة والووي  يعتموود علووأل 

توصوويو وتشووخيع و ووعها الحووالأل لمووا  ووأل  لووو مووت عناصوور القوووة التووأل تتميوو  لهووا 

وكيلو مجاالت الضعو التأل تؤثر سلبا علأل أدائهاح إ ا ة إلأل الخطة المستقبلية التأل 

ضعو  أل المؤسسوة وتمكنهوا موت تحسويت تتضمت األنشطة الممكنة لمعالجة عناصر ال

 وتع ي  الجودة.

 

)دليوول تةةا اعةةدادها وفقةةا لقلاعةةد الهييةةة القلميةةة لتةةما  اةةلدا ال  لةةيا وا ع مةةاد 

الهةد  مة  ح  (2009االصدار الهوانألح أسسوطس  –االعتماد لمؤسسات التعليم العالأل 

حسوويت و ووخ خطووة تح  التعوورع علووأل نقوواة القوووة ونقوواة الضووعو لالكليووةالدراسةةة   

التقوودل لالعتموواد مووت الهيئووة ح  تتضوومت تع يوو  نقوواة القوووة والتنلوو  علووأل نقوواة الضووعو

 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 –المعواونيت –أعضاء هيئوة التودريس  -قيادات الكليةالجهات المس فيدا م  الدراسة  

 الطالب و أعضاء المجتمخ المدنى

ب ةاري    371  رقةامة  مجلةا اليليةة بجلسة    اع ماد الدراسة  الذاتيةة المحدثةةتا 

28/12/2014  
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 فريق إعداد الدراسة الذاتية المحدثة

 
  فريق إدارا وتحديث الدراسة الذاتية 

 أ.د/محمد محمد الشاف ي  القائا ب مل عميد اليلية ووكيل اليلية لشيل  ال  ليا والطالب

اسات ال ليا والبحلث وقائا ب مل وكيل اليلية أ.د/عادل شبل السيد مرعي وكيل اليلية للدر

 لشيل  خدمة المج مع وتنمية البيية

 باليلية اس اذ الصحة ال امة الم فرغعبدالرحيا س د شللح أ.د/

  إبراهيا صادق الجندى اس اذ الطب الشرعى باليليةأ.د/

 عال حجاج مدير وحدا الجلدا باليليةأ.د/

 /محملد ال زونى أ.د

 سليا أ.د/ محمد صبرى

 أمي  اليليةإيما  ن ما   .أ

 

 للدراسة الفريق ال نفيذي

 المحور األول: القدرة المؤسسية

 أ.د/عبد المنعم عبد الفتاح ضوة األستراتيجى التخطيط
 د/ايمان العربى
 د/هناء محمد 
 د/منى العوضى

 أ.د/ جمال صالح التنظيمى الهيكل
 أ.م.د/نجالء سرج
 د/حنان ابراهيم 
 اسط محمدد/مروة عبد الب

 أ.د/حسام عبد العظيم الحوكمة و القيادة
 أ.د/شيرين عبد الوهاب

 د/أحمد حمدى عبد الرحمن
 د/حسام الدين السيد فرج

 أ.د/ ربعة عبدالهادى األخالقيات و المصداقية
 د/أمينة عبد المعطى فرج

 د/أمنية محمد السعيد
 أحمد عبدالرحيم سعد.د
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 أ.د/ عصام عيد االدارى الجهاز
 .د/أحالم عبد المقصودأ.م

 د/محمد عيسى
 د/محمد حامد

 أ.د/هالة عادل عجينة الموارد
 د/ايمان سعيد

 د/ايناس ابراهيم
 د/ إيمان ابراهيم الجندى

 أ.د/ أحمد يوسف البيئة تنمية و المجتمعية المشاركة
 د/حنان توفيق

 د/دعاء
 د/عبير

  العنونىأ.د/محمود عبد هللا الجودة نظم ادارة و المؤسسى التقويم
 أ.د/يسرى السعيد
 د/اسالم سامى
 د/ايمان جمال
 د/مها مختار
 د/هبة محمد

 

 المحور الثاني: الفاعلية التعليمية

 أ.د/ابراهيم راجح الخريجون و الطالب
 أ.م.د/أشرف الدسوقى طنطاوى

 د/أمانى ابراهيم
 د/غادة شمس

 أ.د/ عال جابر حجاج األكاديمية المعايير
 ةد/عبد المنعم جود
 د/رحاب سالم
 د/والء ابراهيم

 د/محمد عبد الظاهر

 حجاج جابر عال/ د.أ التعليمية البرامج
 أ.د/نيفين عبد الحفيظ
 أ.د/وفاء الشافعى

 أ.م.د/ غادة عبد المطلب 
 د/عبد المنعم جودة 

 أ.د/ جمال الهباء للتعلم المادية التسهيالت و التعلم و التعليم
 أ.م.د/ عبير أبو العنم

 عبد الفتاح د/حنان
 د/أمانى قاسم
 د/نهاد فؤاد

 أ.د/وفاء الشافعى التدريس هيئة أعضاء
 د/أحمد محمد حامد
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 د/عصام السيد عقل 
 د/سلسبيل محمد عبد القادر

 الحفيظ عبد نيفين/د.أ ألخرى العلمية واألنشطة العلمى البحث
 د/تهانى محمود
 د/رباب فونى

 د/هايدى عبد الرحمن

 د/ أمال أبوالفضلأ. العليا الدراسات
 د/نجالء فتحى ابراهيم 

 د/لينا عبد الهادى 
 د/ياسمين محمد مرعى

 أ.د/محمود عبد هللا العنونى التعليمية للفاعلية المستمر التقويم
 أ.د/يسرى السعيد
 د/اسالم سامى
 د/ايمان جمال
 د/مها مختار
 د/هبة محمد

 

 

 المشاركل  م  الجهاز اإلدارى باليلية 

 )رعاية الشباب(              أحمد مدحت .أ -
 زينب ابراهيا            )مدير شيل  الطالب( .أ -
 وليد محمد ابل الدهب )قسا الحاسب اآللى( .أ -

 

 

 المشاركل  م  الطالب 

 )الفرقة الخامسة(     أحمد ابراهيا عبدالغنى -
 أحمد ابراهيا محمد عيسى )الفرقة الثالثة -
 لراب ة(أسماء عاطف                )الفرقة ا -

 

 

 المشاركل  م  ا طرا  المج م ية 
 د محمد  شي  وكيل وزارا الصحة بالقليلبية

 د ممدوح ال ربى رئيا مجلا ادارا شركات تلشيبا ال ربى

 د عادل محجلب رئيا قطاع ال أمي  الصحى بالقليلبية

 د نصيف حفناوى مدير مس شفى ا طفال ال خصصى ببنها
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 مراا ة الدراسة الذاتية

 أ.د/ محمد صبرى سليم ق الكلية فري
 أ.د/ محمود العنونى

 أ.د/ عبد الرحيم سعد شولح والشكل النهائى للدراسةالفنية المراجعة 
  أ.د/ ابراهيم صادق الجندى
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 منهجية اعداد الدراسة الذاتية

 ةللقدر الشامل والوصفأل الكمأل المنهاج علأل الدراسة هيه إعداد  أل المتبعة المنهجية اعتمدت - 

 لها االلت ال الواج  والضوالط إتباعهاح الواج  واالجراءات ح للكلية والفاعلية التعليمية المؤسسية

 التحليلأل المنهاج علأل الدراسة اعتمدت كما .والتعلم  رص التعليم لجودة المستمر والتع ي  للتحسيت

 علأل ايضا اعتمادها إلأل لاإل ا ة واإلثصاءات المختلفة االستبيانات لتحليل يتعلق  يما خاصة

 .والمنا سة المؤسسات المناظرة مخ لالمقارنات يتعلق  يما خاصة المقارن التحليلأل المنهاج

 وتشكلت ومتكاملةح متعاقبة مراثل عدة علأل الدراسة هيه إعداد منهجية اشتملت أخرى ناثية مت -    

 ح المستهد ة والقطاعات ح أهدا ها  أل المراثل وتمهلت ح المؤسسأل الياتأل عمل للتقويم  رق لها

 والمراجعة  يها العلمية واالقسال المستفيديت أراء واستطالع جمخ البياناتح وةرق وأنواعها ح وهيكلها

 .واإلعتماد التعليم جودة لضمان القومية عت الهيئة الصادرة اإلعتماد لمعايير و قا   والتدقيق

 

 :الذاتية الدراسة اعداد مراحل
  يةالذات الدراسة أهدا  - أ

 االسترتيجية الخطة لتطوير للكلية الراهت الو خ توصيو تحقيق إلأل الدراسة هيه تهدع

 .المستمر والتطوير الجودة إدارة نظال وتحسيت

 فة المس هد القطاعات - ب

 االةراع -ح  الخاص الطالخ  ات الوثدات ح اإلدارى الجهاز ة حالعلمي األقسال ة حالكلي دارةإ

 .الكلية  أل التعليم تطوير لقضايا المهتمةو العالقةح  ات المجتمعية

  :الذاتية الدراسة هييل تصميا -ج
  قد وليا لها المخطط االهداع تحقيق علأل يساعد الي  النحو علأل سةاالدر هيه هيكل تصميم تم

 التقييم و الوصفية البيانات ق وهى :المالث إلأل لاإل ا ة رئيسييت ج ئيت التقريرعلأل هيا اشتمل

 المؤسسأل

 ت البيانا امع وطرق أنلاع -د 

 الميدانية البيانات و الوثائقية البيانات هما البيانات مت نوعيت الدراسة  هيه اعداد تطل 

 سير و المنشورة المتاثة البيانات مختلو مت الوثائقية البيانات وشملت :اللثائقية البيانات 

 النوع لهيا الرئيسية المصادر تتلخع وح التعليم جودة  مان العاد و لعملية تتعلقما  و المنشورة

 :يلى  يما البيانات مت

  .لها للعمل المنظمة والقوانيت واللوائح لنها جامعة الط   كلية لشأن الصادرة القررارات .1

 .سالقة سنوات  أل الكلية اعدتها التأل الدورية السنوية والتقارير الياتية الدراسات .2

 تقرير العالأل التعليم لتطوير المشروعات ارةإد وثدة لها قامت التأل المراجعات تقارير .3

 .لإلعتماد والتأهيل المستمر التطوير مشروع تقارير التطويرلالمشاركة

 .السالقة السنوات  أل لالجامعة الجودة  مان مرك  لها قال التأل الداخلية المراجعة تقارير .4

 .لالكلية دةالجو  مان وثدة لها قامت التى الداخلية المراجعات تقارير .5

 

 :الميدانية البيانات

 والخصائع والعناصر المؤشرات تنمية لنرض مكهو لشكل استخدال :اليهنأل العصو 

 واالوزان المقاييس تنمية إلأل إ ا ة واالعتمادح التقويم معايير مت معيار لكل التالعة

 العصو وأنشطة عمليات  أل شارك وقد .المتطلبات قوائم واعداد ح والنوعية الكمية

 .التدريس هيئة وأعضاء األكاديمية القيادات موعةمج اليهنأل
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 أو عنصر قياس لنرض و لو االةراع لكا ة وتحليلها استبانات عمل تم :االستبيانات 

 االجراءات وعمل واإلعتماد التقويم معايير مت معيار ال  مؤشرتالخ او خاصية

 .الالزمة التصحيحية

 قياسها المطلوب خصائعال مت م يد تنمية لنرض تمت : واجتماعات عمل ورش 

 .العالأل التعليم لمؤسسات واالعتماد التقويم وعناصر ومؤشرات معايير متطلبات لتحقيق

 هيه مت وتنميته تصميمه سبق لما المناسبة واإل ا ات التعديالت إجراء تم وقد

 األكاديمية القيادات مت متنوعة مجموعات المقالالت هيه  أل شارك وقدح  الخصائع

 التعليم تطوير لقضايا والعالقة االهتمال  و  المجتمعية االةراع مت يرهموس والطالب

 .الكلية  أل

 جعيتالمرا لبعض الرسمية الدعوة توجيه  الطريقة هيه  ىيتم  :الخارجية ال يارات 

 لنرضتطويرها  تم التأل والخصائع والعناصر تراوالمؤش المعايير ارجعةمرلالنظراء

  هؤالء مت المقدمة التقارير مت االستفادة لالفعل تم وقد التقويم عملية  أل استخدامها

 .المناسبة واإل ا ات التعديالت واجراء

 التعليم مؤسسات واعتماد لجودة عالقة  ات داخلية وهيئات لجهات ميدانية ترازيا 

لوزارة  التعليم تطوير مشروعات إدارة ولجان لالجامعة الجودة  مان مرك ) العالأل

 (العالأل التعليم

 

 -  ال لمية واألقسام النهائيي  المس فيدي  رأي اس طالع

 علأل لعر ها الجودة  مان وثدة قامت الياتية سةرا للد النهائية المسودة إعداد مت االنتهاء لعد

 .سةراالد هيه نحو ئهمراوآ انطباعتهم علأل الحصول لنرض والمستفيديت المختصة المجالس

 -  وال دقيق المراا ة

 لجميخ والتدقيق جعةراالم عمليات إجراء النهائية صورتها  أل الدراسة هيه ج راخوا إعداد تطل 

  يها وشارج مرةح مت أكهر والتدقيق اجعةرالم عملية تمت ولقد. المختلفة ثلها رام و أل محتوياتها

ح لالكلية الداخلية جعةراالم لجنة ووكيل سةراالد هيه عت المسئول الفريق لينها مت عراأة عدة

 واعتمادها الكلية لمجلس ة تقريرالدراسة الياتيةمناقش
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 القسا ا ول

 

 اسم المؤسسة: كلية طب بنها

 معهد عالي             معهد متوسط          √كليـة         نوع المؤسسة:

 اسم الجامعة/األكاديمية التابعة لها المؤسسة:جامعة بنها 

 خاصة               حكومية      √    نوع الجامعة/األكاديمية :

 الموقع الجغرافى:

 بنها :  المدينة - القليوبية :  المحافظة

 25/1/1976تاريخ التأسيس: 

 سنوات  6مدة الدراسة: 

 االنجليزية لغة الدراسة:  

 القيادة األكاديمية للكلية
 

الدرجة  االسم القيادة
 العلمية

 أستا  لقائم لالعمل(أ.د/محمد محمد الشا عأل )ا عمـيــداليلية

 أستا  أ.د/محمد محمد الشا عأل وكيل اليلية لشيل  ال  ليا والطالب

 أستا  أ.د/عادل شبل السيد مرعأل وكيل اليلية للدراسات ال ليا والبحلث

 أستا  أ.د/عادل شبل السيد مرعأل )قائم لالعمل( وكيل اليلية لشيل  خدمة المج مع وتنمية البيية
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 ية التي تمنحها المؤسسة:الدرجات العلم

 دبلومات متخصصة   ليسانس              √    بكالوريوس

√     دبلوم                 √ماجستير                  √        دكتوراه

 -أخرى : 

 3201/4201للعام الجامعى وتوزيعهم:أعداد الطالب 

 المرحلة الجامعية األولى -1
 لمقيدين وتوزيعهم على الفرق المختلفة:العدد اإلجمالى للطالب ا

 توزيع الطالب:
 إجمالى بكالوريوس الفرقة

 465 465 األولى

 356 356 الثانية

 384 384 الثالثة

 52 52 الراب ة

 253 253 الخامسة

 370 370 السادسة

 1880 1880 اامالى 

 
  مرحلة الدراسات العليا -2

وتوزيعهم على الدرجات راسات العليا بالد المقيدين العدد اإلجمالى للطالب
 المختلفة:

 الدرجة العلمية
  التخصصات الفرعية لكل درجة

 اإلجمالى أعداد الطالب اسم الدرجة

 الدكتوراه
  52 الباطنة العامة

 42 أمراض القلب 812
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  30 امراض الكبد

 15 روماتينم

 17 امراض صدرية

 70 اشعة

 8 نفسية وعصبية

 20 جلدية وتناسلية

 55 جراحة عامة

 2 طب الصناعات

 9 الطب الشرعى 

 12 المسالك

 102 النساء والتوليد

 35 الباثولوجي اإلكلينكية

 24 األنف واالذن

 87 العظام

 37 الرمد

 54 األطفال

 60 التخدير

 6 الصحة العامة والطب الوقائى 
 75 ديمية االقسام االكا

 الدبلومات

 312 الباطنة العامة

1074 
 42 أمراض القلب

 67 امراض الكبد

 18 روماتينم

 42 امراض صدرية
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 70 اشعة

 32 نفسية وعصبية

 42 جلدية وتناسلية

 102 جراحة عامة

 - طب الصناعات

 - الطب الشرعى 

 10 المسالك

 57 النساء والتوليد

 - الباثولوجي اإلكلينكية

 60 األنف واالذن

 98 العظام

 35 الرمد

 57 األطفال

 30 التخدير

 - الصحة العامة والطب الوقائى 
 - االقسام االكاديمية 

 الماجستير 

 216 الباطنة العامة

2940 

 168 أمراض القلب

 203 امراض الكبد

 70 روماتينم

 132 يةامراض صدر

 140 اشعة

 70 نفسية وعصبية
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 215 جلدية وتناسلية

 145 جراحة عامة

 7 طب الصناعات

 18 الطب الشرعى 

 12 المسالك

 345 النساء والتوليد

 210 الباثولوجي اإلكلينكية

 85 األنف واالذن

 290 العظام

 190 الرمد

 268 األطفال

 60 التخدير

 10 الصحة العامة والطب الوقائى 

 86 االقسام االكاديمية 
 4826 اإلجمالى

 

 2014-2013توزيع أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم طبقا لألقسام العملية 

 إسم القسم العلمى

 أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 إجمالى
 أستاذ

أستاذ 
 مساعد

 مدرس
 

 هيئة معاونة

  معيدمدرس    عامل متفرغ
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 مساعد

 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 روماتينم

 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

 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
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 89 10 18 27 13 13 8 التخدير

 38 6 6 10 4 8 4 الطفيليات

 38 6 9 8 4 9 2 الفارماكولوجي

 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 اإلكلينكية الباثولوجي 

 38 8 10 9 4 6 1 التشريح

 32 5 5 10 9 2 1 الهستولوجي

 45 7 8 5 11 10 4 الميكروبيولوجي

 إجمالي أعضاء هيئة

 التدريس بالمؤسسة 

166 262 184 348 271 126 1357 
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الوظيفية  حسب الجنس و الحالة التوزيع اإلجمالى للسادة أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة
2013-2014: 

 الدرجة

 الجنس
النسبة 
 المئوية

 الحالة الوظيفية
النسبة 
 المئوية

 %
 للذكور

 %
 لإلناث

 %100 % للمنتدب % للمعين 100%

 %100 %4,46 %95,54 %100 %15.5 % 84.5 أستاذ )جميع الفئات(

 %100 %0 %100 %100 %27.5 %72,5 أستاذ مساعد

 %100 %0 %100 %100 %34 %66 مدرس

 %100 %0 %100 %100 %48.5 %51.5 مدرس مساعد

 %100 %0 %100 %100 %76,5 %23.5 معيد

 اإلجمالى 

 257 إجمالى عدد اعضاء هيئه التدريس فى االجازات الخاصه

 30 فى االجانات الخاصه إجمالى أعضاء الهيئة المعاونــة

 113 اجمالى عدد اعضاء هيئه التدريس المعارين

 9 د المبعوثين فى الخارجإجمالى عد

 3.1:1 لطالبعدد ال على رأس العمل نسبة أعضاء هيئة التدريس

 4.1:1 على رأس العمل لعدد الطالب نسبة أعضاء الهيئة المعاونــة

 8.4:1 نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس
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 العدد عدد العاملين بالجهاز اإلداري

 337 اإلجمالى

 ----- مؤقت

 337 ائم د 

 

 البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة:
 المرحلة الجامعية األولى ::  أوالا 

 أسماء البرامج التعليمية التى تقدمها المؤسسة:
 برنامج بكالريوس الطب والجراحة  -

 

  1العدد اإلجمالى للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة: 
   1عدد البرامج المطبقة بالفعل :  

 اا : مرحلة الدراسات العليا :ثاني

 أسماءالبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة:  
 دبلوم وماجيستير ودكتوراه فى تخصصات الطب الجراحة المختلفة  -

 
 76 العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة : 

 76  عدد البرامج المطبقة بالفعل: 
 الجامعى للعام العدد االجمالى للمسجلين بالدراسات العليامقارنة ب نسبة المسجلين للدبلوم

(2013 -2014):25 % 
 الجامعى للعام نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالى للمسجلين بالدراسات العليا

(2013 -2014) :67 % 
 الجامعى مللعا نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى للمسجلين بالدراسات العليا

(2013 -2014):8  % 
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 خمس سنوات األخيرة:لعدد الدرجات التى تم منحها خالل ا

 العدد الدرجة
% من إجمالى الدرجات 

 العلمية الممنوحة

 %20 528 دبلوم

 %66 1754 ماجستير

 %14 361 دكتوراه

 %100 2643 إجمالى

 أعداد ونسب الخريجين خالل ثالثة سنوات األخيرة:

 النسبة المئوية الطالب أعداد العام

 يذكر آخر عام دراسى تم تخريج دفعة من خالله
(2013-2014) 

310 28% 

 %41 449  (2013-2012العام السابق له مباشرة )

 %31 330 (2012-2011العام االسبق )

 %100 1089 إجمالى الخريجون

  اتوحد 10عدد الوحدات ذات الطابع الخاص: 
 :  الكليةع الخاص والخدمات التي تقدمها أسماء الوحدات ذات الطاب

i. وثدة ة  ورعاية الحاالت الحرجة 

ii. وثدة االشعة المقطعية 

iii. وثدة مناظير الجهاز الهضمأل 

iv.                       وثدة جراثة المناظير 

v. وثدة مناظير النساء والتوليد 

vi. وثدة البيولوجيا الج ئية 

vii. يع المبكر لالورال          ثدة التشخو 

viii. ج أمراض قل  األةفال      وثدة عال 

ix. مرك  التعليم الطبأل المستمر 

x. وثدة كيمياء الندد الصماء 
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 : باليلية ا تصال وسائل

 بنها -ش فريد ندا –كلية طب بنها                  ال نلا  البريدي  

 www.bfom.edu.eg                                                   الملقع اإللي روني -

        ال نلا  اإللي روني - 

E-Mail : info@fmed.bu.edu.eg   

 

 013/3227518فاكا       -                   013/3229450      تليفل        -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bfom.edu.eg/
mailto:info@fmed.bu.edu.eg
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 ال خطيط اإلس راتيجي  –1

 لخطة اإلس راتيجية للمؤسسة  ا1/1
 مجلوس موت ومعتمودة موثقوة 2015: 2010موت  للفتورة اسوترتيجية خطوة ةو  لنهوا لكلية توجد -

 موت ومعتمودة موثقوة  2012/2017االسوتراتيجية  الخطوة تحديث تم كما ح(1-1/1)مر ق  الكلية

اريخ ( لتوو105) رقووم الجامعووة مجلووس مووت إعتمادهووا تووم وح  (2-1/1 مر ووق) الكليووة مجلووس

والخطووووة مكتملووووة العناصوووور ثيووووث تو ووووح و ووووخ الكليووووة  (3-1/1مر ووووق ) 30/12/2013

اإلسووتراتيجألح دراسووة الفجوووة لالتحليوول البيئألحالرسيووة والرسووالةح األهووداع اإلستراتيجيةحسياسووات 

 .الكلية والخطة التنفييية

  ( للمؤسسة SWOTال حليل البييي ) 1/1/1 

) مر وق  الكليوة لمجلوس إخراجهوا وآليوة التنفيييوة و ة االسوتراتيجي لخطوةا عمولل منهجيوةتوجود 

 ( ح وقود2-1/1/1االسوترارتيجية )مر وق  الخطوة لتحوديث  ريوق ( ح موت خوالل تشوكيل1/1/1-1

 إعتموادا والمهارة  ى التخطيط االسوتراتيجى الخبرة   و  الفريق أن يكون مت إختيار  أل روعأل

 التخطويط لأهميوة للتوعيوة عمول ورش م عقودتوح  (3-1/1/1مر وق  للفريوق) الياتيوة السويرة علوأل

 أعضواء ثضورها التخطويط لهويا والتهيئوة والخارجيوة الداخليوة البيئة تحليل وةرق االستراتيجى 
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 لهويا لالكليوة لعوامليتواجتماعوات ل نودوات  عقود توم كموا االسوتراتيجى للتخطويط التنفيوي  الفريوق

 .(4-1/1/1 مر ق)الخصوص

د الخطوة اإلسوتراتيجية علوأل إجوراء التحليول الرلواعأل للبيئوة الداخليوة اعتمدت الكلية  أل إعداوقد  -

والبيئووة الخارجيووة لتوصوويو وتشووخيع مجوواالت القوووة والضووعو وكوويلو الفوورص والتهديووداتح 

شتمل التحليول البيئوأل علوى جميوخ أوجوه نشواة الكليوة وتوم اجوراسه لاسوتخدال أدوات متعوددة مهول او

موت خوالل عقود ورش لؤريوة وجلسوات صاءات والمقالالت الفحع الوثائقأل والمالثظات واإلستق

عصو  هنىح وقود كانوت هنواك مشواركة  عالوة  وى التحليول البيئوى موت ممهلويت لالةوراع المعنيوة 

داخل المؤسسة عميد ووكالء الكلية  متالتحليل البيئأل داخليا وخارجيا وقد كان مت المشاركيت  ى 

موت يس والهيئوة المعاونوة واإلداريويت والطوالبح وورسساء األقسوال وممهلويت ألعضواء هيئوة التودر

وكيول وزارة الصوحة   :خارج المؤسسة كممهليت للمجتمخ المحلوى وممهلويت لمنظموات سووق العمول

-1/1/1 مر ق)ممهليت عت المستشفيات العامة والخاصة  ولعض الخريجيتووممهل نقالة األةباء 

5.) 

 عتمودتاوح (SWOT Analysis)لتحليول البيئوأل  ى إجراء ا وتم استخدال التحليل الكمى والكيفى

نتائج عمليوة التحليول البيئوى  وى تحديود مجواالت القووة والضوعو الناتجوة موت تحليول  علىالمؤسسة

معتمودة مكتملوة وموثقوة  و البيئة الداخليةح  والفرص والتهديدات الناتجة مت تحليل البيئة الخارجية

-1/1/1والخارجيوة )مر وق  الداخليوة العوامول لتحلي مصفو ة إلأل لاال ا ة ح( 6-1/1/1مر ق )

)مر وق  وخارج الكليوة لاالةراع المختلفة داخ مخ ومناقشته البيئأل التحليل نتائج عرض وتم (ح7

1/1/1-8)   

 للكليوة االسوتراتيجية الخطوة و وخ توم: الجامعاة بخطاة للكلياة اإلساتراتيجية الخطاة ارتبااط -

 قيوالفر ثورص وقود 2012/2017 للجامعوة يجيةاالسوترات الخطوة موخ لوالت امت 2012/2017

 تيجيةاراالست األهداع مخ ةيللكل تيجيةااالستر األهداع ليت توا ق وجود علأل لالكلية االستراتيجى

وقد روعى عند و خ الخطة االستراتيجية االرتباة  ليت استراتيجية الكلية  واستراتيجية  للجامعة
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ة الجامعة لصوورة جيودة وتقوول كالهموا علوى محواور الجامعة كما أن رسالة المؤسسة تعكس رسال

 (9-1/1/1أساسية وهى التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمخ )مر ق 

  الرؤية والرسالة 1/1/2

تووم و 2012/2017ةلخطووة االسووتراتيجيا وةبقووا لتحووديث تووم تحووديث الرسيووة والرسووالة للكليووة  -

 . ( 1-1/1/2مر ق ) واهداع الجامعة  استنادا الى رسية ورسالةاعتمادها  ى مجلس الكلية 

رسية الكلية:  تسعى كلية ةو  لنهوا لتحقيوق التميو  والريوادة ومواكبوة التطوور المسوتمر  وى مجوال 

التعلوويم الطبووى والبحووث العلمووى علووى المسووتوى المحلووى واإلقليمووى والوودولى لالرتقوواء لالمسووتوى 

 الصحى على أرض الوةت مت منطلق أخالقى.

لت ل كلية ة  لنها لتأهيل أةباء أكفواء قوادريت علوى المنا سوة واألسوت ادة العلميوةح ترسالة الكلية: 

كما تتعهد لدعم البحوث العلموى  يموا يخودل تطووير الخدموة الطبيوة ودعوم البيئوة المحيطوة  وى اةوار 

 .أخالقى

و لووو عووت ةريووق عقوود  وخارجهووا الكليووةصووياستها أةووراع مووت داخوول  تحووديث كمووا شووارك  ووى -.

مووديرى  –قسووال األالقيووادات اإلداريووة واألكاديميووة مهوول عميوود ووكووالء ورسسوواء  تشوومل لقوواءات

ممهول  وممهليت عت  أعضاء هيئوة التودريس والطوالب و وكيول مستشوفى ثميوات لنهوا  واإلدارات 

عوورض  وتووم ح( 2-1/1/2مر وق لرعايووة الفئوات الخاصووة ) رادة رئويس جمعيووة اإلونقالوة األةبوواء 

مطبوعوات  وى صوورة نودواتح وداخول وخوارج الكليوة موت خوالل ا ميههلعود تحودة رسوالالرسية وال

ح ة يلوثة االعالنات الرئيسو ى ح والكلية مداخل مبانى ح وملصقات  ى دليل الطال و ى  مطويات

وتقرر لنواءا علوى  (3-1/1/2مر ق )موقخ الكلية على شبكة المعلومات )اإلنترنت(  اإلعالن على

 عرض وثدة الجودة 

مراجعوة وتحوديث الرسيوة والرسوالة لشوكل دور  كول خموس  على  ى مجلس الكليةاق تم االتفقد و

جووراء البحووو  إالعالميووة  ووى العمليووة التعليميووة وسوونوات كحوود أدنووى لمواكبووة التطووورات المحليووة و
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العلمية. كما تقورر تحوديهها قبول هويه الفتورة  وى ثوال وجوود أيوة  ورورات تودعو لويلو لنواء علوى 

 (.4-1/1/2مر ق ية )اقتراح مت عميد الكل

  األهدا  اإلس راتيجيةالغايات و 1/1/3

األهووداع اإلسووتراتيجية لنوواء علووى نتووائج التحليوول البيئووى النايووات النهائيووة والكليووة لتحديوود  قامووت -

تنمية وتطوير دور الكلية  ى إيجاد وخلق ليئة تعليمية جا لة وإعوداد أةبواء وهى :  وتحليل الفجوة

منظومووة البحووث العلمووى والدراسووات العليووا لالكليووة لحيووث تصووبح الكليووة  ح تحووديث وتطوووير أكفوواء

تفعيل دور الكليوة  وى المشواركة والعالمى حمؤسسة لحهية متمي ة على المستوى المحلى واإلقليمى 

 النايووات ولتحقيووقح  المجتمعيووة  والمسوواهمة  ووأل التنميووة المسووتدامة وخدمووة المجتمووخ والبيئووة

وشوارك  وى صوياسة والقيواس ح  للتنفيوي قاللوة إسوتراتيجية أهوداع حديودت توم للكليوة االسوتراتيجية

األهداع االستراتيجية للمؤسسة مختلوو األةوراع داخول وخوارج المؤسسوة  موت قيوادات الكليوة و 

رسساء مجوالس األقسوال ورسسواء اللجوان المتخصصوة و اداريويت وةوالب وأعضواء موت المجتموخ 

 (.1-1/1/3مر ق ) وزارة الصحةالمحلى مهل ممهل نقالة األةباء ووكيل 

توم اإلعووالن عووت األهووداع االسوتراتيجية للمؤسسووة مووت خووالل نودواتح ومطبوعووات  ووى صووورة   -

مطويات و ى دليل الطال ح وملصقات  ى مداخل مبانى الكلية ح و ى لوثة االعالنات الرئيسوية ح 

ة وتحديث االهوداع مراجعوتجرى ح  (2-1/1/3مر ق وعلى موقخ الكلية على شبكة المعلومات )

االستراتيجية لشكل دور  كل خمس سنوات كحد أدنى لمواكبوة التطوورات المحليوة والعالميوة  وى 

وتتبنووى الكليووة سياسووات متنوعووة ح  (3-1/1/3مر ووق العمليووة التعليميووة واجووراء البحووو  العلميووة )

ويول ةوالب مرثلوة منبهقة مت الرسالة والنايات االسوتراتيجية تشومل جوانو  التعلويم والوتعلمح وتح

البكوووالوريوسح ولووورامج مرثلوووة البكوووالوريوس والدراسوووات العليووواح والبحوووو  واالنتووواج العلموووىح 

واألنشووطة الطالليووةح والموووارد البشووريةحوخدمة المجتمووخ وتنميووة البيئووةح وسياسووات ماليووة محووددة 

ة وتخصوع الكليوة لجوان محوددة تقوول لرسوم سياسوات هويه القطاعاتحثيوث يوتم مناقشو ح لو وح

سياسووووات  التعلوووويم لواسووووطة  لجنووووة المنوووواهج ولجنووووة تقيوووويم االمتحانووووات ولجنووووة شووووئون التعلوووويم 
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والطالبحوتقول لجنة الدراسات العليا لمناقشة كل ما يختع لمرثلة الدراسات العليواحوتقول لجنوة 

خدمة المجتمخ وشئون البيئوة  لمناقشوة كول موا يتعلوق  لتنميوة المجتموخ  المحلوى وتفعيول المشواركة 

مجلووس الكليووة مووخ السوويد عميوود الكليووة والوووكالء لالمجتمعيووةح ويووتم مناقشووة كوول هوويه السياسووات 

 ح(4-1/1/3مر ق المختصون والسادة اعضاء هيئة التدريس )

وقد تم عرض ومناقشة هيه السياسات مخ األةراع المختلفة داخل وخارج الكليةح وتتمهول هويه   -

ة تودريس وإداريويت وةوالبح وأعضواء موت المجتموخ األةراع  ى قيوادات أكاديميوة وأعضواء هيئو

وتم اعتمادهيه السياسات  ى مجلس الكليوة ح (5-1/1/3مر ق المحلى  و وزارة الصحة و النقالة )

ح  (7-1/1/3)مر وق وتم  عرض سياسات التعليم والتعلم  ى مجالس االقسال  ح(6-1/1/3)مر ق 

مراجعووة وتحووديث  ح ويووتمات )اإلنترنووت( كوويلو تووم نشوورها علووى موقووخ الكليووة علووى شووبكة المعلوموو

السياسات لشكل دور  تبعا لدورة تخريج د عوة موت البورامج األكاديميوة لتنفيوي اإلسوتراتيجية علوى 

 .(8-1/1/3مر ق نحو جيد ولتتوا ق مخ التطورات المعاصرة وثاجات المجتمخ المحلأل )

 الخطة ال نفيذية ل طبيق إس راتيجية المؤسسة  1/1/4

 

وتنطى الخطة التنفييية النايات االسوتراتيجية  ح خطة تنفييية لتطبيق إستراتيجية الكلية و ختم  -

وتتضوومت األهووداع اإلسووتراتيجية للمؤسسووةح  الوهال  ومووا انبهووق عنهووا مووت أهووداع عامووة وإجرائيووة

ل عوت التنفيويح والمودى ال منوىح ئووأولويات األنشطة  ح و آليات تنفيي هيه األنشطةح وتحديد المسو

كلفة التنفيي لكل مهمةح وكيا مؤشرات النجاح الخاصة لها حوتم اشتقاقها لمنظوور تحليلوى لحيوث وت

  ( ح1-1/1/4مر ق أن مجموع اإلجراءات تحقق جميخ األهداع ) 

وتم ترجمة الخطة التنفييية إلى موازنة مالية تقديرية محددة لناء على تحديد تكلفة كل إجراء مت  -

ح و تعتمد الكلية على الموازنة العامة السنوية ودخل الوثدات  ات الطالخ تنفيي االنشطة إجراءات 

لتمويول الكليوة لتطبيوق خطتهوا التنفيييوةح وقود شوارك  وأل و وخ الخطوة المولوة الخاص والمشاريخ 

-1/1/4مر ق وتنفييها األةراع المعنية المختلفة مت داخل المؤسسة لأقسامها وإدارتها المتعوددة)

يوجد لند ثالوت  وى جودول أعموال مت مجلس الكلية ثيث  معتمدة والمتالعة للتنفيي ألية ح وتوجد (2
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التنفيييوة و قوا للجودول ال منوى للخطوة التنفيييوة وموا لوم يوتم  ةالخطوومتالعوة مجلس الكليوة لمناقشوة 

 الخطوة لتنفيوي ةالالزمو التمويول مصادر توجدكما ح (3-1/1/4مر ق المبررات) مناقشة تنفييه مخ

 والتأهيول المسوتمر التطووير مشروع تمويل و االستهماريه الخطه على الكلية تعتمد ثيث التنفييية

 (4-1/1/4 مر ق) لالكليه الخاص الطالخ  ات للوثدات الياتيه الموارد الى لاال ا ه لالعتماد

  للمؤسسة ال نافسىللضع ا  1/2

 السمات ال نافسية للمؤسسة ودورها فى المج مع 1/2/1

يجية الكليووة شخصوويتها المسووتقلة وخصائصووها المميوو ة لطبيعووة نشوواةها كمووا تبوورز تعكووس إسووترات -

لو وح دور المؤسسة المتمي  لالمجتمخ المحيط .  على الرسم مت لعض التشاله  ى التخصصات 

األكاديمية المقدمة  ى لرامج الكلية ولعوض البورامج المقدموة لالكليوات األخورى إال أن إسوتراتيجية 

 رسالة الكلية. لتحقيقتوجيه هيه التخصصات األكاديمية  الكلية تعمل على

وتبرز إستراتيجية المؤسسوة مسوئولياتها نحوو المجتموخ المحلوأل لصوورة وا وحة ومحوددة ثيوث  -

تها تحدد المشكالت المجتمعيوة التوى ينبنوى أن تتصودى لهوا المؤسسوة لموا يسواعد علوى تعميوق صول

لأل للمؤسسووة مقارنووة لالمؤسسووات المنوواظرة  ووى الحووا تتمهوول مالمووح الو ووخ التنا سووألوح لووالمجتمخ

 لرنوامج الطو  الريا وى وهووموه المؤسسوات النظيورة  دبرامج ممي  التقلتقديم التالدولة  يما يلى:

الدراج لرنووامج الطوو  الريا ووى  وومت  وقوود تقوودمت الكليووة لطلوو  للجنووة قطوواع الدراسووات الطبيووة

مدةحوقود اوصوت اللجنوة لتشوكيل لجنوة  رعيوة الئحة الدراسات العليا الجديدة لنظوال السواعات المعت

االعتموواد ح  (1-1/2/1مر ووق )ودراسووة تعووديل الالئحووة الداخليووة للدراسووات العليووا لكليووة ةوو  لنهووا 

ت ايوود اعووداد ح  (2-1/2/1مر ووق ) (189ISO -15المهنووى لمعموول دالالت االورال الباثولوجيووة )

تووا ر عودد موت ح و (3-1/2/1مر وق )لياالطالب الوا ديت  ى مرثلة البكالوريوس والدراسات الع

مر وق )والمشواركيت للجوان الترقيوه أعضاء هيئة التدريس المعتمديت مهنيا على المسوتوى العوالمى

 (5-1/2/1مر ق وجود معمل مرك ى متطور لأللحا )و ( 1/2/1-4
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 الهييل ال نظيمى وا دارات الداعمة 2/1

 هييل تنظيمى مالئا وم  مد  2/1/1

لكلية هيكل تنظيمى مالئم لطبيعة نشاة الكليةح ويشمل هيكل أكواديمى وآخورإدارىح وقود يوجد لا -

تووم اسووتحدا  سووبخ وثوودات وهووم وثوودة إدارة الجووودة التالعووة اداريووا  لعميدالكليووةح ووثوودات إدارة 

األزمووات والكوووار ح و شووئون الخوورجييتح ورعايووة الوا ووديتح وتكنولوجيووا المعلومووات  التووالعييت 

لية لشئون البيئة  وخدمة المجتمخح وكيلو وثدة التعليم االلكترونوى التالعوة لوكيول الكليوة لوكيل الك

ح لاال ووا ة إلووأل وثوودة اإلثصوواء البحهوى التالعووة لوكيوول الكليووة للدراسووات  العليووا والطووالب للتعلويم 

التنيورات والبحث العلمىح وقدتم تعديل الهيكل وإدراج أسماء األقسال العلميه واألكاديمية واعتمواد 

 (.1-2/1/1مر ق  ى مجلس الكلية استجالة لمتطلبات التطوير )

 األ قوأل المتبوادل لالتعواون ويسومح والشوفا ية لالمرونة المحد  للكلية التنظيمأل ويتصو الهيكل -

 وتحديود السولطة خطووة لو ووح يتصوو كموا المختلفوة ووثداتوه لويت مسوتوياته والرأسوى

تدارالكليوة لواسوطة مجلسوها المقررةبقوا لقوانون تنظويم وأعضوائه ح موت عضوو لكل االختصاصات

ويسومح الهيكول لالتعواون المتبوادل  الجامعاتح ويعاون العميود الووكالء الهالثوة كول  يموا يخوتع لوه

(ح ويعتموودالهيكل علووى التفووويض  ووى 2-2/1/1مر ووق اال قووى والرأسووى لوويت مسووتوياته ووثداتووه  )

ية العميود كموا يفووض العميود الووكالء ورسسواء السلطات  ى لعض األمورثيث يفوض مجلس الكل

 (. 3-2/1/1مر ق األقسال  ى اتخا  القرارات الالزمة لتسييرالعمل  ى القضايا الطارئة )

وقد توم اسوتحدا  وثودة للتعامول موخ األزموات والكووار  وأدرجوت  وى الهيكول التنظيموىح ولهوا  -

األزمات المحتملوة مهول ثودو  ثريوق هيكل تنظيمأل معتمد ودليل معلت له سيناريوهات لمواجهة 

(ح وخطوة 4-2/1/1مر وق )..…العنوو داخول الكليوة الوخ  –وسيرها مهل ثاالت النو  أو زل ال 
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( . وقد قامت الوثدة لعقد ورش لتدري  أعضواء الكليوة و الطلبوة 5-2/1/1مر ق تدريبية سنوية )

مر ووق )طووة االخووالء و قووا لخعلووى كيفووة مواجهووة الحرائووق واألزمووات و تووم عموول تجرلووة إخووالء 

مر وق (ح ويجتمخ أ راد الوثدة لصورة دورية لمواجهة األزمات ومتالعوة خطوة العمول )2/1/1-6

  ود الكليوة مبوانأل توأميت البشورية ح والسوالمة األموت توو ير -:وتهودع الوثودة إلوى ( .2/1/1-7

 عوامليتال لويت الووعأل والسوالمة ح نشور األموت معوايير والكووار  ح تحقيوق واألزموات الحرائوق

 إدارة موخ الخبورات وتبوادل التدريبيوة الخطوط األمهول ح و وخ السولوك علوى وتودريبهم والطوالب

 ثكومية والنير الحكومية لالجهات والكوار  األزمات

 يوجد توصيو دقيق لمسئوليات القيادات األكاديمية واإلداريوة لالكليوة وأيضوا لموديرى الوثودات -

(.ح وتم توزيعه علأل األقسال العلميه و األكادمية 8-2/1/1مر ق المستحدثة وهي التوصيو معلت )

(ح وعلى أساس هيا التوصيو  إن معظم أعضواء الكليوة  وى أمواكنهم  9-2/1/1مر ق واإلدارية )

المناسبة لهم والمتفقة مخ الشهادات العلمية الحاصليت عليها والتخصصات الدقيقة لديهم ويتم النقول 

ويوجوود قائمووة لوواإلدارات األساسووية الالزمووة ح  (10 -2/1/1 ووق مرواالنتووداب علووى هوويا االسوواس )

 (. 11 -2/1/1مر ق لتقديم خدمات دعم العملية التعليمية حوالدراسات العليا والبحث العلمأل  )

  الجلدا ضما  وحدا 2/1/2

 ولهوا  ح( 1-2/1/2مر وق ) الكليوة قورارمجلس علوى لنواء انشاسها ثم الجودة لضمان وثدة توجد -

 الئحة لها يوجد كماح مباشرة الكلية عميد إداريا   تتبخ وهى( 2-2/1/2مر ق ) معتمد نظيمىت هيكل

)  لجنوة لكول العمول وتوزيوخ المختلفوة لجانهوا تو حما ك الوثدة أعضاء ومسئوليات سلطات تحدد

  ( .3-2/1/2مر ق 

 زيووارات يووقةر عووت لالكليووة الجووودة المسووتمرلوثدة الفنووى الوودعم لالجامعووة مرك الجووودة ويقوودل -

 2مر ووق ) المركوو  أنشووطةأل  وو أعضوواءالوثدة لعووض واشووراك العموول وورش وتقاريرهووا المتالعووة

ح ( 5-2/1/2مر ووق  )  المركوو  لموودير الجووودة وثوودة مووت  تقريرشووهر تقووديم يووتما حكموو( 1/2-4/
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 مديروثودة ويقودل الكليوة مجوالس  وى الجوودة قضوايا ومناقشوة عورض  وى لدور عال الوثدة وتقول

  وووأل الجوووودة قضوووايا مناقشوووة يوووتم كموووا(. 6-1/2/ 2مر وووق) الكليوووة لمجلوووس قريرشوووهرىت الجوووودة

 منسووقى ةريووق وعووت ح(7-2/1/2مر ووق )  لاالقسووال الجووودة منسووقى مووخ مديرالوثوودة اجتماعووات

 ( .   8-2/1/2 مر ق) أقسامهم مجالس تها  ىمناقشل الجودة قضاياعرض  يتمثيث  قساللاأل الجودة

 والتودري  ح لالكليوة التطووير أعموال ومتالعوة الجوودة لهقا وة التوعية عماللا الجودة وثدة وتقول -

 الوثودة دور يتضحكما  ح لالقسال الداخلية المراجعه أعمال وكيلو التدري ح خطة لمتطلبات ةبقا

 المجتموخح وخدموة العلموأل والبحوث التعليميوة  وى البورامج االعتمواد معوايير تطبيوق موت التأكود وى 

 الكليوةح  لعميود لالمؤسسوة الجوودة و وخ عوت الدوريوة التقارير ية والمادية ح ر خالتعليم والموارد

 ثقا وة نشور الميدانيوة والودعم الفنوى والمتالعوةح ال يوارت أثنواء الجوودة  ومان مركو  موخ التعواون

 التودريس هيئوة أعضواء أداء وتقيويم المقوررات تقيويم آليات تطبيق ،  المستهد ة الفئات ليت الجودة

 وأعضواء والعوامليت رأى الطوالب استبيانات إلسوتطالع إجراءللمعنييت ح  ور عها لنتائجا وتحليل

 .(9-2/1/2مر ق ) المعاونة والهيئة التدريس هيئة

 المستحدثة  للوثدات الوظيفأل التوصيو

     :الخريجيت شئون وثدة

 لشوئون كليوةال لوكيول تالعوة وهوأل الخوريجيت شوئون وثودة للكليوة المحد  التنظيمأل لالهيكل يوجد

 هيكول اعتمواد توم وقود لوالخريجيت الخاصوة الخودمات لتقوديم وتقوول البيئوة المجتموخ وتنميوة خدموة

 (10-2/1/2الكلية)مر ق  للوثدة لمجلس وظيفأل  وتوصيو تنظيمأل

 اللافدي  رعاية وحدا

ئون لشو الكليوة لوكيول تالعوة وهوأل الوا وديت لمتالعوة وثودة للكليوة المحود  التنظيموأل لالهيكول يوجد

 تنظيموأل هيكول اعتمواد توم وقود لالوا وديت الخاصوة الخودمات لتقوديم الوثودة وتقوول خدموة المجتموخ

  (11-2/1/2)مر ق الكلية لمجلس للوثدة وظيفأل وتوصيو
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 وحدا تينلللايا الم للمات  

 لشئون الكلية لوكيل تالعة وهأل تكنولوجيا المعلومات وثدة للكلية المحد  التنظيمأل لالهيكل يوجد

 لمجلوس للوثودة وظيفوأل وتوصويو تنظيموأل هيكول اعتمواد توم وقود البيئوة وتنميوة المجتموخ  موةخد

 (12-2/1/2مر ق الكلية)
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 اخ يار القيادات األكاديمية  3/1  

   أسللب اخ يار القيادات 3/1/1

 واقتوراح المنظموة واللووائح القوانيت سةدرال لالكليةح األكاديمية لقياداتل اختيار معايير و ختم   -

 لتنظويم الخواص 1972 لسونة 49 رقوم القانون مواد نصوص مخ متماشيا القيادات الختيار معايير

 لتعووديالت و ةبقوواح  (2-1/1/ 3مر ووق ) ح(1-3/1/1مر ووق ). واعتمادهووا توثيقهووا وتووم الجامعووات

 ةبقوا لوالتعييت ليكوون األقسوال رسسواءو الكليوة عميود اختيوار تعوديل توم  قود الجامعوات تنظويم قانون

وتسووتخدل القواعوود  ووأل تعيوويت القيووادات التووأل ال  (3-3/1/1مر ووق ) القووانون و ووعها التووأل للمعووايير

 – الوثودات  ات الطوالخ الخواص وامودير –مدير وثدة الجودة  - ينع عليها القانون مهل الوكالء

 مت معلنة االكاديمية القيادات ترشيح  ى المستخدمة المعايير مدير وثدة تكنولوجيا المعلومات ح و

 االلكترونووى. ) والجامعووة الكليووة موقووخ علووى واالعووالن  األقسووال ومخاةبووة الكليووة مجلووس خووالل

 (4-1/1/ 3مر ق

   الرسمية المجالا وممارسات القيادا نمط 3/2

  القيادا أسللب 3/2/1

 مجوالسمجلوس الكليوة و  وأل تالمو ووعا تعورض ثيوث راةيوةقلالديم لالكليوة القيوادة نموط يتسم -

 الكلية مجلس الأل التوصيات وتر خ األصوات لأسلبية الموا قة عليها وتتم شهريا تعقد التأل األقسال

 و وسيرهوا العليوا والدراسوات الطوالب شوئون لجنة مهل المتخصصة اللجان او األقسال مجالس مت

 وثودة او والووكالء العميود موت القسوم الوأل محولوة او األعضواء أثود مت ةل  مصدرها يكون التأل

 و التوودريس هيئووة أعضوواء رأ  السووتطالع اسووتبيانات ويووتم عموولح ح (1-3/2/1 مر ووق) الجووودة

 الكليوة تحورص كما  (. 3-3/2/1مر ق ) ح(2-3/2/1مر ق ) عت نمط القيادة والطالب االدارييت
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 موخ اللقواءات  وأل وأ لالطالب الدور  العميد لقاء  أل  لو ويتم الرأ  وإلداء الطالب مشاركة على

 إلوى الوصوول  وى الحووار أسولوب وتسوتخدل ح(4-3/2/1مر وق ) الدراسأل العال لداية  أل القيادات

 كموا.  العوامليت/ الطوالب/ ومعواونيهم التودريس هيئوة أعضواء علوى استقصواءات وتطبق القرارات

 عودة خوالل تمو الكليوه أداء تطووير  وى المجتمعيوة األةوراع ممهلوى ومقترثوات لآراء القيادة تأخي

 ترسول التوأل الورأى استقصواءات وتطبيوق الرسومية المجالس  ى منهم البعض إشراك تشمل قنوات

  صول وكول اإلدارات قيوادات موخ للقواء لاإل وا ة شوكاوى صوندوق يوجود كموا. لقواءات وعقود ليهم

 للتجواوب آليات تفعيل على القيادة وتحرص ح(5-3/2/1مر ق ) لالكلية العامليت جميخ مخ دراسى

 .التطوير ومتنيرات أولويات لشأن المناس  القرار واتخا  المفتوح الباب سياسة: منها والتفاعل

 مسوتو  علوى التعليميوة البورامج لتطووير محوددة تنفيييوة خطووات الرسومية الكلية مجالس وتضخ -

  ووى مسووئولياتها الرسوومية الكليووه مجووالس وتمووارس.العليووا الدراسووات ولوورامج الجامعيووةح المرثلووة

  تتعلق قرارات عدة اتخا  تم ثيث أداءح مستو  أعلأل يحقق لما والتعلم التعليم قضايا جميخ ناقشةم

 هوويه لويت وموت( 6-3/2/1مر وق )   لالكليوة الرسومية المجووالس خوالل موت  والوتعلم التعلويم لقضوايا

 الكتووووووواب  ووووووووالطح الخصوصوووووووية والووووووودروس الطوووووووالب ثضوووووووور  ووووووووالط :القووووووورارات

 الوتعلمحوالتعلم التعلويم ةورق  وى المعلوموات تكنولوجيوا وتضوميت تودريسال اسوتراتيجياتحالجامعأل

 (11 -7مت  -3/2/1مر قات  الخارجأل والمراجخ التقويم‘  اإللكترونأل

  اإلدارية المهارات تنمية 3/3

  ال دريب 3/3/1

 قودوح(1-3/3/1 مر ق) األكاديمية للقيادات اإلدارية المهارات وتنمية للتدري  خطة الكليه تو ر -

 المناصوو  لشونل مسووتقبال والمرشوحة الحاليووة األكاديميوة للقيووادات التدريبيوة االثتياجووات تحديود توم

وتبلوون نسووبة الوودورات التووأل تووم تنفيوويها للعووال ح(2-3/3/1مر ووق ) العلميووة لألسووالي  و قووا   القياديووة

 مر وق) مت اجمالى عدد الودورات التوى اشوتملت عليهوا الخطوة %72(   2014-2013الجامعأل )
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وتقووووول الكليووووة لووووالورش التدريبيووووة عووووت ةريق:االسووووتعانة لالموووودرليت الموجوووووديت ح (3/3/1-3

اسوتنالل قاعوات الكليوة المجهو ة إلقاموة الوورش مهول ) قاعودة وثودة للكلية  الموارد الياتية حلالكلية

 .(4-3/3/1 مر ق) قاعة الصحة العامة ( -قاعات مجلس الكلية –الجودة 

  دريبال  تقييا مؤشرات 3/3/2

 اإلداريوة المهوارات - لالجامعوات والماليوة القانونية الجوان وقد تم إقامة العديد مت الدورات مهل )

 تقيويم األمتحانوات  – االجتماعوات إدارات -الفعوال االتصوال مهارات - واالعتماد الجودة  مان –

-2013امعى )وقوود للنووت نسووبة مووا تووم تنفيوويه مووت الخطووة التدريبيووة للعووال الجووح(1-3/3/2مر ووق )

مر ق ) (  2012-2011% )100( و 2013-2012%   ى عال )64%  ى مقالل 72( 2014

%  لالنسوبة إلوى اجموالى عودد 60التدريبيوة  نسبة الحاصوليت علوى الودوراتتبلن ح كما  (3/3/2-2

 التودري  و موردودل تم عمل دراسةح ( 3-3/3/2 مر ق) (2014-2013للعال الجامعى ) القيادات

 وانعكاس التعليميه العملية تطوير علأل أثره ينعكس علمأل لشكل المنظومة ادارة كيفيه منها يتضح

 (.4-3/3/2مر ق ) .القيادية الشخصية علأل الدورات هيه اثر

   وال لثيق الم للمات نظا 3/4

   البيانات قلاعد 3/4/1

 لالجامعة الخاص الموقخ وعلى لالكلية الخاص الموقخ على لالمؤسسة الخاصة المعلومات تتو ر -

 قواعود توجود‘ المعلوموات تكنولوجيوا وثودة موت خوالل  تحديهها لصفة دورية  على العمل وجارى

 وةوووالب البكوووالوريوسح وكوووونترول والطوووالبح التووودريسح هيئوووة أعضووواء) لالكليوووة مهووول ليانوووات

 .(  العليا الدراسات

  الذاتي ال مليل تنمية في القيادا دور 3/5

  الذاتية اردالمل تنمية خطة 3/5/1 
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 والمسوتقبلية الحاليوة االثتياجوات  ووء  وأل الياتيوة مواردهوا لتنميوة واقعيوة خطوة الكلية و عت -

 ةريوق عوت الوياتأل التمويول مصوادر تنووع علوأل المؤسسوة  يها تحرص ثيث ح(1-3/5/1مر ق )

 قبول تم الممولة والمشروعات المؤسسة مت المستفيديت ـ األمور أولياء ـ المحلأل المجتمخ أعضاء

 الخطة هيه وترتك . المتاثة المادية واإلمكانات البشرية القو  على  لو  ى الكلية وتعتمد  هيئات

  ات الوثوداتح االعمال لرجال الشخصأل االتصالح الدولأل والتعاون الوا ديت الطالب جيبعلى 

وثووودة االشوووعة ح: وثووودة ةووو  ورعايوووة الحووواالت الحرجةوثووودات 10وعوووددها الخووواص الطوووالخ

 حوثودة منواظير النسواء والتوليود  حوثدة جراثة المناظألحوثدة مناظير الجهاز الهضمألحعيةالمقط

 حوثودة عوالج أموراض قلو  األةفوال  حثدة التشخيع المبكر لالورالح ووثدة البيولوجيا الج ئية

مدعوموة   الحصول على مشروعات حالصماء الندد كيمياء وثدة .i حومرك  التعليم الطبأل المستمر

 مووت لعديوود تدريبيووة لوورامج الووأل لاال ووا ة ح وع التطوووير المسووتمر والتأهيوول لإلعتمووادمشوورمهوول 

 كموا للكليوة التحتيوة البنيوة وترميموات لصويانة التودريبات هويه دخل مت نسبة وتخصع المستفيديت

 (. 2-3/5/1مر ق ) ثديهة أجه ة لشراء ج ء تخصع

  يةوالخدم ا ن ااي  القطاعات معوال فاعل  ال القات 3/5/2

 العالقواتتو وح  2013/2014للعوال   البيئوة تنميوة و المجتمخ خدمة لقطاع معتمدة خطةتوجد  -

 لويت مبرمه لروتوكوالت ( كما توجد1-3/5/2)مر ق  والخدمية االنتاجيه القطاعات مخوالتفاعل 

 (. 2-3/5/2مر ق ) محليا المحيطه والؤسسات الكليه
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 شرحقلق المليية الفيرية و الن 4/1

  اٳلل زام بحقلق المليية الفيرية و النشر  4/1/1

تلتووو ل الكليوووة لحقووووق الملكيوووة الفكريوووة و النشووور لنووواء علوووأل ميهووواق ثقووووق الملكيوووة الفكريوووة و  -

 82الي  تم إعداده   أل  وء قانون ثماية ثقوق الملكية الفكريوة رقوم )  (1-4/1/1مر ق النشر)

ة أخالقيات البحث العلمأل لكلية ة  لنها لمشاركة  لواسطة مجموعة لحهية مت لجن 2002( لسنة 

وتتبوخ  ح (2-4/1/1مر وق خبير  أل ثقوق الملكية الفكرية و تم اعتماد الميهاق  أل مجلوس الكليوة )

الكلية عدة  إجراءات لنشر ثقا ة ثقوق الملكيوة الفكريوة مهول : ةبوخ ميهواق ثقووق الملكيوة الفكريوة 

تنظويم نودوات ح كموا ( 3-4/1/1مر وق ) األقسوال واألداراتلأل رسسواء  أل كتيبات توزع لالكلية ع

علمية لنشر الوعأل القانونأل لحقوق الملكية الفكريوة و ووالط التوأليو و النشور لويت أعضواء هيئوة 

إعوادة ةورح ميهواق ثقووق الملكيوة ح كموا توم  (4-4/1/1مر وق التدريس وجميخ  العامليت لالكلية )

سوواء األقسووال لتوووعيتهم لأهميتووه وتكلوويفهم لعر ووه  ووأل الفكريووة لمجلووس الكليووةح وعر ووه علووأل رس

كتالوة القواعود األرشوادية للتوأليو والنشور لمجلوة ةو  ح كما توم (5-4/1/1مر ق مجالس األقسال )

إعووالن ميهوواق ثقوووق الملكيووة الفكريووة علووى موقووخ الكليووة علووى شووبكة ح (   6-4/1/1مر ووق لنهووا )

هووا إرشووادات للمتووردديت علووأل مكتبووة الكليووة و ووخ ملصووقات وإعالنووات لحالمعلومووات )اإلنترنت(

 (  7-4/1/1مر ق ومستخدمأل الحاسبات لضرورة اإللت ال لحقوق الملكية الفكرية  ) 

ثظوور إسووتخدال كمووا تتبووخ الكليووة عوودة إجووراءات للمحا ظووة علووأل ثقوووق التووأليو والنشوور مهوول :  -

د موخ شوركات  الحاسو   البرامج الجاه ة سير المرخصة علأل أجهو ة الحاسو  األلوأل وعودل التعاقو

التوووأل تقووودل لووورامج سيرمرخصوووة أو منسووووخةح ويوووتم التعامووول لوووالبرامج المرخصوووة موووت شوووركة 

تحديود التصووير موت المراجوخ لحود أقصوى ح(8-4/1/1مر وق ميكروسو ت عت ةريق الجامعوة ) 

اء عدل السماح للعامليت لالكلية لنسخ المصنفات لما يشكل إعتدح صل واثد للمتردديت على المكتبة
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توودريس االجووراءات المتبعووة مووت الكليووة حعلووأل ثقوووق المؤلووو لحمايووة المصوونفات الفنيووة واألدلية

-4/1/1مر وق للمحا ظة على ثقوق الملكية الفكرية  ى مقرر مادة ثقوق االنسان للفرقة الهالهوة )

مرجعيوة الستشعار الكلية اثتمالية انتهاك ثقوق الملكية الفكرية مت القائميت على ليخ الكتو  الح(9

داخل الكليةح  تم صوياسة العقوود  موخ المكتبوات الموؤجرة لفنواء الكليوة لالصوورة التوى تحوا   علوى 

لجنووة خوالل تم متالعوة تنفيوي هويه االجوراءات موت يو وح(10-4/1/1مر وق ثقووق الملكيوة الفكريوة )

ة تووم إسووتطالع رأ  المعنيوويت عووت موود    اعليووح كمووا (11-4/1/1مر ووق ثقوووق الملكيووة الفكريووة )

اإلجراءات التأل تتبعها المؤسسة للمحا ظة علأل ثقوق الملكيوة الفكريوة موت خوالل اسوتبيان التخوا  

اإلجراءات الالزمةح  ومت أهم نتائجه أن أعضاءهيئة التدريس يورون أن الكليوة تقوول لنشورالوعى 

لحقوووق الملكيووة الفكريووة لصووورة جيوودةح وأن هوويه اإلجووراءات تسوواعد علووى المحا ظووة علووى ثقوووق 

مر ووق لملكيووة الفكريووةح وأنهووم يؤيوودون توودريس مووادة ثقوووق االنسووان للطلبووة لنشوورالوعى ليوونهم. )ا

4/1/1-12 ) 

 الممارسات ال ادلة واألل زام بأخالقيات المهنة   2/ 4

 ضما  ال دالة وعدم ال مييز   4/2/1

ضداء هيئدة توجد بالكلية إجراءات محددة ومعلنة لضمان العدالة وعددم التمييدن بدين الطد الب  أع

تطبيددق اجددراءات لضددمان العدالددة وعدددم    حيددي يددتم  التدددريس  الهيئددة المعاونددة   اإلداريددين

تدم إعدداد وثيقدة تقيديم حيدي لضدمان العدالدة  قواعد خاصة بدالتقييم التميينبين الطالب من أهمها:

ات القواعددد: اإلمتحاندد تضددمنت عدددد مددنالطددالب فددى اإلمتحانددات التحريريددة والشددفهية والعمليددة 

التحريرية توضع بواسطة لجنة ثالثية من األسداتذة العداملين بالقسدم   ويدتم وضدع نمدوذج إجابدة 

في اإلمتحانات الشفهية ال يعلدم الطالدب   لجميع أسئلة االمتحان على أن يلتنم كل المصححين به

ضاء أو الممتحن بلجنة اإلمتحان إال صباح يوم التقييم  وتتكون لجنة الشفوى من عضوين من أع

اإلمتحاندات اإلكلينيكيدة/ العمليدة تدتم   هيئة التدريس فدى نفدس اللجندة ويشدتركان معداا فدى التقيديم 

تشددكيل لجنددة لتقيدديم االمتحانددات واسددتقبال شددكاو    OSCE/ OSPEبطددرق تقيدديم موضددوعية  
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قواعد خاصدة بدالكنترول  إعتذارعضو هيئة التدريس عن االمتحانات إذا كان له أقارب  الطالب

 )سددتخدام األرقددام السددرية   تصددحيح ورقددة اإلجابددة بددحكثر مددن ممددتحن حسددب نمددوذج اإلجابددة: إ

 (1-4/2/1مرفق

 ر تووثيوث  كما تطبق  ى الكلية قواعد محددة لضمان عدل التميي  ليت أعضواء هيئوة التودريس : -

زيوخ توحالفرص المتكا ئوة  وأل الترقيوات والبعهوات  ءعضواء هيئوة التودريس ةبقوا لالئحوة الجامعوة 

اإلشراع علأل رسائل الماجستير والدكتوراه لما يضمت تساو  عودد الرسوائل لويت جميوخ أعضواء 

-4/2/1مر ووق موثقوة ومعتموودة موت لجنووة شووئون الدراسوات العليووا ) موت خووالل آليووة هيئوة التوودريس

آلية موثقة ومعلنة مت لجنوة شوئون  ألعضاء هيئة التدريس عت ةريقتوزيخ األعباء الدراسية ح(2

نظال لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ح (4-4/2/1)مر ق  (3-4/2/1مر ق ب )الطال

الجامعة والئحة الكلية ولعد عمل دراسة  مجلسثس  قواعد حتكليو المعيديت ( 5-4/2/1مر ق )

 2010للهرل الوظيفى لالكلية و لو قبل و خ الخطة الخمسية لتعييت المعيديت مت العال الجوامعى 

 (6-4/2/1مر ق ) 2015-

توزيوخ توجد لالكلية إجراءات محوددة ومعلنوة لضومان العدالوة و عودل التمييو  لويت العوامليت: كما  -

(ح  ثيوث يوتم التعيويت 7-4/2/1مر وق والنقول و الترقيوات  )  حأعباء العملح والحوا    والمكا أت 

لوأل جميوخ العوامليت (ح وتطبوق شوروة الترقيوة ع8-4/2/1مر وق واإلختيار ةبقا لوثيقوة معتمودة ) 

-4/2/1مر وق ح كما يتم تقييم العامليت ةبقا لوثيقة معتمودة )اللوائح والقواعد المنظمة ليلو ثس  

(  ويتم إةالع كل  رد لنتائج تقييمه ومت ثقه التظلم  يما جاء له.  وأيضا  توجد آلية معلنة لرلط 9

جووراءات تصووحيحية لمعالجووة أى ويووتم إتخووا  إح ( 10-4/2/1مر ووق ثوووا   اإلداريوويت لاإلنتوواج ) 

( ثيوث 11-4/2/1مر وق ممارسات سير عادلة ثيث  يوجد لالكلية آلية معتمدة لتلقوى الشوكاوى ) 

يوجد  صندوق خاص لالشكاو  والمقترثات لمودخل الكليوة  ويوتم  تحوه لصوفة دوريوة واإلةوالع 

و المقتووورح علوووأل الشوووكاو  عوووت ةريوووق لجنوووة معتمووودة  ويوووتم إخطوووار األ وووراد لنتيجوووة الشوووكو  أ
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( ح كموا  يووتم عوورض لعووض الشووكاو  علووأل 12-4/2/1مر ووق والقورارات المتخووية لحوول المشووكلة )

اللجنووة المختصووة أو مجلووس الكليووة لبحووث أسووباب ثوودوثها وأليووات التنلوو  عليهووا  ح وقوود تووم إتخووا  

إجراءات تصحيحية  أل الكلية لمعالجة لعض الممارسات سير العادلة ومنها إعوادة رصود درجوات 

(. وتوجوود أيضووا  صووناديق لتلقووأل 13-4/2/1مر ووق اق الطووالب المتظلموويت مووت درجوواتهم   )أور

شكاوى  ى  األقسال العلمية المختلفوة و لوو لسورعة البوت  وى مشوكالت الطوالب موخ األقسوالح وتوم 

تشكيل لجنة الحكماء لنظر  ى شكاوى أعضاء هيئة التدريس وتفعيل ميهاق ثقوق الملكية الفكريوة 

(4/2/1-14 ). 

 األخالقيات المهنية      4/3

 ممارسات أخالقيات المهنة   4/3/1

-4/3/1مر ق )  مت مجلس الكلية يوجد لالكلية دليل لميهاق أخالقيات الممارسات المهنية معتمد -

( يلتوو ل لووه جميووخ أعضوواء الكليووة ويتضوومت الميهوواق الممارسووات األخالقيووة للوظيفووة علووأل كا ووة 1

وقد تم نشروإعالن  الميهاق مت خالل كتي  تم توزيعوه علوأل  ح ولحهية( المستويات )ةبية وتعليمية

العووامليت لالكليووة واألقسووال العلميووة  ووأل كليووة الطوو  المعنيووة لتوودريس أخالقيووات المهنووة وأخالقيووات 

(ح كما تم نشرنسوخة إلكترونيوة علوأل الموقوخ االلكترونوى للكليوة ح وتوم 28-4البحث العلمى )وثيقة 

 (.      2-4/3/1مر ق للتوعية لأخالقيات البحث العلمى  ) ورشةعمل 2عمل عدد 

مر وق توجد لالكلية لجنة أخالقيات البحث العلمى  لرئاسة وكيل الكلية لشوئون الدراسوات العليوا ) -

( ح وتسواعد هويه اللجنوة  وى المراجعوة 4-4/3/1مر وق ) 2009( التى تعمول منوي عوال  4/3/1-3

  الطبية وجعلها متوا قة مخ القواعد األخالقيوة الدوليوة للبحوو  العلمية وأخالقيات األلحا  للبحو

العلمية مما يؤدى لحماية المر ى والباثهيت والمؤسسة العلمية ويساهم  ى  مان تع يو  كراموة 

وثقوووق وسووالمة المشوواركيت لالبحووث. واليووتم الموا قووة علووى إجراءالبحووث إال لعوود موا قووة اللجنووة. 

ل إتفاقيوة تعواون مشوترك لويت كليوة الطو  جامعوة ال قوازيق وكليوة كما تم عمح ( 5-4/3/1مر ق )

ة  جامعة لنها لخصوص تبادل األ كار والخبورات الخاصوة لأخالقيوات مهنوة الطو  وأخالقيوات 
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( 6-4/3/1مر ق البحث العلمى وةرق دعم ونشر وتطبيق  لو  ى محا ظتأل الشرقية والقليولية )

لية  ى التعامل مخ الممارسات التوى ال تتفوق موخ أخالقيوات كما توجد اجراءات رسمية  تتبعها الكح 

وتعلووت الكليووة ح ( 7-4/3/1مر ووق المهنووة مهوول الئحووة الجوو اءات للممارسووات  ووى ثووق الكليووة  )

المعلومات التأل تنطأل أنشطتها المختلفة داخليا علأل موقعها األلكترونأل لعد مراجعتها عت ةريوق 

(  ح ويتم نشر هويه المعلوموات  وأل 8-4/3/1مر ق ميد ) لجنة متالعة صحة المعلومات لرئاسة الع

وسائل متنوعة  تتمهل  أل لوثوة االعالنوات لالكليوة وكتيبوات يوتم توزيعهوا علوى األةوراع المعنيوة 

 داخل الكلية وخارجهاح كما يتم تحديث هيه المعلومات ةبقا  للمتنيرات المختلفة.
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 ء         تنمية القيادات و تقييا ا دا5/1

 تنمي  القيادات ا داري  وال املي   5/1/1

توم تحديود االثتياجوات التدريبيوه للعوامليت الكليوة لتنميوة المسوتوى المهوار  للجهواز اإلدار  عوت  -

ةريق مقالالت مخ مجموعة ممهلة مت القيادات االدارية والمووظفيت وو وخ استقصواء مصومم توم 

( ولتحليوول االسووتبيان 1-5/1/1مر ووق عووامليت لالكليووة )تطبيقووه علووى مجموعووة مووت االداريوويت وال

مر ووق واسوتنباة نتائجووه تووم تحديوود أهوم االثتياجووات التدريبيووه لالداريوويت ثسو  اسووتطالع ارائهووم )

لووورش العموول تتضوومت مهووارات اداريووة  2015نهايووة عووال ثتووى و تووم عموول خطووة  ح(5/1/1-2

ومووت أمهلووة البوورامج التووى تووم  ح(3-5/1/1مر ووق وسوولوكية و نيووة ةبقووا لمتطلبووات خطووة التطوووير )

ساسوووية وإدارة االزموووات مهوووارات الحاسووووب االلوووى اال 2014ثتوووى نهايوووة عوووال  التووودري  عليهوووا

حمهووارات التواصوول االدارى واعووداد وكتالووة التقوواريرح اداره الوقووت و وونوة العملحوالكوووار  

هوارات المعمليوة والتودري  االسالي  الحديهة الدارة المكتباتحادارة االجتماعات والموؤتمرات والم

-5/1/1مر وق ( كما تم عمل تقرير عت ورش العمل لعد التنفيوي )4-5/1/1مر ق ) على االجه ة

ولالتوالأل الوقووع  لاالقسوم االداريوةوثدة الجودة لقياس مردود التدري  علوى المتودرليت  قامت( 5

تالعوة لقيواس أثرالودورات متقارير  عمول تومو حعلى تحست أداء المتودرليت تبعوا للبرنوامج التودريبأل

 (. 6-5/1/1مر ق ) حالتدريبية على أداء الموظفيت

 نظا تقييا أداء القيادات ا دارية و ال املي   5/1/2

 47 العامليت المودنيت لالدولوة  يتم اختيار وتعييت القيادات االدارية لالكلية و العامليت و قا لقانون -

د و اعالن وثيقة تشمل معاييراختيار وتعييت وترقية وقد تم اعتما (1-5/1/2مر ق ل )1978لسنة 

( لعوود مناقشووتها مووخ مجموعووة ممهلووة مووت 2-5/1/2مر ووق )القيووادات االداريووة الخاصووة لالكليووة 
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 وتم اعالنها على الموقوخ الكلية تم تفعيلها  ى اختيار أميتو االدارييت واعتمادها  ى مجلس الكلية 

( 3-5/1/2مر وق كوان يوتم لتقوارير سورية ) العوامليت لالكليوة  قودأما تقييم اداء ح  االلكترونى للكلية

ولاسوووتطالع آراء لعوووض القيوووادات واالداريووويت رأوا أن هووويه التقوووارير سيووور  2010ثتوووى سووونة 

مو وعية تفتقد الشوفا ية وقود تعتمود علوى المجوامالت والمحالواة أثيانوا أو التعسوو اثيانوا أخورى 

ولوويا تووم عموول دراسووة السووتحدا  معووايير كميووة ونوعيووة  هووى التعتموود علووى معووايير محووددة عادلووة  

مبتكرة لتقييم  أداء العوامليت والقيوادات االداريوة وتوم عقود اجتمواع موخ عينوة ممهلوة موت القيوادات و 

 2012 وى موارس االدارييت والعامليت الستطالع آرائهم  يها ثيث تمت الموا قة عليها واعتمدت 

 2014عووال ثتووى ( وتووم تفعيلهووا 4-5/1/2مر ووق للكليووة )وتووم اعالنهووا عبوور الموقووخ االلكترونووى 

 (. 5-5/1/2مر ق )

وتقول الكلية لاالستفادة مت الموارد البشرية المتاثة لكفاءة ثيث تم توزيخ الموارد البشورية و قوا  -

-5/1/2)  لالثتياجات الفعلية إلدارات الكلية وكل  ى مكانه المناس  وثسو  مؤهالتوه وخبراتوه 

 ى وظيفة سير متوا قوة موخ مؤهلوه  تتويح لوه الكليوة االلتحواق لالودورات التدريبيوة  ( أما مت عيت6

التووى تؤهلووه ألداء وظيفتووهح  وقوود تووم انشوواء قاعوودة ليانووات لووالمؤهالت والخبوورات المتاثووة لالكليووة 

(5/1/2-7.)  

 الرضاء اللظيفي   5/2 

 قياس الرضاء اللظيفى  وسائل 5/2/1

لقياس مستوى الر اء الووظيفى وتوم توزيوخ االسوتبيان علوى  2011عال تم و خ استقصاء  ى  -

(  ولعد التحليول  االثصوائى تبويت  أن 1-5/2/1مر ق مجموعة مت العامليت و القيادات االدارية )

معظم الموظفيت سير را يت عت الرات  االساسى لالنسبة لمهوامهم ولالنسوبة لالسوعار وصورثوا 

ال تشوجعهم علوى زيوادة مجهوودهم كموا أن معظمهوم قورروا أن أن الحوا   المالية التى يتقا وونها 

رئيسهم المباشر ال يتعامل معهم لشفا ية وأنه ال يأخي أ كارهم وآراءهوم لعويت االعتبوار عنود اتخوا  

القرار وأنه اليطور مت أدائهم وال ي يد مت خبراتهم العملية وأ ا وا أن مكوان العمول سيور موريح 
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ة لتنفيوي االجوراءات التصوحيحية لر وخ مسوتوى الر وا الووظيفى تم عمل خطة عمل محودد و وأمت

وقود توم عمول اجتماعوات  ح(2-5/2/1مر وق ) ج ء كبيور منهوا للقيادات االدارية والعامليت وقد نفي

( 3-5/2/1مر ووق ) قسووال االداريووة والعووامليت لالكليووةلصووورة دوريووة مووخ موودير الكليووة ورسسوواء اال

ى الر ووا الوووظيفأل لإلداريوويت  كصوورع مكا ووات تعويضووية و لووو التخووا  القوورارات ل يووادة مسووتو

ح وتوو ير االثتياجوات التكنولوجيوة داخول الكليوة (4-5/2/1مر ق للعامليت عت جهود سير عادية )

مسوتوى الر وا الووظيفى ووجود  يهوا تحسووت ل  دوريووة اتتوم عمول دراسوح كموا (5-5/2/1مر وق )

ر ا االداريويت عوت الحوا   الموالىح  مهل: يتللقيادات االدارية والموظف  لمستوى الر ا الوظيفى

الخدمات  ح وعت  المعاملة لاثترال مت رئيسهم المباشر ووجود تقديرعند القيال لعمل ا ا ى وعت

لوديهم المعلوموات و البيانوات الكا يوة للقيوال ح وأن التى تقدمها ادارة الموارد البشرية و اإلدارية لهوم

لدراسة الر ا الوظيفى ووجد  تم عمل دراسة ثديهة  2014و ى عال  (6-5/2/1مر ق ) .لالعمل

ومووت أمهلووة للقيووادات االداريووة والموووظفيت   لمسووتوى الر ووا الوووظيفى ملموووس  يهووا تحسووت

%( ولديهم المعلومات و البيانات كا ية للقيوال لالعمول  90.3:الصالثيات كا ية التخا  القرار ) لو

المعاملووة لوواثترال مووت رئيسووهم ح%(89.8ة )الشووعور لاألمووان الوووظيفى  ووى المؤسسووح%(92.6)

الخودمات ح%(89.4التعبير عت رأيهوم لحريوة و لودون خووع موت رئيسوهم )ح%( 94.2المباشر )

ر ا االدارييت عت الحوا   ح%(91.2التى تقدمها ادارة الموارد البشرية و اإلدارية مر ية لهم )

ة  ى ثالة الظروع الشخصية الطارئو قيال المؤسسة لتقديم المساعدة ح%(84.7المالى لهيا العال )

-1-2-5)وثيقة %(79.3أسلوب الهواب للمحست و العقاب للمسيىء متبخ  ى العمل )ح%(74.5)

7).  

 :  دور المؤسسة فى تحسي  الرضاء اللظيفى 5/2/2

لناء على اللقاءات مخ قيادات وموظفى الكلية وكيا تحليل االستبيانات لقيواس الر واء الووظيفىح   -

الر اء الوظيفى لديهم لعض التوصيات والمقترثات لحل الجوان  السلبية لر خ مستوى  ُو عت
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ور وخ الحود األدنوى لألجوور وكويا  و خ هيكل جديد لألجور والمرتبوات ( مهل: 1-5/2/2مر ق )

ثوول مشووكالت الترقيووات وموونح ح  مراعوواة زيووادة األجووور سوونويا لووالتواز  مووخ ارتفوواع األسووعار

تحقيوق ح وصرع الحووا   للعوامليت أسووة لموا يوتم لبواقأل الجامعوات المصوريةالعالوات التشجيعية 

الخوودمات الطبيووة تحسوويت مسووتوى حمبودأ المسوواواة  ووأل صوورع المكا ووأت الماليووة لمختلووو اإلدارات 

توو ير العمالوة الكا يوة ح انتخاب القيادات االداريةح و خاصة منص  مدير الكليوةحالمتاثة للموظفيت

تطبيوق سياسوة البواب ح لعمل على التطووير المسوتمر للعوامليت وزيوادة خبوراتهماح لكل قسم أو ادارة

المفتوحح وكيلو االهتمال لالمشاكل التى تعترض سوبيل المووظفيت و العوامليت و العمول علوى ثلهوا 

(  2-5/2/2مر ووق تحسوويت ظووروع العموول  وومت خطووة االثووالل و التجدلوود لالكليووة  ) وتووم حلجديووة

% اسووة لبواقى الجامعوات 150الحووا   لجميوخ العوامليت لالكليوة الوى وكيلو و خ مقتورح ل يوادة 

مر ووق % أسوووة لوووزارة الترليووة والتعلوويم )7% الووى 3وزيووادة ثووا   نسووبة مكا ووأة االمتحانووات مووت 

كما تم االتفاق على اجراء لقاءات دورية لمدير الكلية مخ  مديرى وموظفى االدارات  ح(5/2/2-3

( لمناقشوة 4-5/2/2مر وق وب أو أكهر مت وثدة  ومان الجوودة )لأجندة عمل محددة يحضره مند

نتائج قياس الر ا الوظيفى للعامليت لالكلية وو وخ االجوراءات التصوحيحية الالزموة وموت خوالل 

 (5-5/2/2مر وق لالرتقواء لمسوتوى الر وا لودى المووظفيت ) ءليات تم و خ خطة معتمودة هيه ا

 (.6-5/2/2مر ق )تنفيي الباقى  ويتموتم تنفيي لعض منها 
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 كفاية الملارد المالية والمادية  6/1

 كفاية الملارد المالية والمادية  6/1/1

مر وق )  واالنفواق مت مجلوس الكليوة تحودد لنوود ومصوادر التمويول معتمدةمالية توجد موازنة 

 123إلووأل  2009/2010مليونووا عووال  45(  وقوود تطووور زيووادة ثجووم التمويوول مووت  6/1/1-1

ولهيا تعتبر الموارد المالية المتاثة سونويا  ح ( 2-6/1/1مر ق )  2014/ 2013ا عال  مليون

ومحاولوة موت الكليوة لمضواعفة المووارد ح للكلية كا يوة لتحقيوق رسوالتها وأهودا ها اإلسوتراتيجية

إسووتحدا  :مهوول خووالل السوونوات األخيوورة ح  قوود تووم لعووض المجهووودات لتنميووة الموووارد الياتيووة

 3-6/1/1مر وق ) عاية الوا ديت لتبسيط وتيسير نظم جيب  الطالب الوا وديت وثدة ر وتفعيل

إيجوار وثودات ح  (4-6/1/1 مر وق) إستحدا  وتفعيل مرك  اإلثصاء لأللحوا   الطبيوة ح  (

الدورات التدريبيوة ح (5-6/1/1مر ق ) ى ورش العمل والؤتمرات العلمية  الفيديو كونفرانس

زيوادة الودخل موت خوالل دعوم الوثودات  ات ح (6-6/1/1 قمر و)ألةباء وزارة الصحة لوأجر 

مهل  ح المشروعات الممولة محليا مت وزارة التعليم العالى  (7-6/1/1 مر ق)الطالخ الخاص 

ح مشوروع اعتمواد وثودة الكشوو المبكور لوالورال مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتمواد

علووى عوودد مووت المشووروعات مووت الحصووول و و مشووروع البيولوجيووا الج يئيووة EGACمووت  

مر وق )  والموول موت صوندوق البحوث العلموى لالجامعوة  قدرات البواثهيت ولناء  مشروع دعم

) لتنميووة الموووارد الياتيووة لمجلووس الكليووة  خطووة معتموودة  ويووتم كوول  لووو مووت خووالل(  6/1/1-8

 (  9-6/1/1مر ق 
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 كفاية ومالئمة المبانى 6/1/2

 مسوطح اجموالأل تبلونثيوث  (1-6/1/2مر وق ) أنشوطة الكليوة  تتناس  مساثة المبوانأل لممارسوة -

( لاال وا ة األقسوال األكاديميوة وتتضمت المبنأل االكاديمأل ) لوه  ,2ل 14000 والمستشفيات الكلية

كما انه تم تخصويع ح مبانأل المستشفأل الجامعأل التأل يدرس  يها ةالب المرثلة االكلينيكية   الأل

ولوويلو تصووبح المسوواثة اءن مبنووأل إدار  لموووظفأل الكليووةح للكليووة ولووه  2ل 10800مسووطح قوودره 

وهوويا يتماشووأل مووخ مواصووفات  ح 2ل( 14) 2013/2014عووال  ووى اإلجماليووة المخصصووة للطالوو  

ويتم تقسيم الد عات إلى مجموعات ومد اليوول الدراسوأل لتحقيوق اسوتيفاء متطلبوات  Norms الهيئة

مر ق ) والمعامل   خل المدرجات وقاعات الدرسالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد دا

موت خوالل تنفيوي  و موت تهويوة وإ واءة 2013/2014وقد تحسنت ليئة العمل لالكلية ح (6/1/2-2

 مشووروع التطوووير المسووتمروتووم االسووتفددة مووت  خطوووات اإلثووالل والتجديوود و قووا للجوودول ال منووى

األنشوطة األساسوية للكليوة موت  توى توتم لهوااللتحسويت البيئوة  والموازنة االستهمارية لالبواب السوادس

 (. 3-6/1/2مر ق ثيث العملية التعليمية والبحهية واإلدارية ) 

وتتوووا ر لووودى المؤسسوووة تجهيووو ات ومعوودات لتحقيوووق األموووت والسوووالمة  ووأل مبانيهوووا موووت قاعوووات 

 المحا رات والمعامل الطاللية والبحهية وممرات ومكاتو  إداريوةح ثيوث توم تركيو  شوبكة انويار

ثريق لمعامل وقاعات التدريس كما يوجد عدد كا ى موت ةفايوات الحريوق وخوراةيم األةفواء  وى 

الكلية حوقد تم استكمال العالمات االرشادية المناسبة لتحقيوق األموت والسوالمة أل وراد الكليوة ح وتوم 

ت تدري  العامليت علأل اسوتخدال الوسوائل و االجهو ة الخاصوة لواألمت و السوالمة موت خوالل دورا

(. كما تقول وثدة األزمات والكووار  لنشور  4-6/1/2مر ق نظمتها وثدة األزمات والكوار  ) 

الوعى ليت العامليت وتدريبهم على السلوك األمهل  وى ثالوة األزموات والكووار  القودر   ثسو  

ق مر ودليول إدارة األزموات والكووار  )   القوانيت واالجراءات العامة لألمت والسوالمة ح وتوزيوخ

كما توجد سياسة للتعامل مخ النفايوات البيولوجيوة الخطورة الناتجوة عوت المعامول مهول (.  6/1/2-5

وتسووعى الكليووة جاهوودة ح( 6-6/1/2) معموول البوواثولوجأل والكيمياءالحيويووة والكلينيكووال لوواثولوجأل 
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متالعوة للحفاظ على النظا ة  ى جميخ مبانيها والراز المساثة الخضراء لها ح كما تم تشكيل  ورق ل

النظا ة الكلية لصفة عامة ونظا ة دورات المياه لصفة خاصة يشترك  أل هويه الفورق مودير الكليوة 

مت مجلس ومعتمدة  (. وتوجد خطة موثقة 7-6/1/2مر ق ومدير الصيانة وممهليت عت الطلبة  ) 

  .( 8-6/1/2لدعم وصيانة البنية التحتية )  الكلية

   ال سهيالت المادية 6/2

 هيالت ممارسة األنشطة الطالبيةتس 6/2/1

يتوا ر التمويل الالزل لممارسة األنشطة الطاللية عت ةريق مي انية اتحاد الطلبة ومت صوندوق  -

( مخ توا ر  لعض األماكت المناسبة كقاعات االجتماعات الخاصة 1-6/2/1مر ق تكا ل الطالب )

ة العلمية  ى مبنى مودرج الطوالب ومقور لاألسر الطاللية واللجان المختلفة . كما يوجد مقر للجمعي

آخر إلتحاد الطلبة ح ويوجد أيضا أماكت للمعارض التى يقيمها الطالب و كل هويا معلوت و منشوور 

يتم االستعانة لاألماكت المناظرة على مستوى الجامعة و ح( 2-6/2/1 ى دليل  االنشطة الطاللية )

ت تعاون مخ  كل مت كلية الترلية الريا ية لروتوكوال ى إةار  األنشطة الريا يةكا ة ممارسة ل

وناد  لنها الريا أل إلستقبال الطلبة  ى مواعيد محددة للتدري  على مختلو األنشوطة الريا وية 

 (.  3-6/2/1مر ق )

 :األاهزا والم دات والم امل 6/2/2

لحاسوبات   وأل ا ثيث ان عوددح لمتاثة لالكلية مخ أعداد الطالب تتناس  أعداد الحاسبات اءلية ا  -

ولهوويا  1739يبلوون  2013/2014و عوودد ةلبووة البكووالوريوس لسوونة  41معموول الكمبيوووتر يبلوون  

اسووتخدال الطالوو  الحاسوو   ووأل اموواكت هوويا لاال ووا ة ةال . 42يصووبح النسووبة ثاسوو  واثوود لكوول 

دعووم المعموول لوواجه ة اخوور  وتتناسوو  أيضووا أعووداد الحاسووبات المتاثووة  و يووتماخوور  مهوول المكتبووة 

سة لالكلية مخ إجمالى عودد أعضواء هيئوة التودريسح وأثيانوا يوتم التنلو  علوى نقوع لعوض لالمؤس

 (1-6/2/2مر ق )الحاسبات لإستخدال اجه ة الحاسبات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس 
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ثيث تقوول هويه الوثودة لتلبيوة ةلبوات االدارات واألقسوال والمعامول   ITويوجد لالمؤسسة وثدة  -

كموا توجود صويانة دوريوة لألجهو ة ح األجه ة و ت ويدها لالبرامج األصلية  يما يخع أعطال هيه

التعليمية )مهل الحاسباتح  وأجه ة العرض داتا شوح أجه ة المعامل حالسوبورة اليكيوة( موت خوالل 

)مر ووق  القووديم منهووا يووتم اصووالثه عنوود األعطووالوالمبرمووة  مووخ الشووركات المتخصصووة   العقووود

6/2/2-2.) 

 يا الم للمات تينلللا  6/2/3

-6/2/3مر وق يوجد للكلية موقخ على الشبكة العنكبوتية الدولية لاللنتيت العرليوة و األنجلي يوة ) -

( ويووتم تحديهووه لصووفة مسووتمرة كمووا يووتم إنشوواء مواقووخ الكترونيووة لألقسووال العلميووة والطووالب علووى 1

بووة و مركوو  التعلوويم وتتوواح خدمووة االنترنووت للطووالب  ووى معموول الكمبيوووتر والمكت حسووير ر الجامعووة

اسووتكمال شووبكة األنترنووت لالكليووة   لتنطووى جميووخ  توومو  الطبووى المسووتمر وكوويلو  ووى وثوودة الجووودة

تتوو ر المعلوموات ح و(2-6/2/3مر وق األقسال األكاديمية و تنطية الكلية لشبكة انترنت السولكى )

كا ة أنشوطة  الكليوة الخاصة لالكلية على الموقخ الخاص لها وعلى الموقخ الخاص لالجامعة تشمل 

 (.  3-6/2/3مر ق مت خالل وثدة تكنولوجيا المعلومات )
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  خطة خدمة المج مع وتنمية البيية7/1

 ال لعية بخدمة المج مع وتنمية البيية  7/1/1

معتمودة لمجلوس  للتوعيوة لأنشوطة خدموة المجتموخ وتنميوة البيئوة  عديودة  يوجد للكلية  ممارسوات -

موجهة لكل مت الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العامليت و ( 1-7/1/1ر ق الكلية )م

 لعوض عت للكلية والجامعة االلكترونى الموقخ على االعالنمنها  األةراع المجتمية  ات العالقة

 ملصوقات لكليوة الطو  البشورىح و البيئوة تنميوة و المجتمخ قطاع يقدمها التى والخدمات  االنشطة

 الكلية للفئات المختلفة موت الخورجيت موت خوارج الكليوة حوعقود تعقدها التأل التدريبية راتالدو عت

 التوأل الخدمات و لالكلية المعامل عت مطوية البيئة واعداد تنمية و لخدمة المجتمخ للتوعية ندوات

 الكليوة )مر وق تقودمها التوأل الخودمات عوت الكلية لمحيط الرسمية للجهات خطالات توجيه تقدمها و

7/1/1-2) 

 الخطة واح يااات المج مع  7/1/2

 هاذ  تلباي خطاة بعمال تقاوم حتاي المحايط للمجتما  الحقيقياة االحتياجاات لمعرفاة الكلياة باساتمرار تساعى -

( 2013/ 2008خطوووة خمسوووية  لخدموووة المجتموووخ وتنميوووة البيئوووة ) توووم و وووخومااان ثااام االحتياجاااات 

خطوة تنفيييوة لخدموة تصوميم  تم  2010 ح و ى عال(1-7/1/2مر ق مجلس الكلية ) واعتمدت  ى

لنوواء علووى  دراسووة االثتياجووات الحقيقيووة للمجتمووخ المحوويط  2010/2013المجتمووخ وتنميووة البيئووة 

(ح  ثيث تم عمل قوائم استقصاء لعينة موت أعضواء المجتموخ المحلوى ومنظموات 2-7/1/2مر ق )

مر ووق الكليووة  ووى توودعيمها )سوووق العموول لتحديوود أهووم االثتياجووات الالزمووة والتووى يمكووت أن تسووهم 

-7/1/2مر وق(ح وقد تم اعتماد دراسة اثتياجات المجتموخ المحويط  موت مجلوس الكليوة )7/1/2-3
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لحيوث ئوة  لخدموة المجتموخ وتنميوة البي 2013/2014ثديهة للعال الجوامعى خطة  وتم و خ (.  4

خدموة   وى مجوال 2012/2017 جيةيالخطوة التنفيييوة للخطوة االسوترات تتوا ق أنشطتها مخ أنشطة

ومووت امهلووة الممارسووات الفعليووة لتطبيووق خطووة خدمووة ح (5-7/1/2مر ووق )ئووة المجتمووخ وتنميووة البي

انشاء وثدة ادارية خاصة لخدمة المجتمخ وشئون البيئة و الوثدات  ات الطوالخ الخواص المجتمخ:

تمواد الهيكول تم اعتمواد قورار االنشواء واعوعمل هيكل تنظيمى لها  وتحديد مسئوليات ا رادها وقد 

تقديم خدمة ةبيوة مجتمعيوة وح  (6-7/1/2مر ق )2010 التنظيمى لها مت مجلس الكلية  أل  يولية

-7/1/2مر ووق )عوت ةريووق مستشووفيات لنهووا الجامعيووة لعياداتهوا التخصصووية و أقسووامها المختلفووة 

 ح(8-7/1/2مر ق تقديم خدمة ةبية مجتمعية  متمي ة عت ةريق الوثدات  ات ةالخ خاص )ح(7

عقد الندوات والموؤتمرات ح(9-7/1/2مر ق )لمشاركة الطالب و األساليخ األقليمية القوا ل الطبية

تقوووديم استشوووارات وثووول المشوووكالت ح (10-7/1/2مر وووق والووودورات التدريبيوووة وورش العمووول )

                                               (.11-7/1/2مر ق )التعاون ولروتوكوالت  المجتمعية لالتعاون مخ اةراع المجتمخ المختلفة

 تفاعل المؤسسة مع المج مع  7/2

  مشاركة األطرا  المج م ية فى مجالا المؤسسة 7/2/1

ومودير مركو  الحوا  الكبود تشارك لعض االةراع المجتميوة  )وكيول وزارة الصوحة لالقليوليوة  -

وكويالو لجنوة أخالقيوات البحوث (  ى مجالس الكلية لطنطا ورئيس منطقة القليولية للتأميت الصحى

ح و ى ثالة سياب لعض األعضاء العلمى ويشاركون لالحوار والمناقشة وتقديم اال كار والخدمات

مر وق )  أرائهومالعالمهم لالقرارات المتخوية واستقصواء  المنبهقة يتم ارسال مجلس الكلية واللجان

عيووة المنبهقووة عووت الوثوودة وتشووارك لعووض األةووراع المجتمعيووة  ووى الرالطووة المجتم (7/2/1-1

مشواركة مهل: تشارك األةراع المجتمعية أيضوا  أ   وى أنشوطة المؤسسوة ح كما(2-2/1)األدارية 

المشواركة  وى  ح(3-7/2/1مر وق لعض االةراع المجتمعيوة  وى تودري  ةوالب الفرقوة الرالعوة )

يت عوال نقالوة وأمو لحضور وكيل وزارة الصحة لالقليوليوة ةلبة لرنامج البكالوريوس ثفل تخرج 

المشوواركة  ووى ملتقووى للتوظيووو مووت ح(4-7/2/1مر ووق وأوليوواء أمووور الطلبووة )  االةبوواء لالقليوليووة
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لطوو  لنهووا تحووت  عنوووان مسووتقبل  خووالل المووؤتمر السوونوى السووادس للجمعيووة العلميووة الطالليووة 

 لوو لتوو ير  ورص عمول للخوريجيت وارشوادهم لفورص العمول و الخريجيت و الفرص المتاثة لهم 

 ونوكويلو الممهلو ح موت وزارة الصوحة ونقالوة االةبواء لونمسوئو المتاثةح وقد شارك  ى الموؤتمر

مشواركة لعوض األةوراع المجتمعيوة موت ح(5-7/2/1مر وق عت االميدست والسفارة البريطانيوة )

 (.6-7/2/1مر ق ) ح و ى المؤتمرات العلمية لألقسالللكلية السنوىأةباء وسيره  ى المؤتمر 

  األطرا  المج م ية  رضا 7/2/2

إستبيان قياس ر اء المسوتفيديت  مهل: يتم قياس ر اء األةراع المجتمعية تبعا  لطبيعة الخدمة -

تقرير عت القوا ل الطبيوة يتضومت ر واء ح (1-7/2/2مر ق ية )مت خدمة مستشفيات لنها الجامع

يت موت خدموة الوثودات استبيان قياس ر اء المستفيدح(2-7/2/2مر ق )  الجهات المتلقية للخدمة

إستبيان لقياس ر اء سوق العمل عت مستوى خريجوى ح (3-7/2/2مر ق )  ات الطالخ الخاصح

المقالالت المباشرة مخ األةراع المجتمعية المختلفة مت خالل الرالطة ح (4-7/2/2مر ق الكلية )

كر خطالوات شوح (5-7/2/2مر وق المجتمعية التالعة لوكيل الكلية شئون البيئوة و خدموة المجتموخ )

 (6-7/2/2)مت جهات مجتمعية مختلفة 
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  :تقليا آداء المؤسسة 8/1

 عملية ال قليا 8/1/1

المتالعة المستمرة لجودة األداء  ى الكلية وإعداد تقوارير عوت لوثدة ادارة الجودة  ى الكلية  تقول -

(. ويوتم  لوو عوت ةريوق لجنوة التقوويم 1-8/1/1مر وق )( 2007-2006أداء المؤسسة مني عوال )

الووياتى لالوثوودة وتقووول اللجنووة لاعووداد خطووة للتقووويم الووياتى وتتبووخ أسووالي  التقيوويم لكا ووة صووورها 

مالثظووات( واسووتخراج النتووائج وتفسوويرها وكتالووة - حووع للوثووائق-اسووتبيانات-)لقوواءات مباشوورة

نوى عوت مجواالت القووة و الضوعو  وى أداء سو ( وتقوول لإعوداد تقريور2-8/1/1مر وق تقاريرها )

ويوتم مناقشوة نتوائج التقوارير موخ جميوخ ح (3-8/1/1مر وق لنواء علوى نتوائج التقوويم الوياتى ) كليةال

األةووراع المعنيووة )أعضوواء هيئووة التوودريس/الطالب/العامليت/األةراع المجتمعيووة( لالسووتفادة مووت 

تووم و ووخ ح كمووا (4-8/1/1مر ق سووأل)أرائهووم  ووى و ووخ خطووط التحسوويت و التع يوو  لووألداء المؤس

 (5-8/1/1مر ق ييها)يوخطة التحسيت و التع يو  لنواءا علوى نتوائج التقوارير الدوريوة و متالعوة تنف

كما قامت الكلية لعمل مقارنة ليت و خ الكلية قبول التقوويم وو وعها الحوالى للوقووع علوى مودى ح

 (.6-8/1/1االستفادة مت نتائج التقويم  ى تطوير أداء الكلية )

 أنشطة ال  زيز وال طلير إلدارا نظا الجلدا  8/1/2

يوجد تحست ملموس  ى األداء المؤسسوى نتيجوة االسوتفادة موت نتوائج التقوويم الوياتى ثيوث قاموت  -

توم تحوديث الكلية لو خ العديد موت البورامج و الخطوط لتحسويت أداء المؤسسوة علوى سوبيل المهوال :

تحووديث الهيكوول التنظيمووى ح (1-8/1/2مر ووق ئل مختلفووة )الرسيووة و الرسووالة للكليووة ونشوورها لوسووا

استحدا  عدد موت الوثودات الجديودة ح (2-8/1/2مر ق للكلية ليصبح مالئما لطبيعة نشاة الكلية )

مهل وثدة األزمات و الكوار ح وثدة تكنولوجيوا المعلوموات ح وثودة الخوريجيت ووثودة الوا وديت  

 لمؤسسي وادارا نظا الجلداال قليا ا. 8
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ة الفكريووة و النشوور وتووم ةبووخ الميهوواق  ووى كتيبووات و ووخ ميهوواق ثقوووق الملكيووح (3-8/1/2مر ووق )

اصوودار كتيوو  للتوصوويو الوووظيفى ويتضوومت توصوويفا ح ( 4-8/1/2مر ووق توووزع داخوول الكليووة )

اإلداريوة و األكاديميوة لالكليوة وظيفيا دقيقا لكل العامليت لالمؤسسوة وتوم توزيعوه علوى كول األقسوال 

ة االثتياجات التدريبية الفعلية للقيادات ح و خ خطة تدريبية مبنية على دراس(ح 5-8/1/2)مر ق 

و وخ  وثيقوة اختيوار و تعيويت ح(6-8/1/2مر ق )أعضاء هيئة التدريس و االدارييت وقياس أثرها

و ووخ معووايير لتقيوويم أداء اإلداريوويت ح  (7-8/1/2مر ووق وترقيووة القيووادات االداريووة واعتمادهووا  )

مت معامل وقاعوات محا ورات وتحوديث أجهو ة تطوير البنية التحتية للكلية ح ( 8-8/1/2مر ق )

اسوتحدا  لعوض الوثودات الخاصوة ل يوادة المووارد الماليوة ح (9-8/1/2مر وق ومعدات المعامل )

للكليووة مهوول وثوودة الكشووو المبكوور عووت األورال وإعووداد دليوول عووت الوثوودات  ات الطووالخ الخوواص 

-8/1/2مر ووق وظيفأل)اقامووة ثفوول سوونوى للخووريجيت و ملتقووى التوصوويو الح(10-8/1/2مر ووق )

-8/1/2مر وق استبيانات دورية لقياس الر ا الوظيفى لإلدارييت وأعضاء هيئوة التودريس )ح(11

مر وق  التودريس هيئوة وأعضواء األداريويت أداء لتقيويم معوايير ح و خ (13-8/1/2مر ق )و( 12

 مت تمويلل األلحا  و الطالب لمعامل أجه ة ح شراءMIS اإلدارية  النظم ميكنة( ح 8/1/2-14)

لإلعتماد وموارد الكلية لتحسيت  رص التعليم والوتعلم )مر وق  التأهيل و المستمر التطوير مشروع

8/1/2-15) 

 دعا القيادات ا كاديمية للحدا ضما  الجلدا   8/2

 المادي والم نلي للحدا ضما  الجلدا  الدعا8/2/1

مل لالوثدة و تحرص على تدريبهم لصوفة تتوا ر لالوثدة الكوادر االدارية المؤهلة و الكا ية للع -

( كما تقول الكلية لاالسوتعانة لأعضواء 1-8/2/1مر ق مستمرة لضمان كفاءة العمل لوثدة الجودة)

( كما وا قت الكلية 2-8/2/1مر ق هيئة التدريس المدرليت والمؤهليت للعمل للجان وثدة الجودة )

 وى وثودة الجوودة لنشور  شهور دوريوا 3 مت كل قسم لمدةمت أعضاء هيئة التدريس  2على تفرغ 
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توجد  -ح(3-8/2/1ثقا ة الجودة و تدري  كوادر جديدة مت أعضاء هيئة التدريس للعمل لالوثدة )

الئحة مالية منفصولة لوثودة  ومان الجوودة و هوى الئحوة معمموة موت ادارة الجامعوة للكليوات التوى 

التوأل  الالزموة التجهيو ات لالوثودة رتتووا ح (4-8/2/1مر ق انهت مشروعاتها المؤهلة لالعتمواد)

كما يشوارك مودير وثودة الجوودة كعضوو  وى مجلوس الكليوة ح(5-8/2/1مر ق ) الوثدة عمل تسهل

مر وق ( ح ويقدل تقريرا  شهريا  للعرض علوأل مجلوس الكليوة عوت قضوايا الجوودة )6-8/2/1مر ق )

متعلقة لالجودة  ى كل ويوجد ممهل لوثدة الجودة للجان الكلية لعرض المو وعات ال( 8/2/1-7

 (8-8/2/1مر ق لجنة )

قول وثدة الجودة لالعديد مت الممارسات لتطوير القودرة المؤسسوية  قود توم تشوكيل لجوان وثودة ت  -

( وقوود تووم و ووخ خطووة سوونوية للعموول داخوول 9-8/2/1مر ووق الجووودة لتنظوويم العموول داخوول الوثوودة )

تالية:التوعية و االعالل لنشر ثقا ة الجودة ( وتقول اللجان لالممارسات ال10-8/2/1مر ق الوثدة )

(تودري  11-8/2/1مر وق لالكلية عوت ةريوق زيوارات سونوية لألقسوال  وى لدايوة العوال الدراسوى )

السوونوية المبنيووة علووى أعضوواء هيئووة التوودريس المعوواونيت و االداريوويت  ووى اةووار الخطووة التدريبيووة 

 قوود أقيموت العديوود مووت ورش العموول (  from expert point of viewاالثتياجوات الفعليووة )

الرسوالة األزموات و المراجعة الداخلية ح المراجعة الخارجية ح الرسية التخطيط االستراتيجىحمهل)

تقوول الوثودة  (12-8/2/1مر ق ) (ى لإلدارييتلوالكوار  وورش عمل عت استخدال الحاس  اال

جوراءات التصوحيحية الالزموة لنواءا لالعديد مت االستبيانات لنرض تقييم أداء المؤسسة واتخوا  اال

و اسووتبيان قيواس الر ووا الوووظيفى  ثقوووق الملكيوة الفكريووة علوى نتووائج االسووتبيانات مهول )اسووتبيان 

عت الخدمات ألعضاء هيئة التدريس و االدارييت و استبيان قياس مدى ر ا األةراع المجتمعية 

لووياتى و المراجعووة الداخليووة لإعووداد تقووول لجنووة التقووويم ا (13-8/2/1مر ووق ) التووى تقوودمها الكليووة

-8/2/1مر وق التقرير السنوى عت المؤسسة كما تقوول لإعوداد خطوة التحسويت و متالعوة تطبيقهوا )

 ( كموا تقوول الوثودة لاالسوتفادة موت تقووارير الموراجعيت الداخليوة و الخارجيوة  وى عمليوة التقووويم14

ثرصووت  (16-8/2/1مر ووق ( حوتووم و ووخ اليووة للمراجعووة الداخليووة للكليووة ) 15-8/2/1)مر ووق 
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-8/2/1مر وق الوثدة عند تشكيل اللجان على تمهيل الطالب لها لنشر ثقا ة الجودة ليت الطوالب )

( كما تحورص علوى مشواركة االدارة العليوا  وى أعموال وثودة الجوودة عوت ةريوق االجتماعوات 17

( وأيضوا عوت ةريوق توزيوخ مهوال االشوراع علوى 18-8/2/1مر وق وعرض قضايا الجودة لهوا )

استيفاء المعايير ليت العميود و الووكالء لضومان مشواركتهم  وى أعموال الجوودة و تسوهيل المعوقوات 

 (.19-8/2/1مر ق )االدارية التى تواجه  ريق العمل أثناء استيفاء المعيار 
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 :ةالمؤسسي القدرا محلر في ا س يفاء نقاط

   .وجود خطة إستراتيجية موثقة ومعتمدة ومعلنة 

 . وجود تحليل ليئى معتمد ومعلت لمشاركة مختلو األةراع داخل وخارج الكلية 

 . وجود رسية ورسالة معتمدة ومعلنة لمشاركة مختلو األةراع داخل وخارج الكلية 

  اخوول أهووداع اسووتراتيجية معتموودة ومعلنووة لمشوواركة مختلووو األةووراع دسايووات ووجووود

 وخارج الكلية

 وجود سياسات معتمدة ومعلنة لمشاركة مختلو األةراع داخل وخارج الكلية 

 وجود سمات تمي  مهل معمل الكشو المبكر عت االورال السرةانية 

 .اإلرتباة ليت الخطة اإلستراتيجية للكلية وخطة الجامعة 

 .وجود هيكل تنظيمى مالئم معتمد ومعلت 

  لوثدة إدارة االزمات والكوار وجود هيكل تنظيمأل وخطة عمل 

 .وجود وثدة  اعلة لضمان الجودة 

 وجود توظيو وظيفى لجميخ األكاديمييت واإلدارييت لالكلية 

 وجود معايير اختيار القيادات األكاديمية لالكلية 

  تبنى نمط القيادة الديموقراةى وتشجيخ ثرية النقد 

 القياده نمط  أل بوالطال االدارييت و التدريس هيئة أعضاء رأ  استطالع  

  وجود خطة للتدري  وتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية 

 وجود خطة لتنمية موارد الكلية الياتية 

 االزموات موخ للتعامول وثودة ووجوود والسوالمه االموت علوى المحا ظوة اثتياجوات توو ير 

 .والكوار 

 لينيةواألنج العربية باللغتين االنترنت على للكلية موقع توفير. 
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  والقطاعات الخدمية  ى المجتمخ المحيطوجود لروتوكوالت مبرمة ليت الكلية 

 .وجود ميهاق شامل ألخالقيات الممارسات المهنية و ثقوق الملكية الفكرية و النشر 

  .وجود لجنة ألخالقيات البحث العلمى 

 .وجود أسلوب للتعامل مخ الشكاوى 

 هيئة التدريس.   وجود لجنة الحكماء للفصل  ى شكاوى أعضاء 

  عمل خطة لالثتياجات التدريبية للعامليت على اساس واقعى وتنفيي ج ء كبير منها 

 .وجود وثيقة معتمدة ومعلنة لمعايير اختيار وتعييت و ترقية القيادات االدارية واالدارييت 

 عيلها.وجود وثيقة معتمدة ومعلنة لمعايير تقييم أداء القيادات اإلدارية والعامليت و تم تف 

  قيووواس الر ووواء الووووظيفى للعوووامليت وو وووخ التوصووويات الالزموووة لتحسووويت مسوووتواه لووودى

 الموظفيت.

   تصحيحية لالرتفاع لمستوى الر ا الوظيفى.اجراءات تم اتخا 

  الياتية  ات ةالخ خاص ل يادة الموارد اتوثد 10وجود 

 االزمووات  تووو ير اثتياجووات المحا ظووة علووى االمووت والسووالمه ووجووود وثوودة التعاموول مووخ

 والكوار .

 .تو ير موقخ للكلية على االنترنت لاللنتيت العرلية واألنجلي ية 

  تو ير معمل كمبيوتر للطلبة وخدمة االنترنت متاثة لهيئوة التودريس والطوالب  وى لعوض

 األقسال 

  وجود أدلة ثديهة للطالب مهل دليل الطالو ح دليول الريوادة العلميوة ح دليول الوا وديت ودليول

 االكاديمىاالرشاد 

 تفعيل إدارة الوا ديت لتبسيط وتيسير نظم جيب  الطالب الوا ديت  
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 الطالبح أعضواء هيئوة  توا ر لرامج للتوعية لأنشطة خدمة المجتمخ وتنمية البيئة لكل مت

 التدريسح العامليت واألةراع المجتمعية  ات العالقة.

 د على أولويوات واثتياجوات وجود خطة معتمدة وموثقة لخدمة المجتمخ وتنمية البيئة تعتم

 المجتمخ.

 .مشاركة األةراع المجتمعية  أل المجالس الرسمية للكليةح و أل أنشطتها 

  قياس ر ا األةراع المجتمعية ثول دور الكلية  ى خدمة المجتمخ وتنميوة البيئوة وثوول

 .مستوى خريجيها

 تقويم ألداء الكلية تتم لصفة دوريةلعملية ا 

  نظم الجودة لالكلية وجود لرامج لتطوير وتع ي 

 لوثدة الجودة وجود كوادر لشريه مؤهلة 

 دورية لصفة سنويا الخريجيت ثفل عقد 

 توا ر التجهي ات الالزمة لممارسة األنشطة 

 تمهيل مدير الوثدة  ى المجالس الرسمية لمناقشة قضايا الجودة 

 وجود خطة سنوية لوثدة الجودة 

 وجود الية للمراجعة الداخلية 

 التدريبية للدورات األكاديمية تالقيادا ثضور 

 الوووظيفى الر ووا مسووتوى لر ووخ التصووحيحية االجووراءات لتنفيووي محووددة عموول خطووة و ووخ 

 والعامليت االدارية للقيادات

  والكوار  االزمات إدارة خطةوجود  

 المهارات ومعمل المرك ى المعمل استخدال تفعيل 

 البيئة وتنمية المجتمخ لخدمة ثديهة سنوية خطة وجود  
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 المجتمخ خدمة أنشطة عت األعالن  

 نقاط ال حسي  

 خاصة األةراع المجتمعية والجهاز اإلدارى التوعية لالخطة األستراتيجية محدودية 
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  سياسات القبلل وتحلبل وتلزيع الطالب 9/1

 نظا قبلل وتحليل الطالب  9/1/1

 

أن  ثيوث (1-9/1/1مر وق )  2008جامعوات لسونة قوانون تنظويم ال لالكليوة  لقواعود القبووتتبوخ  -

المعنيوة لترشويح الطوالب المسوتجديت الحاصوليت علوى  هوو الجهوةمكت  تنسويق القبوول لالجامعوات 

. و يوتم االعوالن عوت الدراسألأوما يعادلها مت شهادات القبول و قا للمجموع  ةالهانوية العامشهادة 

دارة شوئون الطوالب إدد لالجامعوة ولالكليوة  وى اجراءات القبول خارج مكت  استقبال الطوالب الجو

جراءات الورقية الستيفاء القيد لالكلية ود وخ الرسوول المقوررة ثسو  عالن عت اإلوالتى يتم لها اإل

( والمنشوورة علوى 3-9/1/1مر وق ( والمعلنوة لودليل الطوالب )2-9/1/1مر وق سياسات القبوول )

كمووا ( 4-9/1/1مر ووق اسووتقبال للطوالب الجوودد  )ينظم سونويا لرنووامج الموقوخ اإللكترونووى للكليووةحو

وجود مكتوو  اسوتعالمات  ووى مودخل الكليووة موخ لدايووة و وود الطووالب الجودد لتووو ير الودعم المناسوو  ي

عوالن للوثوات اإلعالنوات جوراءات للقبوول واإلإسوئلتهم لشوأن اسوتكمال أجالوة علوى واالرشاد واإل

عوداد ثفول وتنظويم لورامج تعريفيوة للطوالب وتقوول الكليوة لاح لالكلية ولدى مكاتو  شوئون الطوالب 

المقبوووليت الجوودد مووت خووالل قيووادات الكليووة والطووالب لالتنسوويق مووخ مكتوو  شووئون الطووالب واتحوواد 

قسال المختلفة التى سيدرسون لهوا األ(ثيث يتم تعريفهم لسنوات الدراسة و5-9/1/1مر ق الطلبة)

( و ووى 3-9/1/1مر ووق )  المحوود   يضووا معلووت لوودليل الطالوو أا يونظووال المراثوول والسوونوات وهوو

للكلية لرنووامج دراسووى واثوود لوويا ال حصووورة معلقووات للوثووات اإلعووالن لالكليووة أول العووال الدراسووى

التحويل مت الكلية واليها يتم و قا لقوانون ح توجد قواعد لتوزيخ الطالب على التخصصات المختلفة

9 
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مكتووو  التحوووويالت المرك يوووة ( وقواعووود التحويووول معلنوووة  ل6-9/1/1مر وووق تنظووويم الجامعوووات  )

سياسات التحويل مت الكليوة وإليهوا مو وحة لقواعود محوددة موت مجلوس الجامعوة حكما أن لالجامعة

 ووى دليوول الطووالب وتووم توثيووق شووروة التحويوول ونقوول القيوود مووت أيضووا ( و معلنووة 7-9/1/1مر ووق )

وليت موت الكليوة وقد كانوت نسوبة الطوالب المحو (8-9/1/1مر ق الكليات األخرى إلى كلية الط  )

 التوأل( 9-9/1/1مر وق  وى  ووء تحليول اسوتمارة التحويول )اعلى لالنسبة لطلبة الفرقوة االولوىح و

لسوب   سالبوا التحوويالت موت الكليوة لعوضيج  استيفاسها عند التحويل مت الكلية أو إليها تبويت أن 

المووارد المتاثوة أعوداد المقبووليت موخ ح وتوتالءل نسوبيا ظروع أسرية مرتبطة لمحل سكت االسرة 

مووت ثيووث أموواكت الدراسووة ح والمعاموولح واألجهوو ة والمعووداتح وأموواكت ممارسووة األنشووطة  لالكليووة

  .(10-9/1/1)مر ق 

 الطالب اللافدي   9/1/2

)مر وق  %2ثووالى  2013/2014 ى عوال  تبلن نسبة الطالب الوا ديت إلى إجمالى عدد الطلبة -

مر ووق ب الوا ووديت خووالل الخمووس سوونوات الما ووية )الطووال أعووداد  ووألتوجوود زيووادة و(‘9/1/2-1

يتمتخ الطالب الوا دون لكل خدمات وأنشطة رعاية الشباب مهلهم مهل أى ةالو   حكما( 9/1/2-2

 اشتراكلالكلية ثيث أن الطلبة الوا ديت يشتركون  ى أنشطة رعاية الشباب لموج  ملء استمارة 

وقود تبنوت الكليوة آليوات للتورويج ح(3-9/1/2ر وق منشاة متوو رة لواللنتيت العرليوة واإلنجلي يوة  )

عوت الكليوة حاإلعوالن (4-9/1/2مر وق لجيب الطالب الوا ديت منها:انشاء وثدة رعاية الوا وديت )

أعداد ح ويُعرع لالكلية مت ثيث المكان (5-9/1/2مر ق كتي  خاص ةبخ لاللنة االنجلي ية )  أل

البرنامج الدراسأل والمقررات الدراسوية لكول سونة حةالعلميأقسامها ح والطالب ح ونظال الدراسة لها

لبرنامج الدراسأل والمقررات الدراسية لكول سونة دراسوية ومودتها ا  دراسية ومدتها والوزن العلمى

عووالن عووت المستشووفيات الجامعيووة اإل.و أيضووا يموةوورق التقوووةوورق التوودريس حووالوووزن العلمى

التوى –والوثودات  ات الطوالخ الخواص  –ارئ الملحقة لالكلية وأقسوال المستشوفيات ووثودات الطوو

 الدرجات العلمية التى تقدمها الكلية.  وتمهل وثدات ممي ة للتدري  والتعليم والتعلم. 
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  الدعا الطالبى  9/2

 طالب المادى و النفسى لل دعاال نظام 9/2/1

ة إلووى اعووداد   وواإللمؤسسووة نظمووا  لوودعم الطووالب اكاديميووا  وماديووا  واجتماعيووا  وصووحيا  لالاتوو ر ي -

و وووخ و (  1-9/2/1مر وووق ) ودراسوووته و لوووو و قوووا  السوووتبيان الطوووالبدعم الطاللوووأل دراسوووة للووو

 3-9/2/1مر وق ) وخطوة الودعم الطاللوأل (2-9/2/1مر وق ) الطاللوألالسياسات المناسوبة للودعم 

مر ووق ) 1979لسوونة  165مووت القوورار رقووم   121  للمووادةيووتم و قووا لقووانون تنظوويم الجامعووات ‘(

ثق كل ةال  لالكلية أن  ( لواسطة مكات  رعاية الشباب والرعاية االجتماعية وأنه مت9/2/1-4

يتقوودل لطلوو  لرعايووة الشووباب للحصووول علووى دعووم مووادى مووت صووندوق التكا وول االجتموواعى و لووو 

لاإل ا ة إلى التبرعوات الماديوة التوى تقودل للكليوة موت جهوات مانحوة أو أشوخاص لنورض صور ها 

لعود مولء نموا ج ةلبوات للحصوول علوى تم صر ها عت ةريق رعاية الشوباب على الطالب ثيث ي

( وعموول  لحووث ثالووة لواسووطة األخصووائى االجتموواعى لتحديوود أولويووات 5-9/2/1الوودعم  )مر ووق 

)مر وق وتحت إشراع وكيول الكليوة لشوؤون التعلويم والطوالب الفعلية لهم  الدعم ثس  االثتياجات

دعم المادى النقدى  ى شوكل مسواعدات ماليوه للطوالب النيور ويشمل الدعم المادى: ال( ح 9/2/1-6

او نسوبه منهوا  كاملوةالنيور قوادريت موت المصورو ات الدراسوية  وإعفواء (7-9/2/1مر ق قادريت )

لعوود موولء ةلوو  دعووم الكتوواب الجووامعى و.(8-9/2/1مر ووق والمسوواعدة  ووى د ووخ المصوورو ات )

ايوة العوال الدراسوى  وى مكتو  رعايوة ويعلوت عوت  لوو لمنشوور  وى لدللحصول علوأل دعوم الكتواب 

لأسعار  واألدواتتو ير الكت  الدراسية لاإل ا ة إلى  (9-9/2/1مر ق الشباب وشئون الطالب )

مر ووق ( )--- لالةوأل –أجهوو ة قيواس الضوونط  -لنيور القووادريت  ) مهول سووماعات للكشوو  مخفضوة

9/2/1-10). 

 برامج الدعا ا ا ماعى والرعاية الصحية   9/2/2

 دراستة مواصلة  رص له تتيح والتأل الطال  يحتاجها التأل اإلجتماعية الخدمات كا ة الكلية دلتق -

يوجد لها ةوالب موت  وى االثتياجوات الخاصوة الصوعبة   الظرا  لطبيعة الكلية صعولات ون لدون

ال يوجد أى مت الحاالت الخاصة  وى السونوات الخموس وعموما التى تتطل  لرامج رعاية خاصة 
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عموول كشووو ةبووى لجميووخ :تشوومل خوودمات الصووحية( ح كمووا تقوودل لهووم 1-9/2/2مر ووق ة )الما ووي

يشوترك جميوخ الطوالب ح والطالب  ى لداية العال الدراسى ةبقا لنظال القبول لالجامعات المصورية

يوتم الكشوو علوى الطوالب  وى عيوادات اإلدارة (ح  و2-9/2/2مر وق ) الصحأل ى خدمات التاميت 

نظرا لما للكلية مت و خ خاص  ى الرعاية الطبيوة ح ولهم الدواء مجانا  الطبية لالجامعة ويصرع 

 هى تو ر الرعاية الصحية الكاملة عت ةريق العيادات الطبية المتخصصة لالمستشفيات الجامعية 

 (.3-9/2/2مر ق المجه ة للطوارئ والعمليات )

 برامج دعا وتحفيز الطالب الم فلقي  والم  ثري   9/2/3

ة قواعد لتحديد الطالب المتفوقيت والمبدعيت والمتعهريت ويوتم ثصور هوؤالء الطوالب تضخ الكلي -

حويتم متالعة معدالت تطور نسبة الطلبوة المتفووقيت (2-9/2/3مر ق ( و)1-9/2/3مر ق سنويا   )

تسوتخدل  و (3-9/2/3علميوا موت خوالل االةوالع علوى نتوائج االمتحانوات للفورق المختلفوة )مر وق 

مر ق ) تنوعة لدعم وتحفي  الطالب المتفوقيت سنويا و لو عت ةريق المنح الماليةالكلية وسائل م

الطالب المتفوقيت لحههم على الم يد مت التفوق وثوث  لأسماء( ح وعمل لوثات شر ية 9/2/3-4

لموودخل الكليووة(ح ح كمووا يووتم نشوور صووور الطووالب  اإلعالنوواتزمالءهووم علووى االقتووداء لهووم )لوثووة 

الموؤتمر   أل( ويمنحون شهادات تقدير 5-9/2/3مر ق )السنو  ل الخريجيت المتفوقيت لكتاب ثف

تحديد الطالب المتعهريت نظاما لوقد تبنت الكلية ح  (6-9/2/3)مر ق نهاية العال  ألللكلية  السنو 

  لاألقسووال العلميووة المختلفووة  مووت خووالل األسوواتية لهووم  دراسوويا  وتقووديم الوودعم األكوواديمى المناسوو 

موت  سونويا   لورامج دعوم المتعهوريتكما تحرص الكلية على زيوادة  حالنظرية والعملية والمراجعات 

تقول الكلية لقياس  اعلية لرامج الدعم العلموى لهوم عوت ةريوق معر وة نسو  خالل اليات متعددة و 

 ح(7-9/2/3مر ق نجاثهم  ى المواد التى كانوا متعهريت لها )

 كاديمى األ واإلرشادال لعية  9/2/4

و لالكليووة مووت ثيووث يووعرتويتضوومت ُ 2014/2015وجوود دليوول للطالوو  محوود  للعووال الجووامعى ي -

البرنامج الدراسوأل والمقوررات حالعلميوةأقسوامها ح وأعوداد الطوالب ح ونظوال الدراسوة لهواح والمكوان
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لبرنوامج الدراسوأل والمقوررات الدراسوية لكول ا  الدراسية لكل سنة دراسية ومودتها والووزن العلموى

عووالن عووت اإل.و كوويلو يموةوورق التقوووةوورق التوودريس حوة وموودتها والوووزن العلمىسوونة دراسووي

والوثودات  ات  –المستشفيات الجامعيوة الملحقوة لالكليوة وأقسوال المستشوفيات ووثودات الطووارئ 

الوودرجات العلميووة التووى  والتووى تمهوول وثوودات مميوو ة للتوودري  والتعلوويم والووتعلم. –الطووالخ الخوواص 

(ح والدليل متاح لجميخ الطالب ويوتم توزيعوه علوى الطلبوة الجودد 3-9/1/1 ق )مر -تقدمها الكلية. 

نظوال الريوادة  كليوةتتبنوى ال ى لداية العال الدراسأل وو عه علوى الموقوخ اإللكترونوى للكليوة ح كموا 

(  1-9/2/4) مر وق 2014/2015وتوجد أدلوة محدثوة للعوال الجديود  االكاديمى واإلرشادالعلمية  

عالمهم لنظال الريادة العلمية وتسوتهمر الكليوة نظوال السواعات المكتبيوة إة الطالب وويتم توعي ليلو

الكليوة كويلو  تطبوقو حالقائم لها  ى زيادة وتفعيول التواصول لويت الطوالب وأعضواء هيئوة التودريس

د االكاديمى ل يادة التواصل موخ الطوالب .ولقود لودأ تفعيلوه لتعيويت المرشود االكواديمأل ارشلنظال اال

توزيوخ الطوالب  يوتم  ل وموجه اكاديمأل لكل  رقة و اعداد جداول االرشاد االكاديمأل للطوالب والعا

( ويووتم اختيووار المرشوود األكوواديمى ةبقووا لمعووايير 2-9/2/4مر ووق علووى أعضوواء هيئووة التوودريس   )

موت  العوال الدراسوى يتم إعالل الطالب واإلعوالن عوت النظوال عنود لودءو  (3-9/2/4مر ق )معينة 

 كوواديمىاألإلرشوواد كاتوو  شووئون الطووالب و الموقووخ االلكترونووى للكليووة ويووتم توزيووخ دليوول اخووالل م

وإعالنه على الموقخ اإللكترونى للكليةح وتعلت جداول توزيخ الطالب على المرشديت األكاديمييت. 

لمرشوده االكواديمى دعموا     edu.emailلكل ةالو  ويوتم اعالموه لوال  edu .emailكما يتم عمل 

ل المسووتمر و التواصوول الفعووال و السووريخ لخلووق اكبوور ديناميكيووة ممكنووة دعمووا لإلرشوواد لالتصووا

لكول مرشود اكواديمى  وى لعوض الفورق مموا  edu .email األكاديمى وكيلو يتم عمول مجموعوات 

يسهل عليهم التواصل المباشر معهم جميعا  أو مخ أيهم منفصل لمناقشة متعلقات االرشاد إ ا دعوت 

 الضرورة.
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 نشطة الطالبية األ 9/3

 الطالبية  األنشطة فى المشاركة  9/3/1

تسواعد –اجتماعيوة  –ريا وية  –ثقا يوة  –ات ةبيعوة علميوه   ةالليوةتهتم الكلية لتوو ير انشوطة  -

علوى تنميوة مهواراتهم واسوتنالل ةاقواتهم وقودراتهم  وى مجواالت متنوعوة تتويح لهوم  ورص التفووق 

لشوباب الورامج وخودمات اتحواد الطوالب و رعايوة  و  خطوة والتمي   ى المجتموخ و لوو موت خوالل

البوواب  318/334( ويتبووخ اتحوواد ةووالب الكليووة قووانون تنظوويم الجامعووات المووواد 1-9/3/1مر ووق )

تحورص الكليوة علوأل زيوادة و( 2-9/3/1 مر وق)السالخ  ى النواثى التأسيسية والتنظيمية والمالية 

تسوتخدل لورامج وأسوالي  لتشوجيخ وجويب و لفوةنسبة مشاركة الطالب  وى االنشوطة الطالليوة المخت

(  الويى 3-9/3/1مر وق )الطالليوة  الطالب للمشاركة  ى األنشطة و لو مت خالل دليول األنشوطة

والموجود علوى موقوخ الكليوة  وكويلو تعريوو  سنويايوزع على الطالب الجدد الملتحقيت لالدراسة 

يوتم اإلعوالن عنهوا ةووال العوال الدراسوى تحواد الطوالب والتوى إالطالب لاألنشوطة المختلفوة للجوان 

عنهووا  ووى مكتوو  رعايووة  لوواإلعالنلوقووت كوواع مووخ إتاثووة الفرصووة لجميووخ الطووالب للمشوواركة لهووا 

تمارس االنشطة الريا وية  وى  نواء الكليوة مهول ح (4-9/3/1مر ق )المطويات  الشباب ولواسطة 

ة و كلية ترلية ريا وية و النوادى مالع  الجامع  أل تتم  الريا ية أما لاقأل األنشطةتنس الطاولة 

لروتوكووالت تعواون موخ عودد موت المؤسسوات لممارسوة األنشوطة الريا وية   مت خوالل الريا ى  

عموول و كتالووة ألحووا  تمهوول اهتمامووا    ومووت امهلووة االنشووطة الطالليووة العلميووة:(ح5-9/3/1)مر ووق 

 ضول ثالثوة الحوا  لتكوريم أ أومشكلة صحية وتعرض   ى ندوات ويول القسم العلمى  ويتم اختيار

مر وق ) العلموألالحصول علوى المركو  االول  وى دورى المعلوموات ح(6-9/3/1مر ق ) أصحالها

االنشووطة ح(8-9/3/1مر ووق ) 2005انشوواء نووادى تكنولوجيووا المعلومووات لالكليووة  ووى ح(9/3/1-7

 (.9-9/3/1مر ق الطاللية مت خالل الجمعية العلمية )

 طة الطالبية تميز المؤسسة فى األنش 9/3/2

ثصلت الكلية على العديد موت المراكو  المتقدموة  وى األنشوطة الطالليوة علوى المسوتوى المحلوى   -

 مر ووق) ووى البرمجيووات ودورى المعلوموات العلميووة والشووعر  متقدمووةكو  االحصووول علووى مر  مهول
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 دور  األنشوووطة الريا وووية المختلفوووة مهووول   وووى متقدموووةكووو  االحصوووول علوووى مروح  (9/3/2-1

االول علوى مسوتوى الجامعوة  مركو ال الحصوول علوىوح و المصارعة األجسال كمال  حرنج  الشط

االهانى على مستوى الجامعة  ى دور  كرة القدل  مرك ال الحصول على ى دور  تنس الطاولة و

 وأل  المتفووقيت الطوالب مكا أةلتشجيخ و وأسالي لرامج كلية ال و روتح(2-9/3/2 مر ق)الخماسى 

تلفة منها ثصول المتميو يت شوهادات تكوريم يوتم توزيعهوا علويهم  وى الحفول السونوى االنشطة المخ

 .(3-9/3/2 مر ق)للكلية 

 الخريجل   9/4

 خدمات الخريجي    9/4/1

يوجد مكت  لشئون الخريجيت يقول لاستخراج الشهادات لعد د خ رسول االستخراج ةبقوا لقوانون  -

مت هيا المكت  جميخ الطلبة المقيديت لالد عة سنويا   (. حويستفيد1-9/4/1مر ق تنظيم الجامعات )

لجان  أى ةبي  يحتواج إلوى إصودار الشوهادات ثيوث أن هويه الشوهادات أساسوية  وى سووق العمول 

يحظى الخريجون على اهتمال الكليوة ثيوث يوتم توأهيلهم لسووق العمول موت خوالل حالخاص لاألةباء

(ح كموا يوتم تحقيوق التواصول معهوم 2-9/4/1 مر وقالبرنوامج الدراسوأل ولرنوامج ةبيو  االمتيواز )

 إلعودادلورامج متنوعوة  إعوداد و (3-9/4/1مر وق و لو مت خالل انشاء وثدة شئون الخوريجيت )

( لاإل ووا ة إلووأل ثضووورهم  4-9/4/1مر ووق ها )يلتنفيوو آليوواتمووخ تحديوود  الخووريجيت لسوووق العموول

كموا تحورص الكليوة ح(5-9/4/1مر وق ) لورامج تدريبيوة وورش عمول ونودوات علميوة وموؤتمرات

تنظوويم ملتقووى  علووى متالعووة خريجيهووا و تتبنووى أ كووار للتواصوول مووخ الخووريجيت و لووو مووت خووالل:

اعوداد وتوزيوخ دليول الخوريجيت (ح 6-9/4/1مر ق ) السنو للتوظيو السنوى مخ ثفل الخريجيت 

 ةالمتاثووالووي  يشوومل كوول مووا يهووم الخووريج مووت الدراسووات العليووا والتخصصووات ( 7-9/4/1مر ووق )

للتسووجيل والتعريووو لفوورص العموول المتاثووة أمووال األةبوواء الجوودد لالجامعووة وخارجهووا لتعريوووو 

الخووريجيت لمجوواالت الطوو  المختلفووة ومسووتقبلها  ووى السوونوات القادمووة و وورص العموول لهووا لتسووهيل 

اختيووار التخصووع المالئووم لكوول خووريج وأيضووا  التعريووو لالشووهادات المعادلووة والمتاثووة السووتكمال 

 ( 8-9/4/1مر ووق )اعوداد وةبوخ وتوزيوخ نشورة دوريوة للخوريجيت حخول وخوارج الكليةالدراسوة دا
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اسوووماء ومواعيووود الموووؤتمرات والنووودوات وورش  وأيضوووا الجديووودةوالمواعيووود  األخبووواروتشووومل 

مر وق (ح ورالطوة خريجوأل جامعوة لنهوا )9-9/4/1مر وق انشاء رالطة خريجأل ة  لنهوا )حالعمل

 وأعدادئات المستفيدة وسوق العمل  ى مستوى الخريجيت وعمل استطالع رأى الهي ( 9/4/1-10

التواصوول مووخ سوووق العموول ح( 11-9/4/1مر ووق وو ووخ ةوورق التصووحيح والتحسوويت ) ةالدارسوو

لو ووعها  ووى خطووط الدراسووة  المطلولووةوالتقنيووات  المختلفووةلمعر ووة اثتياجاتووه مووت التخصصووات 

لهووا مبكوورا ثتووى يكووون التوجووه الخووريجيت  إلعوواللوالتوودري  ونشوورها  ووى كتيوو  النشوورة الدوريووة 

تحوديث  يوتم(ح 12-9/4/1مر وق استبيان عت قياس التوجه الووظيفى للخوريجيت ) مناس الوظيفأل 

اسوتمرارية التواصول قواعد ليانات الخوريجيت لصوفة دوريوة وإ وا ة الخوريجيت الجودد لها ومان 

 االجتماعألتواصل وثدة الخريجيت علأل موقخ الل صفحة اإللكترونأل كما تتوا رعت ةريق البريد 

 .) يس لوك( يبيت  يها مواعيد التسجيل للدراسات العليا ومواعيد الندوات العلمية وورش العمل
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 الم ايير ا كاديمية القلمية المرا ية أو م ايير أخرى م  مدا م  الهيية 10/1

 تبنى الم ايير األكاديمية  :10/1/1

 

الصوادر موت الهيئوة القوميوة  NARS)كاديمية القومية  القياسية )المعايير األ تبنت كلية ة  لنها -

مر ووق )لبرنووامج البكووالوريوس  ووى مجلووس الكليووة  2009لضوومان جووودة التعلوويم واالعتموواد ينوواير 

  (.2-10/1/1وتم اعتمادها لمجلس الجامعة )مر ق  ح(10/1/1-1

 الممارسات ال طبيقية للم ايير ا كاديمية    10/1/2

-10/1/2القياسوية لمجوالس االقسوال العلميوة )مر وق  األكاديمية القومية المعايير تبنى داعتما تم  -

العمول ورش العديود موت  عقود: اتخيت الكلية العديد مت اإلجراءات للتوعيوة لالمعوايير ومنهواو (ح1

)مر ووق للتوعيووة والتعريووو لالمعووايير األكاديميووة  ألعضوواء هيئووة التوودريس و معوواونيهم والطووالب

وتم نشر  (ح3-10/1/2ةباعة المعايير  ى كتيبات وتوزيعها على األقسال )مر ق و(ح 10/1/2-2

 ود عقود توم ( ح كموا4-10/1/2المتبناة على الموقخ اإللكترونأل للكلية )مر وق  ةالمعايير األكاديمي

رة تدرلية العضاء هيئوة التودريس للتودري  علوى توصويو البورامج والمقوررات وخورائط المونهج 

التووى تبنتهووا  القوميووة القياسووية يوجوود هنوواك توا ووق لوويت المعووايير األكاديميووةو ح(5-10/1/2مر ووق )

 .(6-10/1/2مر ق ) ة الكليةالكلية مخ رسال

  البرامج ال  ليمية مع الم ايير ا كاديمية   تلافق10/1/3 

  

البورامج قامت لجنة مراجعة وقد روعيت المعايير األكاديمية عند تصميم لرنامج البكالوريوس و -

المتبنواة موخ  NARS)القوميوة  القياسوية ) مصفو ة لتوا وق المعوايير االكاديميوة لإعدادوالمقررات 

مرثلة البكالوريوس و  لوو لعمول دراسوة  جووة لويت لرنوامج  المخرجات المستهد ة لبرنامج الكلية

-10/1/3مر وق ) المتبناة NARS)) المعايير األكاديمية القومية  القياسيةالمطبق و سالبكالوريو

 10. األكاديميةالم ايير 
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المعووايير األكاديميووة القوميووة  القياسووية ح  وكوويلو عموول مصووفو ة توا ووق لوويت صووفات الخووريج ل(1

((NARS ح قامووت لجنوة مراجعوة البوورامج والمقوررات(2-10/1/3مر وق ) و أهوداع البرنوامج 

طة لبعض اإلجراءات للتأكد مت تطبيق متطلبات المعايير األكاديمية القومية القياسية مهل و خ خ

مر ووق )للتكامول المنهجووى الرأسوى و األ قووى للمقوررات و  لووو لالتعوواون موخ لجنووة المنواهج لالكليووة 

لمرثلتيووه  سح وتووم اعتموواد توصوويو لرنووامج التوودري  الميوودانى لطووالب البكووالوريو(10/1/3-3

مر ووق )األكاديميووة و اإلكلينيكيووة للعموول علووى ر ووخ المسووتوى المهووار  و المهنووى لخووريج الكليووة 

 منها كما قامت الكلية لتحديث استراتيجية التعليم و التعلم إلدخال ةرق ثديهة للتعلم ح(10/1/3-4

 والتعلويم التعواونى والوتعلم الوياتى الوتعلم و المعمليوة واالكلينيكيوة التدريبات و المحا رة التفاعلية

 مر وق كتيو  و المشوكالت لحول التعلم و االلكترونى التعليم و لالمحاكاه التعلم و هنىالي لالعصو

قاموت كموا (  5-10/1/3الكليوة )مر وق  مجلوس موت موثقوة لالكلية التعلم اسالي  و مصادر يو ح

الكلية لتو ير دوريات ثديهة لالمكتبة و أجه ة كمبيوتر وتنطيوة شوبكة االنترنوت  وى أنحواء الكليوة 

 (6-10/1/3و لو لتشجيخ التعلم الياتى  )مر ق 
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  ليمى و اح يااات المج مع و ال نمية البرنامج ال  11/1

 ال مل  سلق  ح يااات ال  ليمي البرنامجمالئمة  11/1/1

 ثيث مت تقدمهح اليى التعليمأل قامت الكلية لعمل دراسة الثتياجات سوق العمل ليلبى البرنامج -

مدى ر اء أصحاب المصلحة ( حكما تم قياس  1-11/1/1العمل )مر ق  سوق اثتياجات محتواه

مديرية الشئون الصحية والجهات التالعوة لهوا  مهلمت األةراع المجتمعية على البرنامج التعليمى 

مر وق )مستشفى التأميت الصحأل مت خالل اسوتبيانات و لقواءات معهوم  و مستشفى لنها التعليمى و

يتميووو  لرنوووامج سووووق العمووول وتلبيتهووواح واثتياجوووات  متالعوووة( و لوووو ثرصوووا علوووى 11/1/1-2

و تقوارير  المستفيديتلناء على نتائج استبيانات  تحديث المقرراتلالمرونة ثيث يتم  سالبكالوريو

وثرصوا  ح(3-11/1/1مر وق )الخارجييت ومت خالل عمل خطوة تحسويت و  يتالمراجعيت الداخلي

مت الكلية على تلبية اثتياجات سوق العمل و ر خ المستوى المهار  والمهنى لخريج الكلية  قد تم 

لمرثلتيه األكاديمية واإلكلينيكية و  سيو لرنامج التدري  الميدانى لطالب البكالوريواعتماد توص

 (4-11/1/1مر ق ) لو لاإل ا ة الأل سنة االمتياز 

 مج ال  ليمية اتصميا وتطلير البر  11/2

 تصميا البرامج  11/2/1

توا ووق يو ح(1-11/2/1مر ووق ه )التالعووة لووو المقووررات  سالبكووالوريوبرنووامج لتوصوويو  يوجوود -

المعوايير عمول مصوفو ة توا وق وتوم  ح(2-11/2/1مر وق ) موخ رسوالة المؤسسوة  تصميم البرنامج

لاإل ووا ة الووى مصووفو ة  (3-11/2/1مر ووق ) مووت البرنووامجمخرجووات الووتعلم المسووتهد ة المتبنوواة و

تحوورص و (ح4-11/2/1المسووتهد ة للبرنووامج مووخ المقووررات )مر ووق  ةتوا ووق المخرجووات التعليميوو

 المشوكالتحة على توو ير العديود موت المهوارات  وى البرنوامج الدراسوى الخواص لهوا مهول ثول الكلي

ويتضووح  لووو  ووى توصوويو  العموول  ووى  ريووق و مهووارات الحاسوو  االلووىوترتيوو  االولويووات ح و

 / المقررات الدراسيةالبرامج ال  ليمية .11
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البرنوامج ومقرراتوه ثيوث انوه قوود توم عمول مصوفو ة لبيووان توا وق المخرجوات التعليميوة المسووتهد ة 

ويوجد أمهلة لها   ح(1-11/2/1مر ق )ألدلة والشواهد  ى جميخ المقررات وةرق التدريس ولها ا

ويشوارك جميوخ األةوراع المعنيوة موت ح (2-11/2/1مر ق )لملفات التعليم والتعلم لجميخ األقسال 

أعضاء هيئة التدريس والطالب واألةراع المجتمعية  ى تطوير البرنوامج ويوتم  لوو عوت ةريوق 

و لقاءات مباشرة مت خالل  حدراسى والعملية التعليمية و التقويم الطاللىاستبيانات عت البرنامج ال

مجلس الكلية و لجنوة شوئون الطوالب و التوى يمهول لهوا أعضواء هيئوة التودريس وأةوراع المجتموخ 

 .(3-11/2/1مر ق )المدنى لالستفادة مت ارائهم  ى تصميم وتطوير البرنامج 

  تطلير وتحديث البرامج و المقررات 11/2/2

توجوود لجنووة لمراجعووة البوورامج والمقووررات الدراسووية لوثوودة الجووودة معتموودة مووت مجلووس الكليووة  -

يوجوود محا وور اجتماعووات موثقووة لمراجعووة البوورامج و المقووررات الخاصووة ( و1-11/2/2مر ووق )

و  حكما يتم مراجعة البرامج و المقررات لواسوطة المراجوخ الخوارجى( 2-11/2/2مر ق )لالكلية 

توم اعوداد واعتمواد و ح(3-11/2/2مر وق )برنامج لناءا على تقرير المراجوخ الخوارجى تم تعديل ال

تقارير المقررات مت مجالس األقسال ويتم مت خاللها اعداد تقرير البرنوامج ومراجعتوه موت وثودة 

 (4-11/2/2مر ق )الجودة واعتماده لمجلس الكلية 

لمعتمودة وقاموت لجنوة مراجعوة البورامج وقد تم استحدا  لرنامج البكوالوريوس لنظوال السواعات ا -

والمقررات لتوصيو البرنامج ةبقا لالئحة الجديدة )السواعات المعتمودة( وتوم اعتمواده  وى مجلوس 

 (5-11/2/2مر ق )( 2012-2011العال الدراسى ) لدءا متالكلية ولدأ تطبيقه 

 فاعلية البرامج ال  ليمية    11/3

 مية مؤشرات فاعلية البرامج ال  لي 11/3/1

نسوبة  تحرص الكلية على تو ير االثصائيات الالزمة للتأكود موت  اعليوة البورامج التعليميوة مهول: -

 ح(1-11/3/1مر ووق سوونوات الدراسووية السووالقة  ) 5نجوواح الطووالب  ووى الفوورق الدراسووية خووالل ال 

-11/3/1مر وق )عدد الطالب الملتحقيت  لالبرنامج الدراسى خوالل السونوات الوهال  الما وية  و
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وتوم اعوداد ح (3-11/3/1مر ق سونوات الما وية) 3عدد الخريجيت موت البرنوامج خوالل ال و ح(2

 .(4-11/3/1مر ق )دراسة لناء على تلو المؤشرات ودالالتها وو خ خطة تحسيت ومتالعة تنفييها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

    إس راتيجيات ال  ليا وال  لا 12/1

  وال  لاا اس راتيجيات ال  لي تلافر 12/1/1

موت مجلوس الكليوة لجلسوته رقوم  موثقوة ومعتمودةو محدثوة توجد للكلية استراتيجية للتعليم و التعلم -

وتحقووق رسووالة الكليووة  ح(2-12/1/1 مر ووق) (1-12/1/1 مر ووق)  21/9/2014( لتوواريخ 368)

ق عمل مت خالل تطبيق هيه االستراتيجية  ى البرامج التعليمية. وتم و خ االستراتيجية عت ةري

 مر ووق)دراسووة لمشوواركة أعضوواء هيئووة التوودريس معوواونيهم و الطووالب و األةووراع المجتمعيووة 

وقوود تووم اعووالن االسووتراتيجية عووت ةريووق عر ووها وتوزيعهووا علووى جميووخ األقسووال  ح(12/1/1-3

الوو  و النشوور  ووى دليوول الط (5-12/1/1 مر ووق)والنشوور علووى موقووخ الكليووة ح (4-12/1/1 مر ووق)

عمل زيوارات لألقسوال وورش عمول للتودري  علوى كيفيوة تطبيوق ح و(6-12/1/1 مر ق) المحد 

 (7-12/1/1 مر ق) استراتيجية التعليم و التعلم

 اس راتيجيات ال  ليا وال  لا  مراا ة 12/1/2

معتمدة مدن مجلدس الكليدة بتداريخ  سنوات 3لية لمراجعة استراتيجية التعليم و التعلم كل آيوجد  -

التددى تددم تشددكيلها مددن أعضدداء هيئددة  سددتراتيجيةالمراجعددة ال لجنددة مددن خددالوتددتم   16/5/2010

تحدددديي  وتدددم. (1-12/1/2 مرفدددق)التددددريس ومعددداونيهم و الطدددالب و األطدددراف المجتمعيدددة 

لجميدع األطدراف المعنيدة تحليل نتدائ  استقصداء بناء على دراسة فى ضوء  الحالية االستراتيجية

المراجعة نتج عنها تنيير  ى أسالي  لعض األقسال  ولعد  (3-12/1/1 مرفق) ونتائ  االمتحانات

 (2-12/1/2 مر ق)لاستحدا  انماة تعليم سير نمطية مهل لع  األدوار 
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   وال  لاأساليب ال  ليا  12/1/3

تعلم سير تقليدية متنوعة على مستوى البرامج والمقررات المختلفوة  وأسالي يتو ر لالكلية أنماة -

لمقووررى  ةالتعلوويم االلكترونووى مهوول المقووررات االلكترونيووو حلمناقشووةالمحا وورة الفعالووة وا مهوول:

 المحود  و المعتمود لرنوامج التودري  الميودانىو ح(1-12/1/3 مر وق)الصحة العامة و الطفيليات 

تحت إشوراع اشتراك الطالب  ى عمل مقالة لمو وعات متعلقة لالمقرر وح (2-12/1/3 مر ق)

 حو األةفوالوالطو  الشورعى بواثولوجى ال أقسوال مهول اتالمقورراعضاء هيئة التدريس  ى لعوض 

 (3-12/1/3 مر وق)العاموة للطالو   توكان ليلو أثر إيجالأل  ى تطوير مجالى المعر ة والمهارا

 ح(4-12/1/3 مر ووق)تفعيوول العووروض التقديميووة ممووا يحسووت مهووارات التواصوول مووخ اءخووريت و ح

 .المهاراتتدري   ى معمل الو ح ى مجموعات صنيرةالتدري  علأل ثل المشكالت و

موت معر وة و هوم ومهوارات للمقررات يالئم المخرجات التعليمية المستهد ه أسالي  التعليم تنوع  -

وتحرص الكلية علأل متالعة مالئموة أنمواة  . هنية ومهارات عملية مهنية ومهارات عامة ومنقولة

 ح(5-12/1/3 مر وق)لداخليوة التعلم المستخدمة للمخرجات المستهد ة مت خالل لجوان المراجعوة ا

تحتو  المقررات الدراسية علأل مجاالت وةرق تدريس لتطبيق التعلم الياتأل مهل إعداد مقواالت و

وتتوويح الكليووة  ح(6-12/1/3 مر ووق)وإعووداد عووروض تقديميووة لمو وووع علمووى ودراسووة الحوواالت 

نترنت والمكتبة والمكتبة مصادر متعددة للتعلم لما يتالءل مخ األنماة المحققه لإلستراتيجية مهل اال

 .(7-12/1/3 مر ق)والمتاثو ومعامل المهارات  ةااللكتروني

 السياسات الم ب ة فى ال  امل مع مشيالت ال  ليا  12/2
 

 مشيالت ال  لا   12/2/1

لقياس ثجم مشكالت التعليم   يما يتعلوق لالكها وة الطالليوة ومعتمدة موثقة ومعلنة  توجد سياسات -

د وأعوووداد أعضووواء هيئوووة التووودريس والووودروس الخصوصوووية والكتووواب الجوووامعى و وووعو المووووار

 مر وق)وانتدالات أعضواء هيئوة التودريس وثضوور الطوالب وموا يسوتحد  موت مشوكالت أخورى  
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وقوود قامووت الكليووة لقيوواس ثجووم مشووكالت التعلوويم والوقوووع علووأل أسووبالها وو ووخ  (12/2/1-1

 مهل:حلها لاجراءات 

صنيرة  ى الدروس العملية  إلى مجموعات الطالبتقسيم  يتمثيث   اليثافة ال الية للطالب  -

لتحقيق استيفاء متطلبات ويتم تقسيم الطالب  ى المحا رات النظرية داخل األقسال اإلكلينيكية 

 .(2-12/2/1 مر ق)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 مر ق)تحدد لنود ومصادر التمويل  توجد موازنة معتمدة مت مجلس الكلية:  ض ف الملارد -

  123إلأل  2009/2010مليون عال  45وقد تطورت زيادة ثجم التمويل مت  (12/2/1-3

 .(4-12/2/1 مر ق) 2014/ 2013مليونا عال  

ل لتحديث لياناتها للعا دراسةل قامت وثدة الجودة ال دريا نقص / زيادا أعتاء هيية  -

-12/2/1 مر ق)إلى الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس  يما يتعلق ل 2014 /2013الجامعأل 

نقع  أل عدد أعضاء هيئة التدريس  متتفاوت ليت األقسال  وجود مت هية الدراسة وقد تبيت  (5

مهل  وزيادة  أل االقسال االكلينيكيةح و التشريح  أل لعض األقسال األكاديمية مهل الفسيولوجأل

للتعامل مخ اإلجراءات  عدد مت الكلية اتخيت  هيا التفاوت وللتعامل مخ األةفال ح النساء و التوليد

تقسيم الطالب الى مجموعات  :مهل وتم اعتمادها مت مجلس الكلية نقع أعضاء هيئة التدريس

ح تشجيخ التعلم الياتأل واإللكترونىومخ زيادة ساعات اليول الدراسى لالجداول الدراسيةح صنيرة 

-12/2/1المختلفة و قا الثتياجات كل قسم  )وثيقة  األقسالللتعييت المعيديت  خمسيهو خ خطة و

يتم تكلفيهم لأعمال لأن تعامل مخ ال يادة  ى أعضاء هيئة التدريس  ى لعض األقسال تح  لينما (6

ا ا ية مهل أعمال  الكنترول والعمل لوثدة الجودة ح ولالنسبة لألقسال اإلكلينيكية  أعضاء هيئة 

جية للمر ى  ى االستقبال و الطوارئ و العيادات الخارجية و التدريس يقدمون خدمات عال

 العمليات و األقسال الداخلية 

ة والوقوووع علووى أسووبالها )وثيقووة تووم عموول دراسووة لقيوواس ثجووم المشووكل   الةةدروس الخصلصةةية -

والتخووا  إجووراءات تصووحيحية للتعاموول مووخ الوودروس الخصوصووية  ووإن إدارة الكليووة (ح 12/2/1-7
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تجديود قاعووات  حالمناسوبة  واإل وواءةلتهويوة لمووا يلو ل ل تجديوود المودرجات وت ويودهاتأل: قاموت لواء

 ل يادة التواصول موخ الطوالب الساعات المكتبيةتفعيل نظال وح التدريس ومعامل االقسال االكاديمية

زيادة دعم اكتساب وح  (9-12/2/1 )مر قاالكاديمأل  لإلرشادنظال  تفعيلو ح(8-12/2/1 )مر ق

علووأل اسوورة  ووى األقسووال اإلكلينيكيووة  ارات اإلكلينيكيووة عووت ةريووق  تقسوويم الطووالب الطووالب للمهوو

 مر وق)المر أل  أل سير مواعيد الدروس االكلينيكية وقد تم اعتماد هيا القرار موت مجلوس الكليوة 

لعووض االقسووال مهوول النسوواء والجراثووة ل يووادة المهووارات االكلينيكيووة  كمووا تقووولح  (12/2/1-10

  أل العيادات الخارجية والطوارئ.للطالب لتدريبهم 

الكتاب الجامعأل  قد و عت الكلية  والط للكتاب الجامعأل  ألهميةنظرا  الجام ي  الي اب  -

يراعى  يه ثقوق و والط الملكية و حن يكون التأليو جماعيا  مانا  لجودة محتوى الكتابأعلى 

مكتبة الكلية وتكون متاثة تو خ منه نسخ  ى  الفكرية ويحصل على رقم إيداع لدار الكت  و

 حثدد مجلس الكلية مواصفات إلخراج الكتاب وسعرهح كما ( 11-12/2/1 مر ق)لالستعارة 

وتخلو مت أى أسالي  إلجبار الطال  على الشراء ويتم ليخ الكت  مت خالل مكتبة مخصصة 

ة الكلية يمكت قائمة مراجخ متاثة لمكتب  يوجد  ى نهاية كل كتابو حدون قيود أو إجبارلالكلية 

الكتاب جودة شراع علأل تم تشكيل لجنة لإل قدو( 12-12/2/1 مر ق) للطال  االستعانة لها

عداد تقارير عت الكت  إو ( 13-12/2/1 مر ق) العلمأل وتقييم مد  مطالقته للضوالط المعتمدة

 . (14-12/2/1 مر ق) مت اللجنة العد اعتمادهال إوعدل تداولها 

-12/2/1 مر ق) تم و خ  والط معتمدة لحضور وسياب الطالب ض ف حتلر الطالب  -

% مت 50و % مت الدروس العملية75نسبة التقل عت الطال   رورة ثضور  تتضمت ح( 15

 .(16-12/2/1 مر ق) لعد استيفاء االنيارات القانونية االمتحانويتم الحرمان مت  حالدروس النظرية

 يالت ال  ليا مردود السياسات الم ب ة فى حل مش  12/2/2

السياسووات المتبعووة  وومت لرنووامج تطبيووق هوويه السياسووات سوونويا   قيوواس مووردوديووتم عموول دراسووة  -

وخدمة  حالدراسات العليا و البحث العلمىو حويعرض تقريرها على لجان شؤون التعليم و الطالب
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للعال الجامعى  وكان هناك مردود إيجالى  ى تقرير الدراسة حالمجتمخ و شئون البيئة إلتخا  الالزل

 ( .1-12/2/2مر ق ) 2013-2014

 برامج ال دريب الميدانى للطالب   12/3

   برامج تدريب الطالب 12/3/1

ح ومحودد لالبرنوامج آليوة تنفيويه واإلشوراع للتودري  الميودانأل ومعتمد امج موثقنيوجد لالكلية لر -

دريووة الشووؤن الصووحية لموجوو  إتفاقيووات شووراكة مووخ ميووتم تطبيقووه و ح(2-12/1/3مر ووق )عليووه 

و قوووا  التووودري  الميووودانىتوووم تصوووميم وتوصووويو وقووود ح (1-12/3/1مر وووق )لمحا ظوووة القليوليوووة 

لية موثقة لتقويم نتائج التدري  الميدانأل آوجد تو ح (2-12/3/1مر ق ) لمخرجات التعلم المستهد ة

ح (3-12/3/1مر ووق ) التوودريس لتقيوويم المتوودرليت ةجهووات التوودري  وأعضوواء هيئوومووت خووالل قيووال 

وهنواك مؤشورات ح (4-12/3/1مر وق )  أل عملية التقويم للطالب الميدانى  تائج التدري ن وتؤخي

وأعضوواء هيئووة التوودريس  للطووالباسووتبيان مووت خووالل للطووالب لقيوواس  اعليووة التوودري  الميوودانأل 

 .(5-12/3/1مر ق ) وجهات التدري 

 تقليا الطالب    12/4

 

 اساليب تقليا الطالب     12/4/1

ح ثيوث  اتخيت الكلية عدة إجراءات  للتأكد مت استيفاء االمتحانوات لمخرجوات الوتعلم المسوتهد ة -

وتتضمت القواعود  (2-12/4/1مر ق )و( 1-12/4/1مر ق لتقيم الطالب ) معتمدة تم و خ وثيقة

و وقوود تووم االعووالن عووت الوثيقووة  حاإلكلينيكيووةالمنظمووة لالمتحانووات التحريريووة والشووفهية والعمليووة 

مر وق ) وآليوة تقيويم االمتحانوات وتم عقد ورش عمل عت ةرق التقييم الحديهوة حاألقسالنشرها  أل 

مر ووق )المنظمووة لالمتحانووات مووت مجلووس الكليووة لالقواعوود المعتموودة ح وتلتوو ل األقسووال (12/4/1-3

 blueتم تدري  لجان و خ االمتحان لاألقسال علأل عمل خريطة قبل االمتحان "و ح(12/4/1-4

print (5-12/4/1مر ق )" للتأكيد  على رلط أسئلة االمتحانات لمخرجات التعلم المستهد ة. 

لالوثيقوة لقياس مد  الت ال االقسال  تقييم االمتحانات ويتم تقييم االوراق االمتحانية مت قبل لجنة  -

كما  ح (6-12/4/1مر ق )كل قسم وراق االمتحانية وعر ها علأل تقرير عت األ وإعداد المعتمدة

تقليوول درجووات  منهووا : ليووات علووأل مسووتو  القسووم والكليووة للتأكوود مووت عدالووة تقيوويم الطووالبآ توجوود
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-12/4/1مر ق ) %مت اجمالأل الدرجة10يتجاوز  أالكلية علأل الاالمتحان الشفوى لقرار مجلس 

مر ووق ) Viva Cardsح وتعقوود اللجووان الشووفوية للطالوو  الواثوود  ووى لجنتوويت ح ويووتم اسووتخدال (7

جانو   إلأل و:  وهوى آليات تطبقهوا المؤسسوة لتوثيوق نتوائج االمتحانواتح ويوجد أيضا (12/4/1-8

اعتماد نتائج االمتحانات مت مجلس الكلية ومجلس الجامعةح  تتوا ر نسخة معتمدة موت النتوائج  وأل 

 .(9-12/4/1مر ق )إدارة  شئون الطالب و ى الكونترول إلأل جان  التوثيق االلكترونأل 

لطالب لنتائج التقويم المختلفة مهل  إعالن نمو ج االجالة  لعد االمتحان موزعا عليه يتم إعالل ا -

مر وق )الدرجاتح وإعالن نتائج امتحانوات أعموال السونة  وراالنتهواء موت تصوحيحها داخول القسوم 

ح  لاإل ا ة الأل إعالن نتائج االمتحانات النهائية  أل لوثوة االعالنوات و وأل شوئون ( 12/4/1-10

 .(11-12/4/1مر ق )وعلأل موقخ الكلية الطالب 

يوتم تحليول دورى لنتوائج و ح(12-12/4/1مر وق )تستخدل المؤسسة نظوال الممتحنويت الخوارجيت  -

اإلمتحانات لمعر وة لجنوة اإلثصواء البحهوى لالكليوة علوى مسوتور الفرقوة والمقوررح وتصودر نتوائج 

العليوا والبحوث العلموى التخوا   شوؤون التعلويم و الطوالب والدراسوات لجنتوىالتحليل للعرض علوى 

إجوراءات تصوحيحية  وى  تم اتخوا وقد ح (13-12/4/1مر ق )الالزل نحو نظم االمتحانات لالكلية 

تحليوول نتووائج اإلمتحانووات مهوول تخفوويض نسووبة درجووة الشووفوى لنوواء علووى عوودل التناسووق لوويت  وووء 

مر وق ) 20/10/2013وتوم اعتمواد اإلجوراء  وى مجلوس الكليوة تواريخ درجتى النظرى والشوفوى 

يووتم اإلسووتفادة مووت نتووائج تقووويم الطووالب  ووى تطوووير البوورامج التعليميووة  مهوول تفعيوول و (12/4/1-7

 .(1-12/1/1مر ق )المو وعية وتحديث استراتيجية التعليم والتعلمتنوع أسالي  التقويم و

االمتحانوات وجد لالكلية قواعد موثقة ومعتمدة ومعلنوة للتعامول موخ تظلموات الطوالب موت نتوائج ت -

خووالل مكتوو  وكيوول الكليووة لشووئون التعلوويم  إلووى ح ثيووث يووتم تقووديم التظلمووات (14-12/4/1مر ووق )

والطالب ويتلقى الطال  ردا على تظلمه لحد أقصى أسبوعيت مت تاريخ تقوديم الوتظلم ويخطور لوه 

جنوة يوجود لالكليوة لح  كموا (15-12/4/1مر وق )مت خالل مكت  وكيل الكلية  ى الموعود المقورر 

ح  وتقول اللجنة لإعداد تقرير عت (16-12/4/1مر ق )لها مهال محددة  ولتقييم عملية االمتحانات 
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ح وتعوورض النتووائج علووى مجلووس الكليووة و اللجووان (6-12/4/1مر ووق )االمتحانووات لصووفة دوريووة 

 (17-12/3/1مر ق )المختصة التخا  الالزل 

 ا ميانات الم احة لل  ليا وال  لا   12/5

 

 المي بة  12/5/1

مناسبة العداد الطوالب و لهوا ارلوخ قاعوات قاعوة للطلبوة و قاعوة  2ل500مساثة المكتبة ثوالأل  -

 ليانوات الكترونيوةوقد توم عمول ح العضاء هيئة التدريس وقاعة الكمبيوتر وقاعة مرك  المعلومات

 –والودوريات المراجوخ  –التجهيو ات  –للمكتبة تتضمت: مساثة القاعات لالنسبة ألعوداد الطوالب 

الخدمات المقدموة  –مواعيد العمل  –العامليت لالمكتبة  –تكنولوجيا المعلومات  –خدمات التطوير 

مر ووق مسووتوى ر ووا المسووتفيديت ) –وسوويلة تلقووأل الشووكاوى  –تسووجيل المتووردديت  –للمتووردديت 

 علوأل للجامعواتقواعد البيانات العالمية المشترك لها المجلس االل (. وقد تم اعداد قائمة12/5/1-1

يتم عقد دورات تأهيليوة وتدريبيوة للعوامليت لالمكتبوة علوى أعموال التصونيو و (2-12/5/1مر ق )

 (3-12/5/1مر ق )والفهرسة 

-12/5/1مر ق )تحرص الكلية على قياس ر ا المستفيديت مت خدمات المكتبة لصفة دورية و -

  .(5-12/5/1مر ق )ائج االستبيانويتم اتخا  اإلجراءات التصحيحية الالزمة لناءا على نت (4

 

 قاعات المحاضرات والم امل 12/5/2

صووونيرة  وووى الووودروس العمليوووة ويوووتم تقسووويم الطوووالب  وووى  إلوووى مجموعوووات الطوووالبتقسووويم  توووم -

لتحقيوق اسوتيفاء متطلبوات الهيئوة القوميوة لضومان المحا رات النظريوة داخول األقسوال اإلكلينيكيوة 

وجد عدد كوا ى موت الفنيويت الموؤهليت  وى المعامول المختلفوة لالكليوة يح كما جودة التعليم واالعتماد 

 dataأجه ة العرض المرئوى ستخدل  الوسائل السمعية و البصرية مهل ح وت( 1-12/5/2مر ق )

show  و السبورة اليكية و الفيديو كونفرانس كما تم تحديث مستل مات تشنيل المعامل مت أجه ة

مر ووق )إلووى تجهيوو ات معاموول المهووارات  ةلاإل ووا  (2-12/5/2مر ووق )الميكروسووكولات  مهوول 
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كما تمتلو الكلية وسائل تعليمية داعموة  مهول المستشوفيات الجامعيوة ثيوث يوتم  يهوا ح  (12/5/2-3

 اإلكلينيكية و تدري  أةباء االمتياز.  تتعليم الطالب المهارا

 

 رضا الطالب  12/6

 قياس وتقييا رضا الطالب  12/6/1

 أداء ر ا الطوالب عوت جميوخ الخودمات التعليميوة وتشومل ة استقصاءات دورية لقياستقول الكلي -

  (1-12/6/1 )مر وق المقررات وقاعوات الدراسوة والمعامول والتقيويمو التعليمأسالي  و المحا ر

البحهووأل و تقوودل  واإلثصوواءويوتم تحليوول البيانووات الووواردة لاالسووتبيان مووت خوالل وثوودة االسووتبيانات 

التخووا   اعووداد التقووارير لعر ووها علووى لجنووة شووئون التعلوويم والطووالب و الجووودة النتووائج لوثوودة

دراسووة مووردود توودري  ح (2-12/6/1)مر ووق ومتالعووة تنفيوويها االجووراءات التصووحيحية الالزمووة 

اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومدى تأثيره على ةرق التقييم المختلفة مت وجهة نظر الطوالب  

 .(3-12/6/1مر ق )لكلية ة  لنها
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 أعتاء الهيية ال دريسية و م اونيها  - 13

 كفاية أعتاء الهيية ال دريبسية / الهيية الم اونة  13/1

  اعتاء هيية ال دريا 13/1/1

للعوال الجوامعى   سالبكوالوريو عند دراسة نسبة اعضاء هيئة التدريس  على راس العمل لطوالب -

النسبة تقل كهيرا عت المعودالت  وهيه( 3.1: 1) نهاإوجد  (1-13/1/1مر ق )  (2013-2014)

نسووبة عنوود اثتسوواب قلوويال  ولكووت هوويه النسووبة ترتفووخ   ووى الكليووات العمليووة( . 25:  1المرجعيووة ) 

  إال أنهووا تظوول أقوول عووت معوودالت المرجعيووة ةووالب  الدراسووات العليووا أعضوواء هيئووة التوودريس الووى

مى لعضو هيئة التدريس مخ المقررات التوى يشوارك ويتالءل التخصع العلح (1-13/1/1مر ق )

نظرا ألن كلية الط  مت الكليات العملية التى يكهر ويتنوع لها التخصصات المختلفة  ى تدريسها  

  سواء األكاديمية او اإلكلينيكية

تقوول عووت المعوودالت و لووالرسم مووت أن النسووبة الكليووة لعوودد اعضوواء هيئووة التوودريس الووى الطووالب  -

هنواك نقوع  وى عودد أعضواء  :  موهال إال أن هناك تفاوت ليت األقسال العلميوة المختلفوة المرجعية 

و  (91.2:1) الفسوويولوجىو   (82.1:1) مهوول التشووريح  هيئووة التوودريس  ووى لعووض األقسووال مهوول 

و هويا يعوود الوى ان هويه األقسوال تودرس   (40.2:1) و الكيمياء الحيوية  (54.1:1)الهستولوجى

 هيئوة أعضواء موت لؤريوة مجموعوة موخ الشخصوية المقوالالت خوالل وموتو الهانيوة .للفرقة االولوى 

وراء  سفر عدد كبير مت أعضاء هيئة التدريس للعمل خارج  مصر أن تبيت لهيه األقسال التدريس

هنواك  وائض   وى  اعضواء   وى ثويت ح(2-13/1/1 مر وق) نقع أعضاء هيئة التدريس نسبيا لها

 و وجراثوة العظوال (8:1)قسال االكلينيكية مهل قسم النساء و التوليود هيئة التدريس  ى عدد مت اال

و ح(3-13/1/1 مر وق)و ليلو  تم عمل خطة  لتعويض العجو  و االسوتفادة موت الفوائض  (10:1)

13 
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فائض   ى عدد أعضاء هيئة التودريس  وى عودد موت األقسوال اإلكلينيكيوة ان ال الجدير لاليكر أيضا 

موخ العلوم أن العو ء الووظيفى لعضوو هيئوة  حالعمول  وأل المستشوفياتيتناس  الى ثد موا موخ عو ء 

ولكووت  يشوومل ايضووا التوودريس لطلبووة  سالبكووالوريوالتوودريس ال يقتصوور علووى التوودريس  قووط لطلبووة 

عودد  ثيوث أن شوراع علوى الرسوائل البحهيوةالوا  حالدراسات العليا ) دللول وماجيستيرو دكتوراة(

مر وق )   ى ت ايد مستمر  لالمقارنة لكليات الجامعة االخور . الط يةةلبة الدراسات العليا  ى كل

المشاركة  ى تودريس مقوررات  لعوض الكليوات االخورى مهول التموريض والمعهود و ح(13/1/1-4

 .الخدمة العالجية للمر ىو حالفنى الصحى وكيلو المشاركة  ى اعمال االمتحانات لهيه الكليات 

   اعتاء الهيية الم اونة 13/1/2  

 (2014-2013ب للعوال الجوامعى )نسبة أعضاء الهيئة المعاونة  الييت علوى راس العمول للطوال -

وقود توم   وهى تقل كهيرا عت المعدالت المرجعيوة للكليوات العمليوة (1-13/1/2مر ق ) (4.1 :1)

تقسويم الطوالب الوى مجموعوات صونيرة   اتخا  اجراءات الستفادة مت الهيئة المعاونوة  موت خوالل :

الوثودات   وىمشاركة معاونأل اعضاء هيئة التدريس  أل البحوث العلموى ووح رروس العملية ى الد

تعووديل الخطووة الخمسووية وقوود تووم  ح(2-13/1/2 مر ووق)القوا وول الطبيووة  ووى  ات الطووالخ الخوواص و

ل يادة اعضاء معاونى هيئة التدريس  ى االقسال  ات الونقع و توو ير اثتياجواتهم للبحوث العلموى 

  ( 2017 -2012تعيويت المعيودييت والنوواب  ) ل الكلية خطوة  أعتمدت ح كما  ترقىل يادة  رصة ال

مقدمة  مت  االقسوال المختلفوة لالكليوة  وى  ووء  اعوداد الطوالب و سواعات ال االقتراثاتلناء على 

تناسو   يهوا اعوداد المعيوديت موخ يالتدريس و التخصصات المتاثة العضاء هيئوة التودريس لحيوث 

قيقية  لالقسال ويتم مراجعتها كول خموس سونوات  وى  ووء المتنيورات الجديودة ان االثتياجات الح

 (  3-13/1/2مر ق ) وجدت

   تنمية قدرات ومهارات اعتاء هيية ال دريا و الم اونيي  13/2

   خطة ال دريب 13/2/1

 مر ووق)وقوود قامووت الكليووة لتحديوود االثتياجووات التدريبيووة ألعضوواء هيئووة التوودريس و المعوواونيت  -

ولناء عليها تم و خ خطة تدريبية سونوية وتتضومت الخطوة  عودد ونوعيوة البورامج (  13/2/1-1
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كما توم تحوديث خطوة التودري   ح (2-13/2/1مر ق اليات تنفييها ) الفئات المستهد ة والتدريبية و

ر وخ ثيوث تضومنت  2014/2015و 2013/2014 ى  وء تقريور  ريوق المراجعوة الخارجيوة 

واكتسوواب المهووارات المطلولووة  ح توودريس ألعضوواء هيئووة التوودريس والمعوواونيتالمسووتوى المهووارة 

 Experts point ofوو وخ األمتحوان.  حوكيفيوة تصوميم خريطوة المونهج حلطرق تقيويم الطوالب

view)) ( 3-13/2/1مر ق  ) 

لطالب وقد تم تنفيي العديد مت البرامج التى تلبى االثتياجات التدريبية لكل  ئة مهل  ةرق تقييم ا -

ات لالتعواون موخ رالمقورلتوصويو البورامج ورش تدريبية  وتم تنفيي حو تصميم خرائط االمتحانات

منسوقأل البورامج لتودري  لاوالخبوراء لالهيئوة لم يود موت  وثدة ادارة مشروعات التطوير لالجامعة 

 الأل الحو تحوديث التوصويوللبورامج و  والمقرارات لاألقسال المختلفة للعمول علوى تحسويت التصوميم

ورش نفويت  6ورش تدريبية لتحقيوق هويا الهودع لاأل وا ة الوى  6وتم تنفيي للبرامج و المقررات 

تنفيووي ورش عموول عووت ةوورق تووم و ح  (4-13/2/1مر ووق ) مووت قبوول الموودرليت الموجوووديت لالكليووة

التوودريس لووو لطلوو  أعضوواء هيئووة و   SPSSتطبيقووأل البرنووامج الو واإلثصوواءالعلمووأل  البحووث

وتوم تودري  مجموعوة موت ح (what trainee asked aboutة مهول هويه الوورش )المستمر ألقامو

الجديودة  تضومنت الخطوة و هيئة التدريس لقسم الصحة العامة  لتأهيلها ألنجواز هويا العمول لكفواءة.

و لوو لكول موت  حلالئحوة الدراسوات العليوا ولإللموالو يونودوات للتعر تنفيوي 2014/2015للتدري  

ثتى يمكت االستفادة موت المتودرليت تدريس لمجلس الكلية واألقسال المختلفة القادة وأعضاء هيئة ال

   .( 5-13/2/1مر ق )اللوئح مستقبالتحديث وتعديل   ى

  :التدريب وتقييم تنفيذ: 13/2/2

تودري  أعضواء  قياس أثر مردود عمل وتم(ح 1-13/2/2) % مت الخطة المحددة1ح73تم تنفيي  -

 دى الطوالب لعود تنفيوي خطوة التحسويت للتعلويم والوتعلم لكليوة ةو  لنهواهيئة التدريس والمعواونيت لو

تدري  أعضاء هيئة التدريس والمعاونيت لدى الطالب لعود تنفيوي  مردودوكيلو دراسة  ح(2014)

 حوتحديوود لعووض نقوواة القوووة والضووعو ح(2014) خطووة التحسوويت لطوورق التقيوويم لكليووة ةوو  لنهووا
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ة لالبحث العلمأل على المتدرليت مت أعضاء هيئة التودريس ودراسة تأثير الورش التدريبية الخاص

 (  2-13/2/2مر ق ) (2014والمعاونيت لكلية ة  لنها )

  تقييا اداء و رضا اعتاء هيية ال دريا و الم اونيي    13/3

 

   تقييا اداء اعتاء هيية ال دريا و الم اونيي  13/3/1

و قا لموا جواء لقوانون تنظويم الجامعوات موواد دريس يوجد  نظال مفعل لتقييم اداء أعضاء هيئة الت -

نموو ج لتقيويم اداء اعضواء هيئوة التودريس   يوجود كمواح  ( 1-13/3/1)مر وق  104إلوى   95مت 

درجوة(  20الطال  ) : يشترك  ى التقييم ح و(2-13/3/1)مر ق   ومعتمد مت مجلس الكلية قوثم

 10درجووة( و العميوود )  30القسووم )  درجووة( و رئوويس 40و تقيوويم  اتووى لواسووطة العضووو نفسووة )

موا تقيويم  رئويس القسوم أ حمت خالل استبيانات لقياس راى الطلبوة و الو مالءويكون  لو  درجات( 

  يتم مت خالل   نمو ج معد ليلو مو ح  ية الدرجة الخاصة لكل نشاة .

جيل  ووى هووية يووتم التسووو( ح 3-13/3/1)مر ووق   لهيئووة المعاونووة ا لتقيوويم لطاقووة  موثقووة  يوجوودو -

مدون  يها جميخ االنشطة داخل   لالعضو الخاصة (Portfolio)البطاقة مت خالل ملفات االنجاز 

يوتم اعتمواد  و  (ح5-13/3/1)مر وق و ( 4-13/3/1)مر وق و موثقة موت المعنيويت  هالقسم وخارج

دكتوراة البطاقة مت مجلس القسم كل ارلخ شهور  ويرتبط  تسجيل العضو لدرجة الماجيستير او ال

 لدرجة العضو  ى التقييم.

   تقييا رضا اعتاء هيية ال دريا و الم اونيي  13/3/2

-2013) اسووتبياناتمووت خووالل   والمعوواونيتتووم قيوواس الر ووا الوووظيفى ألعضوواء هيئووة  التوودريس 

تطور نسو  الر وا  هناك  هان أنلالستبي ظهر التحليل االثصائىأو (1-13/3/2 مر ق) (2014

% يورون 65. 2أكهور موت: عت االستبيانات األعوال السالقة ثيث تبيت أن  تدريسألعضاء هيئة ال

% را وييت تماموا عوت العمول لالكليوةح 64.8أن األعباء التدريسية موزعة ةبقوا للتودرج العلموىح 

%  يوورون أن الكليووة 63ت ثقوووق الملكيووة الفكريووة و النشوورح نوودوات تعريووو عووثضووروا % 60

% موا قيت إلى ثد ما أن مكتبة الكلية مجه ة وتخدل 51ىالوظيفتخيت اجراءات لتحسيت الر ا ا
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% يوورون أن العالقووة مووخ القيووادات األكاديميووة تتسووم لالمشوواركة  ووى اتخووا  60حالعمليووة التعليميووة

 مر وق)% عت عدل وجوود دعوم موالى للبحوث العلموى50وكان هناك عدل ر ا لنسبة    .القرارات

 أعضاء مخ مناقشتها و لالستبيان  تصحيحية اجراءات لعمل الجودة وثدة قامت وقد (13/3/2-2

أمووا لالنسووبة للهيئووة  (3-13/3/2 مر ووق) لمناقشووتها الكليووة مجلووس علووى والعوورض التوودريس هيئووة

( 4-13/3/2)مر ق   التأميت الصحى لالكليةنظال % سير را ييت عت  70كان ثوالى  المعاونة

وعرض النتائج على أعضواء الهيئوة  نستبيالال وقد قامت وثدة الجودة لعمل اجراءات تصحيحية 

-13/3/2)مر ق  عقد لقاءات معهم للتوعية لنظال التأميت الصحىو ى مجلس الكلية وتم  المعاونة

5) 
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 خطة البحث ال لمى14/1

عتمدة وموثقة ومعلنة وتمهول أثود لوؤر اهتموال الكليوة وتخوع لوه جو ء م للكليةتوجد خطة لحهية  -

وتشوتمل الخطوة  ح 2010/2015 كبير موت رسوالتها ورسيتهوا. اتسواقا موخ الخطوة البحهيوة للجامعوة

و قود توم اعوداد الصوورة العاموة محاور عامة و يحتوى كل منها علوى العديود موت األهوداع  5على 

وأجريوت التعوديالت المقترثوة عليهوا و قود توم  ;للخطة البحهية للكلية و مناقشوتها لمجوالس األقسوال 

 مر وق)وعلى منهجها تم اعداد الخطط البحهية لألقسال المختلفوة لالكليوة    حلمجلس الكلية تمادهااع

تم التوعية والتوجيه لالخطة البحهية  وى مجوالس األقسوال  قدوح (3-14/1/1 مر ق) :(14/1/1-1

خطة وتم اعالن ال( 4-14/1/1 مر ق) حومجلس الكلية وتم اعالنها على الموقخ األلكترونى للكلية

 البحهية لكل قسم وإعالنها للوثة االعالنات لالقسم إلرشاد الباثهيت  .

يوجود و  ح(5-14/1/1 مر وق) خطة البحث العلمأل لالكلية تتوا ق مخ اإلمكانات الماديوة المتاثوة -

لالكلية لعض الوثدات  ات الطالخ الخواص التوى تمتلوو اجهو ة متطوورة  وى مجواالت متخصصوة 

 مر وق)  عوت األورالالج يئية والتكنولوجيا الحيوية  ووثدة الكشوو المبكور مهل وثدة البيولوجيا 

تجهيو  لالعتموادح ل الكلية مت خالل مشوروع التطووير المسوتمر و التأهيولقد قامت و ح(14/1/1-6

 مر وق)يو ر جميخ اإلمكانيات الماديوة والخبورات التوى يحتاجهوا الباثوث  لأللحا   مرك   معمل

الكليووة علووى ر ووخ مسووتوى البحووث العلمووى ومسووتوى تطبيووق األلحووا  كمووا ثرصووت  ح(14/1/1-7

 ح(8-14/1/1 مر ق)منها و لو لتشكيل لجنة متخصصة لإلثصاء الطبى واالستفادة

و أقسووال الكليووة ملت مووة  ح(9-14/1/1 مر ووق)ة البحووث العلمووى ويوجوود آليووة لمتالعووة تنفيووي خطوو -

 مر ووق)تير والوودكتوراه واأللحووا  العلميووة لالخطووة الحاليووة  يمووا يتعلووق لالتسووجيل لوودرجات الماجسوو

14 
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لروتوكووووالت  مراجعوووةلوتوجوود لجنوووة معتمووودة ألخالقيووات البحوووث العلموووى تقووول  ح(14/1/1-10

 .(11-14/1/1 مر ق)الرسائل ومقترثات األلحا  

 كفاءا ال ملية البحثية    14/2

 مؤشرات اليفاءا  14/2/1

علمووى سووواء عووت ةريووق عموول األلحووا  أو عضوواء هيئووة التوودريس   ووى عمليووة البحووث الأيشوارك  -

 ر ووقم) ثصوور عوودد األلحووا  المنشووورة محليووا   ودوليووا قوود تووم و  شووراع علووى الرسووائل العلميووةالا

مت إيمانا لأهمية التواصل و تبادل الخبرات توجد قواعد ليانات للبحث العلمأل ح كما (1 -14/2/1

علوى النصووص الكاملوة لأللحوا  موت مشروع قواعد البيانات التى تتيح للبواثهيت الحصوول خالل 

خوالل أجهوو ة ثاسو  آلووى متصوولة لشوبكة االنترنووت . كموا يتوووا ر لالمكتبووة نسوخة ورقيووة و أخوورى 

لكترونووى للكليووة إلوكوويلو الرسووائل العلميووة و هووى أيضووا متاثووة علووى الموقووخ ا لأللحووا الكترونيووة 

www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=300http:// (كما توجد   2 -14/2/1 مر ق .)

البعهووات تج واكانووت اثوود نوولحووو  علميووة مشووتركة  مووخ العديوود مووت المؤسسووات العلميووة الدوليووة 

الجووائ  العلميوة  قود توم ثصوروح ( 3 -14/2/1 مر وقالخارجية الكاملوة ح واإلشوراع المشوترك )

( ويوجود 4 -14/2/1 مر وقكليوة )التوى ثصول عليهوا اعضواء هيئوة التودريس لال الدولية والعالمية

ويوتم االسووتفادة موت البحوو  العلميووة   ح(5 -14/2/1 مر وق) ثصور لبوراءات االختوراع لالمؤسسووة

مستشوفأل  المؤسسات الخدمية مهل اتفاقيوة الكليوة موخ والتطبيقية والتى يتم اجراسها لالكلية لعدد مت

 (6 -14/2/1 مر قية الترلية والتعليم لبنها )مدير ثميات لنها و

 تشجيع وتحفيز البحث ال لمى      14/2/2

متنوعة لدعم وتشوجيخ البحوو  العلميوة المشوتركة لويت األقسوال وإجراءت تستخدل الكلية أسالي   -

 وعمول األلحوا   العلميوة الرسوائل علوى  شوراعاال وى  المشاركة ليت األقسوال المختلفة عت ةريق 

( واالسووتفادة مووت وثوودات البيولوجيووا الج يئيووة و الكشووو المبكوور عووت األورال 1-14/2/2ق مر وو)

 .(2-14/2/2مر ق )ومعمل األلحا  المرك ى 

http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=300
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اشووراك أعضوواء هيئووة التوودريس البوواثهيت ودعمهووم  مهوول تسووتخدل الكليووة وسووائل متعووددة لتحفيوو   -

لعود انتهواء  ئوهتودرب لتودري  زماللالدورات المرتبطة لتنميوة المهوارات البحهيوة علوى أن يقوول الم

مر وق )تع ي  اإلمكانيات والتسهيالت الالزمة  ى اجوراء البحوو  وح (3-14/2/2مر ق )الدورة 

-14/2/2مر وق )دعم أعضاء الهيئة المعاونوة للحصوول علوى مشوروعات لحهيوة ح و(14/1/1-5

تقول الكلية لتحمل  وكيلو( 5-14/2/2مر ق )دعم مادى لطلبة رسائل الماجستير والدكتوراة ح (4

 (6-14/2/2مر ق )تكاليو نشر األلحا   ى المجالت الدولية  ات شأن علمى متمي  

 مساهمة البحث ال لمى فى دعا و ت زيز ال ملية ال  ليمية     14/2/3

تحرص الكلية على أن يكون هناك ارتباة لويت المقوررات الدراسوية والحيواة العمليوة و أن تكوون  -

ح  كمووا يووتم تع يوو  لعلمووى وأخالقياتووه وا ووحة  وومت أهووداع العمليووة التعليميووةمنهجيووة البحووث ا

 ( 1-14/2/3مر ق المقررات الدراسية لمخرجات مت األلحا  العلمأل )

 تمليل البحث ال لمى  14/3

   مصادر تمليل البحث ال لمى  14/3/1

( ح وموت  5-14/1/1مر وق يتم تمويل البحث العلمى مت خالل الموازنة العامة المخصصة لوه ) -

ت موت خوالل الجامعوة مصادر التمويل الياتى للكليةح  والمشاريخ التى يحصل عليها صنار البواثهي

وتسعى الكلية الوى تنميوة مصوادر التمويول الوياتى الداخليوة و (  4-14/2/1أو مت خارجها )مر ق 

مر وق ) العليوا عداد ةلبوه الدراسواتأوكان مت مردود  لو زيادة  (ح 1-14/3/1)مر ق الخارجية 

 (1-14/2/1)مر ق داد األلحا  العلمية المنشورة والرسائل العلميةأعلالكلية وزيادة  (14/3/1-2

 1/4  انشطة علمية 

 مشروعات بحثية مملل  واتفاقيات  14/4/1

يوجد لالكلية عدد مت المشاريخ البحهية و األتفاقيات الممولة مت مؤسسات لحهية محلية و إقليمية  -

 . (1-14/4/1مر ق%   )100ح وجميخ هيه اإلتفاقات مفعلة ثاليا  لنسبة  و دولية
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 أنشطة علمية أخرى  14/4/2

(  ويشووارك 1-14/4/2مر ووق نظمووت الكليووة العديوود مووت المووؤتمرات والنوودوات وورش العموول ) -

 متهناك نسبة كبيرة ح كما أن (  2-14/4/2مر ق ) الطالب  ى لعض هيه المؤتمرات والندوات 

ء هيئة التدريس لألحاثهم العلمية ومقاالتهم  ى المؤتمرات المحلية والدولية وكويلو النودوات اعضا

 مشواركات أعضواء هيئوة التودريس  وى الموؤتمرات  مت خالل الجامعوة  كما تمول الكلية   حالعلمية 

 ( 3-14/4/2مر ق )التى يكون لهم ألحا  لها 

ويووتم ثاليووا دراسووة تحويوول ر األلحووا  العلميووة  تصوودر الكليووة دوريووة ةبيووة علميووة تقووول لنشوو كمووا -

-WKالمجلة الطبية للكلية إلى مجلوة دوليوة و لوو لعود الموا قوة علوى االتفواق موخ الناشور العوالمأل 

Medknow وللمؤسسوة مسواهمات  (4-14/4/2مر وق ) و لو مت خالل اكاديمية البحث العلموأل

واألقليميووة والدوليووة  هنوواك العديوود مووت ملموسووة  ووى العديوود مووت األنشووطة العلميووة االخوورى المحليووة 

للجامعات و ى اللجان العلمية الدائمة لالمجلس األعلى اعضاء هيئة التدريس يقومون لالتحكيم  ى 

الوودوريات العلميووة المحليووة والعالميووة وكوويلو التمهيوول  ووى منظمووات وجمعيووات قوميووة  مووت  العديوود

   (5-14/4/2مر ق )ودولية وسيرها 
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 الدراات ال لمية الممنلحة  15/1

 :الدبللمات والدراات ال لمية الممنلحة 15/1/1

تخصوع ودرجوة   19 يمنح مجلس جامعة لنها لناء على ةل  مجلس الكليوة درجوة الودللول  وى -

اتخويت  ح( 1-15/1/1مر وق تخصوع  ) 31 وى  الودكتوراةتخصع ودرجوة  28الماجستير  ى 

للتسوهيل علوى ةلبوة  تعريو لبرامج الدراسات العليا الى تقدمهاوأسالي  متنوعة للالكلية اجراءات 

ةبوخ كتيو   العد ازديواد اعوداد المتقودميت للتسوجيل لبورامج  الدراسوات العليوا  منهو العليا الدراسات

(   ويشمل الدرجات الممنوثة  ى 2-15/1/1مر ق  )األكاديمأل"إلجراءات التسجيل واإلشراع "

عد القيد والتسجيل والمستندات المطلولة والرسوول لاإل وا ة الوى التخصصات المختلفة وكيلو قوا

ارشووادات لسووهولة التقوودل للتسووجيل وشووروة موونح الدرجووة ويشوومل ايضووا جميووخ النمووا ج الخاصووة 

اإلعالل لمواعيد التسجيل و حالكتي  متاح  ى مكت  الدراسات العليا والمكتبة ولالدراسات العليا .  

عووت  نلوواإلعالتقووول الكليووة و ح( 3-15/1/1مر ووق )كة اإلنترنووت مووت خووالل موقووخ الكليووة علووى شووب

مت هيه الكترونية كيلو يمكت للطال  الحصول على  نسخ  حاإللكترونىلرامجها على موقخ الكلية 

 البرامج مت األقسال المعنية او مت مكت  الدراسات العليا لالكلية.

 دكتوووراهدرجوة  361جسووتير و  درجوة ما  1754درجوة دللووول و  528وقود منحووت الكليوة عوودد  -

نسووبة المسووجليت مووت الووداخل الووى وللنووت ح( 4-15/1/1مر ووق خووالل السوونوات الخمووس األخيوورة  )

 .( 5-15/1/1مر ق ) 12:1المسجليت مت الخارج  

 :ال ملية ال  ليمية فى الدراسات ال ليا 15/2

 :الدك لراه/المااس ير/الدبللم برامج 15/2/1

تشومل جميوخ   ودكتووراه وماجسوتيرامج للدراسوات العليوا موا لويت دللوول لرنو 76لدى الكلية عودد  -

معووايير االكاديميووة لقامووت االقسووال العلميووة لالكليووة لإعووداد او ح(1-15/2/1مر ووق التخصصووات  )

15

. 
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القياسوية العاموة للدراسوات  ةاألكاديميواسترشوادا لالمعوايير لبرامج الدللول والماجسوتير والودكتوراة 

 إعوودادوتووم  2009جووودة التعلوويم و اإلعتموواد و الصووادرة  ووى مووارس لضوومان  ميووةللهيئووة القوالعليووا 

القياسووية العامووة  ةاألكاديميووالمعووايير األكاديميووة للبوورامج مووخ المعووايير  المضوواهاه لوويت   ةمصووفو

توم  وى لعوض االقسوال االسترشواد ( و3-15/2/1مر وق )و(  2-15/2/1مر وق ) للدراسات العليوا 

ح وتوم (4-15/2/1مر وق )   وى لعوض األقسوال  benchmarkخارجيوة   لمعوايير أكاديميوة ايضوأ

ح ثووم علووى  هعوورض تلووو المعووايير االكاديميووة للبوورامج علووى مجووالس االقسووال  كوول ثسوو  تخصصوو

ح ثم قال كل قسوم لوإعالن ونشور المعوايير موت خوالل (  5-15/2/1مر ق ) مجلس الكلية إلعتمادها

مر وق ومقرراتوه ) ةلرامجول كول قسوم علموى لتوصويو ثلقات للمناقشة داخل كول قسوم تمهيودا لقيوا

و )مر وق  (7-15/2/1مر وق مجلوس الكليوة )مجلس القسوم و( واعتماد التوصيو مت 15/2/1-6

وخاصووة تلووو التووى عوودة  ورش عموول ألعضوواء هيئووة التوودريس  الكليووة عقوودتح كمووا ( 15/2/1-8

موت خوالل وثودة تعليم واالعتماد لضمان جودة العقدت لالتعاون مخ ادارة التدري  لالهيئة القومية 

مر وق ) خورائط المونهج ووالمقوررات برامج التوصيو  ادارة مشروعات التطوير لالجامعة ثول 

وتوم  ح( 10-15/2/1مر وق وتمت مراجعة البرامج موت قبول موراجعيت خوارجييت )ح (15/2/1-9

كاديمية المتبناة لكل الامخ المعايير  للبرامج عمل مصفو ات توا ق المخرجات التعليمية المستهد ة

توا ووق المخرجووات التعليميووة المسووتهد ة إعووداد مصووفو ة كوويلو و (11-15/2/1مر ووق )تخصووع 

 تلبيةوتراعى الكلية  (12-15/2/1مر ق المقررات مخ المخرجات التعليمية المستهد ة للبرنامج )

 .(13-15/2/1مر ق اثتياجات المجتمخ و التطورات األكاديمية الحديهة ) الدراساتلرامج 

: مودة الدراسوة  للحصوول علوى درجوة الودللول الودللول ةدرجوةبقا لالئحة الدراسات العليا  إن:   -

سنة ونصو )ثال   صول دراسية ( وتكون على قسميت: القسم  األول :  صل دراسى واثود ى ه

  موودة الدراسووة رالماجسووتي ةدرجووح أمووا  ) سووتة اشووهر(  والقسووم الهووانى:  صووليت دراسووييت )سوونة(

للحصول على درجة الماجستير  هوى ارلعوة  صوول دراسوية )سونتان( مقسومة الوى : الجو ء األول 

كفصل دراسى )ستة اشوهر( والجو ء الهوانى :  صوليت دراسوييت )سونة( والرسوالة :  صول دراسوى 
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ى لوووة للتسووجيل الحصووول عر: يشووتالوودكتوراة ةدرجووح وأخيوورا  رالووخ )سووتة اشووهر( علووى األقوول

 ءد و يكون مدة الدراسة خمسة  صول دراسية )سنتان و نصوو( يكوون الجو الماجستير لتقدير جي

منها أى لعد عاميت مت  االنتهاءاألول محتويا على العلول األساسية و تناق  رسالة الدكتوراه عند 

 .     (1-15/1/1مر ق  )التسجيل

 :ا كاديمىنظام ال سجيل واإلشرا   15/2/2

ت التسجيل و اإلشوراع  وى الدراسوات العليوا مهول نشورها علوى تقول الكلية لاإلعالن عت اجراءا -

-15/1/1مر وق )و (2-15/1/1مر وق الموقخ اإللكترونى للكلية و كتيو  التسوجيل و اإلشوراع )

تقوووول المؤسسوووة لالمراجعوووة الدوريوووة إلجوووراءات التسوووجيل و اإلشوووراع عوووت ةريوووق لجنوووة ح و(3

لعووض االجووراءات مهوول تقووارير متالعووة  الدراسووات العليووا وكانووت مووت نتووائج المراجعووة اسووتحدا 

-15/2/2مر ق ) 20/10/2013وتم اعتمادها لمجلس الكلية لتاريخ  الرسائل و اختيار المشر يت

تتم اجراءات التسجيل لالكلية يدويا  ى سجالت مقسمة الى عدة ملفات ثسو  التخصوع ثوم و ح(1

ح راه( ثوم  سونة التسوجيلدكتوو ماجسوتير –تقسم داخل كل تخصوع ثسو  الدرجوة العلميوة )دللوول 

لحيت استكمال تحديث قواعد البيانات الكترونيوة  أساسيةوتعتبر هيه السجالت لمهالة قاعدة ليانات 

  .لالكلية

نظرا ألن كليوة الطو  موت الكليوات العمليوة التوى يكهور ويتنووع لهوا التخصصوات المختلفوة سوواء  -

 نيوا وتقنيوا لول و وى معظوم التخصصوات  لاسوتقاللهويتمي  كول تخصوع  حواإلكلينيكيةأاألكاديمية 

ليا  وإن جميوخ األقسوال العلميوة تلتو ل لتوزيوخ عو ء اإلشوراع علوى  حتتفرع منها تخصصات دقيقة

ولضوومان اشووتراك  ح(2-15/2/2مر ووق )و التخصووع الوودقيق أالرسووائل و قووا للتخصووع العووال 

ة لعمول وثيقوة اشوتراك الباثث  ى اختيار مشر يه والتخصع اليى يريد التسجيل عليه قامت الكلي

للطالوو  المسووجل ويقوودل المشوورع الرئيسووى ح (3-15/2/2مر ووق الطووالب  ووى اختيووار المشوور يت )

نصو سنويا الى مجلس القسم عت مدى التقدل  وى الرسوالة لمتالعة الرسائل علمية تقريرا اللدرجة ل

اتخويت كموا  ح(4-15/2/2مر وق ) لنواء علوى قورار مجلوس الكليوةوالصعولات التى تواجوه العمول 
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( لمتالعوة اداء LOG BOOKلتطبيوق نظوال كراسوة األنشوطة ) لمتالعة االشوراع اجراءاتالكلية 

مووت ثيووث ثضووور المحا وورات والسوويمينارات والوودروس العمليووة والمووؤتمرات وكوويلو  البوواثهيت

 (.5-15/2/2مر ق مناقشات الرسائل العلمية )

 :ال ليا تالدراساالملارد البشرية والمادية الم احة لبرامج  15/2/3

تحرص كلية ة  لنها مت خالل اقسامها العلمية على توزيخ األعباء التدريسية على اعضاء هيئوة 

يوجود عودد كواع موت أعضواء هيئوة التودريس ثيوث تبلون ح والتدريس ثسو  التخصوع والخبورات

ليووا النسووبة الووى ةلبووة الدراسووات العلعلووى رأس العموول النسووبة اإلجماليووة ألعضوواء هيئووة التوودريس 

 عبواء اإلشوراع علوىأعباء التدريس الخاصة لالدراسات العليوا وكويلو أمخ . وهى تتناس  8.1:1

 وتقوول الكليوة لتوزيوخ األعبواءح(1-15/2/3مر وق ) الرسائل العلميوة وتنفيوي الخطوة البحهيوة للكليوة

 التدريسية ةبقا للتخصصات المختلفة ألعضاء هيئة التدريس. 

ويستخدل ةالب  ح(2-15/2/3 مر ق)ت المادية والبشرية الالزمة للبحثتتوا ر لالكلية االمكانا  -

الوثودات  ات  المختلفوة لالكليوة موخ معامول لالدراسات العليا التسهيالت المعملية الموجودة لاألقسا

 الج يئيوة البيولوجيةالطالخ الخاص التى تمتلو اجه ة متطورة  ى مجاالت متخصصة مهل وثدة 

قاموت الكليوة  وقود(ح3-15/2/3مر وق )ووثدة الكشوو المبكور عوت األورال   والتكنولوجيا الحيوية

مخ الجامعة لعمل عدة ورش عمل للتعريو لالمكتبة اإللكترونية وكيفية استخدال قواعد  لاالشتراك

وثرصووت الكليووة علووى ر ووخ مسووتوى البحووث العلمووى ومسووتوى تطبيووق األلحووا  العالميووة البيانووات 

 كموا توجود (ح4-15/2/3مر وق )يل لجنة متخصصة لإلثصواء الطبوى منها و لو لتشك واالستفادة

ل العلميووة  )دعووم البحووث العلمووى( وهووى مكا ووأة ثالتووة لعوود مناقشووة رسووالة الماجسووتير ائمكا ووأة الرسوو

 (5-15/2/3مر ق )و قا لقرار مجلس جامعة  للدكتوراه وأخرى

 :طالب الدراسات ال ليا 15/3

 :ل لياببرامج الدراسات ا ا ل حاق 13/3/1
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( كانت أكبر نسبة 2014-2013للعال الجامعى )الملتحقيت لبرامج الدراسات العليا  ألعداد نسبةلال

 وى   حةالو  19ةالو  دكتووراة  81ةالو  ماجيسوتير  46تسجيل  ى قسم النساء والتوليد  دللول  

يوث سوجل كانت أقل نسبة تسجيل  ى أقسال التشوريح و الكيميواء الحيويوة و الفارمواكولوجى ثثيت 

 (1-15/3/1مر ق)  ةال  واثد لدرجة الماجيستير  ى كل منهم

 (2014-2013 )( إلووى2006-2005تطووور عوودد ةووالب الدراسووات العليووا مووت الوا ووديت مووت )

 (2-15/3/1)مر ق 

 عدد الوا ديت العال الجامعى

2005-2006 2 

2006-2007 1 

2007-2008 1 

2008-2009 1 

2009-2010 6 

2010-2011 9 

2011-2012 10 

2012-2013 28 

2013-2014 34 

 :تقليا طالب الدراسات ال ليا 15/3/2

وتتنوع االختبارات التحريرية ليت  حالكلية أسالي  متنوعة لتقويم ةالب الدراسات العلياتستخدل  -

 OSCE, OSPEواالختبوارات العمليوة تطبوق  حاسوئلة قصويرة واختيوار موت متعودد ودراسوة ثالوة

-15/3/2مر ق )وتتوا ق ةرق التقويم مخ المخرجات التعليمية المستهد ة ح ( 1-15/3/2مر ق )

( مر وق لوه course reportعوت المقورر) لاإل ا ة إلى أن مجلس القسوم يعتمود تقريورا دوريوا( 2

تقووارير الممتحنوويت الخووارجييت ويشوومل سوولبيات وايجاليووات ةوورق التوودريس والتقووويم وكوويلو موودى 
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للعوال  التحسويتو ى نهاية التقرير يقودل القسوم خطوة  البرنامجالمستهد ة مت توا قها مخ المخرجات 

وتسوتعيت األقسوال لأسواتية خوارجييت موت جامعوات أخورى  ح(3-15/3/2مر وق )الدراسى الجديود  

ويقول ةلبة الدراسوات العليوا لنشور ألحوا  ح (4-15/3/2مر ق )و لو لتأكيد دقة و شفا ية التقويم 

 (5-15/3/2مر ق )ار مجلس الكلية مت الرسائل ةبقا لقر

 :رضا طالب الدراسات ال ليا 15/3/3 

وموت هويه الوسوائل مواهو  العليوا تالدراسواوسائل لقيواس ر وا ةوالب  عدةاستخدال ل تقول الكلية -

مر وووق ) ولقووواءات مباشووورةمباشووور عوووت ةريوووق استقصووواء ر ووواء الطوووالب لاسوووتخدال اسوووتبيانات 

منهوا  االسوتفادةمدى ر اء الطالب  ومدى  الستنباة تبياناتاالستحلل الكلية هيه ح و(15/3/3-1

 ى تيليل الصعولات التى تواجهه ةلبة الدراسات العليا وكيلو امكانيوة تطووير البورامج التعليميوة. 

وسائل سير مباشرة منها دالالت ت ايود او تنواقع اعوداد المتقودميت للتسوجيل موت  لاستخدال وكيلو

األقسوال العلميوة  تعكسوهامناقشوة مشواكل ةلبوة الدراسوات العليوا التوى و حالوا ديت موت خوارج الكليوة

 نتيجة تعاملها المباشر مخ الطلبة.

تتعامول الكليووة مووخ تظلمووات الطووالب مووت خووالل قواعود ثالتووة ومعلنووة  ووى مكتوو  الدراسووات العليووا  -

 (   2-15/3/3مر ق )والكنترول وكتي  الدراسات العليا وكيلو موقخ الكلية 
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 شمللية وإس مرارية ال قليا   16/1

 أساليب و ن ائج ال قليا  16/1/1

التقوويم المسوتمر للفاعليوة التعليميوة و يوتم و وخ خطوة  لعمليوةوثدة  ومان الجوودة لالكليوة  تقول -

 األسوالي تتبخ الكلية العديد مت ( و ى اةار  لو 1-16/1/1مر ق دورية للتقويم ومتالعة تنفييها )

)ةووالب واللقوواءات المباشوورة ثيووث تقووول الكليووة لعموول العديوود مووت االسووتبيانات  حميالتقيوو ووى عمليووة 

المعاونيت و األةراع المجتمعية ( لتقيويم العمليوة التعليميوة وأعضاء هيئة التدريس و البكالوريوس

ة وتقول لجنة االستبيانات لتحليل هيه النتائج و البيانات للوقوع على المعلوموات الداعمولالمؤسسة 

مجدولوة زيوارات  لوإجراء( كموا يقوول  ريوق المراجعوة الداخليوة 2-16/1/1مر وق ) لعملية التقوويم

(ح 3-16/1/1مر وق ال يارات لمتالعة سير العملية التعليميوة ) متالعة لهيهتقارير  إعدادلألقسال و 

ة الداخليوة وتقول لجنة البرامج و المقررات لمراجعة البرامج و المقررات و اعداد تقارير المراجع

 منوواظرييت( و ترسوول البوورامج و المقووررات الووى مووراجعييت خووارجييت 4-16/1/1مر ووق عنهووا )

تحرص األقسال على تسليم تقارير البرامج و المقررات الدراسية  ى نهاية و ح(5-16/1/1مر ق )

د تقريوور لرنووامج و تقووول لجنووة البوورامج و المقووررات لاعوودا ح(6-16/1/1مر ووق العووال الدراسووى )

( و تسووتفيد المؤسسووة مووت تقووارير تقيوويم األداء  ووى تقيوويم العمليووة 7-16/1/1مر ووق )لبكووالوريوس ا

وتقول لجنة االمتحانات لالكلية لعمل تقرير دورى عت االمتحانوات  ح(8-16/1/1مر ق التعليمية )

( وتتووالخ الكليووة 9-16/1/1مر وق وعورض نتائجووه موت خووالل مجلوس الكليووة و اللجوان المختصووة )

الخطة البحهية عت ةريق لجنة البحث أخالقيات البحث العلى و تقارير اتساق الخطة البحهيوة تنفيي 

 (10-16/1/1مر ق مخ األلحا  و الرسائل )

 ال قليا المس مر للف الية ال  ليمية - 16
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تقول المؤسسة لمناقشة نتائج التقييم مخ القيادات االكاديمية  ى الكلية عت ةريق عرض النتائج و -

و قد قاموت الكليوة  (11-16/1/1مر ق الجودة ) ى مجلس الكلية و كتالة تقارير شهرية مت وثدة 

مر وق لو خ خطة تطوير وتع ي  الفاعلية التعليمية لناء على نتائج التقييم و المراجعوة الداخليوة )

16/1/1-12). 

 الممارسات الف لية ألنشطة ال طلير و ال  ليا 

تطبيق ةرق التعلم النشوط : وير العملية التعليمة مهلطتتبخ الكلية العديد مت الممارسات الفعلية لت -

و ووخ اليووة لتلقووى شووكاوى الطووالب و  (13-16/1/1مر ووق ) وتحووديث اسووتراتيجية التعلوويم والووتعلم

تبنى العديد مت السياسات مهل و خ  والط الكتواب الجوامعى وت (14-16/1/1مر ق التظلمات )

 تفعيوول نظووالو (16-16/1/1مر ووق (  وووالط ثضووور وسيوواب الطووالب )15-16/1/1مر ووق )

-16/1/1مر وق اعتمواد ةورق ثديهوة لتقيويم الطوالب ) ح(17-16/1/1مر ق األرشاد األكاديمى )

مر ووق و وخ نظووال لتقيوويم االمتحووان داخوول القسوومح وتشووكيل لجنووة لتقيوويم االمتحانووات لالكليووة )و(18

-16/1/1مر وق تجهي  معمل المهوارات لواألجه ة الالزموة لتودري  الطوالب لوه )؛(16/1/1-19

مل الكمبيوتر لالكلية و  لوو لر وخ مسوتوى الطوالب و ةوالب الدراسوات العليوا  وى تجهي  معو(20

-16/1/1مر ق لرنامج التدري  الميدانى )ح(21-16/1/1مر ق التعامل مخ التكنولوجيا الحديهة )

اعوادة توصويو و( 23-16/1/1مر وق ) و خ خطة للبحث العلموى لالكليوة ومتالعوة تنفيويهاح(22

عمول العديود موت ورش العمول ألعضواء و(24-16/1/1مر ق ومقرراتها ) لرامج الدراسات العليا

المعوايير األكاديميوة و تقيويم  -ميكنوة التصوحيح -هيئة التدريس و المعاونيت مهل ) توصيو المقرر

مر ق الطالب ( و لوو لر وخ مسوتوى أعضواء هيئوة التودريس  وى كا وة مجواالت العمليوة التعليميوة)

ة التجديد وتجهي  المعامل وقاعات الدروس ل يادة كفاءة العملي عمليات االثالل وو(16/1/1-25

 ( 26-16/1/1مر ق )التعليمية 

 ممارسات النظام الداخلى للجلدا  16/1/2
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يوجد نظال داخلأل متكامل إلدارة الجودة متمهل  أل وثدة  مان الجوودة  ووثودة تطووير التعلويم   -

  ل موت أعضواء هيئوة التودريس والهيئوة المعاونوةلاالشتراك مخ  لجوان الجوودة لاألقسوال و ورق العمو

 لجنوة( و توم تشوكيل لجنتوى البورامج و المقوررات و1-16/1/2مر وق ) )منسقى الجودة لاألقسوال( 

المراجعة الداخلية لمتالعة توصيو وتقارير البرامج و المقررات و اعداد الملفات و مناقشوة نتوائج 

علوى التواصول موخ األقسوال عوت ةريوق منسوقى كما تحرص الوثودة  ح(2-16/1/2مر ق التقويم )

األقسووال و لووو عووت ةريووق اجتماعووات المنسووقيت و تقووارير المنسووقيت عووت سووير العمليووة التعليميووة 

موت أعضواء   2نظوال جديود لتوزيوخ  عودد  و وخكما قاموت الكليوة ل (3-16/1/2مر ق لأقسامهم )

لالتنواوب و لوو ل العمول لالوثودة أشوهر  لالتنواوب  لمتالعوة نظوا 3هيئة التدريس مت كل قسم لمودة 

 دمعايير االعتمواالمشاركة  ى استيفاء وثائق ل يادة كفاءتهم ومتالعة نظال الجودة لأقسامهم وكيلو 

ومووت المؤشوورات التووأل يعتموود عليهووا هوويا ح (4-16/1/2مر ووق و  لووو لنشوور ثقا ووة الجووودة لالكليووة )

-16/1/2مر وق ليوا( ومقارنتهوا سونويا )دراسات ع–نتائج الطالب )لكالوريوس النظال  أل التقييم 

مر ووق و أعووداد المسووجليت للدراسووات العليووا ) (6-16/1/2مر ووق أعووداد الطووالب الوا ووديت )و(5

مووت ةووالب وهيئووة توودريس   ر ووا األةووراع الداخليووةشوورات أيضووا  قيوواس  ومووت المووؤ (16/1/2-7

ج الدراسووى المجتمعيووة عووت الخووريج وعووت البرنووام عر ووا األةوورا( وقيوواس 8-16/1/2مر ووق )

 .( 9-16/1/2مر ق )

 المساءلة والمحاسبة 16/2

 تف يل الللائح والقلاني  الحالية  16/2/1

 األكاديمية القيادات الت ال مت للتحقق الضرورية العمليات مت والمحاسبة المساءلة عملية تعتبر -

 المنظموة لووائحوال لوالقوانيت لالمؤسسوة والعوامليت ومعواونيهمح هيئة التودريس وأعضاء واإلدارية

تستند الكلية  ى المسائلة والمحاسبة الى قانون تنظويم الجامعوات ح التعليمية لالفاعلية الخاص لألداء

(ح  موخ األخوي 1-16/2/1مر وق ) وملحقوات تجديوده المتعاقبوة  و الئحته التنفيييوة 1972لعال  49

القوميوة لضومان جوودة التعلويم   ى االعتبار المعايير القياسية للمعلم الجامعى التوى و وعتها الهيئوة
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واإلعتمووواد والتوووى تضووومنها كتيووو  ميهووواق األخالقيوووات المتووواح ألعضووواء هيئوووة التووودريس والهيئوووة 

كمووا تتبووخ الكليووة الئحووة اداب المهنووة الصووادرة مووت نقالووة األةبوواء ح( 2-16/2/1مر ق المعاونووة)

مهول اجوراءات اتخويت وتتخي الكلية اجراءات ثاسومة موخ المخوالفيت للقوانون  (3-16/2/1مر ق )

كما  ح(4-16/2/1مر ق  د أعضاء هيئة التدريس و المعاونيت  لمحارلة الدروس الخصوصية )

تقول الكلية لتكريم أعضاء هيئة التودريس و المعواونييت المتميو يت  كنووع موت التشوجيخ و التحفيو  

 (5-16/2/1مر ق ) ألعضاء هيئة التدريس
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 :ال  ليمية الفاعلية حلرم في ا س يفاء نقاط

  للطالب منشور ثديث وجود دليل 

  وجود دليل للساعات المعتمدة 

 األكاديمى    لالرشاد ثديث وجود دليل 

                 وجود دليل لألنشطة الطاللية 

 تعدد االنشطة الطاللية 

 انشاء وثدة شئون الخريجيت ح وانشاء رالطة الخريجيت 

 رة دورية للخريجيتو خ كتاب للخريجيتحوعمل نش 

 تبنى المعايير األكاديمية القومية لبرنامج البكالوريوس 

  عقد ورش عمل للتعريو لالمعايير االكاديمية 

 وجود مصفو ة توا ق لرنامج الكلية مخ المعايير االكاديمية 

 وجود لرنامج لكالوريوس معتمد متوا ق مخ المعايير االكاديمية 

 اسى )الطلبة و األةراع المجتمعية(اجراء استبيانات عت المقرر الدر 

 التعليمية وجود تقارير المراجعييت الخارجييت للبرامج 

 تبنى استراتيجيات ثديهة للتعليم والتعلم   

  وجود أنماة سير تقليدية مت التعلم الياتى واإللكترونى 

 االستعانة لالممتحنيت الخارجييت  ى لعض المقررات 

  جموع الدرجات.% مت م10تقليل درجات الشفو  الأل 

 .وجود  وثيقة مفعلة لتقييم الطالب 

 .و خ  والط للكتاب الجامعأل 

  توجد قاعدة ليانات ألعضاء هيئة التدريس على موقخ الجامعة 
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 خطة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لناءعلى االثتياجات الفعلية وجود 

 نمو ج لتقييم أعضاء هيئة التدريس 

  ومفعللتقييم اداء اعضاء الهيئة المعاونة عمل نمو ج. 

 توجدخطة لحهية مفعلة ومتوا قة مخ خطة الجامعة 

 مشاركة جميخ اعضاء هيئة التدريس  ى عملية البحث العلمى 

 توجد  لحو  علمية مشتركة  مخ العديد مت المؤسسات العلمية الدولية 

 مولوة موت مؤسسوات لحهيوة محليوة و يوجد لالكلية العدد موت المشواريخ البحهيوة و األتفاقيوات الم

 إقليمية و دولية

 مشاركة اعضاء هيئة التدريس لألحاثهم العلمية ومقاالتهم  ى المؤتمرات المحلية والدولية 

   .ازدياد اعداد المتقدميت للتسجيل لبرامج  الدراسات العليا 

 .تحديث الئحة ولرامج ومقررات الدراسات العليا 

 العليا الدراسات جلرام كل  توصيو مت اإلنتهاء . 

 .وجود لجنة متخصصة لإلثصاء الطبى 

 .وجود نظال متالعة الطال  وقياس ر ائه 

 و خ اليات للمراجعة الداخلية 

 عرض التقريرالسنوى  ى مجالس الكلية 

 وجود ممارسات متعددة لتطوير وتع ي  الفاعلية التعليمية 

 و خ خطة لتطوير الفاعلية التعليمية 

  على األةراع المعنيةعرض نتائج التقويم 
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 ال حسي  تح اج الى  نقاط 

 نقع  أل  األماكت المتاثة لممارسة االنشطة الطاللية 

 محدودية عرض نتائج االجراءات التصحيحية على الطالب 

  محدودية المخصصات المالية لتشجيخ النشر الدولى 

 

 

 

 

 

 


