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 فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية

  : فريق اإلعداد والصياغة  

 ة عميد الكلي طارق عبد هللا مرسى الجمال/ د.أ

 مدير وحدة ضمان الجودة هبه محمد سعد الدين/ د.أ

 : فريق العمل فى مجال التعليم والطالب  

 عميد الكلية  طارق عبد هللا مرسى الجمال/ د.أ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب محمد محمود فهمى فتح هللا /  د.أ

 مدير وحدة ضمان الجودة هبه محمد سعد الدين/ د.أ

 عضو الفريق االدارى ومسئول معيار ادارة الجودة ميمة جالل ا/ د.أ

 ضياء الدين صابر/ د

 أشرف حمودة/ د.أ

 عضو الفريق االدارى ومسئول معيار الطالب والخريجين 

التعليم  -عضو الفريق االدارى ومسئول معيار المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية

 والتعلم

 لفريق االدارى ومسئول عن التخطيط االستراتيجىعضو ا فاتن محمد ربيع/ د.أ

 : فريق العمل فى مجال الدراسات العليا والبحث العلمى  

 عميد الكلية طارق عبد هللا مرسى الجمال / د.أ

 محمد مصطفى الشرقاوى /د.أ

 هبه محمد سعد الدين/ د.أ

 أميمة جالل / أد 

 ة لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلي

 وحدة ضمان الجودة مدير

 ادارة الجودة والتطوير عضو الفريق اإلدارى ومسئول معيار 

 عضو الفريق اإلدارى ومسئول معيار الدراسات العليا نسرين محمود/  د

 يسرا عاطف شريف/ د

 غادة على فرغلى عمران/ د

 ومسئول معيار البحث العلمى عضو الفريق اإلدارى

 ة التدريسئأعضاء هيومسئول معيار  عضو الفريق اإلدارى

 :فريق العمل فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 عميد الكلية طارق عبد هللا مرسى الجمال / د.أ

 مها كامل غانم/ د.أ

 هبه محمد سعد الدين/ د.أ

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 مدير وحدة ضمان الجودة

 عضو الفريق االدارى ومسئول معيار الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة هويدا عبد الحكيم نفادى/ د.أ

 عضو الفريق اإلدارى ومسئول معيار المصداقية واالخالقيات مهران صفاء على/ د

 عضو الفريق اإلدارى ومسئول معيار الموارد المالية دعاء عبد الحفيظ يونس/ د

 عضو الفريق اإلدارى ومسئول معيار القيادة والحوكمة محمد صفوت شاهين/ د

 :فريق المراجعة من داخل الكلية 

 عميد الكلية  رسى الجمالطارق عبد هللا م/ د.أ

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث محمد مصطفى الشرقاوى/ د.أ

 وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع مها كامل غانم/ د.أ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب محمد محمود فهمى فتح هللا/ د.أ

 ضمان الجودة  مدير وحدة هبه محمد سعد الدين/ د.أ

 :فريق المراجعة من خارج الكلية 

 المدير التنفيذى للتخطيط اإلستراتيجى لجامعة أسيوط محمد عبد العظيم طلب/ د.أ

 مدير مركز ضمان الجودة إبراهيم إسماعيل/ د.أ

 وكيل معهد جنوب مصر لألورام دعاء محمد سيد/ د.أ

 اسيوطجامعة  –عميد كلية العلوم  حسن الهواري / د.أ

 مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة محمود شيحه/ د.أ

  -:لجنة المراجعة 

 عميد الكلية ورئيس اللجنة أحمد محمد كمال المنشاوى/ د.أ

 مشرفاً عاماً على اللجنة أحمد محمد مخلوف/ د.أ

 منسقاً  محمود أحمد محمود عبد العليم/ د.أ

 عضواً  هدى أحمد على مخلوف/ د.أ

 عضواً  عبير رفاعى محمد رفاعى /د.أ

 عضواً  هبه عطية يسى/ د

 عضواً  حنان سيد محمد فرغلى/ د



 

3 

 

 الفهرس

 رقم الصفحة  الموضوع

 5 فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية 

 2 نشأه وتطور الكلية  -:الجزء االول

 6 مقدمة عن كلية طب جامعة أسيوط  -0

 7 نشأة وتأسيس الكلية  0-0

 8 سسة التعليمية نوع المؤ 0-5

 9 المقررات الدراسية التى تقدمها الكلية / البرامج التعليمية  0-3

 00 تطور حجم الكلية وفقاً لعدد المقبولين وعدد الخريجين وحجم اإلمكانيات المادية والبشرية والتوسعات  0-4

 05 وضع الكلية التاريخى فى المجتمع المحيط بها  0-2

 05 للكلية على نطاق المجتمع المحلى والقومى الوضع التنافسى  0-6

 03 السمات المميزة للكلية ومؤشرات التطوير   0-7

 09 المساهمات فى المشروعات الدولية والقومية وغيرها 0-8

 51 فلسفة الكلية فى ضمان جودة التعليم -5

 50 االطار الفكرى والمنهجى للخطة االستراتيجية -:الثانىالجزء 

 55 وات المنهجية فى إعداد الخطة اإلستراتيجية الخط -0

 53 المنهجية المستخدمة لتحليل الوضع الراهن -5

 53 المنهجية المستخدمة لتحليل الفجوة -3

 56 تحديد اإلحتياجات -4

 57 تقييم المخاطر -2

 58 أولويات الكلية خالل فترة إعداد الخطة اإلستراتيجية -6

 58 ستقبلالتنبؤ بإتجاهات الم -7

 31 الخطة اإلستراتيجية لكلية الطب جامعة أسيوط  -: لثالجزء الثا

 30 من الخطة هدفال -0

 35 تحليل الوضع الراهن -5

 35 تحليل البيئة الداخلية 5-0

 47 مصفوفة تقييم العوامل اإلستراتيجية الداخلية  5-0

 49 تحليل البيئة الخارجية 5-3

 25 ل اإلستراتيجية الخارجيةمصفوفة تقييم العوام 5-4

 24 تحليل الفجوة -3

 29 الرؤية -4

 61 الرسالة -2
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 TOWS 65مصفوفة 

 63 الغايات واألهداف اإلستراتيجية -6

 64 الخطة التنفيذية  -7

 035  للخطة التنفيذية  الزمنى لالجدو -8

 070 السياسات المرشدة للكلية -9

 070 السياسات العامة للكلية      

 070 سياسات الكلية فى دعم الطالب والخريجيين 9-0

 070 سياسات الكلية فى مرحلة البكالوريوس 9-5

 073 سياسات الكلية فى مرحلة الدراسات العليا 9-3

 074 سياسات الكلية فى مجال البحث العلمى 9-4

 074 سياسات الكلية فى مجال خدمة المجتمع 9-2

 074 ال تنمية الموارد البشريةسياسات الكلية فى مج 9-6

 072 سياسات الكلية فى مجال تنمية الموارد المالية والمادية 9-7

 سياسات الكلية فى مجال تطوير الهيكل التنظيمى وجهازها اإلدارى 9-8

 ونمط القيادة والحوكمة 
072 

 072 سياسات الكلية فى مجال ضمان الجودة 9-9

 076 آليات التنفيذ والمراقبة  -01

 077 اإلستراتيجيةالخطة  ملحقات   -: الرابعالجزء 

 078 بيان بجوائز أعضاء هيئة التدريس بالكلية(  0)  ملحق

  0966بيان بعدد خريجى كلية الطب من دفعة يونيو ( 5)  ملحق

 5107حتى دفعة سبتمبر 
085 

 084 بيان عددى بإعداد السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم( 3)ملحق 

-5102بيان بأعداد الطالب الذين تم قيدهم بالدراسات العليا والتخصصات المختلفة للعام الجامعى ( 4)ملحق 

5106 
086 

 091 بيان بالمشروعات القومية والدولية ( 2)ملحق 

 099 مجاالت إرتباط الخطة اإلستراتيجية للكلية بالخطة اإلستراتيجية للجامعة( 6)ملحق 

 516         التعليم والتعلم سياسات( 7) ملحق 

 518 سياسات تقييم الطالب( 8)  ملحق

 501 توصيف وتصنيف برامج الدراسات العليا  سياسات الكلية فى( 9)ملحق 

 503 كود الممارسة الجيدة فى تقييم طالب الدراسات العليا ( 01)  ملحق

 502 نموذج الملف األكاديمى( 00)ملحق 

 550 عة مختلفةآليات متاب( 05)ملحق 

 534 قرار إنشاء الكلية( 03)ملحق 

 537 م5151-5102المراجع المستخدمة إلعداد الخطة اإلستراتيجية 
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 مقدمة عن كلية طب جامعة أسيوط - 0
 

 

 

  

  نا الخالد فى مكان متوسط من شريط وادي, تقع أسيوط عاصمة الصعيد

 33شماالً وخط طول  22ويمر بها خط عرض , بين القاهرة وأسوان 

وتبلغ مساحة كيلومتراً  325عن القاهرة حوالى  وهى تبعد, شرقاً 

 23تشغل منها مدينة أسيوط حوالى , كيلومتراً مربعاً 1553المحافظة 

وبذلك تعتبر المدينة أولى عواصم الوجه القبلى من حيث , كيلومتراً 

 .مساحة ال

 

وتدل آثارها , وألسيوط حضارة عريقة تمتد جذورها فى أعماق التاريخ 

على أنها كانت إحدى طالئع الثقافة والصناعة والفنون فى العالم منذ أكثر 

وقد احتلت فهى من أقدم المدن فى العالم كله , سنة قبل الميالد  4333من 

 .بةل ضد الغزاة إلى جانب منف وطيمركز القيادة والنضا

 

 

 كلية الطب جامعة أسيوط ومستشفياتها لقطاع الذى تخدمها

  يبلغ عدد سكان المحافظة وفقاً للتعداد التقديرى للسكان بالمحافظة

 2316إبريلالصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء فى 

بالقطاع الريفى بنسبة ( 323.1.1)نسمة من بينهم (  493.492.3)

%( 22)بالحضر بنسبة ( 11.65.1)السكان و من إجمالى%( 23)

إبريل من  .1وتحتفل المحافظة بعيدها القومى فى . من إجمالى السكان 

 ...12كل عام وهى ذكرى ثورة بنى عادى ضد الفرنسيين سنة 

 .عزبة ونجع21.قرية و235وحدة محلية قروية تضم  52مدينة و 11مركزاً و 11وتتكون المحافظة من 

 

 مرتبة )معاهد وهى  2كلية و 21وتضم الجامعة ة أقدم جامعة إقليمية بالجمهورية وهى جامعة أسيوط توجد بالمحافظ

- (:حسب عام بدء الدراسة

 (61/1.62) الصيدلة,(63/1.61) الطب,(1.63/.5) الزراعة,(.52/1.5) الهندسة,(.52/1.5) العلوم

 (25/1.26) الحقوق,(66/1.62) التربية,(63/1.64) التجارة,(61/1.62) الطب البيطرى,

معهد بحوث ,(4..3/1.) كلية التربية بالوادى الجديد ,"(2..6/1."بنات,"2..1/1."بنين)  التربية الرياضية

 (6..5/1.) كلية الخدمة اإلجتماعية,(6..5/1.)ودراسات تكنولوجيا صناعة السكر

معهد جنوب مصر ,(...2/1.) تريضالمعهد الفنى لل,(...2/1.) النوعية ةكلية التربي,(2..6/1.) كلية اآلداب

 (2331/2332) كلية الحاسبات والمعلومات(233/2331) كلية التمريض,(...2/1.) وراماأل

كلية طب أسنان  (.233/.233) كلية الطب البيطرى بالوادى الجديد,(.233/.233)كلية الزراعة بالوادى الجديد

 -كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد -العلوم بالوادى الجديد كلية - (م2313)كلية األداب بالوادى الجديد( 6/2/2012)

. مركز تدريب مهنى( .3)معاهد فوق المتوسط و( 4)معهد عالى و (1)كليات وعدد ( .)اما فرع جامعة األزهر فيضم 

معهداً  141نها معهداً أزهرياً م 1.5بالريف و( 1363)مدرسة منها ( 1415)ويبلغ عدد المدارس التابعة للتعليم العام 

 .فداناً  314665كما يبلغ إجمالى المساحة المنزرعة فى المحافظة . بالريف

 -:وهى كاآلتى( كليات معتمدة .)كما تتميز جامعة أسيوط بوجود عدد من الكليات المعتمدة 

كلية طب  (2311-.-12)كلية صيدلة , (2311-6-14)كلية علوم , وجارى تجديد اإلعتماد ( 2311-6-14)كلية هندسة 

-13-13)كلية تربية أسيوط (  2313-5-23)كلية الزراعة ,  (2312-2-12)كلية الطب , (م2311-13-22)بيطرى 

 .(  م2314-.-25)كلية اآلداب ( م2313
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- :الكليةوتأسيس نشأة  0 -0

 14الموافق  13.3سنة محرم  23الصادر فى  1.63لسنة  12.5سيوط بالقرار الجمهورى رقم أ   ت كلية الطب جامعةئأنش

التى وألحقت أقسام الصيدلة بكلية الطب بنفس القرار المشار إلية لتكون نواة مستقلة لكلية الصيدلة بجامعة أسيوط  1.63يوليو 

 .تعتبر رابع جامعات مصر من حيث الترتيب الزمنى لإلنشاء

نت فى مبانى كلية العلوم والدراسة اإلكلينيكية وكا0960/ 0961فى العام الجامعى بدأت الدراسة بكلية الطب جامعة أسيوط 

( طالبة  21 –طالب  125) طالب وطالبة  146و عضو هيئة تدريس  12و قسما 15المستشفى الجامعى القديم  بعدد كانت  فى 

ذلك كله علي  اء خبرات طالبها معتمدة فيي تفعيل إمكانياتها وقدراتها وإرثوالكلية منذ تأسيسها وهي تسعي جاهدة بكل قوة إل.

الخبرات العلمية والفكرية ألساتذتها ومستندة في ذلك لكافة المستحدثات واألساليب العلمية والتكنولوجية إلي جانب الرؤى 

 . االجتماعية الفاعلة من أجل خدمة كافة قطاعات المجتمع المحيط

ستحداث برامج ومقررات جديدة علي نحو يتناسب مع إووتسعي الكلية طوال مسيرتها إلي تطوير برامجها ومقرراتها باستمرار       

المتغيرات العلمية واألكاديمية كما أن الكلية حريصة علي إنشاء تخصصات جديدة تتناسب مع االحتياجات العلمية والمتطلبات 

 .التنموية المختلفة, لسوق العمل

اسات العليا والبحوث, وقطاع شئون وتضم الكلية ثالثة قطاعات وهي قطاع شئون التعليم والطالب, وقطاع الدر

و تعمل الكلية جاهدة من أجل خدمة ورعاية أهم عنصر في  إلى جانب المستشفيات الجامعيةخدمة المجتمع وتنمية البيئة,

 العملية األكاديمية أال وهو الطالب بدءا من خلق بيئة جامعية وتربوية تعمل علي صقل وتنمية الشخصية المتكاملة وصوالً 

ستحداث في البرامج المختلفة من حيث المناهج وطرق التدريس هذا باإلضافة للبرامج واألنشطة الطالبية تطوير واإلإلي ال

التي تسعي لتعريف الطالب بطالب الكليات األخرى فى نفس الجامعة وطالب الجامعات األخرى, كما تمتد هذه الرعاية 

ات من خالل ادارة الجامعة تتوافر فيها سبل الرعاية من إقامة وتغذية إلي المتميزين من أبنائها بما توفره الكلية من خدم

   .وتوجيه نفسي وكذلك رعاية طبية

 وتم منح أول درجة بكالوريوس1.63عام وعلى مستوى الطالب فقد صدرت أول الئحة لمرحلة البكالوريوس فى 

 (طبيبة 14,طبيب  43)  خريج 52عدد ل1.66 عام

 بعد ذلكالتسجيل  وبدأ  م1.23اسات العليا فقد صدرت أول الئحة للدراسات العليا فى الدرالبحوث ووعلى مستوى 

 .لدرجات الماجستير والدكتوراه ألقسام الكلية المختلفة

يوجد حديثاً بالكلية مكتب تمويل األبحاث يعمل على تنفيذ خطة الكلية البحثية ويساعد فى ترشيد وزيادة التمويل و      

 .خلق بيئة تنافسية تشجع على ذلكالبحثى من خالل 

م  فى تخصص 1.66م وكان فى تخصص الكيمياء الحيوية وأول دكتوراه كانت فى عام  1.62تم منح أول دبلوم عام  -

  .2315وذلك للعام  135ة الدكتوراة ودرج 352لدرجة الماجستير وتزايدت أعداد الممنوحين . الكيمياء الحيوية

 متنوعة هيئة التدريس بالكلية على جوائز فقد حصل الكثير من أعضاءوعلى مدار تاريخ الكلية  -

 (.  1)ملحق (جائزة السكانمثل ) وكذلك جوائز عالمية ( جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وغيرها من الجوائز ) 

الل إدارة الجامعة أيضا وال يفوت الكلية توفير الرعاية الكاملة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعائالتهم من خ      

متمثلة فى الرعاية الصحية من خالل وحدة عالج أعضاء هيئة التدريس والرعاية اإلجتماعية من خالل نادى أعضاء هيئة 

ضافة تم توفير خدمات مثل  التدريس ونادى جامعة أسيوط الجديد وتوفير استراحة لهم بالقاهرة على أعلى مستوى باإلإ

 .والجوازات والسجل المدنى وشهادات الوفاةصحيفة الحالة الجنائية 

كما تهتم الكلية برعاية الجهاز اإلدارى بها من خالل إدارة الجامعة أيضا متمثلة فى الرعاية الصحية والرعاية      

 .اإلجتماعية من خالل نادى العاملين بجامعة أسيوط كذلك أحقيتهم فى إستخدام استراحة الجامعة بالقاهرة

 .م 2312-2-12د الكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد فى وقد تم إعتما

 

 نبذة تاريخية عن الكلية



 

. 

 

 ميةيعلتنوع المؤسسة ال 0-5

فقط وانما لها خدمات  بمرحلتيه دورها على التعليم والتعلم كلية الطب جامعة أسيوط هى كلية عملية حكومية اليقتصر

 .فى مجال الصحة والبيئة وتطور المجتمع مجتمعية

 :مية وأعضاء هيئة التدريساألقسام العل

كلينيكيا, ويوجد بها إ اً قسما منها عشرة أقسام للعلوم الطبية األساسية وأثنين وعشرين قسم 32وتتألف الكلية من 

 .معاونا ألعضاء هيئة التدريس 523عضو هيئة تدريس, و1144عدد

 م القسم

 األقسام العلمية األكاديمية

 1 التشريح اآلدمى وعلم األجنة

 2 الهستولوجيا قسم

 3 قسم الفسيولوجيا الطبية

 4 قسم الكيمياء الحيوية الطبية

 5 قسم الباثولوجيا

 6 قسم الفارماكولوجيا الطبية

 2 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

 . قسم الطفيليات الطبية

 األقسام العلمية اإلكلينيكية

 . قسم الصحة العامة وطب المجتمع 

 13 لشرعى والسموم اإلكلينيكيةقسم الطب ا

 11 قسم الجراحة العامة

 12 قسم جراحة القلب والصدر

 13 قسم جراحة التجميل والحروق

 14 قسم جراحة المخ واألعصاب

 15 والشرايين  قسم جراحة األوعية الدموية

 16 قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية

 12 قسم جراحة العظام

 .1 اطنةقسم األمراض الب

 .1 قسم األمراض الصدرية والتدرن

 23 قسم األمراض العصبية والنفسية

 21 قسم األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة

 22 قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل

 23 قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى

 24 قسم أمراض النساء والتوليد

 25 قسم طب األطفال 

 26 م طب وجراحة العيونقس

 22 قسم عالج األورام والطب النووى

 .2 قسم األشعة التشخصية

 .2 قسم التخدير والعناية المركزة 

 33 قسم جراحة األنف واألذن والحنجرة

 31 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 32 قسم طب القلب واألوعية الدموية
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 :اسية التى تقدمها الكليةالمقررات الدر/ البرامج التعليمية-0-3

 :األولى الجامعية المرحلة 

على درجة البكالوريوس في الطب و برنامجا واحدا يؤدي إلى الحصول  البكالوريوستقدم الكلية على مستوي 

    .برنامج الطب الموازى الذى تقدمه الكلية ويتم دراسة الجراحة

 :تىاألموزعة كباإلضافة إلى سنة اإلمتياز نجليزية ة اإلست سنوات باللغهى فى البرنامج المطبق مدة الدراسة  و

  وتشمل ست مقررات مختلفة  :الفرقة األولى 

 مختلفة وتشمل خمس مقررات :الفرقة الثانية  

  وتشمل أربع مقررات مختلفة :الفرقة الثالثة 

 وتشمل أربع مقررات مختلفة :الفرقة الرابعة  

  وتشمل مقررين مختلفين :الفرقة الخامسة 

 وتشمل مقررين مختلفين :الفرقة السادسة  

 سنة اإلمتياز 

ويهدف هذا البرنامج إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات األساسية الالزمة لممارسة الطب على مستوى      

  وتتضمن المهارات العامة الرعاية الصحية األولية مع اإللتزام بأخالقيات وآداب المهنة

(.نواة طب األسرة )  

التعلم الطبى المستمر الذى يمكنهم من  القدرة علىحث العلمى وبال بأساسياتالطالب  تعريفما يهدف إلى ك.   

ت المجتمع والتعرف على المشاركة الفعالة فى تقدير إحتياجاكذلك و  ص فى مجاالت وفروع الطب المختلفةالتخص

  .مشكالته
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 امج الدراسات العليا رب:  المرحلة الثانية

 لطالب الدراسات العليا موزعين على األقسام العلمية دراسياً  مقرراً ( 290)برنامج دراسياً تشتمل على  80ة تقدم الكلي
 

 

 

 

 دكتوراه ماجستير القسم م

 √ √ الكيمياء الحيوية 0 

 √ √ الفسيولوجى 5 

 √ √ الهستولوجى  3 

 √ √ التشريح وعلم األجنة 4 

 √ √ الباثولوجى 2 

 √ √ الفارماكولوجى 6 

 √ √ الميكروبيولوجي والمناعة 7 

 √ √ الطفيليات 8 

 9 

 √ الصحة العامة وطب المجتمع

 

√ 

 

 √ √ الطب المهنى والبيئى

  √ طب االسرة

  √ الدراسة السكانية والصحة االنجابية

 √ √ الطب الشرعي والسموم  01 

 √ √ طب وجراحة العين 00 

 05 

 √ √ االنف واالذن والحنجرة 

 √ √ تالسمعيا

 √ √ أمراض التخاطب

 03 

 الباطنة العامة وتمنح أيضاً 

 أمراض الدم اإلكلينيكية

 أمراض الكلى

 طب الحاالت الحرجة

√ 

√ 

√ 

        √  

√ 

√ 

√ 

 

 √ √ القلب واألوعية الدموية طب 04 

 √ √ االمراض الصدرية  02 

 06 

  √ االمراض العصبية والنفسية

 √  االمراض العصبية

 √  فسىالطب الن

 √ √ طب المناطق الحارة 07 

 

 

 

 

 برامج الدراسات العليا
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 √ √ االمراض الجلدية والتناسلية  08 

 √ √ طب االطفال 09 

 √ √ الباثولوجى االكلينيكى 51 

 √ √ االشعة التشخيصية  50 

 √ √ الجراحة العامة 55 

 √  جراحة األطفال  

 √  جراحة القلب والصدر 53 

 √ √ جراحة التجميل والحروق 54 

 √ √ األوعية الدموية والشرايينجراحة  52 

 √ √ جراحة المخ واالعصاب 56 

 √ √ جراحة المسالك البولية والتناسلية 57 

 √ √ جراحة عظام  58 

 59 
 √ √ التخدير والعناية المركزة

  √ طب الطوارئ

 √ √ أمراض النساء والتوليد 31 

 30 

 √ √ عالج االورام

 √ √ الطب النووى

 √ √ لروماتيزم والتأهيلالطب الطبيعى وا 35 

 

   لتطبيمق الالئحممة الجديممدة للدراسمات العليمما وذلمك وفقمماً لقمرار مجلممس الكليممة  نظممراً تمم إيقمماف التسمجيل لدرجممة المدبلوم

 .م5101وذلك اعتباراً من أكتوبر م 08/7/5101بتاريخ ( 52/631)بمحضر الجلسة رقم 

 يجيين وحجم األمكانيات المادية والبشرية والتوسعات وفقاً لعدد المقبولين وعدد الخر تطور حجم الكلية 0-4

 –طالب  125)    طالب وطالبة 146بعدد  فى مبانى كلية العلوم جامعة أسيوط  بدأت الكلية فى المرحلة الجامعية األولى     

  يدينالمق لطالبثم تطورت أعداد الطالب الملتحقين بالكلية حتى وصل عدد ا 1.63/1.61 الجامعى عامالفى  ( طالبة  21

 فى المرحلة األولى   طالبا 555 2315/2316بالكلية فى العام الدراسى 

طبيباً  .34بلغ عدد الخريجيين ( 2315)طبيباً وطبيبة وفى عام  52( 1.66)وكان عدد الخريجيين فى الدفعة األولى عام  

وفى عام   (.233احصائية ) .دبلوم 13.5,جستيردرجة ما 2235و درجة دكتوراة, 56.نشائها إوقد منحت الكلية منذ وطبيبة 

 .درجة دكتوراة 135وعدد  درجة الماجستير  352عدد منحت الكليةم 2315

أضيف للكلية مجمعاً للمدرجات به قاعة  2331وفى العام الجامعى  2..1عام  تم استالم مبنى الكلية الحالىوقد 

 احف تعليميةمت .معمال و .4قاعة درس و  .6الهواء و  ةمكيف اترجمد 6 و يخدم العملية التعليمية بالكلية. المؤتمرات 

. (م2315)وحدة تجهيزات صحية 124قاعات مؤتمرات و  2مكتبة و 14مشرحة تعليمية و3عددومعرض و  

قسماً حتى أصبح عدد  15عضواً فى  12تها لية فقد كان عدد األعضاء منذ نشأو تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس بالك

 .معاونا ألعضاء هيئة التدريس 523وعضو هيئة تدريس  1144ء الحالى األعضا

 (.0)بيان بجوائز السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ملحق  

 (. 5)ملحقم 2510حتى عام  0966منذ عام  سنوياً  هناك بيان بعدد خريجى كلية الطب 
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 (3)مية واإلكلينيكية ملحق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باألقسام األكاديالسادة بيان عددى ب 

 (4ملحق ) م5106 –م 5102والتخصصات المختلفة للعام الجامعى  بيان أعداد الطالب الذين تم قيدهم بالدراسات العليا 

 

 وضع الكلية التاريخى فى المجتمع المحيط بها 0-2

نشائها على توطيد تفاعلها مع المجتمع إبثمانية أعوام وحرصت منذ  1.52ت كلية الطب جامعة أسيوط بعد قيام ثورة يوليو أنش

وقد قامت الكلية بالمساهمة فى . تها المتاحة فى خدمة البيئة المحيطة بهاامكانية فى صعيد مصر حيث سخرت لذلك كل إخاص

لك قامت بتأسيس معهد جنوب مصر لألورام وقامت على صبح كلية التمريض حالياً وكذاء المعهد العالى للتمريض والذى أنشإ

وجنوب الوادى حيث أن معظم أعضاء هيئة  جميع كليات الطب فى صعيد مصر مثل المنيا وسوهاج وقناوتحت إشرافها  كتافهاأ

 .التدريس بهذه الكليات وقيادتها األكاديمية من خريجى كلية طب أسيوط

 الوضع التنافسى للكلية على نطاق المجتمع المحلى والقومى 0-6

وقد مضى , أول كلية طب تم إنشاءها فى صعيد مصر وتعتبر الكلية األم فى هذه المنطقة  هى جامعة أسيوط –كلية الطب 

آلن ينتمى إليها تم تدريب الطلبة به وايهى لها مستشفى تعليمى خاص بها وها ئها أكثر من خمسين عاماً ومنذ إنشائعلى إنشا

 مجمع مستشفيات 

 سنوياً لها إجمالى عدد الحاالت التى يتم دخو عدد األسره العام

5104/5102 0320 21635 

وكذلك محافظات البحر األحمر نوباً جحتى أسوان وحاليب وشالتين ووهى تخدم قطاع صحى يمتد من بنى سويف شماالً  

 .والوادى الجديد 

 المنافسون الحاليون

 :المنافسون المحليون -أ  

 رة وجامعااة عااين شاامس وجامعااة األسااكندرية كليااات الطااب فااى الجامعااات القديمااة ذائعااة الصاايت مثاال جامعااة القاااه

 .وباقى كليات الطب بالجمهورية الحاصلة على اإلعتماد وجامعة المنصورة

 :المنافسون اإلقليميون -ب 

  بعاض الكليااات فااى دول الخلايج والمملكااة العربيااة الساعودية والتااى تشااكل قاوة جااذب كبياارة ألعضااء هيئااة التاادريس

 .ومزايا أفضل المؤهلين ألنها توفر مرتبات أعلى

 :المنافسون الدوليون -ج

 كليات الطب فى الهند وباكستان تجذب الطلبة العرب وتنافس فى سوق العمل فى منطقة الخليج. 

 

 المنافسة المستقبلية المتوقعة

 :محلياً  -أ 

  قد تجذب الطالب بسبب التوأمة مع جامعات دولية كليات الطب بالجامعات الخاصة حيث أنها. 

 التى يمكن إقامتها فى الجامعات األجنبية فى مصر كليات الطب. 

 :إقليمياً   -ب    

  تقوم حالياً بتطوير نفسها لتصبح منافساً قوياً فى المستقبل الدول العربيةكليات الطب فى. 
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 :دولياً  -ج   

 كلياة طاب واحادة  وعلى الرغم من أنه لم تكن لاديها ساوى. هى المنافس الرئيسى القادم فى العالم اإلسالمى  :ماليزيا

كلياة طاب  12وأصابح لاديها األن , وأرباع كلياات فاى التساعينات , فقد تم إنشاء كليتين فى السبعينات , فى الستينات 

 .بين الحكومى والخاص

 حققت الصين تقدماً سريعاً فى التعليم الطبى والخدمات الطبية طوال العقد الماضاى وأههارت تطاوراً كبياراً  :الصين

ولجااذب , وبالتااالى تمثاال منافساااً محااتمالً لسااوق العماال الخليجيااة .وخاصااة عمليااات زرع الكبااد ,ءفااى زرع األعضااا

 .فضالً عن جذب المرضى, طالب الدراسات العليا العرب 

  باإلضافة إلى أوكرانيا وكرواتيا. 

 السمات المميزة للكلية ومؤشرات التطوير 0-7

التنافسية والتى تعد لها األسبقية فيها عن جميع كليات الطب  جامعة أسيوط بالكثير من السمات –تتميز كلية الطب 

 .بصعيد مصر وعن الكثير من كليات الطب بجمهورية مصر العربية والعالم العربى

 .حثيةلية لخدمة العملية التعليمية والبمنشآت الك -:أوأل

 (مدرج 6عدد )المدرجات الكبرى  .1

 (معمل تعليمى وبحثى .4عدد ) المعامل  .2

قاعات الدرس  باإلضافة إلى (قاعة لمجموعات المناقشة والتدريب اإلكلينيكى والعملى  .6عدد ) لدرس قاعات ا .3

 . مستشفى األورمان ومستشفى المسالك ومستشفى األمراض العصبية والنفسيةالموجوده ب

 (معامل كمبيوتر  2عدد ) معامل الكمبيوتر  .4

معامل وحدة  – طب األطفال –أمراض النساء والتوليد معامل أقسام   –المعمل المركزى " معامل المهارات  .5

 ".ضمان الجودة 

 (.نقطة انترنت .52) نقاط اإلنترنت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس واإلدارات  .6

 (.مكتبة 14عدد ) المكتبات  .2

بها وحدة  وتقترب هذه المنشآت من معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد وفقاً للدراسة التى قامت

ضمان الجودة بالكلية  لمعايرة المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة والمرافق لكلية الطب البشرى جامعة 

 .أسيوط

 مؤشرات التطوير لخدمة العملية التعليمية 

 -:إستكمال معمل المهارات المركزي -0

 "بقسمي أمراض النساء والتوليد وقسم طب األطفال 5+ معامل مركزية  4" 

 مل التجهيزات المعلمية كا. 

 توفير كافة اآلالت والمعدات واألجهزة. 

 13.4) دورة ماجستير تقريباً  43لطلبة الدراسات العليا بمعدل  عقد ورش عمل ودورات تدريبية 

  .(طالب تقريباً  324)دورة دكتوراة  .1و  (طالب تقريباً 

 لألطفال واألمراض الباطنة جدول تدريس لطالب الفرقة الخامسة  

  أسبوعياً ( أمراض الباطنة)طالب من الفرقة الخامسة  .3جدول تدريس منتظم بواقع 

  جدول تدريس لطالب الفرقة الرابعة. 

 سنوياً  طالب 456بمتوسط  دورات منتظمة لطالب اإلمتياز. 

   جدول تدريس منتظم  لطالب الفرقة السادسة بقسمي أمراض النساء والتوليد 

ونة للتفاعل ارونى للكلية وتحديثه يومياً مع إنشاء صفحات خاصة للطالب والهيئة المعالموقع اإللكتإستمرار عمل  -2

 .معهم 

 .احالل وتجديد مدرج الوافدين ويستخدم حالياً ضمن أنشطة الوحدة والكلية  -3

تطوير كافة قاعات الدرس والمدرجات وتزويدها بالوسائل التعليمية وأجهزة تكييف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة   -4

 .داتاشو ال

 .إمداد األقسام بأجهزة ومعدات لتطوير المعامل والتدريب اإلكلينكى   -5

 دعم مجمع االنشطة الطالبية بالكلية باالجهزة الرياضية االزمة والزى الرياضى  -6
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 .تحديث كنترول مركزى للطالب  -2

 .جهاز تصحيح إمتحانات ( 2)تزويد كنترول البكالوريوس بعدد  -.

 .  ودكتوراة ( قسم أول وثانى)تشمل ماجستير  العليا كنتروالت مركزية للدراسات -.

 .تزويد مكتبة الطالب المركزية بأجهزة الكمبيوتر ومراجع حديثة -13

 . ( قسم  الصحة العامة - قسم الطب الشرعى -قسم الفارماكولوجى  )باألقسام  كمبيوتر معامل -11

 .معمل السموم بقسم الطب الشرعى  -12

 .مراكز الطبية المتخصصةالمستشفيات الجامعية وال: ثانياً 

  تام )سريـاـر1.46وحادة متخصصاة بطاقاة  42قسام إكلينيكاي وعادد  23المستشفي الجامعي الرئيساي وبهاا عادد

 ( م2..1االفتتـــاح عام 

  ( م2334تم االفتتـــاح عام )سرير 532مستشفي األطفال الجامعي بطاقة 

  (    م2336تم االفتتـــاح عام )سرير 453مستشفي صحة المرأة بطاقة 

  (م2312تم االفتتـــاح عام )سرير233مركز الكبد وجراحاته وزرع الكبد بطاقة 

  (2313تم االفتتاح )سرير 353األمراض العصبية وجراحاتها بطاقة   . 

  (2313تم االفتتاح )سرير 353جراحات المسالك البولية والكلي وزرع الكلي بطاقة 

  (جاااري االنشاااء)مستشاافى االصااابات , ساارير 353بطاقااة  اتهااوجراحا مستشاافى األورمااانذلااك باإلضااافة إلااى ,

 (.  جاري االنشاء)ومركز طب وجراحة العيون 

وتستقبل العيادات الخارجية حوالي مليون مريض سنوياً من جميع محافظات صعيد مصر مان بناي ساويف شاماالً وحتاى 

 .جديد والبحر األحمرأسوان وحاليب وشال تين جنوباً باإلضافة الى مرضى محافظات الوادي ال

االساتقبال ) ماريض طاوارس سانويا تساتقبلها أقساام الطاوارس والحـاـوادث  1.3ر333وتستقبل المستشفيات الجامعياة عادد 

 (وحدة اإلصابات  –استقبال الحروق  -استقبال اإلرواء -استقبال األطفال-استقبال النساء والتوليد  –العام 

سرير رعاية حرجاة وأسارة لألطفاال المبتسارين  1.2رة عمليات مجهزة وعدد حج 56تضم المستشفيات الجامعية عدد 

عملياة متوسااطة  143عمليااة جراحياة كبااري وذات مهاارة خاصااة و 133عمليااة جراحياة يوميااا منهاا  243وياتم إجاراء 

 3وصغري 

طبااء المقيماين مادرس مسااعد , األ 243عضاو إضاافة إلاي  543ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس باألقسام اإلكلينيكياـة 

مهنادس وفناي وعامال  353إداري و 1233و 1633, عماال خادمات 2433طبيبا بينما يبلغ عدد هيئاة التماريض  ..4

 .6.2صيانة بإجمالي 

كل ذلك يعكس دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وال يقتصر دورهاا علاي الناحياة العالجياة فقاط 

ولكن امتد إلي النواحي الوقائية والقوافل الطبية للمناطق المحرومة مان الخدماة الصاحية وتادريب بالمستشفيات الجامعية 

األطباء العاملين في الخدمات الصحية في جميع قطاعات الصحة , ليس فقط بمحافظة أسايوط ولكان امتاد النشااط ليشامل 

 .جميع محافظات الصعيـد و بعض الدول العربية و اإلفريقية
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عدد الحاالت اآلتية خالل الفترة من عام وقد أجريت بها  حدة مستقلة لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبيةكما يوجد و

 -:م 2315م حتى عام 2313

 عدد الحاالت العام

2313 423 

2311 5.. 

2312 .26 

2313 .3. 

2314 1144 

2315 ..5 

 حالة 2..4 اإلجمالى

 ( .سنوات األخيرة 13)الوحدة خالل ب( رسالة دكتوراة 15)وقد أجريت عدد 

وحدات متميزة على مستوى كليات الطب خاصة بكما يتميز قسم األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة 

 :كاآلتى الصعيد وهى

 .وحدة األشعة فوق البنفسجية لعالج أمراص الصدفية والبهاق والثعلبية وغيرها حيث تستقبل سنويا  -1

يائى والسنفرة بالكريستاالت والتى تختص بعالج حب الشباب والندبات وآثار الحروق و وحدة التقشير الكيم -2

 .أمراض جلدية أخرى

وهو الجهاز الوحيد فى صعيد مصر لعالج األمراض  Nd-YAG Laserوحدة الليزر والتى تحتوى على  -3

 .الجلدية الصبغية

مكمله لتحليل السائل المنوى للوصول إلى  معمل أبحاث الذكورة والذى يقوم باختبارات غير تقليدية وحديثة -4

 .تشخيص أفضل ووسائل للتحفيز للسائل المنوى لعمل التلقيح الصناعى لمرضى عقم الرجال

 "تدريب وإشراف فنى." التعاون مع وزارة الصحة: ثالثاً 

 
إشراف  تم عمل عدد من البروتوكوالت مع وزارة الصحة يتم بموجبها تدريب كوادر من وزارة الصحة وكذلك -1

وحدات األطفال حديثى ) بعض أعضاء هيئة التدريس على بعض الوحدات المتخصصة من وزارة الصحة مثل 

 (. مستشفى األمراض الصدرية, اإلصابات , الوالدة 

التعريف بالخدمات المستحدثة بالمستشفيات الجامعية والتى تحتاج تحويل من مستشفيات الصحة الى الجامعة  -2

 ض الكبد ومستشفى الراجحىما يخص امرا: مثال

 (امراض الصدر والعناية المركزة –االستقبال  –االصابات ) تفعيل ومتابعة الروتوكوالت القائمة  -3

 .البرامج التعليمية المتميزة: رابعاً 

 
 .برنامج جديد لطب أسيوط للحصول على بكالوريوس العلوم الطبية والجراحة بالنظام التكاملى -1

 .إستحداث درجات حديثة ويا بنظام النقاط المعتمدة شاملة الئحة الدراسات العل -2

 .شهادات التخصص المهنى الدقيق بمختلف االقسام -3

 

 .األنشطة التدريبية المتميزة -:خامساً 

 " نقطة انترنت  26+ جهاز كمبيوتر  26" التدريب شاملة معمل كمبيوتر به  شعبةب استمرار عمل الدورات التدريبية -1
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 بية للقيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس برامج تدري -2

 ( متدرب 655) لتدريب على جراحة المناهيرا-3   

 تدريب األطباء من الدول المختلفة -4

 :تدريب االطباء االمتياز -5

a. دورة انعاش القلب الرئوى 

b. دورة اساسيات الجراحة 

c. دورة اخالقيات المهنة واالدارة الجيدة 

d. دورة مكافحة العدوى 

e. ة االسعافات االوليةدور 

- :تدريب طلبة الماجستير على الدورات  -6   

 الطب المبنى على الدليل   -

 كيفية كتابة التقرير الطبية  -

 كيف تكتب مشروعاً بحثياً تنافسياً   -

 مكافحة العدوى  -

- :تدريب طلبة الدكتوراة على الدورات  -2   

 المتقدمة طرق التدريس والتقييم  -

  End noteكيفية كتابة المراجع  –كيفية التقدم لمشروعات بحثية  –تحال العلمي والفكري االن) النشر الدولى  -

- :تدريب اعضاء هيئة التدريس على الدورات االتية -.   

 االتجاهات الحديثة فى التدريس  -

 نظم االمتحانات وتقييم الطالب  -

 

 -:تطوير نظم اإلمتحانات

يجب للقواعد التى تراعى فى االمتحانات ومرجعية للتقيم  حيث اعدت وحدة ضمان الجودة نموذج لما -9

 -:وتشمل  االتى

 .تقييم االمتحان ككل- 1 -

 (كل بند تساوي درجة واحدة)االختيار من متعدد يجب أن يتم تقييم كل سؤال وفقا لقائمة االختيار التالية - 2 -

 (.MCQ)االمتحان  االختيار من متعدد- 3 -

 .متن السؤال- 4 -

 .لسؤال  الموجود بعد عرض الحالةا/الجملة - 5 -

 والخطأ" الصح"أسئلة - 6 -

 اسئلة الربط- 2 -

 أسئلة إكمال الفراغ- . -

 األسئلة المقالية- . -

برنامج تأهيلى للنواب ببداية إستالم النيابة يساعدهم هذا البرنامج على معرفة كيفية كتابة برتوكول الرسالة والتقديم  -13

أخالقيات المهنة الطبية وكيفية كتابة التقارير الطبية  –ئحة الكلية لطالب الدراسات العليا المبادس  –لوحدة تمويل األبحاث 

  .وشهادات الوفاة وكيف يحافظ على نفسه ضد قضايا المسئولية الطبية 
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 5104/5102الى  5100/5105الطالب الوافدين خالل الخمس سنوات األخيرة -:سادسا
 

 اجمالى سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة ثانية اولى العام الجامعى 

5100/5105 5  ---- -----0  ----- -----3 

5105/5103 05 5  --- --0  ------02 

5103/5104 6 6  ----- ---- ----0 03 

5104/5102 7 2 5  -- ----- ----04 

 .طالب دراسات عليا( 34)عدد *            

 .رجة دكتوراةد2 -

 .رجة ماجستيرد 22 -

 اإلتفاقيات الدولية  -:عاً ساب

 ( 1.عدد*)

 المشروعات القومية والدولية ومشروعات بحثية متميزه  -:ثامناً 

إنشاء وحدة منفصلة إلدارة المشروعات تتبع العميد مباشرة ومن أهدافها متابعة المشاريع التى تحصل عليها  *            

ستمرارية المشاريع المنتهية وعمل دورات تدريبية تساعد الكلية من الجهات المختلفة فنياً ومالياً ومتابعة إ

 .أعضاء هيئة التدريس فى التقدم للمشاريع المحلية والدولية 
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 بيان بالمشروعات الحاصلة عليها الكلية والمستشفى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطويريةمشاريع ( 16عدد ) *             

 .إبحاث ممولة خارجياً ( 156),بحث ممول داخلياً ( 1.)مشروعات بحثية ( 232عدد * )            

 مشروع طالبى ( 4عدد * )            

 أعضاء هيئة تدريس متميزين -:تاسعاً      

 يتواجد معظم أعضاء هيئة التدريس بالكلية طوال فترة األسبوع. 

  ( .5 عدد)براءة اإلختراعات 

 ( 22عدد)الجوائز 

  التحكيم فى مجالت علمية عالمية 

  ً2165 العديد من اإلبحاث المنشورة دوليا 

  رئاسة وعضوية اللجان العلمية للترقيات 

  (. 5عدد )خبراء معتمدين فى التدريب 

  خبراء معتمدين حاصلون على شهادات المراجعة الداخلية والخارجية من الهيئة القومية لضمان الجودة

 . (6عدد ) واإلعتماد

 أسم المشروع م

 مشاريع المعامل

 كيمياء الطبية مشروع معمل السموم اإلكلينيكية وال 0

 مشروع معمل الحمض النووى للطب الشرعى  5

 تطوير وحدة الخلل فى األستقالب واألمراض الجنية  3

 معمل الهرمونات 4

 معمل اإلختبارات السيرولوجية 2

 معمل تشخيص أمراض المناعة الذاتية 6

 معمل االنيميا التكسيرية 7

 معمل النزف والتجلط 8

 يا الجراحيةمعمل الباثولوج 9

 معمل التدفق الخلوى 01

 معمل وحدة الميكروبيولوجي  00

 مشاريع التميز -:ثانياً 

 مركز التميز العلمى بالتعليم الطبى 0

 مركز التميز البحثى بالتعليم الطبى  5

 مركز متميز لجودة الخدمات الصحية بمستشفيات جامعة أسيوط 3

 مشاريع طالبية -:ثالثاً 

 رات طالب كليات الطب بجامعات الصعيدتنمية قد 0

 مشروع التعليم التفاعلي  5

 STDFمشاريع  -:رابعاً 

 التشخيص الغير أختراقى لدرجة تليف الكبد فى اإللتهاب الكبدى 0

 دمج العوامل السريرية/التشخيص الغير جراحى لمرض االنتياز البطانى الرحمى  5

 ب ,يل او كسيدازواالنم الناقل للجلوثاثيون نوع ماألنماط الجينية لكل من انزيم الليس 3

 اآلليات الجزيئية للمقاومة للفلوروكينولون فى ميكروبات القولون العصبى 4

 التشخيص الغير أختراقى لدرجة تليف الكبد فى اإللتهاب الكبدى 2



 

1. 

 

 .أنشطة فعالة لتطوير طرق التعليم والتعلم والتقييم لطالب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا -:اشراً ع

 .كود الممارسة الجيدة فى اساليب التعليم والتعلم والتقييم لطالب مرحلة البكالوريوس -

 .العلياكود الممارسة الجيدة فى اساليب التعليم والتعلم والتقييم لطالب مرحلة  الدراسات  -

التدريب على حل  –المناقشات التفاعلية  –المجموعات الصغيرة " تفعيل طرق واساليب التعليم والتعلم الحديثة  -

 ".المشكالت

 .أنشطة التعلم الذاتى -كراسة األداء واألنشطة -التدريب على المهارات من خالل قوائم إستقصاء -

التصحيح  –اإلمتحانات الموضوعية  –ونية والتغذية المرتجعة اإلمتحانات التك" تفعيل طرق تقييم الطالب الحديثة  -

 .اإللكترونى

 .وجود آليات مفعلة لمراجعة وتطوير البرامج والمقررات وطرق التعليم والتعلم والتقييم -

وجود بنوك اسئلة للتعليم االلكترونى وتم عمل كلمة مرور خاصة بكل طالب لجميع الفرق الدراسية لكى يتمكن من  -

 خمسةعلى موقع التعليم االلكترونى وتم اخذ موافقة مجلس كلية لتفعيل التعليم االلكترونى وتم احتساب  الدخول

درجات من اعمال السنة على تفاعل الطالب واجابتهم النموذجية على موقع التعليم االلكترونى واحتساب ساعات 

تطبيق نظام التعليم االلكترونى للعام على أن يتم  التواصل بين اعضاء هيئة التدريس والطالب بديال للساعات المكتبية

 م2316/2312الجامعى 

 مكتب تمويل األبحاث -:الحادى عشرً 

 م 2314وحتى  2312ومن االبحاث التى تم تقيمها عن طريق وحدة اخالقيات المهنة من 

 بحث ..2الدكتوراة  -

 بحث ..5الماجستير  -

 بحث  5.البحث العلمى  -

 م2314وحتى 2312/ .فى الفترة من  .33االبحاث الخارجية عددها  -

 2315ومن االبحاث التى تم تقيمها عن طريق وحدة اخالقيات المهنة عام 

 بحث1.الدكتوراة  -

 بحث 331الماجستير  -

 بحث .2البحث العلمى  -

 156االبحاث الخارجية عددها  -

  المساهمات فى المشروعات الدولية والقومية وغيرها 8 -0

ا الجامعية دور كبير فى خدمة المشروعات الدولية والقومية فهى ال يقتصر دورها على النواحى ولكلية الطب ومستشفياته

التعليمية والعالجية ولكن امتد دورها اإلقليمى فى خدمة المجتمع  وتنمية البيئة فقد شاركت مستشفيات جامعة أسيوط فى وضع 

كما , م موزعة على أربع خطط خمسية 2322الصحية حتى عام إستراتيجية لتنمية محافظة أسيوط فى مجال الشئون الوقائية و

 .م2322قامت بوضع خطة تنموية لمحافظة الوادى الجديد فى مجال الشئون الصحية حتى عام 

وقد حملت المستشفيات الجامعية على عاتقها مسئولية تدريب الكوادر الطبية والتمريضية بوزارة الصحة فعقدت العديد من 

ية فى  جميع المجاالت الطبية لألطباء والفنين وهيئة التمريض وامتد التدريب ليشمل أطباء من الدول العربية الدورات التدريب

 .وعدد المترددين على المستشفي بالعيادات الخارجية حوالى مليون مريض سنوياً من جميع محافظات صعيد مصر الشقيقة 

امتد إلى النواحى الوقائية والقوافل الذى دمة المجتمع وتنمية البيئة وكل ذلك يعكس دور الكلية والمستشفيات الجامعية فى خ

, الطبية للمناطق المحرومة من الخدمات الصحية وتدريب األطباء العاملين فى الخدمات الصحية فى جميع قطاعات الصحة 

ى الجديد ومحافظة البحر محافظة الواد) ليس فقط بمحافظة أسيوط ولكن امتد النشاط ليشمل جميع محافظات الصعيد مثل 

 (.األحمر

 (2)ملحقبيان بالمشروعات القومية والدولية  
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 الجودة ضمان ة الكلية فى مجال فلسف -5

المالياة لتحقياق رضااء دارياة وكاديمياة واإلنشاطة األوم علاى توجياه كافاة األفلسافة تقا ضامان الجاودةتتبنى الكلية فى مجاال 

طوير والتحسين المستمر لجودة الخدمة التعليمية المقدماة للطاالب للوصاول بهام الاى طراف ذات العالقة مع التالشركاء واأل

المستويات التى تحقق التميز التنافسى فاي ساوق العمال المحلاى واالقليماي مان خاالل مشااركة االدارة والعااملين فاي تحقياق 

 .ر االكاديمية المتبناهيحقق المعايي االداء, كما تم وضع نظام لتقويم أداء الكلية الجودة والتميز فى

 :الجودة للكليةضمان دخال نظام إأهمية 

 اً ي التعامل مع المجتمع المحيط محليبداع فى المؤهل والمدرب والقادر على اإلبتكار واإلتعظيم دور العنصر البشر 

 .وعالمياً  واقليمياً 

 لكترونىنظم التعلم اإلسريع في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت مثل تطبيق ستفادة من التقدم الاإل. 

  مكانيات قادرة على تحقيق ذلكإمساهمة الكلية في تقدم ونمو المجتمع بتقديمها لخريج ذو. 

 سراع في حل المشكالت التى تعوق العملية التعليميةاإل. 

 و حتياجات سوق العمل وتساهم فى تقدم ونمية لكى تواكب التغير المستمر فى إالتطوير الدورى للعملية التعليم

 .المجتمع

 البحث عن مصادر تمويل ذاتيه لتحسين وتطوير العملية التعليمية. 

تلتزم الكلية فى سعيها نحو تحقيق مدخل الجودة بنشر وتعزيز ثقافة الجودة مع العمل على تحقيق الترابط والتجمانس بمين 

 :تىالنظم واالجراءات المتبعة بالكلية من خالل الخطة االستراتيجية والتى تلتزم باال

 لجوانب المنظومة التعليمية والبحثية التزام الكلية بالتحسين والتطوير المستمر. 

  تحديد دور كل فرد فى تطبيق ونشر أنظمة الجودة. 

 هداف والمعايير الموضوعةجعة المستمرة لألداء في ضوء األالمتابعة والمرا. 

 ئةتفعيل العملية التعليمية والبحثية بما يخدم المجتمع وخدمة البي. 

 حتياجات المستقبلية للمجتمعقائمة على المبادرة والتنبؤ باإل تباع منهجيةإ. 

 بتكارتملة والممكنة لتحقيق التميز واإلبداع واإلتحديد المجاالت المح. 

 حتياجات وتوقعات أصحاب سلوب تقديم الخدمة بما يقابل إأوالشفافية والمرونة الالزمة فى  تحقيق المساواة والعدالة

 .المصلحة

 حتياجاتهمثقافى بما يحقق توقعاتهم ويقابل إجتماعى أو الت بين الطالب سواء فى المستوى اإلالتعامل مع التفاوتا. 
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 الخطوات المنهجية فى إعداد  الخطة اإلستراتيجية -3

 (م5151 –م 5102)عوام ألكلية الطب 

وتكمان أهمياة  ،"Prospective Analysis"التحليال المساتقبلى"هى  ستراتيجيه على منهجية مركبةلكلية اإلتقوم خطة ا  

هذه المنهجية في قادرتها علاى تحليال البيئاة الخارجياة للكلياة لمعرفاة الفارص والتهديادات المحتملاة, وتحليال البيئاة الداخلياة 

اث التناافس والتعااون باين جمياع حاد, ساعياً نحاو إ اءتها وقدراتها الذاتية لتحديد نقااط القاوة والضاعف فيهااللكلية من حيث كف

ة , كمااا أنهااا تماادنا بأساااس سااليم سااتراتيجيق رؤيتهااا المسااتقبلية وغاياتهااا اإلسااتراتيجية الجااودة للكليااة وتحقياااألنشااطة لتنفيااذ إ

للكلياة فاى عالقتهاا بساوق  المحددة, وتعتبر مدخالً أساسياً للتخطيط االستراتيجىتخاذ القرارات االستراتيجية وفقاً للمعايير إل

 .حتياجات التنمية المجتمعية وحركة المستجدات على المستوى العالمىالعمل وإ

 Situation Target-Path(STP)وتعتمد الخطة اإلستراتيجية لكلية الطب جامعة أسيوط بشكل عام على أسلوب 

وهى تتكون من الخطوات الثالثة الرئيسية المتمثلة فاى دراساة الوضاع الاراهن كخطاوة ( المسار -الهدف –الوضع الحالى ) 

أولى يليها تحديد االهداف اإلستراتيجية ثم فى النهاية تحديد المسار المتمثل فى مجموعة األنشطة واألعماال التاى تقاود غلاى 

 تحقيق األهداف

                                             

 

ساتخدام تحليال الوثاائق إوالاذى يقاوم علاى " تحليال المضامون" عتمادت الخطاة الحالياة علاى مانهج ومن ناحياة أخارى فقاد إ

ى بحثياة اإلسااتبيانات وإسااتمارات الاارأواللاوائح المتصاالة بااالتعليم الجاامعى كمااا إعتماادت المنهجيااة علاى عاادد ماان األدوات ال

 . ننة ونصف المقننة فى سبيل إتمام عملية المسح البيئى للكليةوأدوات المقابلة المفتوحة والمق

 المستخدمة فى إعداد الخطة اإلستراتيجية المنهجيات

  قامت كلية الطب بتشكيل فريق التخطيط اإلستراتيجى بالكلية بشكل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالجودة

 كلية والتخطيط اإلستراتيجى وقد تم إعتماد التشكيل من مجلس ال

  ,من خاللقامت وحدة ضمان الجودة بتحديد  المنهجية  واألدوات حيث تم تدريب فريق التخطيط اإلستراتيجى : 

  (م2315) تنفيذ ورش عمل تدريبية لكل فريق التخطيط اإلستراتيجى بالكلية . 

 

   القومى للتخطيط اإلستراتيجى  البعد) قام فريق الخطة االستراتيجية بتحديد المرجعيات األساسية للخطة اإلستراتيجية

الهيئة القومية لضمان الجودة تقرير  –رؤية ورسالة الكلية  –معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد  –

 . (6)ملحق  (باط بالخطة اإلستراتيجية للجامعةاإلرت –التحليل البيئى  – م2312واإلعتماد عام 

- :ية على مجموعة من المناهج واألدوات التحليلية كما يلىتعتمد دراسات الخطة اإلستراتيجو

 .لتحليل الوضع الراهن بشقية الداخلى والخارجى SWOTمنهج  -1

الخارجيااة لتحديااد الوضااع /مصاافوفة العواماال الداخليااة ومصاافوفة العواماال الخارجيااة  ومصاافوفة العواماال الداخليااة -2

 .اإلستراتيجى الحالى للكية

 .وةلتحليل الفج Serv Qalمنهج  -3

 .لتحديد سنريوهات المستقبل TOWSمنهج  -4

 

 

إين نريد ان نكون  إين نحن األن

 فى المستقبل

 الخطوات الواجب إتخاذها

 لتحقيق الرؤية والرسالة
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 المنهجية المستخدمة لتحليل الوضع الراهن -4

 . لتحليل الوضع الراهن بشقية الداخلى والخارجى SWOTمنهج وتتم بإستخدام 

 عشر معياراً كما يلى أربعةلتحديد نقاط القوة والضعف بإجمالى تحليل البيئة الداخلية للكلية  4-0

- :ةيالفاعلية التعليم -:ثانياً         - :القدرة المؤسسية -:أوالً       

 الطالب والخريجون .1 التخطيط اإلستراتيجى .1

المقررات / البرامج التعليمية  - المعايير األكاديمية .2 الهيكل التنظيمى .2

 الدراسية

 التعليم والتعلم والتسهيالت المادية .3 القيادة والحوكمة .3

 هيئة التدريسأعضاء  .4 المصداقية واألخالقيات .4

 البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى .5 الجهاز اإلدارى .5

 الموارد المالية والمادية .6

 الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة  .2

 الدراسات العليا .6

  التقويم المؤسسى وادارة الجودة.

 تحليل البيئة الخارجية للكلية 4-5

لخارجياة التاى قاد يكاون لهاا دور فاى المساتقبل فاى تغييار البيئاة وتشتمل على دراسة تأثير مجموعة العوامل والمؤثرات ا

الخارجية للكلية وبالتبعية قد تمثل بعض المتغيرات المتوقعة تهديدات أو يخلق بعضاها فرصااً للكلياة يجاب اإلساتفادة منهاا 

  -:ا فى ويعتمد التحليل الخارجى لكلية الطب جامعة أسيوط على مجموعة من العوامل الخارجية يمكن تحديده

 .المستفيدين من خدمات الكلية -أ 

 .المنافسون  -ب 

 .العمل  سوقإتجاهات  -ج 

 .القوانين الحالية  -د 

 .العوامل السياسية والتعليمية  -هـ  

 .العوامل اإلقتصادية  - و

 .العوامل اإلجتماعية  - ز

 .العوامل التكنولوجية   - س

 SOWTويلخص منهج   BESTيلها فى أسلوب ويمثل آخر أربعة عوامل ما يعرف بمتغيرات البيئة الخارجية التى يتم تحل

 .العوامل الخارجية المؤثرة للكلية فى صورة فرص وتهديدات  

 المنهجية المستخدمة لتحليل الفجوة -2

 : التى تعتمد على تحليل عدد محدد من الفجوات كما يلى (  ServQual) وتتم بإستخدام منهجية 

صول إليه من نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية وبين المأمول تحقيقه بين واقع الكلية الحالى والذى تم الوالفجوة 

وذلك لتعزيز نقاط القوة واستغالل الفرص وتحسين نقاط الضعف إلعتماد ا تجديدوفقاً لألهداف اإلستراتيجية طبقاً لمتطلبات 

  .والتغلب على التهديدات 

رقم  ينومعايير الفاعلية التعليمية كما هو مبين بالشكلير القدرة المؤسسية الفجوات بين الواقع والمأمول فى كل من معاي

 (0  ) ، (5 . ) 
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 كلية الطب                                                                                                                                                                                                                         

 (المأمول)                                                                                                                                                                                                                        

 

 كلية الطب                                                                                                                                                                                                                          

 (اقعالو)                                                                                                                                                                                                                        

 فجوة صغيرة         فجوة صغيرة         فجوة صغيرة         فجوة صغيرة        فجوة صغيرة         فجوة صغيرة                          

 

 

 فجوة متوسطة                                                   فجوة متوسطة                                                                                                    

 

 

 

 (  0) شكل رقم 

 

المصداقية  القيادة والحوكمة الهيكل التنظيمى

 واألخالقيات

الموارد المالية  الجهاز اإلدارى

 والمادية

المشاركة المجتمعية 

 وتنمية البيئة

التقويم المؤسسى 

 وإدارة الجودة
التخطيط 

 اإلستراتيجى

 الهيكل التنظيمى

 

 القيادة والحوكمة

 
المصداقية 

 واألخالقيات

 

 الجهاز اإلدارى

 

الموارد المالية 

 والمادية

 

عية المشاركة المجتم

 وتنمية البيئة

 

التقويم المؤسسى 

 وإدارة الجودة

 

التخطيط 

 اإلستراتيجى
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 كلية الطب                                                                                                                                                                                                                         

 (المأمول)                                                                                                                                                                                                                        

 

 كلية الطب                                                                                                                                                                                                                          

 (الواقع)                                                                                                                                                                                                                        

 فجوة صغيرة                             فجوة صغيرة         فجوة صغيرة              فجوة صغيرة                     صغيرة فجوة

 

 

 فجوة متوسطة                                                                                                                                                            

 

 

 (  5) شكل رقم 

المعايير األكاديمية 

 والبرامج التعليمية

التعليم والتعلم 

 والتسهيالت المادية
أعضاء هيئة 

 التدريس

 البحث العلمى

 الدراسات العليا

الطالب 

 والخريجون

المعايير األكاديمية 

 ةوالبرامج التعليمي

 

التعليم والتعلم 

 والتسهيالت المادية

 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 

 البحث العلمى

 

 الدراسات العليا

الطالب 

 والخريجون
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 Needs Assessment. تحديد اإلحتياجات -6

فى ضوء الدراسة للحالة الراهنة والتحليل البيئى للوضع الحالى تم تحديد إحتياجات الكلية لتصبح قادرة على تنفيذ خطتها  

 :نحو التالى الويمكن تلخيص هذه اإلحتياجات على . اإلستراتيجية

 

 :اإلحتياجات التى تتطلب إتخاذ القررات وتفعيل السياسات الداخلية 6-0

 وينبغى أن تكفل هذه المعايير األداء المرتبط بتحقيق . وضع المعايير العامة والنوعية بوصفها مرجعاً ألداء الكلية

 .الهدف مع الدقة والكفاءة

  وبين األقسام فى مجال البحث العلمى وخدمة المجتمع تنفيذ السياسات التى تعزز التعاون داخلمتابعة. 

  تنفيذ السياسات التى تضمن أن معظم األنشطة البحثية موجهة نحو الخطة البحثية للكلية متابعة. 

  تحسين سياسات جذب المجتمع المدنى إلى التفاعل مع الكلية من خالل تحديد ومعالجة اإلحتياجات ذات األولوية

 .كل الملحةللمجتمع وحل المشا

 سياسات لدعم الطالب مادياً ومعنوياً ودعم أنشطتهم مع تفعيل برامج التوجيه وإشراكهم فى صنع  متابعة مدى تنفيذ

 .القرار

 الوسائل الالزمة لألنشطة اإلجتماعية والترفيهية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل نادى أعضاء هيئة  زيادة

 .دونادى الجامعة الجدي التدريس

 رسالة الكلية تحتاج إلى تعديل مع إشراك جميع المستفيدين. 

 وتسعى  أهداف التعلم المستهدفة تحتاج الى مراجعة وتحتاج المناهج إلى إدراجها في وثيقة واحدة منظمة تنظيما جيدا

 .(Integrated Coureculum)لجنة المناهج إلى تطبيق الطب التكاملى 

 :ادى اإلحتياجات التى تتطلب دعم م6-5

 بالوسائل التعليمية المعاصرة  وتحديثهالتعليم لكل من طالب الكلية وطالب الدراسات العليا, ا أماكن استمرارية. 

  توفير هروف عمل مريحة ألعضاء هينة التدريس واإلداريين لضمان أقصى قدر من اإلنتاجية , فضالً عن زيادة

 ... الشعور باالنتماء 

 لبحث العلمي ومواكبة التقدم التكنولوجي فى كل من البحث العلمى وتقديم الخدمةإثراء اإلمكانيات الخاصة با  . 

 س والمعاونين واإلداريين بالكلية رية التدئتطوير أعضاء هي. 

 الدعم المالي الالزم لألنشطة الطالبية لرفع مستوى مشاركتهم , وتمكينهم من المنافسة على المستوى  مزيد من  توفير

 ..ي والدولي في مختلف المجاالت الثقافية والفنية والرياضية الوطني واالقليم

  هذه الوحدة هي المسئولة عن المراجعة الداخلية ومتابعة األنشطة التعليمية والبحثية . دعم وحدة ضمان الجودة بالكلية

تمرار دور وضمان إس. ويقوم بإدارتها مجموعة من المتطوعين من أعضاء هينة التدريس , والخدمات المجتمعية 

 .الوحدة بالكلية يتطلب مكافأة الجهود بالحوافز المناسبة 

 :عديل القوانين القائمة تطلب قوانين جديدة أو تتالتى  االحتياجات6-3

  مع ربط األداء بالدخل بحيث يساوى الراتب ضعف إجمالي الراتب , رفع رواتب أعضاء هينة التدريس واإلداريين

 . الحالي على األقل

 ديد سياسة قبول الطالب باستخدام معايير إضافية غير تلك التي تستخدم من قبل مكتب القبول والتنسيق حرية تح. 
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  الدعم الحكومي ألساليب جديدة للتعليم مثل التعلم اإللكتروني عن بعد والتعليم الموازي قد يساعد على أن تكون الكلية

 .مستقلة ماديا

 

 

 Risk Assessment: تقييم المخاطر -7

ستراتيجية بالكلية يجب تحديد وتقييم المخاطر والعقبات المرتبطة بعملية تصميم النجاح فى تطوير وتنفيذ الخطة اإلتحقيق ل

 .وتطوير وتنفيذ الخطة التخاذ الخطوات الالزمة للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومات النجاح للخطة

 :ومن امثلة تلك المخاطر

 يةمخاطر تشريع 

 التأخر فى اإلجراءات التشريعية إلنشاء وحدات مكتفية ذاتياً كما ذكرت فى الخطة. 

 مخاطر إدارية 

 عدم وجود تعاون بين مختلف األقسام فى تشغيل وحدات مرتبطة. 

  ولكن يتعين أن يتم ( يمكن إستخدامها من قبل جميع األقسام) بعض األدوات التى سيتم توفيرها تعتبر مركزية

 .ى قسم واحد مع خطورة ان يمنع هذا القسم األقسام األخرى من إستخدامهاتجميعها ف

 التغيير غير المتوقع فى إدارة بعض األقسام قد يؤدى إلى عدم اإللتزام بعملية التطوير. 

 محل ترحيب من قبل البعض فى الفريق اإلدارى  أعباء العمل االضافية التى ستفرض على الكلية قد التكون

 .م يكافأوخصوصاً إذا ل

  (.البيروقراطية) التأخر فى العملية اإلدارية لشراء المعدات 

 مخاطر التقنية 

  عدم كفاية التدريب ألعضاء هيئة التدريس المستخدمين للجهزة التى سيتم توفيرها مما قد يؤدى   

 .إلى عدم اإلستخدام األمثل 

 عدم توافر الصيانة لألجهزة المشتراة. 

 مما قد يؤدى إلى مشاكل متكررة اإلستخدام السىء لألجهزة. 

 ارتفاع تكاليف تشغيل بعض األجهزة. 

 مخاطر الميزانية والشئون المالية 

 نتيجة إلرتفاع اسعار العمالت االجنبية  الزيادة الغير متوقعة فى تكلفة بعض األجهزة المشتراة. 

 مخاطر التعليم 

 الكثافة العددية الزائدة للطالب 

 الدروس الخصوصية. 

  كتاب الجامعىالتطوير. 

 زيادة أعضاء هيئة التدريس فى بعض األقسام. 



 

2. 

 

 إجراءات تصحيحية للتغلب على المخاطر

 إجتماعات دورية منتظمة مع قيادات الجامعة الطالعهم على جدول زمنى صارم للخطة. 

  ورش عمل لتوعية أعضاء هيئة التدريس واإلداريينزيادة. 

  على عبء العمل األضافىمخاطبة الجامعة لتقديم مكافات لإلداريين. 

 داريةمذكرات تفاهم بين األقسام المشاركة فى المشاريع المشتركة لتنظيم دور كل منهما والسياسات اإل متابعة. 

 تحفظ الوثيقة الموقعة من قبل القسم . وثائق تحتوى على لوائح وآليات واضحة إلستخدام مشترك لألجهزة  تفعيل

 .بيقهاالمضيف فى وحدة الجودة لضمان  تط

 دام المناسب لهذه األجهزةصياغة عقود التدريب مع الشركات لضمان اإلستخ. 

  األجهزة لمواصلة تشغيل ومتابعة إستخدامهااإليردات الخاصة باألجهزة ذات التكاليف العالية متابعة . 

 لطالب على التعليم الذاتىز ايحفوتفعيل ت م الدفعات إلى مجموعاتيتقس متابعة بالنسبة للكثافة العددية الزائدة للطالب 

 .وزيادة مساحة التعليم اإللكترونى باألقسام

 عيل فوت للتخلص من الدروس الخصوصية تفعل برامج الدعم األكاديمى والمتابعة األكاديمية ألعضاء الهيئة المعاونة

 .التعليم االلكترونى

 للتغلب على زيادة أعضاء هيئة التدريس يعاد توزيع االعباء الوهيفية.  

 ولويات الكلية خالل فترة إعداد الخطة اإلستراتيجيةأ -8

مان الهيئاة القومياة لضامان الجاودة واالعتمااد والحصاول علاي االعتمااد الادولي .المؤسساى االكاديمي  عتمادإلا تحديث -1

 ISO15189و    للمعامل 

 تطوير النظام االداري بالمستشفيات الجامعية  -2

 للكلية التعليمية  للقدرة المؤسسية و الفاعليةالعمل على التطوير والتحسين المستمر -3

 

واإلتجااه نحاو تطبياق الطاب التكااملى  تطوير طرق التدريس والتعلم والتقويم و التوسع فى األنشاطة والرعاياة الطالبياة -4

(Integrated Coureculum). . 

لرفاع الكفااءة والفاعلياة وتحقياق لقياادات وأعضااء هيئاة التادريس, والهيئاة المعاوناة, والعااملين اتدريب فى  اإلستمرار -5

 .التميز في االداء الجامعى والبحثى وخدمة المجتمع والبيئة

 .تسهيالت التعليم والتعلمهتمام بتحسين اإل -6

 باتجاهات المستقبل ؤالتنب –9

 .األتجاهات المستقبلية التى تؤثر على رسالة الكلية وسياساتها وأهدافها اإلستراتيجية

 .ة األقتصادية مثل احتمالية التوسع فى خصخصة سوق العمل بالنسبة لألطباءاألتجاهات ذات الطبيع -1

 مثل طب األسرة حديثةزيادة الطلب على تخصصات ) وكيفاً ( قلة الفرص) تغير فى فرص عمل الخرجيين كماً  -2

 (.والصحة اإلنجابية

 problemبنية على حل المشاكل األتجاهات المستقبلية فى التعليم الطبى والتعلم مثل التوسع فى البرامج المدعم  -3

solving  والتنمية المهنيةprofessionl development والتعلم اإللكترونى . 
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 .الهدف العام 

 

 .دراسة وتقييم الوضع الراهن 

 

 .تحليل الفجوة وتحديد اإلحتياجات 

 .الرؤية 

 

 .الرسالة 

 

 

 .دراسة إتجاة المستقبل وتحديد الخيار اإلستراتيجى  

 األهداف اإلستراتيجيةالغايات و 

 

 .يذية للخطة اإلستراتيجيةنفالخطة الت 

 

 .وضع السياسات المؤشرة 

 

 آليات تنفيذ وتقييم ومراقبة تنفيذ اإلستراتيجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب جامعة أسيوط طالعناصر األساسية للخطة اإلستراتيجية لكلية ال
 

 تشتمل الخطة اإلستراتيجية لكلية الطب جامعة أسيوط على العناصر التالية 
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 الخطة اإلستراتيجية

 جامعة أسيوط -كلية الطب

 الخطة اإلستراتيجية

 جامعة أسيوط -كلية الطب
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 الهدف من الخطة -0

  .التطوير المستمر لتعزيز سمعة الكلية و اإلرتقاء بمكانتها العلمية : مالعاالهدف 

نشطة الكلية و مواردها وإمكانياتها وذلك لتعزياز سامعتها واإلرتقااء بمكانتهاا أتحقيق تطوير مستمر لجميع  نحن نهدف إلى

 .تعظيم إنجازات الكلية المتحققة من قبلمع  المياً وع و إقليمياً  العلمية و الخدمية محلياً 

 

 جابية المراد تعميمها فى الكليةيالقيم اإل

 :خاصة ما يلى و بالقيم اإليجابية بصفة ن يبقى مجتمع الكلية ككل ملتزماً كلية الطب جامعة أسيوط أرسالة يتطلب إنجاز   

 

 .نتماء للكلية واالعتزاز بالمواطنةاإل -1

 .ةالحرية األكاديمي -2

 .األمانة العلمية -3

 .العمل بروح الفريق -4

 .العالقات اإلنسانية بين أسرة الكليةتعزيز  -5

 .التسامح وعدم التمييز -6

 .احترام الرأى األخر -2

 .حسن إدارة الوقت -.

 .تغليب المصلحة العامة -.

 .أولوية مطلقةكصحة المواطن ورعاية المريض اإللتزام ب -13

 .لكل عضو فى مجتمع الكليةالتعليم والتدريب ونقل المعرفة وهيفة أساسية  -11

 .اإلتقان واإلبداع فى جميع المجاالت -12
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 "التحليل البيئى "  تحليل الوضع الراهن -5

 

 :تحليل البيئة الداخلية  5-0

 تعتمد كلية الطب في تحليل البيئة الداخلية على     

الهيكل  –التخطيط اإلستراتيجى ) القدرة المؤسسية : لمتمثلة فى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد وا -

المشاركة المجتمعية  –الموارد المالية والمادية  –الجهاز اإلدارى  –المصداقية واألخالقيات  –القيادة والحوكمة  –التنظيمى 

التعليم  –البرامج والمقررات الدراسية و المعايير األكاديمية –الطالب والخريجون ) الفاعلية التعليمية  ( . –وتنمية البيئة 

( وإدارة الجودة –الدراسات العليا  –البحث العلمى واألنشطة العلمية  –أعضاء هيئة التدريس  –والتعلم والتسهيالت المادية 

. 

تى تتميز بها الكلية جامعة أسيوط  أن هناك مجموعة من نقاط القوة ال –لكلية الطب  التحليل البيئى الداخلى أوضحت نتائج        

بعض نقاط الضعف التحليل لداخلياً والتى يمكن إستثمارها وتفعيلها على النحو الذى يحقق رسالة الكلية كما أههرت نتائج 

والتى يتعين على الكلية تحسينها أو السيطرة عليها من خالل قررات  علية الكلية فى تحقيق رسالتهاالتى تؤثر على كفاءة وفا

 . طة تتبناها الكلية للتطويروأنشإدارية 
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 نقاط القوة و الضعف لمحور القدرة المؤسسية: أوالً 

 نقاط الضعف نقاط القوة المعيار

 التخطيط االستراتيجى -0

 : عليإعداد خطة إستراتيجية تشتمل 

 (:5102-5101):اعممداد خطممة اسممتراتيجية تشممتمل علممى  -0
لقيااادات و المعاااونين و االداريااين و خطااة خطااة لتنميااة قاادرات ا

 لتنمية الموارد الذاتية 

 خطة للتطوير المستمر للكلية - 2

 خطة لدعم الطالب  - 3

خطة لتحقيق النسب القياسية ألعضاء هيئة التدريس بالنسبة  -4

 للطالب 

 خطة للبحث العلمي على مستوى الكلية و االقسام -5

 خطة لتطوير الدراسات العليا -6

 خطة للتقويم الشامل و المستمر للعملية التعليمية -2

اعداد وثيقة بمجاالت ارتباط الخطة االستراتيجية للكلية  -.

 باستراتيجية الجامعة

اعداد وثيقة للخطة التنفيذية لتطبيق الخطة االستراتيجية  -.

للكلية متضمنة االنشطة و المهام المطلوبة و اليات تنفيذها و 

 .الفترة الزمنية

يوجد بالكلية لجنة للتخطيط اإلستراتيجى وآليات لعملية  -13

 .التخطيط

 .تحليل بيئى بعيداً عن التحيز ويتصف بالشمولية -00

 .مشاركة فعالة لكافة األطراف المعنية فى التحليل البيئى -12

تم عرض ومناقشة نتائج التحليل مع جميع األطراف  -03

 .المعنية

هداف إستراتيجية معلنة و مؤثقة للكلية رسالة ورؤية وأ -04

أعدت بمشاركة المستفيدين  من الخدمة وأعضاء هيئة التدريس 

 .الطالب, اإلداريين , و الهيئة المعاونة

تعكس رسالة الكلية شخصيتها ودروها التعليمى  -02

 .ومسئوليتها األجتماعية  وتطلعاتها  فى البحث العلمى

ستراتيجية فى نشر الرؤية والرسالة واألهداف اإل -06

مؤسسات الرعاية الصحية والقطاعات المجتمعية والمؤسسات 

نشر على ,مطويات ,التعليمية المختلفة عن طريق مطبوعات 

 .الموقع اإللكترونى

تحرص الكلية على مراجعة رسالتها فى ضوء المتغيرات  - 12

 .المحلية والدولية

وجاااود خطاااة تنفيذياااه واضاااحة ومحاااددة ومعلناااة تظهااار  -.1

لوياااااات تنفياااااذ األنشاااااطة وتحااااادد  بوضاااااوح المسااااائوليات أو

 .والمخصصات المالية الالزمة مع وجود جدول زمنى لها

وضااوح هااذه األهااداف والسياسااات لاادي العاااملين وتوجااد  -.1

 مؤشرات ومقايس  لمتابعة تنفيذ وتحقيق أهداف الكلية

خطة الضافة تخصصاات جديادة بنااء علاى دراساة لمتطلباات  -23

 .سوق العمل

 .خطة لبرامج الخدمة المجتمعية و تنمية البيئة -21

 

لوثيقاااااة  الكاااااافى نشااااارعااااادم ال -1

السااامات المميااازة للكلياااة وتوضااايح 

أسااباب اقبااال الطااالب علااى دخااول 

 .الكلية

محدودية  األعدد من االطراف  -2

بالكلياااااة وخارجهاااااا فاااااي تقاااااارير 

 المتابعة 

النشاار والتسااويق عاام الخاادمات  -3

ياد المقدمه من الكلية تحتااج الاي مز

ماان التفعياال لزيااادة اعااداد الطااالب 

 الوافدين

نشر فكر الجوده للطالب الجدد  -4

يحتااااج الااااي المزياااد ماااان التثقيااااف 

 والتفعيل 

متابعااه الخطااه التنفيذيااه للخطااه  -5

االستراتيجية تحتاج الي المزياد مان 

 .التفعيل

خطااااااه متابعااااااه الكنتااااااروالت  -6

والنتائج الخاصه بطالب الدراساات 

 .ن التفعيلالعليا تحتاج الي مزيد م
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 الهيكل التنظيمى -5

 .ضوح الصالحيات والمسئولياتو -1

 .التنسيق والتكامل بين الوحدات -2

 .األختصاصات والمهام -3

 .تفويض السلطات -4

 .قدرة الكلية على تقديم خدمة مجتمعية -5

 .نسبة الوهانف اإلشرافية إلي الوهانف التنفيذية -6

 تداخل أو تشابكهناك مجاالت  -1

 ..في األختصاصات الحالية

 

 القيادة والحوكمة -3

 اعداد وثيقة تحديد معايير اختيار القيادات االكاديمية-1

اعااداد اسااتبيانات الستقصاااد اراء االطااراف المختلفااة عاان نمااط  -2

 القيادة

اعاااداد خطاااة لتااادريب القياااادات االكاديمياااة بنااااء علاااى دراساااة  -3

 .احتياجات القيادات و البدء بتنفيذها

لمااوارد الذاتيااة للمؤسسااة تتضاامن مصااادر اعااداد خطااة لتنميااة ا -4

 التمويل و اليات متابعة التنفيذ 

قياااادة ديموقراطياااة وتتسااام بالشااافافية وتشاااجع المشااااركة واباااداء  -5

الرأى وتتبع سياسة الباب المفتوح لكافة األطراف المعنية وتقبال 

 .النقد الذاتى

 القيااادة تاادعم المجااالس الرساامية لتحماال مساائوليتها فااى مناقشااة -6

 قضايا التعليم والتعلم

يتم تدريب القيادات من خالل الجامعة ومان خاالل مشاروع تنمياة -2

 قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 نسبة الوهائف االشرافية الى الوهائف االدارية -.

 االنماط القيادية- .

 األهداف و السياسات-13

 قواعد و اجراءات العمل-11

 ةنظم المتابعة و المساءل-12

التوثيااق و التحلياال و اسااترجاع البيانااات و نظاام االتصاااالت و -13

 التقارير

االجراءات  الكافى تفعيلعدم ال -1

التصحيحية لالستفادة من  

 تقييم القيادات االكاديمية 

 الكافىتفعيل عدم ال -  2  

صالحيات اتحاد الطالب ل

وتنفيذ اإلستراتيجية الجيدة 

 لمقترحات الطالب 

الى مزيد من  الكليةإدارة تحتاج  -3

التشجيع للعاملين على التجديد 

 واالبتكار 

 

 المصداقية واالخالقيات-4

 .وجود قوانين تحمى حقوق الملكية الفكرية  -1

 تنامى الوعى بحقوق الملكية الفكرية   -2

 .واألخالقيات المهنية      

 .تعدد وسائل النشر واإلعالم  -3

رونى للكلية بالخدمات التى التحديث المستمر للموقع اإللكت-4

 .تقدمها الكلية 

 .لجنة أخالقيات المهنة والبحث العلمى -5

تعارض المصالح وتأثيره على  -1

 .العدالة 
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 الجهاز االدارى -2

 .إيمان إدارة الكلية بالتغيير والتطوير لصالح العمل -1

اء القياادات تستحدث الكلية معايير كمياة ونوعياة مبتكارة لتقيايم إد -2

 .اإلدارية والعاملين

تشااااجيع إدارة الكليااااة العاااااملين بمختلااااف فئاااااتهم علااااى التجديااااد  -3

 واالبتكارفي مجاالت أعمالهم

حرص إدارة الكلية على تنوياع الخبارات والمهاارات ذات الصالة  -4

 .بأعمالهم

 درجة الرضاء الوهيفى للجهاز اإلدارى مرتفعة -5

 رؤسيينعالقات بينية متميزة بيت الرؤساء والم -6

اعداد خطاة لتادريب الماوهفين بنااء علاى االحتياجاات الخاصاة    -2

 بهم و تقييم اداء العاملين

 اعداد وثيقة تقييم العاملين بالمؤسسة  -.

 اعداد نموذج لقياس رضا الموهفين و القيادات االدارية -.

 اعداد وثيقة لتقييم القيادات االدارية بالكلية -13

 لعاملين بالكليةاعداد نموذج لقياس الرضا الوهيفي ل - -11

اعداد قاعدة بيانت بالمؤهالت و الخبرات المتاحاة مان العااملين  -12

 بالمؤسسة

 اعداد دراسة تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين االداريين  -13

وضع خطة تدريبية زمنية و البدء بتنفيذ الخطة التدريبية حسب  -14

 الجدول الزمني

 .ةتوجد بالكلية نظم للحوافز غير العادية بالكلي -15

اسااتقطاب الكفاااءات الالزمااة  -1  

لشااااغل الوهااااائف الشاااااغرة 

 بالكلية 

التفعيااااااال اللياااااااات الثاااااااواب  -2 

 والعقاب

تشااجيع ادارة الكليااة للعاااملين  -3 

 على التجديد و االبتكار 

 

 الموارد المالية -6

اعداد تقرير عن الموارد المتاحة للكلية و اولويات  -0

 .استخدمها

 .الموارد الذاتية للكلية اعداد دراسة عن تطور حجم  -5

وجود بنية أساسية متميزة على درجة عالية من الجودة   -3

 .والكفائة والنظافة المستمرة

تحقق الكلية تسهيالت مادية وتجهيزات لتحقيق مالءمة  -4

هروف العمل وفقاً للمتطلبات الوهيفية حيث يتوافر بالكلية 

دية التسيهالت الما, مالءمة اماكن العمل , مناخ صحى  -:

 –فاكس  –تليفون ) وسائل إتصال متاحة , والتجهيزات 

 (.بريد إلكترونى

الكلية بها عدد من الوحدات ذات الطابع الخاص التى تدر  -2

 .دخال ذاتيا للكلية 

توجد وحدة لصيانة األجهزة والمعدات والمعامل الحديثة  -6

 .وخطة للصيانة الدورية

ة األنشطة تتوافر بالكلية أماكن كافية ومالئمة لممارس  -7

الطالبية و اعداد قائمة بالتسهيالت و كتيب عن هذه 

 .االماكن

المتابعة والتاكد من استكمال   -1

قاعدة بيانات عن المعامل و  

..تجهيزاتها  

تحاااديث كتياااب االتصااااالت  -2

الحديثااااااااااة و تكنولوجيااااااااااا 

 المعلومات

المزياااااد مااااان المشاااااروعات  -3

الداعمة لتطوير الكلياة مادياا 

 و فنيا 

التخطيط المستمر المتابعة و  -4

لضااامان االساااتغالل االمثااال 

 لموارد الكلية
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 الموارد المالية -6

اعداد تقرير عن الموارد المتاحة للكلية و اولويات  -8

 .استخدمها

 .اعداد دراسة عن تطور حجم الموارد الذاتية للكلية  -9

وجود بنية أساسية متميزة على درجة عالية من الجودة   -01

 .مستمرةوالكفائة والنظافة ال

تحقق الكلية تسهيالت مادية وتجهيزات لتحقيق مالءمة  -00

هروف العمل وفقاً للمتطلبات الوهيفية حيث يتوافر بالكلية 

التسيهالت المادية , مالءمة اماكن العمل , مناخ صحى  -:

 –فاكس  –تليفون ) وسائل إتصال متاحة , والتجهيزات 

 (.بريد إلكترونى

ذات الطابع الخاص التى تدر الكلية بها عدد من الوحدات  -05

 .دخال ذاتيا للكلية 

توجد وحدة لصيانة األجهزة والمعدات والمعامل الحديثة  -03

 .وخطة للصيانة الدورية

تتوافر بالكلية أماكن كافية ومالئمة لممارسة األنشطة   -04

الطالبية و اعداد قائمة بالتسهيالت و كتيب عن هذه 

 .االماكن

 

معدات والمعامل الكافية لطبيعة تتوافر بالكلية األجهزة وال  -02

 .الكلية واألعداد الطالبية

تتناسب أعداد الحاسبات اآللية المتاحة بالكلية إلى إجمالى  -06

 .العاملين, عدد أعضاء هيئة التدريس, عدد الطالب 

 .اعداد الوسائل االرشادية بالكلية -07

حسن استغالل الموارد من خالل تعظيم االستفادة منها  -08

المحافظة عليها من خالل الصيانة المستمرة وتقليل الفاقد و

 .والتكلفة المناسبة

اعداد كتيب عن االجهزة المعملية المتاحة  والكيماويات   -09

 .المتاحة بالكلية

 Log))كراسة األنشطة  عمل سجل بيئى لكل معمل و  -51

book بالكلية لكل جهاز. 
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 المشاركة المجتمعية  -7

 –لتوعية بانشطة المجتمع والبيئة للطالب اعداد برنامج ل-1

 اطراف المجتمع -أعضاء هيئة التدريس  –العاملين 

دراسة عن احتياجات المجتمع المحيط تشمل اولويات -2

 المجتمع المطلوبة من الكلية

خطة سنوية لبرامج الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة حسب -3

 احتياجات المجتمع

بالخدمات المجتمعية وادراجها انشاء وحدة ادارية خاصة -4

 بالهيكل التنظيمي للكلية

-مشاركة االطراف المجتمعية بالخدمات المقدمة من الكلية-5

مشاركة الطالب وأعضاء هيئة التدريس بصورة فعالة 

بروتوكوالت  -.في األنشطة المجتمعية المقدمة من الكلية

 -تعاون بين الكلية ومنظمات المجتمع المختلفة

 رضا منظمات سوق العمل عن اداء الكلية استقصاء-6

اإلستفادة من التخصصات الدقيقة المتواجدة داخل الكلية -2

وكذلك إستفادة الكلية من القطاع العريض من متلقى 

 .الخدمة لرسم سياسة المؤسسة

اإلستشارات الطبية والعالجية والوقائية تتم فى أكمل -.

ة التي تقوم بها اعداد قائمة إنتظار للقوافل الطبي -.صورة

 .الكلية

اعداد ندوات وورش العمل لتعليم التكنولوجيا الحديثة على -.

مكافحة العدوى ووحداتها تتم  -.درجة عالية من الحرفية

 .بصورة مثالية

إنشاء وحدة لإلستشارات الطبية خاصة بالطب الشرعى -13

وتكنولوجيا الحمض النووى, ولكن لم يتم تفعيل دورها 

 .حتي االن

مشاركة العديد من أعضاء هيئة التدريس فى الجمعيات -11

وجود قاعدة بيانات عن الخدمات المجتمعية -. األهلية

 .المقدمة من الكلية

المزيد من  الدعم المادى  -1

 المقدم من جهات المجتمع

المتابعة وتبادل الرأي   عن  -2

مستوي رضاء األطراف 

المجتمعية ومنظمات سوق 

ة فى العمل عن دور الكلي

 المجتمع ومستوى خرجيها
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التقويم المؤسسى  -8

 وادارة الجودة

يوجد نظام داخلي إلدارة الجودة وتقوم الكلية بتوفير  -1

 .التجهيزات الكافية والمالئمة للوحدة لممارسة أنشطتها

توفير الكوادر البشرية الموهلة والكافية للوحدة مع توفير  - 2

 مالية لهممخصصات 

التقويم الذاتي لألداء الكلي للكلية بصفة مستمرة من خالل  -3

بعض المشروعات الممولة من جهات إقليمية ودولية 

 ومحلية

 تقرير سنوي ذاتي للكلية -4 

حمالت توعية بضرورة التطوير و التغيير بمشاركة مدير  -5

 وحدة ضمان الجودة بمجلس الكلية  

 مراجعة الداخلية لكل انشطة المؤسسة اعداد وتفعيل  دليل لل -6

فعالية  اإلجراءات التى تتخذها الكلية لمواجهة الحضور  -2

المتاخر واألنصراف المبكرجدية وفعالية نظام  نقل شكاوي 

 وتظلمات الموهفين  إلي اإلدارة العليا

تتخذ اإلجراءات الالزمة لخلق نظام الرقابة الذاتية لدي  -.

على مراجعة وتفعيل لوائح  الموهفين تحرص الكلية

والقوانين الحالية والمتعلقة بالمسائلة فى مجاالت الفاعلية 

 .التعليمية

تخضع الكلية  للرقابة أو المراجعة من جهات خارجية  -.

 .مستقلة

مناقشة نتائج التقويم مع القيادات األكاديمية واإلدارية  -13

 اتخاذ.وباقى المستفيدين بناء علي مؤشرات موضوعية

اجراءات تصحيحية  فى ضوء نتائج تقويم الفاعلية التعليمية 

ايضا عدة ممارسات فعلية للتحسين -.تطبقها ضمن جدول زمنى

 والتطوير في الفاعلية التعليمية

وثااائق معتماادة ومعلنااة آلليااات المسااائلة والمحاساابة وتقياايم  -11

 .األداء لجميع العاملين بالمؤسسة

خااال السااااده أعضااااء هيئاااة إساااتحداث نظاااام رباااط زياااادة د-12

 التدريس بجودة األداء

 

النشر  لنتائج التقارير الدورية  -1

 لمتابعة الجودة

يحتاج نظام الجودة الى اقتناع  -2

وفهم من كل من العاملين ابتداء 

من الطالب والعامل والموهف 

 .والطبيب

التفعيل  اللوائح والقوانين  -3

المنظمة للمسائلة والمحاسبة 

ة التدريس ألعضاء هيئ

 .ومعاونيهم

لوحدة ضعف التمويل الذاتى  -4

ضمان الجوده بالكلية والذي ال 

 . يفي بمتطلبات الوحدة

تقييم مردود انشطة ضمان  -5

 الجودة على الفاعلية التعليمية
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 نقاط القوة و الضعف لمحور الفاعلية التعليمية: ثانياً 

 نقاط الضعف نقاط القوة المعيار

الطالب  -0

 والخريجين

 (.معتمدة ومعلنة)وجود وثيقة سياسات المؤسسة لقبول  وتحويل الطالب  .1

قواعد القبول التحويل تتسم بالشفافية فهى معلنة بدليل الطالب وتم تحميلها  .2

 .بموقع الكلية اإللكترونى

 .دراسة لقياس وتقييم رضا الطالب عن سياسات القبول والتحويل بالكلية .3

اللوحة  –لوحة اإلعالنات بالكلية ) ريفية للطالب الجدد تنظيم برامج تع .4

 (.شاشة البالزما  –اإللكترونية

 .بيان بنسب التحويل على مدى األعوام السابقة .5

 .بيان  بنسبة الطالب الوافدين إلى العدد اإلجمالى للطالب  .6

 .الجامعة لرعاية الوافدين/ بيان بأنشطة الكلية  .2

دعم )مثال ( المادى ) الدعم اإلجتماعى  خطة معتمدة لدعم الطالب وتشمل ..

تنظيم المؤتمر -.دعم اكاديمى -الدعم الصحى   -(مصاريف دراسية  –الكتاب 

 الطالبي للبحث العلمي 

قواعد موثقة لتحديد المتفوقين المبدعين و  بيان موثق بوسائل دعم وتحفيز  ..

اسياً من خالل المتفوقين كما تتبنى المؤسسة برامج موثقة لتحديد المتعثرين در

 .االعالن المبكر عن درجات اإلمتحانات الدورية وكذلك اإلرشاد األكاديمى

/ تسهيالت إنشائية) وسائل  مقدمة لدعم لذوى األحتياجات الخاصة مثل  .13

 (رعاية صحية/دعم أكاديمي

 .توجد ادلة على تفعيل الساعات المكتبية  والريادة العلمية .11

وهناك .الكلية طبيب فى قاعات اإلمتحاناتبالنسبة للرعاية الصحية  توفر - .12

مستشفى الطلبة داخل الجامعة بجوار الكلية وكذالك مستشفى أسيوط 

 .الجامعى التى يدرس فيها الطلبة وهى مجهزة تجهيزاً كامالً 

بيان بنسب الحاصلين على  اإلمتياز فى الثالث سنوات األخيرة ودراسة  .13

 .عن دالئل التطور

علومات كافية عن المؤسسة  وبرامجها التعليمية يتضمن  م"دليل الطالب  .14

 .وخدمات الدعم الطالبي

الساعات المكتبية كما تم عمل  –الريادة العلمية  -دليل اإلرشاد األكاديمي   .15

استبيانات لقياس وتقييم رضاء   الطالب عن خدمات الدعم   واإلرشاد 

 .الطالبي

لمشاركين فى الثالث قائمة باألنشطة الطالبية  المتاحة وعدد الطالب ا .16

وكذلك دور اتحاد الطالب كما  توجد قائمة بالمراكز . سنوات السابقة

 .المتقدمة التى  حصلت عليها الكلية محلياً  وقومياً ودولياً 

برامج موثقة ومعلنة وادلة على التطبيق فى مجال تقدير ومكافأة المتفوقين  .12

 .فى أنشطة الطالب

 .زاشراف الكلية على برامج االمتيا ..1

وحدة لمتابعة الخريجين وهى مكتب شئون الخريجين ولها مقر بالكلية  ..1

ايضا توجد نشرة عن وحدة  خدمات الخريجين –والئحة تعمل من خاللها 

 توضح مسؤليتها والخدمات التي تقدمها

وايضا  -برنامج إعداد الخريجين لسوق العمل متمثل فى برنامج االمتياز  .23

يوجد كتاب -مج الى إجمالى الخريجين نسبة المستفيدين من هذه البرا

 .السنوي للخريجين وملتقى التوهيف السنوي

 .آليات متابعة مستوى الخرجين فى سوق العمل .21

أدلة تطبيقية  -.الخريجين والتوجة الوهيفي( سجالت)توجد قواعد بيانات  .22

 .على متابعة مستوى الخرجين فى سوق العمل

اليات جذب الطالب  .1

د الوافدين تحتاج المزي

 من التفعيل 

آليات متابعة مستوى  .2

الخرجين فى سوق العمل 

 تحتاج مزيد من التفعيل
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المعايير 

االكاديمية 

والبرامج 

 التعليمية

 قائمة ببرامج توعية أعضاء هيئة التدريس بالمعايير األكاديمية .1

 . NARSتتبنى الكلية المعايير المرجعية القومية التابعة للهيئة القومية لإلعتماد .2

تم اعداد قوائم ) -جراءات رسمية لتبنى المعايير األكاديمية للمؤسسةإ .3

ايضا توجد  -.المعايير األكاديمية  القياسية القومية لجميع التخصصات بالمؤسسة

 (محاضر مجلس الكلية  ومجالس األقسام حول إجراءات تبني المعايير األكاديمية

 .ميةتم عمل دورات وندوات للتوعية  بالمعايير األكادي .4

 .إنشاء وتعميم معايير للكتاب الجامعى .5

 .مالئمة البرامج التعليمية والمقررات الدراسية إلحتياجات سوق العمل .6

 . تتسم بعض البرامج بالمرونة وقابلة لإلضافة .2

جودة توصيف البرامج والمقررات الدراسية للطالب حيث تتوافق مع رسالة  -.

 .الكلية وتتبنى المهارات الذهنية والعامة

 .تنمية مهارتهم فىله اثر كبير  كاناشتراك الطالب فى العملية البحثية   -.

تحرص الكلية على مشاركة األطراف المعنية عند تصميم وتطوير البرامج  -13

 .التعليمية

لجنة المناهج بالكلية لمتابعة مدى تطبيق المعايير ومراجعتها وعمل  -11

 .زيارات ميدانية وتغذية راجعة عنها

ايير االكاديمية لبرنامج الطالب الدراسى لجميع االطراف اعالن و نشرالمع -12

المعنية والمستفيدين من خالل عرضها على جميع مجالس االقسام بالكلية و 

رفعها على الموقع االلكترونى للكلية وكذلك االعالن عنها فى كتيبات و 

نشرات العضاء هيئة التدريس و معاونيهم و الطالب و كذلك عرض 

قشتها فى ندوات وورش عمل  للطالب و الخرجين وأعضاء المعايير ومنا

 . هيئة التدريس

 توصيف برامج ومقررات الدراسات العليا -13

 .توصيف برامج التدريب لطالب الدراسات العليا -14

مراجعة داخلية عن مدى توافق البرنامج الدراسى و مقرراتة مع المعايير  -15

لالزمة ببرنامج الكلية لكى وإجراء التعديالت ا( m.NARS)االكاديمية المتبناة 

 يتوافق مع المعايير و اعتماد البرنامج المعدل من مجلس الكلية 

متابعة اللجان الثالثية ولجنة كنترول التصحيح داخل االقسام يساعد على  -16

 .توافق البرامج مع المعايير المتبناه 

دراسة عن نتائج استطالع رأي المستفيدين واألطراف المعنية في البرامج  -12

( متمثلين في الجهات المعنية و المستفيدين من داخل و خارج الكلية. )التعليمية

وكذلك ارائهم فى حاجة سوق العمل الى برامج تدريبية جديدة او استحداث 

 .مقررات جديدة

تتصف البرنامج التعليمى لكلية الطب : الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس -.1

حداث مهارات او اجزاء جديدة بالمرونة حيث يسمح باضافة او است

(Modules )داخل المقررات. 

بيان بالتعديالت ومبرراتها  على مدار الثالث سنوات السابقة وتطبيق  -.1

 .المقررات الجديدة مثل طب االسرة لحاجة سوق العمل المصرى و العربى له 

توصيف موثق للبرنامج التعليمى والمقررات الدراسية متوافق مع رسالة  -23

تحرص الكلية على ان تكون مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج محققة الكلية و

و يتم مناقشة . من خالل مقرراتة  وان تحقق هذه المخرجات اهداف البرنامج

 .ذلك فى التقرير السنوى للبرنامج

المتابعة لتطبيق وااللتزام   .1

بتوصيف البرامج 

 والمقررات 

تطبيق بنود جزائية عند  .2

كاديمية مخالفة المعايير اال

سواء على االفراد أو 

 االقسام 

زيادة فعالية االستفادة من  .3

تقارير المراجعين أو 

 .الممتحنين الخرجيين
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المعايير 

االكاديمية 

والبرامج 

 التعليمية

 .قائمة بالوسائل التعليمية المستخدمة في التعليم والتعلم لكل برنامج دراسي -21

 .برنامج  دراسيقائمة بالكتب والمراجع المستخدمة لكل  -22

نتائج استبيانات وتقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالب, ووجود دالئل علي  -23

 .إجراءات تصحيحية بناءا علي النتائج

وثائق مشاركة اطراف المجتمع فى تصميم وتطوير البرامج, واجراء  -24

استقصاء رأى للخريجين واعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية من خارج 

 .مديرى المستشفيات والهيئات الصحية فى البرنامج ومقرراتة الكلية مثل

للمراجعين و الممتحنين الخارجين (( Checklistتصميم قائمة مراجعة  -25

لالستفادة منها فى تحديث و تطوير البرنامج و كذلك االستفادة من الخطة 

 التنفيذية و مقترحات التطوير فى التقارير السنوية للبرنامج و المقررات حيث

 .يتم مناقشة ماتم عملة فى الخطة التنفيذية للعام السابق فى كل تقرير

 .توجد دالئل تصحيحية بناءا علي نتائج المراجعيين والممتحنين الخارجيين -26

دراسة بواسطة لجنة المناهج و وحدة ضمان الجودة لمقارنة  برنامج  -22

ب عربية ومقررات كلية طب اسيوط  بالبرامج التعليمية المناهرة  لكليات ط

 Creighton)وهى كلية طب القصيم و الشارقة و كذلك  كلية طب امريكية 

University School of Medicine  )  و اخرى اوربيةBristol 

Medical School )) وايضا منهج الرخصة الطبية االمريكيةUS 

medical license examination-USmle ) 

يتم استخدام التقارير السنوية للبرامج تقارير سنوية من إدارة الكلية والوحدة و -.2

 .والمقررات فى التحديث والتطوير

 

التعليم  -4

 والتعلم

فعاليااة  اإلسااتراتيجية الحاليااة للتعلاايم والااتعلم للطااالب فهااى توفرأنماااط مختلفااة  .1

تقااويم  -تعاماال مااع المشاااكل المتكااررة  –تاادريب ميااداني  -تعلاام ذاتااي) للتعلاايم 

 .(الخ..الكتاب الجامعي  –الطالب 

اإلستراتيجية الحالية تحقق رساالة الكلياة واهادافها وتمات بمشااركة األطاراف  .2

 .المعنية وهى موثقة ومعلنة

كفايااة وسااائل التعلاايم والااتعلم فااى تحقيااق نااواتج الااتعلم المسااتهدفة ماان الباارامج  .3

 .المقررة للطالب والدراسات عليا

عضاااء هيئااة اصاادار كتيااب عاان نظاام اإلمتحانااات والتقياايم وتوزيعااه علااي أ .4

 "كود التقييم"التدريس 

وجود بارامج مؤثقاة للتادريب الميادانى للطاالب ياتم توصايفها وفقااً لمخرجاات  .5

 .التعلم المستهدفة

 .وجود معايير واضحة وهوابط لالمتحانات .6

 .وجود آليات فعاله لتوثيق نتائج اإلمتحانات .2

المجاالس تقوم الكلية بأعداد تقرير عاام عان نتاائج اإلمتحاناات وتعرضاه علاى  ..

 .المختلفة

 .أدوات وتجهيزات التعليم والتعلم ..

 -مادرجات )تتوافر التجهيزات والتقنيات واألمااكن المالئماة للتعلايم والاتعلم  .13

 .بدرجة مناسبة..( الخ -مكتبة  -فصول  -معامل 

 .الوسائل التعليمية الداعمة للرامج التعليمية مالئمة لألغراض المعدلة .11

وضع وتوصيف  .1

ت موحد  للمهارا

اإلكلينيكية  في معمل 

 .المهارات 

المتابعة والتدريب    .2

لطرق تقويم الطالب 

الحديثة وتطبيق 

 المعايير  

التوسع في نقاط  .3

 .االتصال االلكترونى
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التعليم  -4

 والتعلم

 

تحاارص الكليااة علااى قياااس وتقياايم رضاااء الطااالب وتقااوم بتحلياال البيانااات  .12

لاى ذلاك وتساعى إلاى األساتفادة مان هاذه للتوصل إلى النتاائج التاى تسااعدها ع

 .النتائج لتحسين رضاء الطالب

تعاديل منااهج التادريس للطااالب بحياث ياتم االن تعااديل كتاب األقساام حسااب  .13

وكااذلك زيااادة . النظاام المعلاان ماان وحاادة ضاامان الجااودة ولجنااة التعلاايم بالكليااة

 .األجزاء التعليمية المعتمدة على التدريب العملى

مااان االنمااااط الغيااار تقليدياااة للتعلااايم مثااال أنشااااء متااااحف  تنمياااة االساااتفادة .14

أنشاااء عاادة مراكااز للحاسااب األلااى بالكليااة والمستشاافى و -ومعااارض تعليميااة 

أنشاااء مركااز لتعلاايم   -.نااوادى لتكنولوجيااا المعلومااات والمكتبااة االلكترونيااة

و تنظايم العدياد مان ورش العمال وتادريبات و ايضاا .بالكلياة  ICDL دورات

 Skill Lab مل تنمية المهاراتأنشاء مع

 Logفااتم تفعياال نظااام الااـ : إعااداد قائمااة بمجاااالت ومصااادر الااتعلم الااذاتى .15

book  فااى بعااض األقسااام والااذى اليمكاان للطالااب دخااول األمتحااان اال بعااد

حضور ساعات عملياة مقاررة كماا تام تجهياز لقاعاات الخاصاة بوحادة التعلايم 

 .الذاتى بالكلية

 صادر التعلم بما يتالءم مع أنماط التعلم المستخدمةدراسة عن  مدى توافر م .16
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اعضاء -2

 هيئة التدريس

تمتلك الكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس من ذوى الكفاءة والتميز وتنوع  .1

 المدارس العلمية تتناسب نسبتهم إلى الطالب مع المعدالت 

حتياجااات نساابة أعضاااء الهيئااة المعاونااة إلااى الطااالب تتفااق وإ. المرجعيااة     

 .الخطة التعليمية

تاام إعااداد دراسااة . مالئمااة التخصااص العلمااى للمقااررات التااى يااتم تدريسااها .2

 الفائض من أعضاء هيئة التدريس و /لمواجهة العجز

 (معتمدة و معلنة. )المعاونين        

حصااول العديااد ماان أعضاااء هيئااة التاادريس علااى جااوائز ماان جهااات قوميااة  .3

 .وعالمية 

توجاد .لتنمية قدرات ومهارات  أعضاء هيئة التدريس وجود برنامج تدريب  .4

 آليات بالكلية لقياس مردود وفاعلية الدورات التدريبية 

 .التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس     

تفعيل معايير مبتكرة لتقيم إداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عان طرياق  .5

 .الملف األكاديمى

 .اء هيئة التدريس ومعاونيهمربط الحوافز بمستوى االداء بأعض .6

السااايرة الذاتياااة متضااامنة قائماااة  األبحااااث المنشاااورة علاااى موقاااع الكلياااة  .2

 .والجامعة

خطة للمؤسسة لتعظيم االستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وغيار  ..

 , المتفرغين

قامت الكلية باعداد سياسات لتعيين أعضاء هيئة التدريس و الهيئاة المعاوناة  ..

 .المستقبلية خططها يخدم بما و الحالية احتياجاتهاعلى  بناء

قائماااة تحدياااد االحتياجاااات التدريبياااة ألعضااااء هيئاااة التااادريس والهيئاااة  .13

 .المعاونة

خطة المؤسسة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا لالحتياجاات  .11

 –الفئة المساتهدفة  –الفعلية  و تشتمل على عدد ونوعية  البرامج التنفيذية 

التغذية الراجعاة    –األداء وفاعلية التدريب  -معاييرالتقييم  –يات التنفيذ آل

 .من المتدربين

قواعد لتحدياد االحتياجاات التدريبياة عان طرياق اساتبيان و كاذلك جلساات  .12

مناقشااة لالحتياجااات التدريبيااة وترتكااز هااذه القواعااد علااى رفااع مهااارات 

تاي تبنتهاا رساالة الكلياة أعضاء هيئة التدريس والمعاونين فاي المجااالت ال

بيااان (.الممارسااة الطبيااة)ماان التاادريس والبحااث العلمااي وخدمااة المجتمااع 

 .بالدورات التدريبية التى  تم تقديمها واعداد المتدربين

توجااد مؤشاارات لتقياايم فاعليااة التاادريب  حيااث تاام وضااع خطااة لدراسااة  .13

 .المردود العائد من البرامج التدريبية المختلفة

 تفعيل وتطبيق قواعد تقييم أداء أعضاء هيئة التدريستوجد ادلة على  .14

 .يتم االستفادة من تقييم الرضا الوهيفي ألعضاء هيئة التدريس .15

توجااد أمثلااة الجااراءات أو  قاارارات للتحسااين أو المحافظااة علااى رضااا  .16

 أعضاء هيئة التدريس و المعاونين

التفعيل  الية الثواب  .1

والعقاب من حيث 

االلتزام بمهام الوهيفة 

العضاء هيئة التدريس 

 .ومعاونيهم

زيادة تشجيع  .2

المتميزين من اعضاء 

هيئة التدريس المعنوى 

 .والمادى

زيادة الدعم المادى  .3

للبحوث وخاصة 

رسائل الماجستير 

 .والدكتوراة
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البحث  -6

 العلمى

 إليهاا تنتماي التاي الجامعاة بخطاة مرتبطاة العلماي للبحاث خطاة المؤسسة تضع .1

المحايط وتام تحميلهاا علاى  المجتماع واحتياجاات لقومياةا ومرتبطاة بالتوجهاات

الموقع اإللكتروناى للكلياة  وجعلهاا كأسااس لوضاع الخطاط البحثياة لألقساام كماا  

روعااي الحاارص علااي تطبيااق وتفعياال هااذه الخطااط بااربط تموياال اي بحااث ماان 

ميزانية ابحاث الكلية والمستشفيات الجامعية باكمال الخطة البحثية  للقسم المعني 

 بتتطابق البحث المتقدم مع احد اهداف الخطة البحثية للكليةو

 الممكان أو المتاحاة المادياة إمكاناتهاا ضاوء فاى البحثياة الخطاة المؤسساة تضع .2

 .عليها الحصول

 الحاكم مجلسها من وتعتمدها الخطة المؤسسة توثق .3

إهتماات الكليااة إنشاااء وحاادة لتموياال األبحاااث بالكليااة مساائولة عاان دعاام األبحاااث  .4

 ستحقة للتمويل بصورة تنافسية الم

 أحاد أنهاا اعتباار علاى البحثياة العملياة بكفااءة ترتقى أن على المؤسسة تحرص .5

 مؤشارات المؤسساة تساتخدم أن يجاب ذلاك ضاوء وفاى مخرجاتهاا األساساية

  البحثية كفاءة العملية وتقييم لقياس موضوعية

لخارج بنسبة تصل يوجد بالمؤسسة عدد كبير من المشاريع البحثية الممولة من ا .6

 . الى نصف التمويل السنوى من البحث العلمى

وجاارى تحاديث  بالمؤسساة العلمياة للبحاوث بياناات قواعاد المؤسساة أنشاأت .2

 .دولية علمية مؤسسات مع المشتركة العلمية البحوث تم تحديد نسبة-.البيانات

 أو الدولاة جاوائز علاى الحصاول لهام سابق الاذين التادريس هيئاة أعضااء عادد ..

 اختراع براءات أو وائز عالميةج

موثقاة لنشار الاوعى وتفعيال أخالقياات ( األخالقياات)إهتمت الكلية بإنشااء لجناة  ..

كاناات كليااة الطااب جامعااة اساايوط ماان الكليااات الرائاادة فااى هااذا : البحااث العلمااى

المجال فقد تم إنشاء أول لجنة أخالقياات طبياة لمؤسساة تعليمياة  فاى مصار فاى 

 ....1نوفمبر 

 جاناب مان التطبيقياة العلمياة أبحاثهاا علاى الطلاب جاذب إلاى مؤسسةال تسعى .13

 .والخاصة الحكومية والخدمية المؤسسات اإلنتاجية

 باين المشاتركة العلمياة البحاوث لتشاجيع متنوعاة أسااليب المؤسساة تساتخدم .11

 .األقسام العلمية

 تنمياة بارامج (المعاوناة للهيئاات البحثياة المهاارات بتنمياة المؤسساة تهاتم .12

 )منهجية البحث اتمهار

 مادياا البااحثين ودعام لرعاياة الكافياة التحفياز وساائل المؤسساة لادى تتاوافر .13

تمويل  األبحاث المشتركه عن طرياق وحادة تمويال  :واالمثلة على ذلك:ومعنويا

 .األبحاث وكذلك رصد مكافئات لألبحاث العلميه المنشوره بالخارج

الدعم المالي  .1

لتمويل 

 االبحاث 

المتابعة  .2

ية عن لدور

طريق  تقارير 

عن تحديث  

 قواعد البيانات 
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الدراسات -7

 العليا

تتبع الكلية أساليب متنوعة للتعريف بالبرامج التعليمية والمقررات الدراسية  .1

 .للدراسات العليا

تتوافر لدى الكلية قواعاد بياناات تتعلاق باعاداد واناواع الادرجات العلمياة التاى  .2

 .منحتها 

 .ات التسجيل واالشراف فى الدراسات العلياتعلن الكلية عن إجراء .3

اضاافة درجااات التخصااص الادقيق فااى قساام طاب المناااطق الحااارة و امااراض  .4

النسااااء والتولياااد و جراحاااة التجميااال فاااى جراحاااات الياااد وجراحاااات التكميلياااة 

الحااارص المساااتمر علاااى اضاااافة -.الميكرساااكوبية واماااراض الصااادرية والتااادرن

 درجات علمية مستحدثة 

-.ة بالمراجعة الدورية والتحاديث إلجاراءات التساجيل واألشارافتقوم الكلي .5

 تقوم الكلية بزيارات ميدانية مستمرة ومتابعة دقيقة لعمل االقسام 

تحاارص -.تلتاازم األقسااام العلميااة بتوزيااع األشااراف العلمااى وفقاااً للتخصااص .6

الكلية على تحقيق التناسب وتوزيع األعباء التدريسية طبقااً للتخصصاات المختلفاة 

 .ألعضاء هيئة التدريس

توفر الكلية أمكانيات والتسهيالت المادية االزمة للعملياة البحثياة فاى بارامج  .2

تستخدم الكلية أساليب متنوعاة للتقيايم تتفاق ماع المحتاوى المعلان -.الدراسات العليا

 .للمقررات الدراسية 

ياة تشجع األقساام العلم -تطبق الكلية نظام الممتحنين الخارجيين عند الحاجة ..

 .طالب الدراسات العليا على نشر األبحاث المستخرجة

نشر اإلجرءات اإلدارية والعلمية الخاصاة بالتساجيل للادرجات العلمياة باإدارة  ..

 .موقعها اإللكترونى الدراسات العليا بالكلية وبدليل الدراسات العليا وعلى

ل تاااتم إجاااراءات التساااجيل يااادويا و  تعتااازم الكلياااة اساااتكمال إمكانياااة التساااجي .13

توزيع اإلشاراف علاى الرساائل وفقًاا للتخصاص   -.للدرجات العلمية الكترونياً 

المجموعاااات البحثياااة وفقاااا إلقتراحاااات مجاااالس األقساااام و مراجعاااة لجناااة 

 .الدراسات العليا

تقوم لجنة الدراسات العليا بمراجعة ضمان مالءمة التخصص العلماي لعضاو  .11

رفاااع اإلمكاناااات و . اهيئاااة التااادريس للمقاااررات التاااي يشاااارك فاااي تدريساااه

التسهيالت المادياة وحسان ترشايد اإلمكاناات المتاحاة لتحساين العملياة البحثياة 

لطااااالب الدراسااااات العليااااا حتااااى تتناسااااب مااااع رسااااالتها الحاليااااة و رؤيتهااااا 

معاادل أعااداد الطااالب المقياادين فااى باارامج الدراسااات العليااا ماان -.المسااتقبلية

 . على جذب المزيدالداخل و الخارج في تزايد و تعمل الكلية 

وسااائل التقااويم -.الدراسااات العليااا بنظااام النقاااط المعتماادة بالئحااة تاام العماال .12

المستمر تم و ضعها و اعتمادها من مجلس الكلياة ضامن كاود التعلايم و الاتعلم 

 .لطالب  الدراسات العليا

تحلياال معاادالت تزايااد أو -.انشاااء قاعاادة بيانااات لطااالب الدراسااات العلياااتاام  .13

 د  الطالب الملتحقين ببرامج الدراسات العلياتناقص أعدا

االجراءات التصحيحية  .1

 بناء علي تظلمات الطالب 

قياس مدى توافق مخرجات  .2

التعلم المستهدفة مع 

المعايير المرجعية 

األكاديمية وفقاً لتقارير 

المراجعين  الداخليين  

والمراجعين الخارجيين  

وتقارير وحدة ضمان 

الجودة ولجنة الدراسات 

 .العليا

عدم توافر اإلجراءات  .3

الموثقة لمتابعة وتقييم أداء 

الباحثين قبل وأثناء 

 .التسجيل للدرجات العلمية 

االجراءات التصحيحية  .4

لمتابعه الالئحة الجديده 

لطالب الدراسات العليا 

تحتاج الي المزيد من 

 .التفعيل
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 والضعف المتحققةالوضع اإلستراتيجى الداخلى بناء على عدد نقاط القوة 

 بكلية الطب جامعة أسيوط 

 (  3) شكل رقم 

 

 

والتناسب بين كل من نقاط الضعف  مدى قوة الوضع اإلستراتيجى للكلية والمتمثل فى النسبة (3)شكل رقم ويعكس 

 القوةونقاط 
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 Internal Factors Evaluation (IFE)مصفوفة تقييم العوامل الداخلية  5-5

اتيجية لنقاط العوامل اإلستر 

 القوة

 الوزن

Weight 

 القيمة

Rate 

 النقاط المرجحة

Weighted 

score 

 التعليق

 موجود 193 5 3926 الهيكل التنظيمي 1

توجد ولكنها تحتاج إلى مزيد من  3912 4 3933 المصداقية واألخالقيات 2

 التفعيل

ونيهم نسبة أعضاء هيئة التديس ومعا 39145 5 .3932 أعضاء هيئة التدريس 3

 الطالب مالئمة

 يوجد تخطيط إستراتيجى 3913 5 39326 التخطيط االستراتيجي 4

المعايير األكاديمية والبرامج  5

 التعليمية للطالب

 موجودة ويتم مراجعة تطبيقها وتفعيلها 39145 5 .3932

جيدة ويتم عمل ندوات بمشاركة  39145 5 .3932 المشاركة المجتمعية 6

 ةاألطراف المجتمعي

التقويم المؤسسى وادارة  2

 الجودة

يتم تفعيلها ولكنها تحتاج إلى مزيد من  39355 5 39321

 الشمولية

جيدة ولكنها تحتاج إلى مزيد من  39134 4 39326 اساليب التعليم والتعلم .

 التحديث

 إجمالى النقاط المرجحة
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 وتعكس نتائج مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية للكلية 

 قوة الوضع اإلستراتيجى الداخلى للكلية بشكل عام

 

 

 

 

 

العوامل اإلستراتيجية لنقاط  

 الضعف

 الوزن

Weight 

 يمةالق

Rate 

 النقاط المرجحة

Weighted score 

 التعليق

تحتاج إلى مراجعة مستمرة لتحديث  .392 2 3914 الدراسات العليا 1

كراسات األداء تفعيل التوصيفات و

 لألقسام

 يحتاج إلى مزيد من التطوير  3924 2 3912 الجهاز اإلدارى 2

علية فى تحتاج إلى نظم أكثر فا 392 2 391 القيادة والحوكمة 3

 اإلختيار وتقييم األداء

 غير كافية 3914 1 3914 الموارد المالية 4

 إجمالى النقاط المرجحة 5

Total Weighted score 

1  39.6  



 

4. 

 

 

 لداخلى بناء على عدد النقاط المرجحة لعناصر القوة والضعف المتحققة الوضع اإلستراتيجى ا

 بكلية الطب جامعة أسيوط من مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية

 (  4) شكل رقم 

 قوة الوضع اإلستراتيجى الداخلى للكلية نسبياً والمتمثل فى النسبة والتناسب (4)رقم ويؤكد الشكل 

 لكل من نقاط القوة والضعف طبقاً لتقييم العوامل الداخلية للكلية  بين النقاط المرجحة  



 

4. 

 

 تحليل البيئة الخارجية 5-3

) تعتمد كلية الطب فى تحليل البيئة الخارجية ذات التأثير على الجوانب المختلفة للكلية المتمثلة فى معايير الهيئة القومية 

 : خارجية فى وتتمثل العوامل ال( . ضمان جودة التعليم واإلعتماد 

العوامل السياسية  –الشركاء  –القوانين الحالية  –إتجاهات السوق  –المنافسين  –( المستفيدين ) أصحاب المصلحة 

 .العوامل التكنولوجية  –العوامل اإلجتماعية  –العوامل اإلقتصادية  –والتنظيمية 

 التهديدات الفـرص المعيار

ط
طي
خ
لت
ا

 

 
ى
ج
تي
را
ست
إل
ا

 

  ليم مشروع قومى فى جمهورية مصر إعتبار التع -0

  العربية     

 . خطط التنمية المستدامة للدولة -5

  التغيير السريع والمستمر فى األوضاع  -1

 .اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية      

 .التطور التكنولوجى السريع  -2

    أعضاء هيئة التدريسالتطور فى قناعة واهتمام  -3

 .بأهمية التخطيط االخرى فى الجامعات      

ل 
يك
ه
ال

ى
يم
ظ
تن
ال

 

  وجود دوافع قوية لتطوير الهيكل التنظيمى  -1

 .متطلبات اإلعتماد ل المتغيرات الخارجية للتوافق مع    

  مرونة الهيكل التنظيمى لدى المنافسين من  -1

 .الجامعات الخاصة     

 بالجامعات      لقياداتتنامى الوعى واالهتمام ل -2

 .بنظم الجودة واالعتماد االخرى    

ة 
كم
و
ح
ال
و
ة 
اد
قي
ال

 

 .مناخ الديمقراطية السائد فى المجتمع  -1

  توافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية المهارات  -2

 .اإلدارية للقيادات األكاديمية     

 .عصر المعلوماتية واإلنفتاح على العالم  -3

 .اد تبنى الدولة لنهج الجودة والخدمة واإلعتم -4

 .مركزية اإلدارة  -1

  مرونة القواعد الحاكمة لدى المنافسين من  -2

 .الجامعات الخاصة     

 بالجامعات      لقياداتتنامى الوعى واالهتمام ل -3

 .بنظم الجودة واالعتماد االخرى    

ة 
قي
دا
ص
لم
ا

ت 
يا
الق
خ
أل
وا

 

 .وجود قوانين تحمى حقوق الملكية الفكرية  -1

  بحقوق الملكية الفكرية تنامى الوعى  -2

 .واألخالقيات المهنية      

 .تعدد وسائل النشر واإلعالم  -3

 عدم تفعيل القوانين المنظمة لحقوق  -1

 .الملكية الفكرية      

تفعيل ممارسات متميزة تصب فى صالح  -2

 .تعارض المصالحوعدم العدالة 

 

از
ه
ج
ال

 

 
ى
ار
إلد
ا

 

  ية المهارات توافر حزم وبرامج تدريبية لتنم -1

 .اإلدارية للعاملين والقيادات اإلدارية      

 .نظم التعيين الحالية  -1

  توافر فرص عمل مغرية بالخارج أو  -2

 .بالداخل للكفاءات     

 اللوائح والقوانين تحول دون تكليف إداريين من  -3

 .التخصصات المختلفة الالزمة    
رد
وا
لم
ا

 

ية
اد
لم
وا
ة 
لي
ما
ال

 
لجهات المانحة لدعم أنشطة التطوير مثل مشاريع تطوير تعدد ا -1

 .التعليم  وصندوق تطوير التعليم العالي بالوزارة

إمكانية التمويل الخارجى لتطوير التعليم الممولة من البنك  -2

 .الدولي واالتحاد االوروبي 

التزام الدولة بزيادة االنفاق علي التعليم العالي في المستقبل  -3

 .ورطبقا للدست

عدم كفاية الموازنات الخاصة بمؤسسات التعليم  -1

 .العالى 

 .عدم التوزيع الجيد -2

 

ية
مع
جت
لم
 ا
كة
ار
ش
لم
ا

 

ئة
بي
 ال
ية
نم
وت

  

 .اإلتفاقيات الدولية ومشروعات الشراكة  -1

إنفتاح قيادات المؤسسات الطبية ومنظمات المجتمع الحكومى  -2

 .والمدنى على الجامعات 

مثل )اج في المجتمع العلمي العالمي وجود فرص لالندم -3

وجود علماء  -البحوث المشتركة -المنح والبعثات -المؤتمرات

 (.مصريين بالخارج

 –طب سوهاج ) ههور منافسين للكلية فى اإلقليم  -1

 ( طب قنا وأسوان  –طب المنيا 

األزمات اإلقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها  -2

 .على التنمية 

 
يم
و
تق
ال

 
ى
س
س
ؤ
لم
ا

  
  

  

  
  

ة 
ود
ج
ال
ة 
ار
إد
و

 

 .تحديث اإلعتماد  -1

 إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد  -2

 .وجود مركز لضمان جودة التعليم بالجامعة  -3

وجود مؤسسات وهيئات محلية وعالمية إلعتماد مراكز  -4

 .ووحدات ضمان الجودة 

 لكلية مقارنة بنظرائها الوضع التنافسى ل -1

 .ضعف الدعم المادى ألعضاء هيئة التدريس -2

عدم تفعيل آليات المتابعة من مركز ضمان  -3

 .الجودة
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لمية فرص الحصول على تمويل من جهات محلية أو عا -5

 .لتطوير منظومة إدارة الجودة 

إعداد كوادر للمراجعة والتقويم من قبل الهيئة القومية لضمان  -6

 .جودة التعليم واإلعتماد 

 .التوسع في تدريب مدربين لمتابعة العملية التعليمية في الكلية -2

 .التوسع في الدبلومات المهنية ونظام الزمالة الطبية  -.

ب 
ال
ط
ال

ن 
و
ج
ري
خ
ال
و

 

 .إستمرار حاجة المجتمع إلى التعليم الطبى  -1

زيادة الطلب على خريجى الكلية من قبل سوق العمل فى  -2

 .مصر والعالم العربى 

 ال فرص العمل متوفرة لجميع الطالب نسبياً اليز -3

التشجيع المحتمل لسوق العمل بالخريجين  -1

مستقبالً نظراًلعدم سيطرة الكلية على أعداد 

 .المقبولين بها 

 . التأثير المحتمل للعولمة على سوق العمل  -2

و
ة 
مي
دي
كا
أل
 ا
ير
اي
مع
ال

 

ة 
سي
را
لد
 ا
ت
را
قر
لم
وا
ج 
ام
بر
ال

 

والمراجعة الدورية (   NARS)محلية  وجود معايير أكاديمية -1

 .لها من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 . مرونة القوانين بما يسمح مإنشاء برامج جديدة -5

 . وجود مشروعات لتطوير البرامج والمقررات  -6

 .إنتشار المستشفيات العامة التى تتيح فرص تدريبية للطالب -2

ين بدورهم فى مراجعة البرامج زيادة الوعى لدى المستفيد -.

 .الدراسية 

عضاء هيئة التدريس مع المؤسسات الطبية يعظم أتواصل  -.

 .التغزية المرتجعة لتطوير القرارات 

تحديث وإصالح مستمر لنظام التعليم الطبى وإضافة برامج  -13

 جديدة

ضعف التبنى لهبوط اإلمكانيات المادية أو الدعم  -1

 المعنوى

تكاليف الحصول على اإلرتفاع المتنامى ل -2

 .التكنولوجيا الحديثة 

عدم توافر اإلعتماد الدولى للبرامج المقدمة  -3

 .من الكلية

عدم رغبة أعضاء هيئة التدريس في  -4

تحديث البرامج الدراسية نظرا لعدم وجود 

 .حافز مادي أو معنوي لتشجيع ذلك

م 
لي
تع
ال

م 
عل
لت
وا

ت 
ال
هي
س
لت
وا

ة 
دي
ما
ال

 

 .اإلمتحانات  وجود مشروعات لتطوير نظم -1

 .وجود مواقع كثيرة على الشبكة للتعلم الذاتى  -2

 .االهتمام بالتعليم التفاعلي والتعليم النشط -2

الظروف اإلقتصادية وصعوبة إستمرار الحصول  -1

التعليم )               على التكنولوجيا الحديثة

 ( . والتعلم 

س 
ري
تد
ال
ة 
يئ
ه
ء 
ضا
ع
أ

 

ة قدرات أعضاء هيئة التدريس وجود مشروعات ومراكز لتنمي -1

 .والهيئة المعاونة 

 .وجود فرص تنافسية لبعثات خارجية ومنح دراسية  -2

 .ضعف الرواتب وإنخفاض الدخول  -1

عدم عودة بعض المبعوثين بعد الحصول على  -2

 .الدرجات العلمية 

انجذاب أعضاء هيئة التدريس للعمل بالجامعت  -3

 الخاصة

وي الكفاءات والتخصصات اعارات ممتدة من ذ -4

 النادرة

ى 
لم
لع
 ا
ث
ح
لب
ا

ة 
مي
عل
ال
ة 
ط
ش
ألن
وا

 

 توافر جهات محلية وعالمية لدعم البحث العلمى  -1

 .مجتمع يحتاج لتطبيقات البحث العلمى  -2

 .تفهم بعض رجال األعمال ألهمية البحث العلمى  -3

 .تعددوتنوع المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية  -4

دد كبير من المجاالت العلمية والدوريات العالمية فى توافر ع -5

 . صورة رقمية 

 .صعوبة المنافسة اإلقليمية والعالمية  -1

احجام اصحاب االعمال عن تمويل البحوث  -2

وميلهم الي شراء التكنولوجيا والمنتجات 

 .الصناعية بدال من االنفاق على البحوث

ا 
لي
لع
 ا
ت
سا
را
لد
ا

 

لتعليم العالى فى مصر من جانب الطالب زيادة الطلب على ا -1

 .الوافدين 

وجود فرص إلستقطاب طالب دراسات عليا من الدول  -2

 .العربية المجاورة 

 .انشاء درجات علمية جديدة لجذب طالب الدراسات العليا -3

. 

 .إرتفاع تكاليف ومتطلبات الدراسات العليا  -1

تهديد على مستوى كافة  34 فرصة فى مقابل  .4متاحة للكلية يبلغ وبقراءة الجدول السابق يتضح أن عدد الفرص ال

ولكن هناك العديد من التهديدات التى تحتاج . وهو يعكس وجود بيئة خارجية مشجعة إلى حد ما . جوانب العملية التعليمية 

 .إلستراتيجيات وخطط وبرامج للمواجهة 
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 تهديدات المحيطة الوضع اإلستراتيجى الداخلى بناء على عدد الفرص وال

 (  2) شكل رقم  بكلية الطب جامعة أسيوط

مدى توازن الوضع اإلستراتيجى الخارجى للكلية والمتمثل فى النسبة والتناسب بين أعداد كل  (2)رقم  ويعكس الشكل

راتيجيات بأن البيئة الخارجية مشجعة إلى حد ما ويتطلب األمر وضع إست وهو ما يعطى مؤشراً . الفرص والتهديدات من 

وخطط وبرامج لمواجهة التهديدات الحالية ، بجانب وضع إستراتيجيات وخطط وبرامج للنمو والتوسع إلقتناص الفرص 

 .المتاحة 



 

52 

 

 External Factors Evaluation (EFE)مصفوفة تقييم العوامل الخارجية  5-4

 العوامل اإلستراتيجية الخارجية
 الوزن

Weight 

 القيمة

Rate 

النقاط 

 حةالمرج

Weighted 

score 

 التعليق

 الفرص 

  إعتبار التعليم مشروع قومى طبقاً لتوجهات

 .اإلدارة السياسية الحالية للدولة

391  

5 

 

395 

 

تقوم اإلدارة السياسية بتذليل  -

جميع العقبات أمام التعليم 

نظراً ألهميته عالوة على 

 اإلستقرار السياسى

 تحديث وإصالح مستمر لنظام التعليم الطبى 

 3936 4 .393 وإضافة برامج جديدة 

له تاثير على مستوى الطالب  -

ويزيد قدرتهم على اكتساب 

المهارات المطلوبة والمنافسة فى 

 سوق العمل

  زيادة الطلب على خريجى الكلية من قبل سوق

 3936 4 .393 .العمل فى مصر والعالم العربى 

تزايد أقبال سوق العمل المحلى  -

صصات التى والدولى على التخ

 تقدمها الكلية

  يتيح فرصة للتطوير المستمر - 3936 4 .393 .إنشاء برامج جديدةبمرونة القوانين بما يسمح 

  وجود مؤسسات وهيئات محلية وعالمية

 .إلعتماد مراكز ووحدات ضمان الجودة 

الطريق لتحقيق مما يتيح  - 3965 5 3913

 التنافس

 التهديدات 

  طب سوهاج )  حلياً مههور منافسين للكلية

 (طب قنا وأسوان  –طب المنيا  –
3932 2 3933 

للكلية سمعة جيدة وتحتاج إلى  -

تكثيف الجهد للحفاه على الريادة 

فى صعيد مصر والقطر العربى 

 إجماالً 

  391 2 ..393 اإلقليميةالمنافسة.. 
 يجب الحفاه على التميز إقليمياً 

 392 2 391 لمالتطور المستمر الساليب التعليم والتع 
اإلعتماد على التكنولوجيا الحديثة 

 فى التعليم مثل التعليم اإللكترونى

  عدم كفاية الموازنات الخاصة بمؤسسات

 .التعليم العالى 
391 2 392 

تحتاج الكلية اإلعتماد على 

التمويل الذاتى ألن المخصصات 

 .المالية غير كافية 

 39262 2 39131 قوانين الجودة واإلعتماد 
يجب المتابعة المستمرة وتقييم 

 الكلية لضمان إستمرارية إعتمادها 

 إجمالى النقاط المرجحة

       Total Weighted score 
1  393. 

 

- :تقييم نتائج المصفوفة

 قد يقل قليال عن متوسط القدرة على الوضع اإلستراتيجى الخارجى للكلية نللكلية أ لعوامل الخارجيةانتائج مصفوفة  تعكس

 . اإلستجابة للعوامل الخارجية
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الوضع اإلستراتيجى الخارجى بناء على عدد النقاط المرجحة للفرص والتهديدات بالبيئة الخارجية لكلية الطب جامعة 

 أسيوط من مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية

 (  6) شكل رقم 

 

 

ى للكلية والمتمثل فى النسبة والتناسب بين النقاط مدى توازن الوضع اإلستراتيجى الخارج (6)رقم ويؤكد الشكل 

 المرجحة للفرص والتهديدات 
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  تحليل الفجوة – 3

المعايير التى الهدف من هذه الخطوة هو تقييم الفرق بين الوضع الحالى والمستهدف الوصول إليه وذلك بالنسبة لجميع 

(  1: )  والمتمثلة فى األتىية التعليمية لتقديم الخدمات المختلفة حددتها الهيئة القومية بالنسبة للقدرة المؤسسية والفاعل

 خدمات التدريب والتعليم المستمر , (  3) البحث العلمى , (  2) , الخريج 

 .الخدمات البيئية والمجتمعية (  4) 

ين الوضع الراهن وتحقيق وبناًء عليه , تستطيع الكلية تطوير إستراتيجيات محددة وتحديد المصادر الالزمة لسد الفجوة ب

 .الوضع المستهدف 

    

 والجدول التالى يوضح الوزن النسبى لتأثير تلك الفجوات على القدرة المؤسسية 

 ( أى أن الفجوة كبيرة ) إلى التأثير الكبير ( أى عدم وجود فجوة ) حيث يتفاوت هذا التأثير من العدم 

 كما هو مبين بالرموز الموضحة أسفل الجدول

 الفجوة المعيار لمحورا م

1 

 القدرة المؤسسية

 %22922 التخطيط اإلستراتيجى

 %.1492 الهيكل التنظيمى  2

 %1.925 القيادة والحوكمة 3

 %16962 المصداقية واألخالقيات 4

 %16962 الجهاز اإلدارى 5

 %13933 الموارد المالية والمادية 6

 %.1593 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 2

 %25 التقويم المؤسسى وإدارة الجودة .

. 

 الفاعلية التعليمية

 %933. الطالب والخريجون

 %962. و البرامج التعليميةالمعايير األكاديمية  13

 %.1592 التعليم والتعلم والتسهيالت المادية 11

 %.1592 أعضاء هيئة التدريس 12

 %13933 البحث العلمى 13

 %2395 العليا الدراسات 14

- :تم اإلستعانة بمؤشرات إفتراضية لحساب الفجوة وهى

 3%  :5%   = ال توجد فجوة 

 6 : %23 = %فجوة صغيرة 

 21 : %53 = %فجوة متوسطة 

 51 : %133 = %فجوة كبيرة 
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 التخطيط اإلستراتيجى
        

 الهيكل التنظيمى

 

 

      

 القيادة والحوكمة

  

 

     

 المصداقية واألخالقيات

   

 

    

 الجهاز اإلدارى
    

 

   

 والماديةالموارد المالية 

     

 

  

 المشاركة المجتمعية 

       

 

 

 التقويم المؤسسى وإدارة الجودة
        

 

 

 

 

 

 .المأمول وفقاً لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والتعلم * 

 

  

 

 

 

 

 

 *  المأمول

 الواقع
 

 الفجــــوات
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 الفاعلية التعليميةوالجدول التالى يوضح الوزن النسبى لتأثير تلك الفجوات على 

 (أى أن الفجوة كبيرة ) إلى التأثير الكبير ( أى عدم وجود فجوة ) اوت هذا التأثير من العدم حيث يتف

 كما هو مبين بالرموز الموضحة أسفل الجدول
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 الطالب والخريجون
 

     

المعايير األكاديمية و البرامج 

 التعليمية

 

 

    

 التعليم والتعلم والتسهيالت 

  

 

   

 أعضاء هيئة التدريس 
   

 

  

 البحث العلمى 
    

 

 

 الدراسات العليا 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والتعلم المأمول وفقاً لمعايير * 

 

 

 

 

 

 

 *  المأمول

 الواقع
 

 الفجــــوات
 



 

52 

 

وبعد دراسة الوضع الراهن للكلية أمكن الحصول على العديد من  , وحيث أن الفجوة هى الفرق بين الواقع والمأمول

  :الفجوات يمكن إيجازها فيما يلى 

 .وبين المأمول  للكلية لمعايير القدرة المؤسسيةالوضع الحالى بالنسبة الفجوة بين عالج  *

 :وهى ة خططاً للوصول إلى اإلعتمادوضعت الكلي يير القدرة المؤسسية للكليةامع تحقيقللوصول إلى و

 نماذج ممارسة جيدة سن و تفعيل لوائح وعقوبات فى حالة عدم االلتزام باخالقيات المهنة إليجاد  -1

لوائح العمل الجماعي بوضعها ى حيث أن وضع و تفعيل اليات للثواب و العقاب من خالل لوائح العمل الجماع -2

 ..الراهن التسمح بقدر كبير من الثواب و العقاب

 . لزيادة األداءوضع خطة والية لربط نتائج التقييم باالجور  -3

 .تمت زيادة المرتبات لعدم الرضا عن نظم االجور و الحوافز المعمول به  -4

فاعلية األساليب التي تتبعها الكلية في استقطاب الكفاءات ابتكار اساليب فعالة و تحفيز الستقطاب الكفاءات لعدم  -5

 .الالزمة لشغل الوهائف الشاغرة به 

تشجيع ادارة الكلية للعاملين على من خالل اعداد اليات لتعظيم االستفادة من الموارد البشرية المتاحة بالكلية  -6

 . التجديد و االبتكار في مجاالت اعمالهم

إليجاد توازن من الفنيين و الكيميائيين و التمريض  للموارد البشرية يكلة و توزيعوضع خطة و اليات العادة ه -2

 ميائيين والعماليفى الهيكل العام للموارد البشرية ومواجهة العجز فى الفنين والنواب والتمريض و الك

دات االكاديمية و لم تستفد حيث أن الكلية مازالت بمرحلة االعداد لتقييم القيا عرض نتائج تقييم القيادات االكاديمية -.

 بعد من النتائج

الطالب لعدم كفاية صالحيات اتحاد الطالب وضع خطة لزيادة صالحيات اتحاد الطالب و مناقشة مقترحات  -.

 وعدم وجود اإلستراتيجية الجيدة لمقترحات الطالب ومناقشتها

ت تصحيحية على مستوى االدارة واتخاذ اجراءا عرض نتائج التقارير الدورية لمتابعة الجودة على االقسام -13

 واالقسام نظراً للحاجة لزيادة الوعى بنتائج التقارير الدورية لمتابعة الجودة

يحتاج نظام الجودة الى اقتناع وفهم من كل حيث عمل العديد من المحاضرات و الندوات  لكل الفئات المستهدفة  -11

 النشاء ثقافة مجتمعمن العاملين ابتداء من الطالب والعامل والموهف والطبيب  

 وضع خطة و اليات للنهوض بالوضع التنافسى للكلية مقارنة بنظرائها -12

 فى صورة زيارات المتابعة  تفعيل آليات المتابعة من مركز ضمان الجودة -13

 وضع خطة واليات لمنع تعارض الصالحيات داخل الكلية  -14

  .ائل التعليم الحديثة حتى يمكن اإلستفادة من وس وحدة التعليم االلكترونى تفعيلزيادة  -15

 .بها  الموجودة فراداأل كفاءةعدم قلة ووحدة االزمات والكوارث لل جديدة وضع وتفعيل خطة لتدريب افراد -16

 .إعداد كتيب عن الوحدات الخاصة بالكلية -12

 . لتعظيم اإلستفادة بهاإعداد كتيب عن وسائل اإلتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات  -.1
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 .بين الوضع الحالى بالنسبة لمعايير الفاعلية التعليمية للكلية وبين المأمول عالج الفجوة * 

 اإلعتماد وهى  لتجديدوللوصول إلى تحقيق معايير الفاعلية التعليمية وضعت الكلية خططاً 

 الخدمات المقدمة للخريجين غير كافيةوضع خطة و اليات لزيادة الخدمات المقدمة للخريجين حيث أن  -1

 (m NARS)للكلية تطبيق المعايير األكاديمية  ومتابعة  فعيلتحديث و ت -2

وضع خطة و اليات لتوفير اإلعتماد الدولى للبرامج المقدمة من الكلية لعدم توافر اإلعتماد الدولى للبرامج  -3

 .المقدمة من الكلية

 .أعضاء هيئة التدريس في تحديث البرامج الدراسية  على تشجيع العمل -4

 .ات قبول تحويل الطالب والترويج للطالب الوافدينمراجعة وتحديث سياس -5

 .دعم وتحسين كفاءة األنشطة الطالبية -6

 .تعزيز وتفعيل أساليب وطرق التعليم والتعلم ومتابعتها وفقاً إلستراتيجية واضحة ومالئمة ومحدثة -2

 " .يةالتكامل"تحديث الئحة الطالب إلدخال نظام الساعات المعتمدة ونظم التعليم الطبى الحديثة  -.

 .تطوير وتفعيل نظام مراجعة وتحديث المقررات الدراسية والبرنامج  -.

 .تحديث وتطوير إمكانيات وتسهيالت وأماكن التدريب اإلكلينيكى والعملى  -13

 .زيادة الموارد المخصصة للتعليم والتعلم وتعظيم اإلستفادة منها  -11

 .ج والمصادر والتسهيالت تحسين وتطوير العملية التعليمية فى الدراسات العليا فى البرام -12

 .تحسين وتطوير العملية التعليمية للدراسات العليا فى طرق ووسائل التعليم والتعلم  -13

 .متابعة وإستكمال توصيف برامج ومقررات الدراسات العليا بالكلية  -14

 .الخطة البحثية للكلية متابعة تنفيذ  -15

 .كلية رفع الكفاءة الكمية والكيفية لإلنتاج البحثى الصادر من ال -16

 .تعظيم اإلستفادة من البحث العلمى فى تعليم طالب البكالوريوس والدراسات العليا -12

 .زيادة وترشيد الموارد المالية المتاحة للبحث العلمى  -.1

تطوير وتعظيم اإلستفادة من األنشطة العلمية التى تقوم بها الكلية ودعم األنشطة ذات الصالت اإلقليمية  -.1

   .والدولية 
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 رؤية كلية الطب جامعة أسيوط -4

 رؤية كلية الطب جامعة أسيوط هى

 

أن تحصل الكلية على تصنيف ريادى إقليمياً ومتقدم دولياً من خالل تحقيق تميز مستمر فى التعليم والبحث العلمى وخدمة 

 .المجتمع 
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 رسالة كلية الطب جامعة أسيوط -2

 

 الطب جامعة أسيوط هى رسالة كلية

 

بتخريج أطباء أكفاء قادرين على الممسارسة الطبية الجيدة والتعلم الطبى المستمر تلتزم كلية الطب جامعة أسيوط 

والمنافسة محلياً وإقليمياً كما تتعهد بالمساهمة فى اإلرتقاء بالبحث العلمى وتطوير المهنة وتقديم خدمات صحية 

 .قى مرضية للمجتمع فى إطار أخال
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 مصمممفوفة ) للوصاااول إلاااى أساااتراتيجيات واضاااحة ومحاااددة للكلياااة وبإساااتخدام مصااافوفة 

TOWS)  فى تنمية عدد من اإلستراتيجيات البديلة التى يمكن تحقيقها بتبديل ترتيب مكوناات

فاى الكلياة  Wثام نقااط الضاعف  Oثام الفارص Tحيث نبادأ بالتهديادات  SWOTالمصفوفة 

 .Sوأخيراً نقاط القوه 

ذه المصفوفة توضح كيف أن التهديدات والفارص الخارجياة التاى تواجاه الكلياة ممكان أن وه 

تتاااؤام ماااع مجااااالت الضاااعف والقاااوه فاااى الكلياااة ويناااتج عااان ذلاااك مجموعاااات مااان البااادائل 

 .اإلستراتيجية الممكن تطبيقها
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 TOWSمصفوفة 

 تهديدات ـ فرص ـ نقاط ضعف ـ نقاط قوة

 

 (ق)مجاالت القوة 

 لتنظيمىالهيكل ا. 

 المصداقية واألخالقيات 

  أعضاء هيئة التدريس 

 التخطيط اإلستراتيجى 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية للطالب 

 المشاركة المجتمعية 

 أساليب التعليم والتعلم 

 التقويم المؤسسى وإدارة الجودة 

 (ض)مجاالت الضعف

 الدراسات العليا 

 الجهاز اإلدارى 

 القيادة والحوكمة 

 وارد الماليةالم 

 (ف)الفرص 

  ًإعتبار التعليم مشروع قومى طبقا

لتوجهات اإلدارة السياسية 

 .الحالية للدولة

  توافر جهات محلية وعالمية لدعم

 البحث العلمى

  زيادة الطلب على خريجى الكلية

من قبل سوق العمل فى مصر 

 .والعالم العربى 

  تبنى الدولة لنهج الجودة والخدمة

 واإلعتماد 

 د مؤسسات وهيئات محلية وجو

وعالمية إلعتماد مراكز ووحدات 

 .ضمان الجودة 

 (ق ف)إسترتايجيات

  -(:إستراتيجيات نمو وتوسع )  

  ابتكااااار اساااااليب فعالااااة و تحفيااااز السااااتقطاب

 الكفاءات

 أعضااء هيئاة التادريس فاي  على تشاجيع العمل

 تحديث البرامج الدراسية

 لى وضااع خطااة و اليااات لتااوفير  اإلعتماااد الاادو

 للبرامج المقدمة من الكلية

  وجود فارص إلساتقطاب طاالب دراساات علياا

 .من الدول العربية المجاورة 

  انشااااء درجاااات علمياااة جديااادة لجاااذب طاااالب

 .الدراسات العليا

  التنمية المستمرة لكوادر متميزة من أعضاء

هيئة التدريس من خالل بيئة أكاديمية تشجع على 

 . اإلنتاج واإلبداع

 يز مجاالت البحث العلمى تطوير وتعز. 

  المساهمة فى نشر الوعى البيئى والثقافى

 .لقضايا المجتمع والبيئة 

  العمل على إستقطاب مشاريع بحثية جديدة من

 .هيئات دولية 

  التدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس

 .لكيفية كتابة أبحاث وجلب تمويل خارجى 

 (ض ف) إستراتيجيات 

 (ير وتحسين إستراتيجيات تطو)     

  وجااااود دوافااااع قويااااة لتطااااوير الهيكاااال

التنظيمااااى    للتوافااااق مااااع متطلبااااات 

 .اإلعتماد 

  تحقياااااق المعاااااايير األكاديمياااااة المحلياااااة

(NARS   ) والمراجعااة الدوريااة لهااا

ماان قباال الهيئااة القوميااة لضاامان جااودة 

 .التعليم واإلعتماد 

  نظم إدارة الجودة وتقويم اآلداء. 

  عملية تعليمية متطورة . 

   التطوير المستمر لمنظومة البحث العلمى

فى مجاالت العلوم ( ميزانية  –برامج ) 

 . الطبية األساسية واإلكلينيكية

   تطوير دور الوحدات الخدمية للكلية

 . وتحسين جودة خدماتها 

   دعم الموارد الذاتية بالكلية. 

 

 (ت )التهديدات 

 المنافسة المحلية 

 قليم ههور منافسين للكلية فى اإل

 –طب المنيا  –طب سوهاج ) 

 ( طب قنا وأسوان 

  التطور المستمر الساليب التعليم

 والتعلم

  عدم كفاية الموازنات الخاصة

 .بمؤسسات التعليم العالى 

 قوانين الجودة واإلعتماد 

 (ق ت) إستراتيجيات 

 (إستراتيجيات مواجهة ) 

  إستمرارية اإلعتماد . 

 لخريجين التشجيع المحتمل لسوق العمل با

مستقبالً نظراًلعدم سيطرة الكلية على أعداد 

 .المقبولين بها 

  زيادة المخصصات المالية نظراً لإلرتفاع

المتنامى لتكاليف الحصول على التكنولوجيا 

 .الحديثة 

  تفعيل التواصل بين الكلية ومنظمات المجتمع

 . ورجال األعمال 

  التقويم المؤسسى المستمر. 

 (ض ت ) إستراتيجيات 

 (إستراتيجيات ثبات أوإصالح ) 

  تفعيل الملف األكاديمى لتقييم أعضاء

 .هيئة التدريس وربطه بالترقيات 

  تفعيل اليات للثواب و العقاب من خالل

 لوائح العمل الجماعى

  تفعيل استخدام التوصيف الوهيفى فى

 النقل والندب

  وجود فرص لالندماج في المجتمع

المنح  -تمثل المؤتمرا)العلمي العالمي 

وجود  -البحوث المشتركة -والبعثات

 (علماء مصريين بالخارج
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 الغايات واألهداف اإلستراتيجية – 6

وحدد لكل غاية االهداف االستراتيجية  Goalsغايات  اربعة سعياً لتحقيق رؤية الكلية ورسالتها تم تحديد 

ب والدراسات العليا والبحوث وخدمة غطت مجاال التعليم وشئون الطال Strategicالالزمة لالقتراب منها 

المجتمع وتنمية البيئة وتطوير الجهاز االدارى والقيم والتقاليد الجامعية وتحديث اعتماد الكلية وذلك على 

- :النحو التالى

 الغاية االولى: -

                                    متميزون وقادرون على المنافسة فى سوق العمل تطوير فاعلية الكلية التعليمية لتخريج أطباء

- :االهداف االستراتيجية لتحقيق هذه الغاية 

 .تطوير سياسات ونظم القبول -1

 .برامج تعليمية متميزة ومتطورة تواكب مستجدات واحتياجات سوق العملتقديم  -2

التعليم وأساليب التدريب والتقويم لمواكبة التطور العلمي ومستجدات  تحديث مستمر الستراتيجات -3
 .احتياجات سوق العملو 

 .توفير بيئة محفزة لالبتكار والبحث العلمي لدى الطالب -4

 .ديم خدمات تعليمية وأنشطة طالبي ورعاية متميزة تحقق رضا الطالبتق -5

 انشاء مركز تطوير التعليم لتنمية وتعزيز المهارات التطبيقية والتدريب للطالب والخريجين -6

 .جهات التوظيفط بين الخرجين والجامعة و روابتعزيز ال -2
 الغاية الثانية: -

 اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكار

- :االهداف االستراتيجية لتحقيق هذه الغاية  

 .مساهمة فعالة للبحث العلمي فى تنفيذ الخطط البحثية على المستوى القومي -1

 .للبحث العلمي واالبتكارتوفير بيئة داعمة ومحفزة  -2

 .تطبيق أخالقيات البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية بالكلية -3
 الغاية الثالثة: -

 تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع

- :االهداف االستراتيجية لتحقيق هذه الغاية 

 .تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع لتحقيق رضا األطراف المستفيدة -1

 .اركة بين الجامعة ووزارة الصحة والمجتمع للمساهمة فى الخدمات المختلفةتحقيق التكامل والمش -2

 .توظيف التعليم والبحوث العلمية ونقل التكنولوجيا فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة -3

 .حوكمة وجودة أداء المستشفيات الجامعيةتطبيق مبادئ  -4

 .تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية -5
 الغاية الرابعة: -

         ودة األداء المؤسسي والتطوير المستمر والتنمية المستدامةضمان ج

- :االهداف االستراتيجية لتحقيق هذه الغاية

 .حوكمة األداء المؤسسيتطبيق مبادئ  -0

 .ت الموارد البشريةرات وقداتنمية مستدامه لمهار  -5

 .اإلداريالتطوير الشامل والتقييم المستمر ألداء الجهاز  -3

 .والمعاملالكلية  لتجديد إعتمادوالتطوير والمتابعة دعم اداراة الجودة  -4
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 الغاية األولى

 

 متميزون أطباء لتخريج التعليمية الكلية فاعلية تطوير -0

   العمل سوق فى المنافسة على وقادرون
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 الغاية األولى 

   تطوير فاعلية الكلية التعليمية لتخريج أطباء متميزون وقادرون على المنافسة فى سوق العمل
 األهداف األستراتجية  المبادرة 

 . تطوير سياسات ونظم القبول  1-1 . ل وتوزيع وتحويل الطالبتطوير نظم قبو 1-1-1

تطوير البرامج األكاديمية واستحداث برامج جديدة  1-2-1

 .. غير تقليدية

تقديم برامج تعليمية متميزة ومتطورة تواكب   1-2

 . مستجدات واحتياجات سوق العمل

لمرحلة  قياس وتقويم كفاءة العملية التعليمية 1-3-1

 . لوريوسالبكا

تحديث مستمر الستراتيجات التعليم وأساليب التدريب  1-3

والتقويم لمواكبة التطور العلمي ومستجدات 

 .واحتياجات سوق العمل

انشاء وحدة لتنمية وتطوير ابداعات وابتكارات  1-4-1

 . الطالب وريادة االعمال

توفير بيئة محفزة لالبتكار والبحث العلمي لدى  1-4

 . الطالب

تقديم خدمات تعليمية وأنشطة طالبي ورعاية متميزة  5-1 الدعم األكاديمي والرعاية واألنشطة الطالبية 1-5-1

 . تحقق رضا الطالب

تأهيل الطالب والخريجين بمشاركة المؤسسات  1-6-1

 .المجتمعية

انشاء مركز تطوير التعليم لتنمية وتعزيز المهارات  1-6

 .ريجينالتطبيقية والتدريب للطالب والخ

تفعيل وحدات متابعة الخريجين لمؤسسات  1-2-1

 .دولياً / اقليمياً / التوهيف داخل سوق العمل محلياً 

 تعزيز الروابط بين الخريجين وجهات التوهيف 1-2
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 الجهات الميازنية 

المسئولة عن 

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

   األنشطة   فترة التنفيذ 

 المستهدف 

 المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنية 

 من  إلى 

ذاتى     
  

  

  

  

  

  

  

  

لجنة شئون . 0 1000 

التعليم والطالب 

 .بالكلية 

لجنة تطوير . 5

المناهج بوحدة 

 . ضمان الجودة
 

 

طالب نظم قبول ال. 0
متوافقة مع اللوائح  
والقوانين والقواعد 

 . المنظمة ومعلنة

تنفيذ القواعد . 5

ألكترونيا بنسبة 

011 .% 

 يوليو

5107 

 يوليو

5106 

دراسة القوانين وقواعد القبول . 0
 . المحددة من المجلس األعلى للجامعات

وضع قواعد للقبول تتفق مع . 5
القوانين ولوائح الجامعة والتخصصات 

 . يواكب نظم القبول العالمية بما

إعتماد وإعالن وتنفيذ تلك القواعد . 3

 .  ألكترونيا

نظم  0-0-0-0

قبول الطالب 

متوافقة مع اللوائح 

والقوانين ومنفذة 

 ألكترونيا
  

 

 

0-0-0 

تطوير نظم 

قبول وتوزيع 

وتحويل 

 .الطالب

 

 

لجنة شئون . 0 5000  ذاتى 

التعليم والطالب 

 .بالكلية 

نة العليا اللج. 5

للبرامج الجديدة 

 .بالجامعة

آلية لتحويل الطالب من . 0

وإلى الكلية سنويا موثقة 

%.011ومعلنة بنسبة   

 يوليو

5107 

 يوليو

5106 

إعداد آلية واضحة للتحويل تتفق . 0

مع لوائح المجلس األعلى للجامعات 

وتناسب إمكانات الكلية بإستخدام 

 .البرامج األلكترونية المناسبة

عتماد اآللية من مجلس الكلية  ا. 5

 .ونشرها داخلياً وخارجياً 

سياسة  0-0-0-5

تحويل الطالب من 

وإلى الكلية موثقة 

ومعلنة ومنفذة 

.ألكترونيا   
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Unit 

 

 

 الجهات  الميازنية 

المشرفة على 

 التنفيذ 

 الجهات 

المسئولة 

 عن التنفيذ 
 مؤشرارت التنفيذ

   األنشطة   فترة التنفيذ 

 المستهدف 

 المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

  ذاتى

010111 

 مجلس الكلية. 0

وكيمممممممل الكليمممممممة . 5

لشممممممممئون التعلمممممممميم 

 .والطالب

مممممممممدير وحممممممممدة . 3

ضمممممممممان الجممممممممودة 

 .واالعتماد بالكلية

المممدير التنفيممذى . 4

 .  للبوابة االلكترونية

لجنة شئون . 0

التعلمممممممممممممممممممممممميم 

 .والطالب

وحمممممممممممممممممدة . 5

ضمممان الجممودة 

واالعتمممممممممممممممماد 

 .بالكلية

البوابممممممممممممممة . 3

 . األلكترونية

بمممممممممممممممممممممرامج . 0

أكاديميمممة مطمممورة 

ومتوافقمممممممة ممممممممع 

المعممممممممممممممممممممممممممايير 

 . األكاديمية

اإلعمممممالن عمممممن .5

ج علمممممممى البمممممممرام

البوابمممممممممممممممممممممممممممممة 

االلكترونيممممممممممممممممممة 

وتسممويقها داخليمما 

 . وخارجياً 

 أغسطس

5108 
 

 أغسطس 

5106 
  

مراجعممة دوريممة للبممرامج األكاديميممة لمتابعممة . 0
مممدى مالءمتهمما لمسممتجدات التخصممت وتغيممرات 

 . سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي
تطممموير البمممرامج األكاديميمممة والمتوافقمممة مممممع . 5

ة لمختلممف القطاعممات وعرضممها المعممايير األكاديميمم

علممممى لجنمممممة شممممئون التعلممممميم والطممممالب تمهيمممممدا 

 .إلقرارها

اعتممممماد مجلممممس الكليممممة للبممممرامج االكاديميممممة . 3

 (الطب الجراحي التكاملى)المطورة 

نشر البرامج المطورة على البوبة األلكترونيمة . 4

 .للجامعة وغيرها من وسائل النشر

 خارجياً تسويق البرامج المطورة داخلياً و. 2
   

بممرامج  0-5-0-0

أكاديميمممة لمرحلمممة 

البكممممممممممممممالوريوس 

مطممممممممممورة بممممممممممما 

يتوافممممممممممق مممممممممممع 

المعمممممممممممممممممممممممممممايير 

األكاديميممممممممممممممممممممممة 

 .المتبناه

  

  

  

تطمممموير  0-5-0

البمممممممممممممممممممممممرامج 

األكاديميمممممممممممممممممة 

واسمممممممممممممممتحداث 

بمممممرامج جديمممممدة 

 . غير تقليدية
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Faculty of Medicine 
Quality Assurance 

Unit 
 

 

 

 الجهات  الميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

   األنشطة   ة التنفيذ فتر

 المستهدف 

 المبادرة  
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

لجنممممممة شممممممئون . 0 2111  ذاتى

 .التعليم والطالب

وحممممدة ضمممممان . 5

الجمممودة واالعتمممماد 

 .بالكلية

البوابمممممممممممممممممممممممة . 3

 .األلكترونية

انشممغال بعممض أعضمماء . 0

هيئمممة التمممدريس بالكليمممات 

ة باألعبمممممممممماء التدريسممممممممممي

 .وغيرها

مقاومة بعمض أعضماء . 5

هيئمممة التمممدريس للتطممموير 

 .والتحديث

 .ضعف الموارد المالية. 3

عمممدم اسمممتكمال البنيمممة  -4

التحتيمممممة لمممممبعض كليمممممات 

 .الجامعة

 برامج أكاديمية .1

  مطممممممممممممممممممممممممورة .2

 ممممممممع ومتوافقمممممممة

 المعمممممممممممممممممممممممممممايير

 األكاديميممممممممممممممممممممممة

 .ومعتمدة

اإلعمممممالن عممممممن . 3

البممممممممرامج علممممممممى 

البوابممممممممممممممممممممممممممممممة 

األلكترونيمممممممممممممممممممة 

ليممما وتسمممويقها داخ

 .وخارجياً 

ابريل 5109   
  

ابريل5106   
  

دراسمممة دوريمممة عمممن احتياجمممات سممموق العممممل وممممدى . 0

 .مالءمة البرامج االكاديمية القائمة

 .انشاء برامج جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل. 5

عممرض البممرامج األكاديميممة المسممتحدثة المتوافقممة مممع . 3

الطممالب المعممايير األكاديميممة علممى لجنممة شممئون التعلمميم و

 .إلقرارها

 .اعتماد مجلس الكلية  للبرامج األكاديمية المستحدثة. 4

المسممتحدثة  تعممديل اللمموائح الداخليممة للكليممة ببرامجهمما . 2

 .واعتمادها

نشمممر البمممرامج المسمممتحدثة علمممى البوابمممة األلكترونيمممة . 6

 .للجامعة وغيرها

. تسممممممويق البممممممرامج المسممممممتحدثة داخليمممممما وخارجيمممممماً . 7

 .ورية لقياس فاعلية تلك البرامجوالمتابعة الد

 0-5-0-5 

اسممممممتحداث بممممممرامج أكاديميممممممة   

متميممممزة تتواكممممب مممممع متطلبممممات 

سممممموق العممممممل، وتنفيمممممذ بعمممممض 

 .مقرراتها ألكترونيا
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 الهدف  الثالث

مر الستراتيجيات التعليم وأساليب التدريب والتقويم لمواكبة مستجدات تحديث مست 0-3

 .واحتياجات سوق العمل
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Faculty of Medicine 
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Unit  

 الجهات  الميازنية 

المسئولة عن 

 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ التنفيذ 

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

  

 ذاتي 

  

2111 

لجنة شئون . 0

.التعليم والطالب   

البوابة . 5

.األلكترونية  
 

 

 

 

 

نقت وعي . 0

بعض أعضاء 

هيئة التدريس 

ياالستراتيجيات 

واألساليب 

.المحدثة   

اسمممممممترتيجيات . 0

وأسممماليب التعلممميم 

والممممممتعلم محدثممممممة 

ومعتممممدة ومعلنمممة 

علممممممممى البوابممممممممة 

األلكترونيممممممممممممممممممة 

بالكليممة وبأسمماليب 

 .مختلفة
 

برديسم  

5107 

 أغسطس

5106 

تحمممممديث اسمممممترتيجيات وأسممممماليب التعلممممميم . 0

والممتعلم المحدثممة واعتمادهمما مممن لجنممة شممئون 

 .التعليم والطالب

اعتمممممماد اسمممممترتيجيات وأسممممماليب التعلممممميم . 5

 .والتعلم من مجلس الجامعة وإعالنها

تممدريب أعضمماء هيئممة التممدريس ومعمماونوهم . 3

 . على االستراتيجيات المحدثة

 .ومتابعة أثر التدريب تقويم. 4
 

 

0-3-0-0 

استراتيجيات 

وأساليب تعليم 

وتعلم محدثة 

ومعتمدة 

.ومعلنة  
 

 

 

  

 

0-3-0 

قياس وتقويم  

كفاءة العملية 

التعليمية 

لمرحلة 

  البكالوريوس 
  

  

  

 
  ذاتى

010111 

لجنمممة شمممئون . 0

البيئمممممة وخدمممممممة 

 .المجتمع

البوابممممممممممممممممممة . 5

 .االلكترونية

نقممممممت وعممممممي . 0

ى بعممممممض منسمممممموب

الكليممممممممة بأهميممممممممة 

 .التدريب المستمر

نقمممت المممموارد . 5

الماليممممممة الالزمممممممة 

 للتدريب

استراتيجيات . 0

وأساليب التعلم 

والتعليم محدثة 

 .ومعتمدة ومعلنة

الخطط . 5

 .التدريبية

عممممرض اسممممتراتيجيات وأسمممماليب التممممدريب . 0 اغسطس5106 ديسمبر5108

المحدثممممة علممممى لجنممممة  شممممئون البيئممممة وخدمممممة 

 المجتمع

0-3-0-5 

اسممممممممممممممتراتيجيات 

وأسممماليب تمممدريب 

محدثممممممممممة مثممممممممممل 

الفيممممممممممممممممممممممممممديو )

 كونفرانس بالكلية 

 وحدة الجودة . 3 5000 ذاتي

ولجنمممممة تطممممموير 

المنمممممماهج وإدارة 

 .البرامج الجديدة

نقمممممممت المممممممموارد 

الماليممممممة الالزمممممممة 

 للتدريب

الخطممط التدريبيممة . 3

علممممممممممممى البوابممممممممممممة 

 .األلكترونية للجامعة

خطط التدريب . 4

 .مفعلة

عمممممرض الخطمممممط التدريبيمممممة للكليمممممة بتنفيمممممذ . 3 اغسطس5106 سمبردي5108

االسممممتراتيجيات السممممابق اعتمادهمممما علممممى لجنممممة 

 .شئون البيئة وخدمة المجتمع تمهيداً إلعتمادها

 .اعتماد الخطط التدريبية من مجلس الكلية. 4

إعممممممالن الخطممممممط التدريبيممممممة علممممممى البوابممممممة . 2

 .األلكترونية

 .عتمدة للمستفيدينتنفيذ الخطط التدريبية الم. 6

تقويم نتائج التدريب ومتابعة أثره فمى إنجماز . 7

 .األعمال

0-3-0-3 

التمممممدريب عمممممن 

بعممممد، المحاكمممماة 

 ....األلكترونية

 ( وغيرها

ومعتممممممممممممممممممممدة 

 ومعلنة ومفعلة
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Faculty of Medicine 
Quality Assurance 

Unit  

 

 الجهات  الميازنية 

المسئولة عن 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

   نشطة األ  فترة التنفيذ 

 المستهدف 

 / المبادرة 

 ا 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

روسممممممممممممماء  0111  ذاتى

 االقسام 

وكممممممممممممممممالء 

الكليمممممممممممممممممة 

لشممممممممممممممئون 

التعلممممممممممممممميم 

والطممممالب و 

الدراسمممممممات 

 العليا 

لجنة شئون التعليم . 0

 .والطالب 

وحممممممممدة القيمممممممماس . 5

 .والتقويم بالكلية

زيادة عدد وحمدات . 0

اركة فمى القياس المشم

% 52الخطممة بنسممبة 

 .سنويا

أسممممماليب مطمممممورة . 5

لقيمممممممماس والتقمممممممممويم 

 .المستحدثة

 مارس

5151 

 أكتوبر

5106 

عممرض مقتممرك الكليممة بإنشمماء وحممدة القيمماس . 0

والتقممويم بهمما علممى لجنممة شممئون التعلمميم والطممالب 

 .بالكلية تمهيدا إلقرارها

اعتممماد مجلممس الكليةلوحممدة القيمماس والتقممويم . 5

 .المقترحة

اعتمممممماد مجلمممممس الكليمممممة  ألسممممماليب القيممممماس . 3

والتقويم المتضمنة بعد عرضها على لجنة شمئون 

التعلممممميم والطمممممالب ومركمممممز القيممممماس والتقمممممويم 

 .بالجامعة وإعالنها ومتابعة تنفيذها

0-3-0-3 

أساليب تقويم تعلم 

الطممممممالب محدثممممممة 

ملفمممممممممات )مثمممممممممل 

بنممممموك  –اإلنجممممماز 

األسممممئلة، التقممممويم 

.. االلكترونممممممممممممممممي

، (وغيرهمممممممممممممممممممممما

 .ومعتمدة ومعلنة
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 الهدف  الرابع 

 .توفير بيئة محفزة لإلبتكار و البحث العلمي لدى الطالب 0-4
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Faculty of Medicine 
Quality Assurance 

Unit  

 

 الجهات  الميازنية 

المسئولة 

 ات التنفيذمؤشر مخاطر التنفيذ عن التنفيذ 

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

لجنمممممة . 0 310111 ذاتى

شممممممممممئون 

البيئممممممممممممة 

وخدمممممممممة 

 .المجتمع

لجنمممممة . 5

شممممممممممئون 

تعلممممممممممممميم 

 .الطالب

ووحممممممممدة 

ضممممممممممان 

 .الجودة

نقمممممت المممممموارد . 0

 .المالية

صممعوبة اكتشمماف . 5

ن الطمممالب الموهممموبي

والمبتكممرين فممى  ممل 

الزيممادة السممنوية فممى 

 .أعدادالطالب

ضمممممعف تسمممممويق . 3

البمممممممرامج المقدممممممممة 

لتنميممممممممة مهممممممممارات 

االبمممممممممداع وزيمممممممممادة 

 .األعمال

وحمممممدة التميمممممز . 0

للموهمممممممممممممممممممممموبين 

 .والمبتكرين

الئحممممة معتمممممدة . 5

 .ومعلنة للوحدة

معمممممممممممممممممممممممممايير . 3

ومجممممماالت التميمممممز 

 .محددة ومعلنة

بممممرامج تممممدريب . 4

علممممممممى مهمممممممممارات 

واالبتكممممار  اعاالبممممد

وريممممممادة االعمممممممال 

 .معتمدة ومعلنة

زيممماردة  أعمممداد . 2

الطممممالب المممممدربين 

علمممممممممى البمممممممممرامج 

المعتممممممدة بنسممممممبة 

 .سنويا% 01

5151

 مارس

5106 

 يوليو

إعممداد الئحمممة للوحممدة موضمممحاً بهممما . 0

 –اختصاصممماته  –مجاالتمممه  –أهدافمممه )

 .واعتمادها ونشرها( مصادر تمويله

لتميمممممز تحديممممد مجمممماالت ومعممممايير ا. 5

 .وتحديثها بمعرفة لجان متخصصة

نشمممممممر ثقافمممممممة التميمممممممز بمعممممممماييره . 3

 .ومجاالته المختلفة بطرق متعددة

اكتشمممماف وتبنممممى المتميممممزون مممممن . 4

الطمممالب فمممى كافمممة المجممماالت  وتيسمممير 

 .اشتراكهم في المؤتمرات العلمية

إعداد برامج تدريب لتنمية مهمارات . 2

دى االبممداع واالبتكممار وريممادة األعمممال لمم

 .الطالب واعتمادها

اإلعمممالن عمممن البمممرامج وتسمممويقها . 6

 .وتنفيذها

0-4-0-0  

إنشاء وحدة 

التميمممممممممممممممممز 

لرعايممممممممممممممة 

الموهمممموبين 

والمبتكمممرين 

 .بالكلية

 

0-4-0  

إنشاء وحدة 

لتنمية وتطوير 

إبداعات 

وابتكارات 

الطالب وريادة 

 األعمال
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Faculty of Medicine 
Quality Assurance 

Unit 
 

 الميازنية 

 الجهات

المسئولة عن 

 التنفيذ

 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

لجنة . 0 2111 ذاتى

شئون 

التعليم 

والطالب 

 بالكلية 

وحدة . 5

ضمان 

 .الجودة

البوابة .3

 .األلكترونية

عدم . 0 

توفر 

الموارد 

البشرية 

والمادية 

الالزمة 

لتنفيذ تلك 

 .األنشطة

عزوف . 5

بعض 

الطالب عن 

ممارسة 

األنشطة 

 .الطالبية

 

برامج . 0

رعاية الطالب 

المتميزين 

والمتعثرين 

أكاديميا 

موثقة 

 .ومعلنة

خطة . 5

تطوير 

خدمات دعم 

الطالب 

كاديميا أ

معتمدة 

ومنشورة 

 .ومنفذة

ابريل5107 ابريل5106  إعمممممداد بمممممرامج متميمممممزة ومنفمممممذ . 0 

بعضممممها ألكترونيمممما لرعايممممة الطممممالب 

المتميزين والمتعثرين أكاديميا ووفقما 

الحتياجمممات الطمممالب وعرضمممها علمممى 

 .لجنة البرامج بوحدة ضمان الجودة

اعتماد البرامج ممن مجلمس الكليمة . 5

 .واالعالن عنها

وضممع خطممة لتطمموير خممدمات دعممم . 3

الطالب أكاديميماً واعتمادهما واالعمالن 

 .عنها

متابعمممممة تنفيمممممذ البمممممرامج وخطمممممة . 4

 .تطوير خدمات دعم الطالب

0-2-0-0  

دعم الطالب 

أكاديميا 

ورعايتهم 

وفقاً 

.الحتياجاتهم  

  

  

  

0-2-0 

الــدعم 

األكاديمى 

والرعاية 

واألنشطة 

 . الطالبية
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Unit 
 الجهات  انية الميز

المسئولة عن 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

لجنمممممممة شمممممممئون . 0 510111 ذاتى

 .التعليم والطالب

لجنممممممة شممممممئئون . 5

البيئمممممممممة وخدممممممممممة 

 المجتمع

وحممممممدة ضمممممممان . 3

 .ةالجود

البوابمممممممممممممممممممممممممممممة .4

 .األلكترونية
 

قلممممممممة أممممممممماكن . 0

ممارسمممة األنشمممطة 

الطالبيممة فممى بعممض 

 .الكليات

نقمممت المممموارد . 5

 .المالية

أمممماكن مخصصمممة . 0

لممارسمممممة األنشمممممطة 

 .الطالبية

قائمممممممة بضمممممموابط . 5

ممارسممممممة األنشممممممطة 

الطالبيمممة موثقمممة ممممن 

مجلمممممممممممس الكليمممممممممممة 

 .ومنشورة

بمممممرامج واضمممممحة . 3

ومعتمممممممدة لألنشممممممطة  

 .الطالبية

تخصممممميت أمممممماكن لممارسمممممة األنشمممممطة . 0 يوليو5102 مارس5106

الطالبيمممممة بكمممممل كليمممممة ممممممع وضمممممع ضممممموابط 

 .لممارستها

قيمممممام الكليمممممة بالتنسممممميق ممممممع الجامعمممممة . 5

والهيئمممات الخارجيمممة بتنفيمممذ بمممرامج واضمممحة 

وهادفمممممممة لألنشمممممممطة الطالبيمممممممة والخمممممممدمات 

 –الممممرحالت التعليميممممة )التعليميممممة المتميممممزة 

االعانمممممممات  –ية خمممممممدمات الرعايمممممممة الصمممممممح

تمدريب الطمالب علمى المهمارات  –االجتماعيمة 

... المختلفممممممة المرتبطممممممة بسمممممموق العمممممممل ، 

 (.وغيرها

قيام وحمدة  ضممان الجمودة بالكليمة بإعمداد . 3

مقممممماييس الرضممممما عمممممن األنشمممممطة الطالببمممممة 

والخممممممممدمات التعليميممممممممةواعتمادها تمهيممممممممدا 

 .لتنفيذها

0-2-0-5 

أنشممممممطة طالبيممممممة 

وخمممدمات تعليميمممة 

 .زةمتمي
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 الهدف السادس

 

 

 انشاء مركز تطوير التعليم لتنمية وتعزيز 0-6

 المهارات التطبيقية والتدريب للطالب والخريجين  
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Faculty of Medicine 
Quality Assurance 

Unit 
  

 

 نية المياز
 الجهات

المسئولة 

 عن التنفيذ

 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 

 المشروع 
مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

 ذاتى

 

بالتعاون مع 

مؤسسممممممممات 

المجتممممممممممممع 

 المدنى

 

الهبمممممممممممممممات 

والتبرعمممممات 

مممممممممممممممممممممممممن 

المؤسسممممات 

 المجتمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

010111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجنمممممممممممممممة . 0

شممئون البيئممة 

وخدمممممممممممممممممممة 

 .المجتمع

إدارة . 5

الخمممممممممممريجين 

 .بالكلية

وحممممممممممممممدة . 3

ضمممممممممممممممممممممان 

 .الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمممممممممممممممممممعف . 0

تسممويق البممرامج 

 .التدريبية

ضمممممممممممممممممممعف . 5

 .الموارد المالية

ضعف قنوات . 3

االتصممممممال بممممممين 

الجامعممممممممممممممممممممممممة 

ومؤسسمممممممممممممممات 

 .المجتمع

عممممدم وجممممود . 4

قاعمممممدة بيانممممممات 

 .محدثة

 عدم وجود. 2

قاعدة بيانات 

محدثة سنويا 

 .لخريجي الكلية
 

 

 

 

 

برنامج تأهيل الخريجين لمه . 0

 .الئحة معتمدة ومعلنة

معممممايير قوميممممة ومهممممارات . 5

تطبيقيممممممة للتو يممممممف محممممممددة 

 .واشحةة

ملتقممى سممنوى يضممم سمموق . 3

العمممممممل وأصممممممحاب المصممممممالح 

 .بخريجى الكلية

بممممممرامج  تدريبيممممممة علممممممى . 4

لتطبيقيممممة مهمممارات التو يمممف ا

 .معتمدة ومعلنة

تطبيق البرامج التدريبية . 2

على مهارات التو يف 

من %( 01)التطبيقية بنسبة 

 .الخريجين سنويا

مقماييس لقيماس أثمر وردود . 6

 .تلك البرامج وتطبيقها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5108مارس 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابريل5106

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .للتو يفدراسة المعايير القومية .  0

عقممممد ملتقممممى سممممنوى للتو يممممف يضممممم . 5

مؤسسمات المجتمممع المسممتفيدة مممن خريجممي 

 .الكلية وأصحاب األعمال

تحديممممممد المهممممممارات العمليممممممة الالزمممممممة . 3

 .للتو يف

إعمداد البمرامج واالسمتراتيجيات الالزممة . 4

لتأهيل الخمريجين علمى المهمارات التطبيقيمة 

الالزمممممة للتو يممممف واعتمادهمممما واالعممممالن 

 .اعنه

عقمممد دورات تدريبيمممة للخمممريجين علمممى . 6

المهممارات التطبيقيممة الالزمممة للتو يممف مممن 

 :خالل

 التدريب على المهارات األكلينكية. 

 التدريب على المهارات البحث العلمي 
وقيمممممماس أثممممممر ومممممممردود التممممممدريب علممممممى 

 الخريجين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-6-0-0  

برنممامج تممدريبى 

تأهيل الخمرجين 

لتنميمممة وتعزيمممز 

المهمممممممممممممممممارات 

لتطبيقيممممممممممممممممممة ا

الالزمممممممممممممممممممممممة 

 . للتو يف

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

0-6-0 

تأهيل الطالب 

والخريجين 

بمشاركة 

المؤسسات 

 . المجتمعية
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 الهدف السابع

 

التو يف وجهات الخريجين بين  بطالروا تعزيز 0-7  
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 الجهات  الميازنية 

المسئولة عن 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

   األنشطة   فترة التنفيذ 

 المستهدف 

 / المبادرة 

 المشروع 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

 ذاتي

 

بالتعون مع 

مؤسسات التو يف 

القةذات الع  

لجنة شئون . 0 0111

البيئة وخدمة 

 .المجتمع

إدارة شئون . 5

الخريجين بالكلية 

. 

البوابة . 3

  .األلكترونية

ضعف الموارد . 0

 .المالية

ضعف استجابة . 5

مؤسسات التو يف 

 .ذات العالقة

صعوبة التواصل . 3

 .مع الخريجين

أساليب محددة . 0

للتواصل مع جهات 

التو يف ذات 

 العالقة داخل

جمهورية مصر 

 .العربية وخارجها

عقد ملتقى . 5

 .التو يف سنوياً 

رابطة خريجى . 3

 .الكلية مشهرة

تكليف رابطة الخريجين بالكلية بمتابعة . 0 مارس5106 مارس5151

 .خريجى الكلية لنقل الخبرات

وضع أساليب للتواصل مع جهات . 5

التو يف داخل جمهورية مصر العربية 

 .وخارجها ذات العالقة

عقد ملتقى للتو يف سنوياً لمساعدة . 3

خريجى الكلية  على التواصل مع مؤسسات 

 .التو يف ذات العالقة داخل مصر وخارجها

 .تحديث بيانات الخريجين سنويا. 2

0-7-0-0  

متابعة خريجى الكلية بالتعاون مع 

 .مؤسسات التو يف ذات العالقة

0-7-0 

تفعيل وحدات متابعة 

تو يف الخريجين لمؤسسات ال

/ داخل سوق  العمل محليا

 /إقليميا

  .دوليا
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 الغاية الثانية

 

اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث  -5

 العلمي واإلبتكار
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 الغاية الثانية
 ي واالبتكاراالرتقاء بمنظومة الدارسات العليا وبجودة وأخالقيات البحث العلم -2

  

 األهداف األستراتجية  المبادرة 

تطوير برامج الدراسات العليا واستحداث برامج جديدة  5-0-0

 . غير تقليدية

تحديث مستمر الستراتيجيات التعلم  5-0

فى وأساليب التدريب والتقويم 

قياس كفاءة العملية التعليمية والتقويم لمرحة  5-0-5 .الدراسات العليا

 . العلياالدراسات 

خطة بحثية للكلية تتفق مع الخطط البحثية للجامعة  5-5-0

 .والخطة القومية

مساهمة فعالة للبحث العلمي فى  5-5

تنفيذ الخطط البحثية على المستوى 

 . القومي

 .تعاون وشراكة بحثية 5-3-0

 .دعم البحوث العلمية والنشر الدولى وحوافز للمتميزين 5-3-5

مة ومحفزة للبحث توفير بيئة داع 5-3

 .العلمي واالبتكار

انشاء وتفعيل لجان أخالقيات البحث العلمي والملكية  5-4-0

 .ية بالكليةفكرال

تطبيق أخالقيات البحث العلمي  5-4

 .وحماية الملكية الفكرية بالكلية

انشاء شبكة معلوماتية عن المعامل واألجهزة العلمية  5-2-0

واألجهزة العلمية بالكلية وربطها بوحدة المعامل 

  ات المصريةبالجامع

تعظيم االستفادة وتطوير الموارد  5-2

المالية المتاحة للبحث العلمي 

 .بالكليات

مرتبطة باحتياجات  بحوث تطبيقية مشتركة 5-6-0

  المجتمع

ربط البحث العلمى باحتياجات  5-6

 .المجتمع

دعم وتطوير اصدار المجلة العلمية  7-5 .إصدار مجلة علمية محكمة دوليا ورقيا وألكترونياً  5-7-0

 .للكلية ورقيا وألكترونيا
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 الهدف األول

 

تحديث مستمر الستراتيجيات التعلم وأساليب  5-0

علياالتدريب والتقويم فى الدراسات ال  
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Faculty of Medicine 
Quality Assurance Unit  

 الجهات  الميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

 ذاتى

  

  

  

  

  

  

6111 

  

  

  

  

  

  

االقسام . 0

 العلمية

تأخير وبطء . 0

 .االجراءات

لوائح داخلية . 0

للدراسات العليا 

محدثة ومعتمدة 

 .ومعلنة ومفعلة

ابريل5106 عرض اللوائح على لجنة الدراسات العليا . 0 ابريل5102 

 .ومجلس الجامعة

اعتماد لوائح الدراسات العليا المحدثة من . 5

 .المجلس األعلى للجامعات

5-0-0-0 

لوائح الدراسات العليا محدثة  وبما 

 .ايير المتبناهيتناسب مع المع

  

  

  

5-0-0 

تطوير برامج 

الداراسات العليا 

واستحداث برامج 

 جديدة غير تقليدية 

  

  

  

  

  

  

  

 ذاتى

  

  

  

  

  

  

6111 

  

  

  

  

  

  

االقسام . 0

 العلمية

 

 

تأخير وبطء . 0

 .اإلجراءات

 

 

برامج ومقررات . 0

للدراسات العليا 

موصفة معتمدة 

وموثقة طبقا 

متبناه للمعايير ال

 .ومعلنة ومفعلة

مارس 

5151 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ابريل5102

 

تبنى وتطبيق معايير أكاديمية لمواصفات . 0

 .خريج الدراسات العليا بنظام النقاط المعتمدة

اعتماد محتوى المقررات والبرامج . 5

 .وتوصيفها من مجالس األقسام

اعتماد محتوى المقررات وتوصيفها من . 3

 .اطة الجامعةمجلس الكلية وإح

 

 

5-0-0-5 

برامج دراسات عليا مطورة بما 

يتوافق مع المعايير االكاديمية 

 .المتبناه ومراجعتها داخلياً وخارجياً 

االقسممممممممممممممممممممام . 0 2111 ذاتى 

 .العلمية

تمممممممأخير وبمممممممطء  .0

 .االجراءات

بمممممرامج جديمممممدة .  0

ومقممممررات مرتبطممممة 

باحتياجممممات لسمممموق 

العممممممممممل موصمممممممممفة 

معتممممممممدة وموثقمممممممة 

 . مفعلةومعلنة و

اغسطس5107 اغسطس5106  إسممممتحداث بممممرامج الدراسممممات العليمممما بممممما . 0 

 .يتناسب مع احتياجات سوق العمل

عمممممممل بممممممرامج توعيممممممة علممممممى الموقممممممع . 5

األلكترونمى للجامعممة ولجممذب الطممالب الوافممدين 

 .لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا

5-0-0-3 

بممممرامج مسممممتحدثة طبقمممما الحنياجممممات 

 . سوق العمل

   

 وازنةالم

 العامة

لجنة الدراست . 0 5111

/ العليا والبحوث

 .االقسام العلمية

الموقع  0 ---------- 

 .االلكترونى

دليل الدراست .  5

 .العليا

زيادة اعداد . 3

المتقدمين للتسجيل 

من الداخل والخارج 

 ( الوافدين)

ابريل5107 ابريل5106  نشر بيانات الدراسات العليا على صفحة  .0 

 .ليل الدراست العلياالكلية ود

5-0-0-4 

نشر برامج الدراسات العليا ونظام 

 . التسجيل واإلشراف االكاديمي
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Faculty of Medicine 
Quality Assurance Unit  الجهات  الميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ 
مخاطر 

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

  من إلى 

الموازنمممممممة 

 العامة

لجنممة الدراسممات . 0 2111

/ العليمممما والبحممممموث 

 .األقسام العلمية

عمممممممممممممممممممدم . 0

تسمممممممممممممممممممممويق 

البممممممممممممممممممممرامج 

بصمممممممممممممممممممممورة 

 .مناسبة

قائممممة بمممالبرامج . 0

 .المشتركة

تقممارير اللقمماءات . 5

 .واالجتماعات

لقمماءات دوريممة مممع ممثلممي الجامعممات . 0 يونيو5106 5108يونيو

ق األخمممرى لدراسمممة ممممدى احتياجمممات سمممو

العممممل لبمممرامج مشمممتركة بمممين الجامعمممات 

 .المختلفة

تقيممممميم دوري لقيممممماس فاعليمممممة تلممممممك . 5

 .البرامج

5-0-0-2 

إعمممداد بمممرامج مشمممتركة ممممع جامعمممات 

 .أخرى

 

لجنممممممممة . 0 5111  -----

الدراسممممات 

العليمممممممممممممممما 

/ والبحوث 

األقسممممممممممام 

 .العلمية

بممممممممممطء . 0

 .االجراءات

عممممممممممدم . 5

وجمممممممممممممممود 

توعيمممممممممممممة 

 .كافية

شمممممممبكة انترنمممممممت . 0

 .مفعلة

زيمممممممممممادة عمممممممممممدد . 5

المسممممممممممتفدين مممممممممممن 

المكتبممممممممة القوميمممممممممة 

 . العالمية

عمممل شممبكة أنترنممت لممربط جميممع الكليممة . 0 مارس5106 ديسمبر5108

 .والجامعة

تعظمممميم االسممممتفادة مممممن االشممممتراك فممممى . 5

 .المكتبة القومية العالمية

5-0-0-6 

اسممتخدام تكنولوجيمما المعلومممات فممى مجممال 

 .الدراسات العليا والبحث العلمي

 

الموازنمممممممة 

 العامة

 عميد الكلية . 0 2111 

وكيمل الكليمة . 5

للدراسممممممممممممممممات 

 .العليا

وحممممممممممممممممممدة . 3

رعايممممة الطلبممممة 

الوافمممممممممممممممممممدين 

والعالقممممممممممممممممات 

 .الثقافية

بمممممممممممممممممممطء . 0

اجممممممممممممممممراءات 

تسمممممممممممممممممممممجيل 

الوافمممممممممممممممممدين 

بمممممممممممممممالمجلس 

االعلممممممممممممممممممممممى 

 للجامعات

زيممممممادة عممممممدد . 0

الطلبمممة الوافمممدين 

الملتحقممممممممممممممممممممين 

بممممممممممممممممممممممممالبرامج 

 المختلفة سنويا

تيسمممممممير ومتابعمممممممة اجمممممممراءات القيمممممممد . 0 يلابر5106 ابريل5109

 .والتسجيل للطالب

توزيممممع دليممممل الطلبممممة الوافممممدين و أدلممممة . 5

البممممممرامج علممممممى الجهممممممات المعنيممممممة مثممممممل 

 .السفارات

تمممممموافر جميممممممع المعلومممممممات الخاصممممممة . 3

بااللتحاق بالبرامج وتوصيفها علمى الموقمع 

 .االلكترونى للكليات والجامعة

5-0-0-7 

 وافدينبرامج لجذب الطلبة ال

 للدراسات العليا معتمد ومفعل ومعلن

لجنمممممممممممممممة . 0 2111 ذاتى 

الدراسمممممممممممات 

العليممممممممممممممممممممممما 

/ والبحمممممممممموث

االقسمممممممممممممممممام 

 .العلمية

وحمممممممممممممدة . 5

ضممممممممممممممممممممان 

الجممممممممممممممممممودة 

 .بالكلية

تممأخير وبمممطء . 0

 .االجراءات

لجمممان متابعمممة . 0

وتقيممممميم العمليمممممة 

التعليميمممة بكليمممات 

 .الجامعة مفعلة

تقمممارير لجمممان . 5

متابعممممممة وتقيمممممميم 

التعليميممة  العمليممة

 .معتمدة

5107يناير يناير5106  تشممممممكيل واعتممممممماد لجممممممان المتابعمممممممة . 0 

 .والتقييم

وضممع بممرامج تدريبيممة ألعضمماء هيئمممة . 5

 .التدريس لرفع قدراتهم

اعتماد ونشر معمايير وأسماليب التقمويم . 3

 .للفاعلية التعليمية

5-0-5-0 

نظممام داخلممي متكامممل لقيمماس كفمماءة العمليممة 

 .فعلالتعليمية معلن وم

5-0-5 

قيماس كفماءة العمليمة 

التعليميممممة والتقممممويم 

لمرحلمممممة الدراسمممممات 

 . العليا

 



 

.. 
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Faculty of Medicine 
Quality Assurance Unit 

 

  

 الجهات  الميزانية 

المسئولة عن 

ر مخاط التنفيذ 

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

لجنة . 0 3111111 ذاتى

الدراسات 

العليا 

 .والبحوث

وحدة ضمان 

 .الجودة

عدم توافر . 0

التمويل لتنفيذ 

 .الخطة

خطة بحثية للكلية . 0

معتمدة ومعلنة 

مفعلة ومتفقة مع و

الخطة البحثية 

 .للجامعة وللدولة

ابريل5108 ابريل 5106  إعداد الخطة البحثية للكلية واألقسام . 0 

 .العلمية

 اعتماد الخطة البحثية العلمية للكلية . 5

 .متابعة تنفيذ الخطة البحثية. 3

5-5-0-0 

خطة بحثية للكلية 

معلنة وموثقة 

ومفعلة وتتفق مع 

الخطة البحثية 

 .لدولةل

 

 

 

5-5-0 

خطة بحثية 

للكلية تتفق مع 

الخطط البحثية 

للجامعة والخطة 

 .القومية

 

 

 

 

 

 

 

الموازنة 

 العامة

 

 ذاتى

لجنة . 0 5111111

الدراسات العليا 

 .والبحوث

وحدة ضمان 

 .الجودة

عدم توافر . 0

 .التمويل

زيادة عدد . 0

االبحاث المنشورة 

 %.51بنسبة 

زيادة فى حضور . 5

ت الداخلية المؤتمرا

 . والخارجية

زيادة عدد . 4

المشروعات البحثية 

 .الممولة

مارس 5151 اغسطس5106  توفير قنوات اتصال عديدة للباحثين . 0 

 .بالبيئة العمية بالداخل والخارج

زيادة فرص سفر أعضاء هيئة التدريس . 5

 .إلى الجامعات العالمية المتميزة

تشجيع الباحثين على حضور المؤتمرات . 3

العالمية واالشتراك بالزمالة والجمعيات 

 .الدولية المتخصصة

الحصول على مشروعات بحثية ممولة .4

 .من مؤسسات بحثية محلية أو دولية

5-5-0-5 

رفع كفاءة 

 .العملية البحثية

الموازنممممممممممة 

 العامة

 

 ذاتى

لجنمممممممممممممممممممممممممة . 0 011111

الدراسممممات العليمممما 

 .والبحوث

عممدم تمموافر . 0

 .التمويل

ضممممممممممممممعف . 5

توعيممممممممممممممممممممممة 

 .لباحثينا

قائمممممممممممة حمممممممممموافز . 0

 .وجوائز للباحثين

قائممممممة األبحممممماث . 5

التممى تخممدم المجتمممع 

 .والعملية التعليمية

وضع حوافز لتشجيع البماحثين علمى اجمراء . 0 فبراير5106 فبراير5108

 .أبحاث موائمة للخطة البحثية للدولة

 .إعداد قاعدة بيانات لكل األبحاث المنشورة. 5

أشمهر علمى مما تمم  6 عمل نشرة دوريمة كمل. 3

 .قبوله ونشرة من األبحاث

5-5-0-3 

دعمممممممم وتعزيمممممممز 

العملية التعليميمة 

والمجتممممممع ممممممن 

خمممممممالل البحمممممممث 

 .العلمي
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 الجهات الميزانية

المسئولة عن 

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

  األنشطة فترة التنفيذ

 المستهدف

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه

 من إلى

الموازنة 

 العامة

لجنة الدراسات العليا . 0 5111

األقسام ./ حوثوالب

 .العلمية

 

تأخير أو بطء . 0

 .االجراءات

عدم توافر . 5

 .التمويل

قائمة وبنود . 0

 .االتفاقيات

وجود حضنات . 5

علمية بناء على تلك 

 .االتفاقيات

وضع خطة لتفعيل االتفاقيات وبروتوكوالت . 0 يوليو5106 مارس5151

 .العمل المشتركة بين الكلية والجامعات األخرى

 .اتفاقيات جديدة وفقا لالحتياجات الفعليةعقد . 5

5-3-0-0 

إتفاقيات دولية 

بحثية مع 

الجامعات 

اإلقليمية 

 .والعالمية

  

  

  

  

  

5-3-0 

 تعاون وشراكة بحثية

. 

   

  

 ذاتى 

 
21111 

 

 

لجنة الدراسات العليا . 0

األقسام ./ والبحوث

 .العلمية

 -------- 

 

 

قائمة وبنود . 0

بروتوكوالت 

 ..التعاون

 اغسطس5106 مارس5151

 
دراسة لحصر المؤسسات العلمية االقليمية . 0

والعالمية التى يمكن عقد برتوكوالت تعاون 

 .مشتركة مع الجامعة

 . تفعيل الشراكة من خالل مشروعات بحثية. 5

5-3-0-5 

الشراكة البحثية 

مع المؤسسات 

العلمية اإلقليمية 

 .والعالمية

ات العليا لجنة الدراس. 0 4111 ذاتى 

األقسمممممممممام / والبحممممممممموث

 العلمية

عممممممممممدم تمممممممممموافر . 0

 .التمويل

 .بطء االجراءات. 5

أبحممممممماث علميمممممممة . 0

مطبقة ومفعلمة كنماتج 

 .للبعثات

دراسممممة لتحديممممد االحتياجممممات الفعليممممة لممممبعض . 0 ابريل5106 مارس5151

التخصصات التى يمكن االستفادة منها عمن طريمق 

 .البعثات والمنح العلمية

ج الرسمممممائل واألبحممممماث العلميمممممة تقيممممميم نتمممممائ. 5

 .وتسويقها على المجتمع المحيط

5-3-0-3 

البعثمممممات والممممممنح 

تحديممممممممممممممممممممممممممممممد )

التخصصممات طبقمما 

لالحتياجمممممممممممممممممممات 

ممممممممممنح /الفعليمممممممممة

داخليمممممممممممممممممممممممممممممممة 

 (.وخارجية
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 الجهات  الميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

   األنشطة   فترة التنفيذ 

 ف المستهد

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

الموازنمممممممممممممة 

 العامة

مشمممممممروعات 

تطممممممممممممممممممموير 

 التعليم العالي 

10 millions  0 . لجنممممممممممممة

الدراسمممممممممات 

العليمممممممممممممممممممما 

/ والبحمممممممموث

األقسمممممممممممممممام 

 العلمية

عممممممممممدم تمممممممممموافر . 0

 .التمويل

تممممممأخير أو بممممممطء . 5

 .االجراءات

خطممممة لممممدعم المراكممممز . 0

 .البحثية

 .كز بحثية مفعلةمرا. 5

رضمما المسممتفيدين عممن . 3

اداء المراكممز ودورهمما فممى 

 .تطوير البحث العلمي

وضمممممع خطمممممة لمممممدعم المراكمممممز البحثيمممممة . 0 ابريل 5102 مارس5151

 .الموجودة بالكلية

إنشاء مراكز بحثية أخرى وفقا الحتياجمات . 5

 .سوق العمل

قيمماس مممردود همممذه المراكممز علممى تطممموير . 3

 .البحث العلمي

5-3-5 

 

معامممممممل بحثيممممممة مطممممممورة 

 .ومعتمدة

 

دعم البحوث  5-3-5

والنشر الدولى  العلمية

  وحوافز للمتميزين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الموازنمممممممممممممة   

 العامة 

 

 ذاتى

لجنممممممممممممة . 0  210111

الدراسمممممممممات 

العليمممممممممممممممممممما 

/ والبحمممممممموث

األقسمممممممممممممممام 

 العلمية

 .عدم توافر التمويل. 0

تممممممممممأخير أو بممممممممممطء . 5

 .االجراءات

ك خطممة دعممم االشممترا. 0

 .فى المؤتمرات

القيمممممممممماس الفعلممممممممممي . 5

لمممردود المممؤتمرات علممى 

 .البحث العلمي

وضممع خطممة لممدعم االشممتراك فممى المممؤتمرات . 0 ابريل5102 مارس 5151

 .الدولية والعالمية

 .إقامة مؤتمرات علمية وثقافية عالمية. 5

5—3-5-0 

المشاركة فى الممؤتمرات 

 .اإلقليمية والدولية
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 الجهات  الميزانية  

المسئولة عن 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

   األنشطة   فترة التنفيذ 

 ف المستهد

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

لجنة أخالقيات . 0 010111 ذاتى 

/ البحمممممث العلممممممي

 .األقسام العلمية

وحمممدة ضممممان . 5

 .الجودة

تمممممأخير أو بمممممطء . 0

 .االجراءات

 

قممممممممممممممممممممممممممممممرارات . 0

وممارسممممممممات لجنممممممممة 

أخالقيمممممممممات البحمممممممممث 

العلممممممممممي والملكيمممممممممة 

 .الفكرية

وجمممممممممممود دليمممممممممممل . 5

قيممممممممات البحممممممممث ألخال

 .العلمي مفعل ومعتمد

تشمممكيل لجنمممة لمتابعمممة نشمممر ثقافمممة أخالقيمممات البحمممث . 0 سبتمبر5102 سبتمبر5106

 .العلمي

نشممر آليممات عمممل اللجنممة بممدليل طالممب الدراسممت العليمما . 5

 .والصفحة االلكترونية

لكشمممف االنتحمممال  authenticateإسمممتخدام برنمممامج . 3

 .العلمي

البحمممث العلممممي واعتمممماده عممممل دليمممل عمممن أخالقيمممات . 4

 .واالعالن عنه لكافة االطراف الداخلية والخارجية

5-4-0-0 

تطبيممممق أخالقيممممات 

 .البحث العلمي

  

  

5-4-0 

إنشاء وتفعيل 

لجنة أخالقيات 

البحث العلمي 

والملكية 

الفكرية 

  .بالكلية
 

لجنة أخالقيات . 0 5111 ذاتى 

/ البحمممممث العلممممممي

 .األقسام العلمية

 وحمممدة ضممممان. 5

 .الجودة

تمممممأخير أو بمممممطء . 0

 .االجراءات

 

 .تشكيل وتدريب لجنة حماية الملكية الفكرية. 0 يناير 5106 ديسمبر5106 

نشر آليمات عممل اللجنمة بمدليل طالمب الدراسمات العليما . 5

 .والصفحة االلكترونية

5-4-0-5 

لجنمممممممممة الملكيمممممممممة 

الفكريمممممة معتمممممممدة 

 .ومفعلة

لجنة أخالقيات . 0 4111 ذاتى 

/ العلمممممميالبحمممممث 

 .األقسام العلمية

وحمممدة ضممممان . 5

 .الجودة

عمممممممممدم تممممممممموافر . 0

 .التمويل

دليممممل للممارسممممات . 0

األخالقيمممممممممة للبحمممممممممث 

العلمممممممممممي وحقمممممممممموق 

 .الملكية الفكرية

اسممممممتبيان قيممممممماس . 5

الرضمما عممن اخالقيممات 

 .البحث العلمي

تشمممكيل أعضممماء ممممن فريمممق لجنمممة أخالقيمممات البحمممث . 0 ابريل 5102 مارس5107

 .ية الفكرية إلعداد الدليلالعلمي والملك

 .اعتماد الدليل واالعالن عنه ومتابعة تفعيله. 5

5-4-0-3 

تممممممممممموفير دليمممممممممممل 

الممارسمممممممممممممممممممممات 

األخالقيممات للبحممث 

العلمممممممي علممممممى أن 

يكمممون همممذا المممدليل 

متاحممممممممماً لجميمممممممممع 

األطمممراف الداخليمممة 

والخارجيممممممممممممممممممممممة 

 .للمؤسسة
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 الجهات  الميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

   األنشطة   فترة التنفيذ 

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

التنمية +ذاتى 

 االدارية 

لجنمممممممممممممممممممممممة . 0 310111

الدراسمممات العليممما 

/ والبحممممممممممممممممممموث

 األقسام العلمية

 ولجنة المعامل 

 ووحدة الجودة

تممممممأخير أو بممممممطء . 0

 .االجراءات

االنتهممممممماء ممممممممن . 0

قاعممممممممدة البيانممممممممات 

 %.011بنسبة 

 .بطاقةبيانات للمعامل واألجهزة بالكلياتتصميم . 0 ابريل 5106 ديسمبر5107

تحميل بيانمات المعاممل واألجهمزة علمى موقمع الكليمة . 5

 .والجامعة

 .تحديث بيانات المعامل واألجهزة سنوياً . 3

5-2-0-0 

قاعممممممممممدة بيانممممممممممات 

بالمعاممممل واألجهمممزة 

العلميممممممة بالكليممممممات 

 .محدثة

  

5-2-0 

إنشاء شبكة 

معلوماتية عن 

المعامل 

واألجهزة 

ية بالكلية العلم

وربطها بوحدة 

المعامل 

واألجهزة 

العلمية 

بالجامعات 

  المصرية
 2111 ذاتي

  

لجنممممممممممممممممممممممممممة . 0

الدراسممممات العليمممما 

األقسام / والبحوث

 العلمية

 ولجنة المعامل 

 ووحدة الجودة

تممممأخير أو بممممطء . 0

 .االجراءات

دخمممول المسمممتفيدين 

للموقمممممممع وتفعيمممممممل 

االسمممممممممتفادة ممممممممممن 

الخدمممممممممة بنسممممممممبة 

91% 

لعمل مواقع األلكترونية  ITاالستعانة بخبراء وحدة . 0 ابريل 5106 ديسمبر5108

اتصال بين االقسمام العلميمةوالمعامل المركزيمة بالكليمات 

 .عن طريق االنترنت

 .األعالن عن المواقع على موقع الكليات. 5

5-2-0-5 

إنشاء شبكة اتصمال 

بين األقسام العلمية 

والمعامممل المركزيممة 

 .بكليات الجامعة
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 الجهات  لميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

   األنشطة   فترة التنفيذ 

 المستهدف 

 / بادرة الم
 

 من  إلى  التكلفة بالجنيه  مصادر التمويل

لجنمممممممممممممممممممممممة . 0 3111 ذاتى

الدراسممات العليمما 

/ والبحمممممممممممممممممموث

 األقسام العلمية

 

ضمممممعف اسمممممتجابة . 0

 .الجهات المستفيدة

 

تقرير باالحتياجات . 0

 .الفعلية من البحوث

زيمممممممممممادة عمممممممممممدد . 5

المشمممروعات البحثيمممة 

 .المجتمعية

دعممموة الجهمممات الحكوميمممة وغيمممر حكوميمممة . 0 ابريل5106 فبراير5108

 .للقاء بالجامعة لمناقشة مشاكل المجتمع

تشممكيل لجنممة للمشممروعات البحثيممة لمناقشممة . 5

 .مشاكل المجتمع

 .تحديد أولويات المجتمع من البحوث. 3

5-6-0-0 

أولويمممممات محمممممددة 

للبحمممممممث العلممممممممي 

بالكليمممممممممممة بمممممممممممما 

يتناسممممممممممب مممممممممممع 

إحتياجممممممممممممممممممممممممات 

 .المجتمع
5-6-0 

ة بحوث تطبيقي

مشتركة 

مرتبطة 

باحتياجات 

 . المجتمع

  

لجنمممممممممممممممممممممممة . 0 3111 ذاتى

الدراسممات العليمما 

/ والبحمممممممممممممممممموث

 األقسام العلمية

 

ضمممممعف اسمممممتجابة . 0

 .الجهات المستفيدة

 

زيمممممممممممادة عمممممممممممدد . 0

المؤسسمممممممممممممممممممممممممممممات 

االسمممممممتثمارية التمممممممى 

 .تحصل على خدمات

زيمممممممممادة رضممممممممماء . 5

 .المستفيدين

وجممممممممود أبحمممممممماث . 3

 .تطبيقية مشتركة

الهيئات بين الكلية و

 .المختلفة

تكمموين فريممق عمممل لالتصممال والتواصممل مممع . 0 يونيو5106 يناير5108

 .القطاعات الخدمية

دعوة مسئولي المؤسسات الخدميمة للنمدوات . 5

والمممؤتمرات وحلقممات المناقشممة التممى تقمموم بهمما 

 .الكلية بصورة مستمرة

5-6-0-5 

إتفاقيات مفعلة ممع 

القطاعممممممممممممممممممممممممات 

 .الخدمية

 لجنممممممممممممممممممممممممممة. 0 010111 ةالموازنة العام

الدراسممممات العليمممما 

/ والبحممممممممممممممممممممموث

 األقسام العلمية

عمممممممممممدم تممممممممممموافر . 0

 .التمويل

ارتفمممممممماع معممممممممدل . 0

تسمممممممممويق البحممممممممموث 

 .العلمية

ممممممممممممممممممممارس

 5151 

 3-0-6-5 .انشاء مركز لتسويق البحوث بالكلية. 0 ابريل5108

وضمممممممممممع نظمممممممممممام 

لتسمممويق البحممموث 

 .العلمية

 

  



 

.. 

 

Faculty of Medicine 

Quality Assurance Unit  

 

  

  

        

 

  (م5151مارس -م5102أبريل ) االستراتيحية لكلية الطبالخطة التنفيذية للخطة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابعالهدف  

العلمية للكلية  دعم وتطوير اصدار المجلة 5-7
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 الجهات  الميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

   األنشطة    فترة التنفيذ

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

 مصادر 

 التمويل 

التكلفة 

  بالجنية

 من  إلى 

------ 011111 

سنويا     

لجنة الدراسات . 0

/ العليا والبحوث

 األقسام العلمية

مجلة علمية لها . 0 .عدم توافر التمويل. 0

معامل تأثير ومحكمة 

 .دولياً 

ديسمبر

 5108 

واستضافة موقع ألكترونى للمجلة  تصميم. 0 ابريل5106
 .طبقا لمقاييس المجالت العالمية

للنسخة األلكترونية  ISSNللحصول على . 5
 .للمجلة

التقيد بوضع أرقى المعايير الدولية . 3
 .بخصوص قواعد النشر والطباعة والتحكيم

تبادل المجلة مع الجامعات اإلقليمية . 4
 .والعربية والعالمية

جلة على شبكة المعلومات نشر أبحاث الم. 2
  . العالمية

5-7-0-0 

الوصول بالمجلة 

العلمية للكلية إلى 

مستوى إقليميى 

 وعالمي مقبول 

5-7-0 

اصدار مجلة 

علمية محكمة 

 دوليا ورقيا 

 . والكترونيا
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 الغاية الثالثة

 لترابط بين الكلية والمجتمعتعميق ا -3
  

 األهداف األستراتجية  المبادرة / 

أنشطة وبرامج مستمرة من الكلية لخدمة  3-1-1

 .المجتمع

تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع  3-1

 .لتحقيق رضا األطراف المستفيدة

التوسع فى الشراكات واالتفاقيات المجتمعية  3-2-1

ن المختلفة وزيادة التمثيل بالمجالس واللجا

 .بالكلية

تحقيق التكامل والمشاركة بين الجامعة  3-2

 .والمجتمع للمساهمة فى الخدمات المختلفة

 .تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص 3-2-2

المشاركة المجتمعية المتميزة فى العملية  3-3-1

 .البيئةالتعليمية والبحثية لخدمة 

 توهيف التعليم والبحوث العلمية ونقل 3-3

التكنولوجيا فى خدمة المجتمع والبيئة 

 .المحيطة

المتطورة وفق متطلبات تقديم الخدمة الطبية  3-4-1

معايير الجودة بالمستشفيات الجامعية والتأهيل 

 . واالعتماد

حوكمة وجودة أداء المستشفيات  3-4

 .الجامعية

 .تنوع الخدمات الصحية التخصصية 3-4-2
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 الجهات  الميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

   األنشطة   فترة التنفيذ 

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

تمويممممممل 

 ذاتى

كيمممممممل الكليمممممممة و. 0 0111

لخدممممممممة المجتممممممممع 

 .وتنمية البيئة

وحممممممدة ضمممممممان . 5

 .الجودة

عمممدم تنفيمممذ الخطمممة . 0

الموضممممموعة بواسمممممطة 

 .الكليات

خطممممممممممة معتمممممممممممدة . 0

ومعلنممممة ومفعلممممة علممممى 

 .موقع الجامعة

وجممممممممممود تقممممممممممارير . 5

متابعة التنفيذ ومحاضر 

 .اجتماعات

زيممادة نسممبة الرضمما . 3

عمممن االنشمممطة المنفمممذة 

 .فى كل استبيان سنويا

ممممممممممممممممارس 

5151 

أبريمممممممممممممممممل 

5102 

وضممع خطممة سممنوية لخدمممة المجتمممع وتنميممة . 0

البيئمممة بنممماء علمممى دراسمممة احتياجمممات المجتممممع 

 .المحيط

اعتممماد الخطممة ونشممرها علممى موقممع الجامعممة . 5

 .وتفعليها

اعداد تقرير نصف سنوى ينماق  فمى مجلمس . 3

 .الكلية عن تنفيذ الخطة

اسممممتبيانات دوريممممة لقيمممماس رضمممما الجهممممات . 4

لمعنيممة عممن األنشممطة المنفممذة واتخمماذ اجممراءات ا

 .تصحيحية بناء علي االستبيانات

3-0-0 

خطممة لخدمممة المجتمممع 

وتنمية البيئة المحيطمة 

محدثممممممممممممة ومفعلممممممممممممة 

 .ومعلنة

  

  

  

  

3-0-0 

أنشطة و 

برامج مستمرة 

من الكلية 

 لخدمة 

 . المجتمع 

  

  

  

  

  

  

وكيمممممممل الكليمممممممة . 0 310111 الجامعة

ع لخدممممممممة المجتمممممممم

 .وتنمية البيئة

فريق عمل تنفيذ . 5

 .القوافل

خطممممممممممة للقوافممممممممممل . 0 .التمويل. 0

 .معتمدة ومعلنة

ممممممن % 61تنفيمممممذ . 5

الخطمممممة األنشمممممطة فمممممى 

 .سنويا

اعمممداد تقمممارير عمممن . 3

 .متابعة تنفيذ الخطة

زيادة رضا المجتمع . 4

المممدنى عممن أداء الكليممة 

فممممممى القوافممممممل بنسممممممبة 

71.% 

ممممممممممممممممارس 

5151 

أبريمممممممممممممممممل 

5102 

ع خطمة زمنيمة للقوافمل بنماء علمى دراسمة وض. 0

احتياجممات المجتمممع المحمميط مممع تممدعيم القوافممل 

 .النوعية لحل مشكالت محددة فى أماكن معينة

اعداد تقرير ربع سنوى عمن مماتم تنفيمذه فمى . 5

 .الخطة

عمل استبيانات دورية لقيماس رضما المجتممع . 3

المممممدنى عممممن أداء الكليممممة فممممى القوافممممل وخدمممممة 

 .المجتمع

وضمممع خطمممة لتنفيمممذ األجمممراءات التصمممحيحية . 4

المقترحممة بنممماء علمممى تحليمممل تنمممائج االسمممتبيانات 

 .ووضع آلية لمتابعة تنفيذها

3-0-0-5 

قوافممممل طبيممممة تثقيفيممممة 

للمجتممممممممع  .وخدميمممممممة

 .المحيط مفعلة
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وكيممممممل الكليممممممة . 0 5111 الجامعة

لشممممممممئون خدمممممممممة 

المجتمممممع وتنميممممة 

 .البيئة

العالقمممممممممممممممممممات . 5

 .العامة

مممممن % 71نفيممممذ ت. 0 

 .الخطة

تقممممممممارير متابعممممممممة . 5

 .التنفيذ

وجمممممممود الكتيبمممممممات . 3

 .واألدلة

تقممارير سممنوية عممن . 4

المعلومممات  عمممل مركممز

ودعمممممم إتخممممماذ القمممممرار 

 .بالكلية

ممممممممممممممممارس 

5151 

سمممممممممممممممممممممبتمبر 

5106 

 .وضع خطة للتوعية بأنشطة خدمة المجتمعية. أ

اعداد تقرير نصف سنوى عمن مما تمم انجمازه . ب

الكليمة يمتم عرضمه ومناقشمته من أنشطة الخطة ب

 .فى لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 تحديث أنشطة خطة التوعية بالموقع. ج

 .االلكترونى بالجامعة بصفة دورية

عقمممد نمممدوات وور  وعممممل وممممؤتمرات عمممن . د

 .المشاكل المجتمعية وحلولها

طباعممممة ونشممممر كتيبممممات وأدلممممة ومطويممممات . هممممـ

 .وملصقات عن خدمة المجتمع

 .تطوير مكتب االتصال واإلعالم بالكلية. و

3-0-0-3 

خطممة مفعلممة للتوعيممة 

بأنشمممممممممممطة خدممممممممممممة 

 .المجتمع والبيئة

 

وكيممممممل الكليممممممة . 0 5111 - 

لشمممممممئون التعلممممممميم 

 .والطالب

وكيمممممل  الكليمممممة . 5

لشممممممممئون خدمممممممممة 

المجتمممممع وتنميممممة 

 .البيئة

لمممممممممموائح معدلممممممممممة . 0 .بطء تعديل اللوائح. 0

 .ومعتمدة

توصممممممميف مقمممممممرر . 5

شمممماركة المجتمعيممممة الم

 .معتمد ومفعل

ممممممممممممممممارس 

5151 

تعمممديل الئحمممة بمممرامج البكمممالوريوس الضمممافة . أ ديسمبر5106

مقمممرر اختيممماري المشممماركة المجتمعيمممة واعتمممماد 

 .الالئحة  المعدلة

توصمميف المقممرر الجيممد واعتممماده والبممدء فممى . ب

 .تدريس المقرر

3-0-0-4 

مقرر مفعل للمشماركة 

 .المجتمعية
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 الجهات  الميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ 
مخاطر 

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

  ة التنفيذ فتر

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

 تمويل ذاتى 

+ 

 الجامعة

وكيمممممل الكليمممممة . 0 0110111

لشمممممممئون خدممممممممة 

المجتمممممع وتنميممممة 

 .البيئة

العالقممممممممممممممممممات . 5

 .العامة

قاعمممدة بيانمممات محدثمممة . 0 

دوريممممممممممممممة لألطممممممممممممممراف 

 .المجتمعية

لمشماركة زيادة نسمبة ا. 5

 .فى اللجان والمجالس

وثمممممممممائق الملتقيمممممممممات . 3

 .الدروية

مممممممممممممممارس 

5151 

اعممداد قاعممدة بيانممات تشمممل جميممع األطممراف . 0 اغسطس5106

 .المجتمية ذات الصلةلتسهيل التواصل معهم

عقممد مممؤتمر سممنوى يممتم دعمموة المسممتفيدين . 5

 .إليه

ملتقيات دورية لرجال األعممال والمسمتفيدين . 5

ة وتوجيمممه دعممموات لألطمممراف ومقمممابالت مباشمممر

دين ممممن يالمجتمعيمممة ورجمممال األعممممال والمسمممتف

المجتمممممع المحممممميط فممممى اجتماعمممممات المجمممممالس 

الحاكمممة واللجممان وأنشممطتها المختلفممة وعممرض 

ومناقشممممة جميممممع القضممممايا بمشمممماركتهم وأخممممذ 

 .مقترحاتهم

3-5-0-0 

مشمممممممممماركة فعالممممممممممة 

لألطمممراف المجتمعيمممة 

فممممممممممى اجتماعمممممممممممات 

مجممممممممممالس الكليممممممممممة 

 .المختلفةوأنشطتها 

  

  

  

3-5-0 

التوسع فى 

الشراكات 

واالتفاقيات 

المجتمعية 

وزيادة التمثيل 

بالمجالس  

واللجان 

المختلفة 

 .بالكلية
  

وكيمممممل الكليمممممة . 0 2111 الجامعة

لشمممممممئون خدممممممممة 

المجتمممممع وتنميممممة 

  .البيئة

 .وثائق اللقاءات. 0 

زيممممممادة بروتوكمممممموالت . 5

التعممممممممماون والشمممممممممراكات 

 .سنويا% 01بنسبة 

ارس ممممممممممممممم

5151 

تشكيل فريق من قيادات الكلية المختلفة . 0 ديسمبر5106

والمستشفيات الجامعية وبعض قيادات 

المؤسسات االستثمارية وعقد لقاءات دروية 

التصورات عن إمكانية ومجاالت التعاون  لوضع

 .بين الكلية وتلك المؤسسات

التوسع فى الشراكات االقليمية والدولية مع . 5

لية والتعليمية الخدمية المؤسسات العم

 .واالستثمارية

 .المتابعة المستمرة لتنفيذ للبرامج المقترحة. 3

 .اإلعالن عن الخدمات المقدمة. 4

3-5-0-5 

شمممممممراكات جديمممممممدة 

مفعلمممممممممممة ودعمممممممممممم 

 الشممممراكات القائمممممة

محليمممممممما وأقليميمممممممما 

 ودوليا

 

 

 

 



  

 (م5151مارس  –م 5102أبريل )الخطة التنفيذية للخطة االستراتيحية لكلية الطب 
 

 

13. 

 

Faculty of Medicine 
Quality Assurance Unit 

 

 

 الجهات  الميزانية 

المسئولة عن 

مخاطر  التنفيذ 

 التنفيذ
 لتنفيذمؤشرات ا

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

منسممممق خطممممة . 0 5111 الجامعة

 .مكافحة الفساد

 .وجود التقرير. 0 

وخطممممممممممة تحسممممممممممين . 5

 .مفعلة

متابعممة أعمممال اللجنممة وتقريممر ريممع سممنوى . 0 ابريل 5106 سبتمبر 5108

فيمذه فمى الخطمة التنفيذيمة لمكافحمة عن مما تمم تن

الفسمماد واتخمماذ اجممراءات تصممحيحة بنمماء علممى 

 .التقرير المقدم

3-5-0-4 

لجنممة مفعلممة لمكافحممة 

 .الفساد بالكلية

 

تمويممل ذاتممى 

مممن وحممدات 

 الجامعة

وكيمممممل الكليمممممة . 0 مليون 2

لشمممممممئون خدممممممممة 

المجتممممع وتنميمممة 

 .البيئة

ممممممممممممممممممممممممدراء . 5

 الوحمممممممممممممدات ذات
 الطابع الخاص

 .مويلالت. 0

بمممممممممممممممممممممممممممطء . 5

 .االجراءات

زيممادة دخممل الوحممدات . 0

كمممممل عمممممام عمممممن % 51

 .الوضع الحالى

اللممممممموائح المحدثمممممممة . 5

المعتمممممممممدة المعلنممممممممة و 

 .المفعلة

خطممممممممط التحسممممممممين . 3

واالجممممممممممممممممممممممممممممممممراءات 

التصممممممحيحية المتخممممممذة  

 .بناء على االستبيان

زيمممممممممممممادة رضممممممممممممما . 4

المسممتفدين عممن الخدمممة 

سممممممممنويا عممممممممن % 01

 .الوضع الحالى

ل الوحمدات زيادة دخم. 2

ذات الطمممممممابع الخممممممماص 

 .سنويا% 01

إنشمماء قاعممدة بيانممات للوحممدات ذات الطممابع . 0 نوفمبر5106 سبتمبر5108

الخممممممماص الموجمممممممودة بالكليمممممممة وتجهيزاتهممممممما 

 .والخدمات المقدمة بها

تحممممديث اللمممموائح والهياكممممل للوحممممدات ذات . 5

 الطابع الخاص وتطبيق المراقبة

 .المالية عليها

الممممممداد الوحمممممدات وضمممممع خطمممممة زمنيمممممة . 3

باحتياجاتهمممما لتطمممموير العمممممل بهمممما والتسممممويق 

 .لخدماتها

تنمية مهارات القائمين علمى الوحمدات ذات . 4

 .الطابع الخاص بصفة دورية

عمممممل اسممممتبيان دورى عممممن مممممدى رضممممما . 2

المسممتفيدين مممن الخدمممة فممى الوحممدات واتخمماذ 

اجممراءات تصممحيحية بنمماء علممى نتممائج ووضممع 

 .خطة للتحسين سنوياً 

وضع خطط التحسين واجراءات تصمحيحية . 6

 .بناء على النتائج

قياس ممردود تطموير الوحمدات علمى العمليمة . 7

 .التعليمية والبحث العلمي والموارد الذاتية

3-5-5-0 

وحمممممدات ذات طمممممابع 

خمماص مطممورة تلبمممى 

احتياجممممات المجتمممممع 

وتسمممماهم فممممى تنميممممة 

 .الموارد الذاتية

3-2-2 

تطوير 

 الوحدات ذات 

 . لخاصالطابع ا

 ابريل 5106 سنويا
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 الجهات  لميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

   األنشطة   فترة التنفيذ 

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

وكيممل الكليممة لشممئون . 0 310111 الكليات

 .خدمة المجتمع والبيئة

 .العالقات العامة. 5

عمممممممدم تشمممممممجيع . 0

البمممممممماحثين للقيممممممممام 

 .بأبحاث تطبيقية

عمممممممممدم تفعيمممممممممل . 5

 .الوحدة

 .وجود وحدة. 0

البممممممدء فممممممى تسممممممويق . 5

 .األبحاث

 .قاعدة بيانات. 3

زيمممممادة عمممممدد االبحممممماث . 4

 .التطبيقية

يوليو5106 اغسطس5108  .انشاء وحدة لتسويق االبحاث التطبيقية بالكلية. 0 

للكليمممة علمممى أن متابعمممة تطبيمممق الخطمممط البحثيمممة . 5

تكممممون األولويممممة لببحمممموث خدمممممة المجتمممممع وحممممل 

 .مشكالت البيئة المحيطة

 .قاعدة بيانات محدثة دورية باألبحاث التطبيقية. 3

3-3-0-0 

وحممممدة مفعلممممة لتسممممويق 

 .األبحاث

 

  

  

3-3-0 

المشاركة المجتمعية 

المتميزة فى العملية 

 التعليمية و البحثية لخدمة 

 البيئة
  

  

وكيممل الكليممة لشممئون . 0 010111 الكليات

 .خدمة المجتمع والبيئة

وكيممل الكليممة لشممئون . 5

 .التعليم والطالب

عمممممممممدم تممممممممموافر . 0

 .التمويل

زيادة عدد بروتوكوالت . 0

التعمممماون مممممع المؤسسممممات 

 .المجتمعية

سبتمبر5106 5151مارس  عقممد اتفاقيممات ومممذكرات تفمماهم بممين الكليممة ممممع . 0 

ل للمشمماركة فممى مؤسسممات المجتمممع ورجممال األعممما

التممدريب الميممدانى للطممالب واسممتحداث أممماكن جديممدة 

 .لتدريب الطالب

 .متابعة تنفيذ البرامج التدريبية فى الكليات. 5

3-3-0-5 

مشممممممممممممممماركة فعالمممممممممممممممة 

للمؤسسممممممات المجتمممممممع 

لرفممممع مهممممارات الطممممالب 

 .العلمية

 الجامعة

 الكليات

وكيممل الكليممة لشممئون . 0 21

 . الدراسات العليا

كليمممة لخدممممة وكيممل ال. 5

 .المجتمع والبيئة

رئممممممممممميس مركمممممممممممز . 3

 البحثية .االستشارات

 .بطء االجراءات. 0

عمممممممممدم تممممممممموافر . 5

 .التمويل

انشمممماء وتفعيممممل وحممممدة . 0

 البحثية.االستشارات

 .تشكيل مجلس اإلدارة. 5

بمممممممممممممممدء االعممممممممممممممممال . 3

 .االستشاري

 .انشاء مركز استشارات بحثية  بالكلية. 0 ابريل5106 ابريل 5107

 .ماد الئحة الوحدة االستشاراتاعت. 5

 .األعالن عن أنشطة الوحدة. 3

عمل تقارير سنوية عن أنشمطة الوحمدة المختلفمة . 4

 (.فنية ومالية)

3-3-0-3 

وحمممدة استشمممارات فنيمممة 

متخصصمممة ممممن أعضممماء 

هيئممممممممممممممة التممممممممممممممدريس 

 .المتميزين

 

الكليمممممممممممات 

 الجامعة

ة وكيممممممممممل الكليمممممممممم. 0 510111

لشئون خدمة المجتمع 

 .وتنمية البيئة

تقريممممر سممممنوى عممممن . 0 

الخدمات المقدمة ممن كمل 

 .كلية

وثمممممممممائق الممممممممممؤتمر . 5

 .السنوى

 .دعم تشجيع األنشطة. 0 مارس5106 5151مارس 

عقممد المممؤتمر السممنوى للكليممة بمشمماركة جميممع . 5

الكليمممات ودعممموة جميمممع األطمممراف المسمممتفيدة فمممى 

 .المجتمع

3-3-0-4 

خممدمات مطممورة لجممذب 

رجممممممممممممال األعمممممممممممممال 

مممممع ومؤسسممممات المجت

 .للتعاون مع الجامعة

 

تمويممممممممممممممل 

 ذاتى 

+ 

 الجامعة

 .كلية العميد . 0 310111

وكيممممممممممل الكليممممممممممة . 5

لشئون خدمة المجتمع 

 .والبيئة

رئيس قسم الصحة . 3

 .العامة

 .وجود مركز مجهز. 0 .التمويل. 0

قائممممممة ببروتممممموكالت . 5

 .التعاون

 .بدء العمل بالمركز. 3

تقريممممر سممممنوى عممممن . 4

 .انشطة المركز

5151س مار الموافقممة علممى انشمماء مركممز متخصممت ومجهممز . 0 ابريل 5107 

لألمممراض المهنيممة وطممب الصممناعات اعتممماد الئحممة 

 .العمل بالمركز

تخصممميت مكمممان للمركمممز واممممداده بمممالتجهيزات . 5

 .الالزمة للعمل به

عقد مذكرات تفاهم ممع المصمانع وجهمات العممل . 3

 .المختلفة لتفعيل العمل بالمركز

 .قرير سنوى عن أنشطة المركزإعداد ت. 4

3-3-0-2 

مركمممممممممز متخصمممممممممت 

ومجهمممممممز لألمممممممممراض 

المهنيمممممممممممممة وطمممممممممممممب 

 .الصناعات
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 الجهات الميزانية 

المسئولة عن 

مخاطر  التنفيذ

 يذالتنف
 مؤشرات التنفيذ

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 

 المشروع 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

ادارة 

المشروعات 

 دعم التميز 

 .عميد الكلية. 0 2110111

مممممممدير ونممممممواب . 5

عممممام المستشممممفيات 

 .الجامعية

بممممممممممممممممممممممممممممطء . 0

 .االجراءات

وجممممود مكممممان مجهممممز . 0

 .الجودةلوحدة 

الئحمة تنفيذيمة معتمممدة . 5

 .لوحدة الجودة

خطمممة سمممنوية معتممممدة . 3

 .للعمل بالوحدة

تقممممارير دوريممممة عممممن . 4

 .ماتم انجازه فى الخطة

تخصممميت مكمممان مجهمممز لوحمممدة الجمممودة . 0 سبتمبر5106 5151مارس 

 .بالمستشفى

وضمممممع الئحمممممة تنفيذيمممممة لوحمممممدة الجمممممودة . 5

 .بالمستشفى واعتمادها

ة للعمممل بوحممدة الجممودة وضممع خطممة سممنوي. 3

بالمستشممممفى ولجانهمممما المختلفممممة واعتمادهمممما 

 .وتفعيلها

عمل تقرير سنوى عن ممدى تنفيمذ الخطمة . 4

السممنوية ووضممع خطممة سممنوية للتحسممين بنمماء 

علممممممى االجممممممراءات التصممممممحيحة المقترحممممممة 

 .بالتقرير

3-4-0-0 

وحممممممممممدة مفعلممممممممممة 

للجمممممممممممممممممممممممممممممممممودة 

بالمستشممممممممممممممممفيات 

 .الجامعية

  

  

3-4-0 

تقممديم الخدمممة 

طبيمممممممممممممممممممممممممممة ال

المتطمممورة وفمممق 

 متطلبات 

معممممايير الجممممودة 

بالمستشممممممممفيات 

الجامعيمممممممممممممممممممممة 

والتأهيمممممممممممممممممممممل 

 . لإلعتماد

  

   

ممممممممممممممممممممممممممممممممدير . 0 010111 الجامعة

المستشممممممممممممممممممممفيات 

 .الجامعية

 .لجنة التدريب. 5

 .التمويل. 0

بممممممممممممممممممممممممممممطء . 5

 .االجراءات

السياسممممممات معتمممممممدة . 0

 .ومعلنة ومفعلة

 .خطة تدريبية معلنة. 5

وثمممممممممممائق حضمممممممممممور . 3

 .الور 

ممممممن % 71تمممممدريب . 4 

للسممممممممنة / 31العمممممممماملين 

للسممممنة % 51األولممممى و 

للسممممنة % 51الثانيممممة و 

 .الثالثة

قيمممماس أثممممر ومممممردود . 2

 .التدريب

قاعمممممممممممممدة بيانمممممممممممممات . 6

 .للمتدربين

زيمممممممممممممممادة رضممممممممممممممما . 7

المسممتفيدين عممن الخدممممة 

سممممممممممنويا عممممممممممن % 01

 .الوضع الحالي

د اعمممداد دراسمممة عمممن السياسمممات والقواعممم. 0 ديسمبر5106 ديسمبر5109

العامة المتبعة فمى المستشمفيات طبقما لمعمايير 

 .اعتماد المستشفيات

اعتممماد السياسممات وإعالنهمما علممى جميمممع . 5

األقسممام واإلدارات وعلممى الموقممع االلكترونممى 

 .للمستشفى

خطممممة معلنممممة ومفعلممممة لتممممدريب العمممماملين . 3

 .باألقسام المعنية على السياسات المعتمدة

 .مةقياس رضا المستفدين من الخد. 4

3-4-0-5 

سياسممممات وقواعممممد 

مطورة للتعاممل ممع 

 .المرضى
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 الجهات الميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ
مخاطر 

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

تمويل 

 ذاتى

رئيس لجنة . 0 20111

البحث  اخالقيات

 العلمي

 .ميثاق محدث. 0 

اعمممالن الميثممماق علمممى . 5

 .موقع المستشفى

 وثائق حضور. 3

تحديث ميثاق لألخالقيات والممارسات . 0 اكتوبر5106 مارس5107

المهنية لجميع العاملين بالمستشفى 

 .والمستفدين من الخدمة

 االعالن عن الميثاق على موقع. 5

3-4-0-3 

ميثاق اخالقى 

محدث ومعلن 

 مفعلو

    

  

  

 .الور  

قياس مردود التدريب . 4

 .على العاملين

الكلية وبواسطة ملصقات ومطويات   

 .وكتيبات

اعداد خطة زمنية للتوعية ببنود الميثاق . 3

لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية 

 –اداريين  –فنيين  –تمريض  –أطباء )

 (.عمال

لجميع العاملين 

بالمستشفيات 

الجامعية 

المستفدين من و

 .الخدمة

 

 .عميد الكلية. 0 311111 الجامعة

مدير . 5

المستشفيات 

 .الجامعية

مدير . 3

 .المشتريات

دراسة معتمدة عن . 0 .التمويل. 0

 .احتياجات االقسام

بيان باألجهزة . 5

والمعدات التى تم شرائها 

 .بناء على الخطة

ت األقسام خطة زمنية لتوفير احتياجا. 0 اكتوبر5102  مارس5151

المختلفة بناء على الدراسة المعدة بواسطة 

الكلية عن األجهزة والمعدات المتوفرة 

بأقسام المستشفى فى الوقت الحالى 

 .واحتياجاتها لتطوير العمل بها واعتمادها

تطوير مستشفى االصابات والطوارئ . 5

وأقسام رعاية الحاالت الحرجة والعيادات 

 .الخارجية

تخصصة للرعاية انشاء وحدات م. 3

وحدة تأهيل  -وحدة الصم والبكم )المرضى 

 (ذوى االحتياجات الخاصة

3-4-0-4 

أقسام مطورة 

 .لخدمة المرضى

 العصبية

 والنفسية

 والمسالك

 والرمد 

 ومركز السكر
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 الجهات الميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ
مخاطر 

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

   األنشطة   فترة التنفيذ 

 المستهدف 

 / المبادرة 

 المشروع 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

مممممممممممدير عممممممممممام . millions  0 2 الجامعة

 .المستشفى

رئممممممميس لجنمممممممة . 5

 .مكافحة العدوى

ممممممممممممممممممممممممممممممممدير . 3

 .المشتريات

 .اعتماد تشكيل اللجنة. 0 .التمويل. 0

السياسممممات المعتمممممدة . 5

 .معلنة ومفعلة

أذون شمممممممممممممممممممممممممممراء . 3

 .مستلزمات واألجهزةال

تشممممكيل لجنممممة مسممممئولة عممممن مكافحممممة العممممدوى . 0 ابريل 5106 ديسمبر5108

 .بالمستشفى

وضممع السياسممات واالجممراءات الالزمممة لمكافحممة . 5

 .العدوى واعتمادها ومتابعة تطبيقها

امممممداد األقسممممام بممممالتجهيزات الالزمممممة لمكافحممممة . 3

 .العدوى

طريمق االعالن عمن وسمائل مكافحمة العمدوى عمن . 4

 .كتيبات وملصقات ومطويات وندوات توعية

 .تطوير وحدة التعقيم المركزى. 2

3-4-0-2 

وحممممدة مطممممورة ومفعلممممة لمكافحممممة 

 .العدوى

مدير . 0 310111 الجامعة

 .المستشفى

مشئول لجنة . 5

 .ملف االعتماد

مدير وحدة . 3

 .األزمات والكوارث

تشكيل معتمد لمجلس . 0 .التمويل. 0

 .ادارة الوحدة

دليل معلن لألزمات . 5

 والكوارث

وثائق ور  العمل . 3

 .لحضور الور 

من % 71تدريب . 4

 .العاملين

تفعيل وحدة إدارة األزمات والكوارث . 0 ابريل5106 ديسمبر5108

بالمستشفى وإعداد وتجهيز المكان المخصت 

 .للوحدة بالمستشفى

اعداد دليل عن مواجهة األزمات المحتملة . 5

التعامل مع األجهزة الطببية  متضمناً مخاطر

 .واألدوية ذات الطابع الحرج واعالنه

تدريب أفراد الوحدة على السيناريوهات . 3

 .المحتملة وطرق التعامل معها

تدريب جميع العاملين بالمستشفى على طريقة . 4

 .التعامل مع األزمات والكوارث المحتملة

3-4-0-6 

وحدة مفعلة إلدارة األزمات 

 والكوارث

 .لمستشفىبا

 

 

رئيس فريق . 6millions  0 تمويل ذاتى

 .الصيانة

رئيس لجنة . 5

 .ملف االعتماد

مدير . 3

 .المستشفى

تشكيل معتمد لفريق . 0 .التمويل. 0

 .الصيانة

تقارير شهرية لفريق . 5

 .الصيانة بالمستشفى

تشكيل فريق صيانة يتكون من مهندسين وفنيين . 0 فبراير5106 5151مارس 

 .وعمال

 .تدريب الفريق على أعمال الصيانة المطلوبة. 5

اعداد خطة دورية لصيانة األجهزة والمنشأت . 3

 .وتشتمل على مواجهة حاالت الطوارئ

اعداد تقرير شهرى عن حالة األجهزة . 4

والمرفقات والمتابعة المستمرة من الجامعة 

 .للتقارير

 

3-4-0-7 

خطة صيانة مفعلة ومستمرة 

 .الطبيةللمرافق واألجهزة 
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 الميزانية  

 الجهات

المسئولة عن 

 التنفيذ
مخاطر 

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

ممممممممممممممممممممممممممممممدير . 0 5000 تمويل ذاتى

المستشممممممممممممممممممفيات 

 .الجامعية

المممممدير اإلداري . 5

 .للمستشفى

ممممممممدير وحمممممممدة  .3

 .الجودة

بمممممممممممممممممممممممممممطء . 0

 .االجراءات

الهيكمممممممل التنظيممممممممى . 0

 .المحدث

تحمممديث الهيكمممل التنظيممممى للمستشمممفيات . 0 مارس5106 ديسمبر5107

واسممممتحداث الوحممممدات الجديممممدة بممممما يواكممممب 

 .تطوير اداء المستشفيات

اعتماد الهيكل التنظيمى المحمدث واعالنمه . 5

 .وتفعيله

3-4-0-8 

ستشمممفيات هيكمممل تنظيممممى محمممدث للم

 .الجامعية

 

ممممممممممممممممممممممممممممممدير . 0 51 تمويل ذاتى

المستشممممممممممممممممممفيات 

 .الجامعية

المممممدير اإلداري . 5

 .للمستشفى

التنظممممممممممممممممممممممميم . 3

 .واالدارة

ممممممممدير وحمممممممدة . 4

 .الجودة

تمممممأخر تفعيمممممل . 0

البطاقممممات وبممممطء 

 .االجراءات

دليمممممممممل التوصممممممممميف . 0

 . الو يفى

بطاقممممممممات للوصممممممممف . 5

 .الو يفى

لتوصممممميف المممممو يفى للعممممماملين تحمممممديث ا. 0 فبراير 5106 ديسمبر5108

 .بالمستشفى

طبممممع كتيبممممات عممممن التوصمممميف الممممو يفى . 5

 .المحدث واعالنه وتفعيله

متابعممة اعممداد بطاقممات الوصممف الممو يفى . 3

 .ومتابعة وتنفيذ العمل بها

3-4-0-9 

توصيف و يفى محدث وشامل لجميمع 

 .العاملين بالمستشفيات

 تمويل 

 ذاتى

+ 

 الجامعة

 .ليةعميد الك. 0 50.000

 .وحدة الجودة. 5

 .لجنة التدريب. 3

قيمممادات معينمممة بنمممماء . 0 

 .على تلك القواعد

خطمممممممممممة تدريبيمممممممممممة . 5

 .معتمدة

وثممممممممممائق حضممممممممممور . 3

 .الور 

ممممممممن % 71تنفيمممممممذ . 4

 .الخطة

تحمممديث وتطببمممق قواعمممد آليمممات الختيمممار . 0 اغسطس5106 ديسمبر5107

قيمممممممادات المستشمممممممفيات مشمممممممتملة قيمممممممادات 

ص واعتمادهمممما الوحممممدات ذات الطممممابع الخمممما

 واعالنها

وضمممع خطمممة تدريبيمممة بنممماء علمممى دراسمممة . 5

لتحديد االحيتاجمات التدريبيمة لتنميمة مهمارات 

القيممممادات االداريممممة وتأهيممممل مجموعممممة مممممن 

أعضممماء هيئمممة التمممدريس المرشمممحين لتمممولى 

 .المناصب القيادية

3-4-0-01 

قيمممادة قمممادرة علمممى وضمممع السياسمممات 

 .رواتخاذ القرارات، تتببنى فكر التطوي
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 الجهات الميزانية 

المسئولة عن 

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

   األنشطة   فترة التنفيذ 

 المستهدف 

 / المبادرة 

 المشروع 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

 

مدير . 0 

 .المستشفى

مدير وحدة ال . 5

IT. 

عدم تعاون . 0

 .االدارات

 سامواألق. 5

المختلفة التاحة 

 المعلومات

صفحة محدثة . 0

لمجلس ادارة 

المستشفى على 

 .الموقع

يونيو5106 مارس اتاحة البيانات الورقية وااللكترونية . 0 

 .للمستفيدين فيما ال يخالف القانون

اعالن قرارات مجلس ادارة المستشفيات على . 5

 .الموقع االلكترونى

3-4-0-00 

 نظام لتبادل المعلومات

 يوفر الشفافية

 

 +الجامعة

وزارة 

التنمية 

 االدارية 

5 

millions  

 .عميد الكلية. 0

مدير . 5

 .المستشفى

صعوبة . 3

تدريب العاملين 

على 

التكنولوجيا 

 .الجديدة

عدم توافر . 0

.التمويل  

صعوبة . 5

تدريب العاملين 

على التكنولوجيا 

.المعلومات  

مدير . 4

.المشتريات  

وجود مكان . 0

وحدة مجهز ل

تكنولجيا 

 .المعلومات

وثائق شراء . 5

 .البرامج

وثائق ور  . 3

 .العمل

قواعد بيانات . 4

 .محدثة

تخصيت مكان مجهز لوحدة تكنولوجيا . 0 اغسطس5107 ديسمبر5109

المعلومات وامدادها بالكوادر البشرية الالزمة 

 .للعمل

 (.االدارية –الطبية )ميكنة االدارات المختلفة . 5

 .دد الحواسيب االلية الالزمةتوفير ع. 3

التعاقد مع شركة متخصصة لتوفير التطبيقات . 4

الالزمة فى مجال نظم المعلومات الطبية 

 .واإلدارية

تدريب العاملين على استخدام نظم المعلومات . 2

والبرمجيات الالزمة لميكنة األعمال االدارية 

ووالتواصل بين األقسام المختلفة وادارة الكلية و 

 .امعةالج

إستكمال البنية التحتية لشبكة المعلومات . 6

 .المستشفى

3-4-0-05 

وحدة مفعلة لتكنولوجيا 

المعلومات بالمستشفيات 

 .الجامعية

 

 .عميد الكلية. 0 1000 ذاتي 

مدير . 5

 .المستشفى

وحدة  . 3

 .الجودة

عدم تفعيل . 0

اآلليات 

 .الموضوعة

آليات محدثة . 0

  .ومعلنة

اعداد دراسة عن وضع آليات المساءلة  براير ف5106 ديسمبر5107

الفنية  –األكاديمية )والمحاسبة للكوادر البشرية 

 .بالمستشفى واعتمادها( اإلدارية –

نشر هذه االليات بعد توثيقها من قبل مجلس . 5

 . الكلية

3-4-0-03 

آليات شفافة لمساءلة 

 .والمحاسبة والمتابعة

 

 تمويل

 ذاتى

 + 

 الجامعة

مدير  .0 010111

 .المستشفى

مدير وحدة . 5

 .الجودة

رئيس لجنة . 3

 . التدريب

الخطة . 0 .التمويل. 0

 .التدريبية

وثائق حضور . 5

 .الور 

% 61تنفيذ . 3

من الخطط 

 .الموضوعة سنوياً 

% 51تدريب . 4

من العاملين 

 . سنوياً 

 .اعداد دراسة لتحديد االحتياجات التدريبية. 0 5107 سنويا

بية بناء على الدراسة وضع خطة تدري. 5

 .واعتمادها وأعالنها وتفعيلها

البدء فى تنفيذ البرامج واعداد تقرير سنوى . 3

 .عن ما تم تنفيذه فى الخطة

 .الفئات قياس أثر مردود التدريب لجميع. 4

3-4-0-04 

خطة تدريبية لرفع مهارات 

العاملين بالمستشفيات 

 .الجامعية
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 الجهات  الميزانية 

عن المسئولة 

 التنفيذ 
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

  فترة التنفيذ 

 األنشطة 

  

 المستهدف 

 / المبادرة 
 

مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنيه 

 من  إلى 

 .عميد الكلية. 0 50.000 الجامعة

ممممممممممممممممممممممممممممممدير . 5

  .المستشفى

 .التمويل. 0

المعوقمممممممات . 5

االداريممة وبممطء 

 . االجراءات

الحصممممممممول علممممممممى . 0

 .تماداالع

مارس5151 التقدم للحصول علمى االعتمماد واسمتيفاء . 0 ديسمبر5109 

 .الملف الخاص بذلك

3-4-0-02 

مستشفيات جامعيمة معتممدة طبقما 

 .لمعايير اعتماد المستشفيات

 .عميد الكلية. millions  0 2 الجامعة

وكيممممممل الكليممممممة . 5

لشممممممممئون خدمممممممممة 

 .المجتمع والبيئة

ممممممممممدير عمممممممممام . 3

 .المستشفيات

إلدارة ا. 4

 .الهندسية

 ممممممممممممممممممممممممممممدير. 2

 . المشتريات

 

 .التمويل. 0

المعوقمممممممات . 5

االداريممة وبممطء 

 .االجراءات

وضمممممممع مواصممممممممفات . 0

 .وقيمة تقديرية لألجهزة

أذون شممراء األجهممزة . 5

 .والمعدات

االنتهممممممممممممماء ممممممممممممممن . 3

الموافقمممات وبمممدء العممممل 

بالمرحلممممممممممممة األولممممممممممممى 

 . المستشفى التخصصى

 مارس 5151

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ديسمبر5106 الموافقمممممممة علمممممممى بنممممممماء مستشمممممممفيات . 0 

متخصصممممة لتقممممديم خدمممممة متميممممزة وعمممممل 

الرسمممممم الهندسممممممى للمستشممممممفيات والبممممممدء 

 :باالنشاءات طبقا للمراحل التالي

 اعداد دراسة جدوى عن األجهزة و . 5

المعمممممدات الطبيمممممة والتجهيمممممزات الالزممممممة 

للمستشمممفيات ووضمممع خطمممة زمنيمممة الممممداد 

بعممممد انتهمممماء كممممل المستشممممفيات بهمممما طبقمممما 

 .مرحلة انشاءية

اعتمممممممماد اللممممممموائح الداخليمممممممة للعممممممممل . 3

بالمستشفيات والهياكل التنظيمية واإلداريمة 

للعمل بها وتحديد الشروط التى سميعمل ممن 

 .خاللها األطباء والقوى العاملة

 .بدء العمل بالمستشفيات التخصصية. 4

3-4-5-0 

مستشممممممممفيات تخصصممممممممية 

مجهمممممزة لخدممممممة المجتممممممع 

 . طالمحي

  

3-4-5 

تنوع الخدمات 

 .  الصحية التخصصية

 

 

 

 



 

11. 

 

Faculty of Medicine 
Quality Assurance Unit 

  

 
 
 
 
 
 
 

 بعةراالغاية ال

ضمان جودة األداء المؤسسي والتطوير  -4
 المستمر التنمية المستدامة

 



  
 (5102-5151)  لكلية الطب الخطة التنفيذية للخطة االستراتيحية 

 

11. 

 

  الرابعةالغاية 

  ضمان جودة األداء المؤسسي والتطوير المستمر والتنمية المستدامة -4

  

 جية يتااألهداف األستر  المبادرة /

معايير اختيار القيادات وقياس األداء  4-1-1
 . للكوادر البشرية

 . حوكمة األداء المؤسسي 4-1

 والمحاسبة وآلياتنظم شفافة للمساءلة  4-1-2
 . فعالة للمتابعة

 . قياس الرضا الوظيفي 44-1-3

ت الموارد رابية لتنمية قددريترامج ب 4-2-1
 . البشرية

رت تنمية مستدامه لمها ا  4-2
 . ت الموارد البشريةراوقد

اوائل تنمية كوادر قيادية ادارية من  4-2-2
 . الخريجين بالكلية

تطوير الهياكل التنظيمية واإلدارية  4-3-1
 . الحديثةرات لتواكب المتغي

التطوير الشامل والتقييم  4-3
 . اإلداريالمستمر ألداء الجهاز 

كاديمى تأهيل الكلية لتجديد االعتماد اال 4-4-1
 ISO 9001وادارات الكلية للحصول على شهادة 

8002  

دعم اداراة الجودة والتطوير  4-4
والمتابعة ألعتماد الكلية 

 . والمعامل

 . إلعتمادل بالكليةالمعامل تأهيل   4-1-2
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(م5151مارس  –م 5102أبريل )الخطة التنفيذية للخطة االستراتيحية لكلية الطب     
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 الجهات الميزانية
المسئولة عن 

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

 فترة التنفيذ
 المستهدف األنشطة

 /المبادرة 
 

مصادر 
 التمويل

التكلفة 
 بالجنية

 من إلى

 ذاتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5111 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

الكلية   أمانة. 0  
 مجلس . 5

 . الكلية 
فممممي  ITوحممممدة . 3

 . الكلية
اللجنممة المشممكلة . 4

ممممممن قبمممممل مجلمممممس 
 . الكلية

وحمممممدة الجمممممودة . 2
 . في الكلية

  
 

وجود مقاوممة ممن . 0
قبممممل بعممممض الكمممموادر 

 . البشرية
عممدم اإلقبممال علممى . 5

 . اجراء اإلستبيان
عمممممممممدم اإللتمممممممممزام . 3

بمممممممممإجراء المتابعمممممممممة 
 . الدورية

  
  
  
  
  
  

وجممممود مقترحممممات بتحممممديث  . 0
معممممممممايير اختيممممممممار القيممممممممادات 

 . األكاديمية والقيادية
لجنمممة مشمممكلة ممممن مجلمممس . 5

الكليمممة لتحديمممد معمممايير اختيمممار 
 . القيادات

استبيان مفعمل علمى الموقمع . 3
 . اإللكتروني

تقريممممممر نهممممممائي لمسممممممودة  . 4
 . المعايير

وجود وثيقة لمعايير اختيمار . 2
إلداريمممة القيمممادات األكاديميمممة وا

 .معتمدة  ومعلنة
 تقارير للمتابعة . 6

الدورية لقيماس ممدى اإللتمزام 

 . بتطبيق المعايير

 
نوفمبر5107  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5106 
 سبتمبر 
 

  

وضممممع مقترحممممات خاصممممة بتحممممديث  معممممايير . 0
 . اختيار القيادات االكاديمية واالدارية

تشمكيل لجنمة ممن خمالل مجلمس الكليمة لتحليمل . 5
افية المعايير المحدثة الختيمار محتوى وتقدير شف

القيممادات فممى ضمموء القمموانين واللمموائح  والوضممع 
 . الراهن

عممممممل اسمممممتبيان الكترونمممممي إلسمممممتطالع آارء . 3
القيممممادات األكاديميممممة واإلداريممممة حممممول مقتممممرك 

 . معايير اختيار القيادات األكاديمية و اإلدارية
تحليممل ومناقشممة نتممائج االسممتبيان وعرضممها . 4

 .  لكليةعلى مجلس ا
االعالن عن المعايير على الموقع اإللكترونمي . 2

 . للكلية بعد اعتمادها

المتابعمممة الدوريمممة لممممدى اإللتمممزا م بتطبيمممق . 6

المعمممممايير عنمممممد اختيمممممار القيمممممادات األكاديميمممممة 

 . واإلدارية

4-0-0  
معمممممممايير شمممممممفافة 
الختيمممار القيمممادات 

 معتمدة  
 . ومعلنة

  
   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

4-0-0 
معايير اختيار 
القيادات وقيماس  

 األداء للكوادر 
 البشرية 

  
  
  

 ذاتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اللجنممة المشممكلة . 0 5111 

 . من مجلس الكلية

 . وحدة الجودة. 5

فمممممي  ITوحمممممدة. 3

 . الكلية

وجود مقاوممة ممن . 0

قبممممل بعممممض الكمممموادر 

 . البشرية

عمممممممممدم اإللتمممممممممزام . 5

بمممممممممإجراء المتابعمممممممممة 

 . الدورية

  

 . محاضر اجتماعات اللجنة. 0

وجمممممود مقممممماييس معتممممممدة . 5

ومعلنممممممممممة علممممممممممى الموقممممممممممع 

 . اإللكتروني للكلية

 . تقارير المتابعة الدورية. 3

وجود آلية معتممدة  ومفعلمة . 4

ومعلنمممة لتلقمممي الشمممكاوي علمممى 

 . الموقع  االلكتروني

 مستمر 

  

  

  

  

  

  

  

 

ابريل5106  

  

  

  

ليممة إلعممداد تشممكيل لجنممة مممن قبممل مجلممس الك. 0
مقاييس تقييم أداء نوعية للكوادر البشرية وفقمما 

 . للمتطلبات الو يفية
 . اإلعالن عن المقايييس بعد اعتمادها. 5

المتابعممممة الدوريممممة لمممممدى اإللتممممزام بتطبيممممق . 3

مقاييس تقيميم األداء ووضمع آليمة معتممد  ومعلنمة  

 . لتلقي الشكاوي والتقويم المستمر

4-0-0-5 

 مقممممممماييس شممممممممفافة

 لتقييم أداء الكوادر 

 . البشرية
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Faculty of Medicine 

Quality Assurance Unit 
 

 الجهات الميزانية

المسئولة عن 

 التنفيذ

 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

 فترة التنفيذ

 المستهدف األنشطة
 /المبادرة 

 
مصادر 

 التمويل

التكلفة 

 بالجنية
 من إلى

 ذاتي 

  

  

  

  

  

  

  

2111 

  

  

  

  

  

  

  

 

لة اللجنة المشمك. 0

 من مجلس 

 . الكلية

 العميد  . 5

 في  ITوحدات . 3

 . الكلية

عمممممممدم وضممممممموك . 0

 . األليات

ضعف  الحضمور . 5

 . والمشاركة

  

  

  

 

وجمممممممممممممممود محاضمممممممممممممممر . 0

 . اإلجتماعات

وجمممممممممممممود مقترحمممممممممممممات . 5

مستخلصمممممممة ممممممممن تحليمممممممل 

 . الندوات واللقاءات

وجممممود آليممممات للمسممممائلة . 3

والمحاسمممممممممبة و المتابعمممممممممة 

 . معتمدة  ومعلنة

 5108 

  ديسمبر 

  

  

  

  

  

  

 

 5106 

 ديسمبر 

  

  

  

  

  

  

 

تشمكيل لجنممه مممن مجلمس الكليممة وأسمماتذة مممن . 0

كلية الحقوق لتحديث  ووضمع الصمياغة النهائيمة  

آلليمممممممممات شمممممممممفافه وموضممممممممموعية للمسممممممممماءلة 

 -األكاديميمممممة)والمحاسمممممبية للكممممموادر البشمممممرية 

 . الكلية وإدارتها( اإلدارية -الفنية

وات ولقمممماءات تثقيفيممممة للكمممموادر تنظمممميم  نممممد. 5

البشممممرية بالكليممممة للتعريممممف  بآليممممات المسمممماءلة 

 . والمحاسبة والمتابعة قبل اعتمادها

اإلعممالن عممن هممذه اآلليممات بعممد اعتمادهمما مممن . 3

 . قبل مجلس الكلية

4-0-5-0  

آليممممات شممممفافة 

للمسمممممممممممممممماءلة 

والمحاسمممممممممممبة 

 . والمتابعة

  

  

  

 

  

  

  

4-0-5 

نظمممممممممم شمممممممممفافة 

للمسممممممممممممممممممممماءلة 

محاسمممممممممممممممممبة وال

وآليمممممممات فعالمممممممة 

 . للمتابعة

 ذاتي 

  

  

  

5111 

  

  

  

 مجلس  .1

 . الكلية 

 .  اللجنة المشكلة .2

 

 ITوحمممممممممممممممممممدة . 3 .1

 . بالكلية

وحممممممدة ضمممممممان . 4 .2

 . الجود  بالكلية

 

 ضعف  . 0

 . المشاركة

عدم االخذ بنتائج . 5

 تقارير 

 

المتابعممممممممممة وعممممممممممدم  .3

اقتممممممممراك وتفعيممممممممل 

االجممممممممممممممممممممممممممراءات 

 . التصحيحية

 

 .  اللجنة محاضر اجتماعات .1

 وثيقة لمقاييس  .2

 .  الرضا معتمدة معلنة

وجممممود تقريممممر  احصممممائي . 3 .4

موثممممممق لنتممممممائج اإلسممممممتبيان 

 . سنويا

تقمممممممممممممارير المتابعممممممممممممممة . 4

المسممممممممممممممتمرة  وتفعيممممممممممممممل 

لإلجممممممممراءات التصممممممممحيحية 

 .سنويا

 5151 

 مارس 

  

  

 5106 

  أبريل

  

  

تشممكيل لجنممة مممن مجلممس الكليممة لمراجعممة وتقيمميم  .5

ا الممممو يفى للكمممموادر وتحممممديث  مقمممماييس الرضمممم

 . البشرية

اإلعالن عن مقاييس الرضا الو يفي على الموقع  .6

 . اإللكتروني للجامعة بعد اعتمادها

عممممل اسمممتبيان الكترونمممي وورقمممي السمممتطالع . 3 .7

آارء أصحاب المصملحة ممن األكماديمين والفنيمين 

 . واإلداريين

المتابعمممممممة المسمممممممتمرة ووضمممممممع اجمممممممراءات . 4

قيماس الرضما المو يفى تصحيحية بناء على نتائج 

 .سنويا

4-0-3-0  

مقممممممممممممممممممماييس 

موضمممممممممممموعية 

 لقياس الرضا

 الو يفي 

4-0-3  

قيمممممماس  الرضمممممما 

 .  الو يفي
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 الجهات الميزانية

المسئولة عن 

 التنفيذ

 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

 فترة التنفيذ
األنشط

 ة

 

 المستهدف

 /المبادرة 

مصادر  المشروع

 التمويل

التكلفة 

 بالجنية
 من إلى

 .وحدة الجودة. 0 010111 ذاتى 

 ITوحمممممممممممدة  . 5

 .  بالكلية

 

 . 

  

عممدم االلتممزام . 0

 بتنفيذ الخطط

 .  تدريبيةال

 تجاهل وضع . 5

 . التقارير

  

تقمممارير ممممن وحمممدة . 0

الجممممممممممودة  بالكليممممممممممة 

باإلحتياجمممممممممممممممممممممممممممات 

 . التدريبية

خطممممممممة تدريبيممممممممة . 5

معتممممدة ومعلمممن عنهممما 

علممممممممممممممى الموقممممممممممممممع 

 .  اإللكتروني

وجممممممممود تقممممممممارير . 3

بأعممممممممممداد البممممممممممرامج 

التدريبيمممممة التمممممي تمممممم 

 . تنفيذها

وجممممممممود تقممممممممارير . 4

 . قياس اثر التدريب

ارير وجممممممممود تقمممممممم. 2

 . للمتابعة

مارس5151 ابريل 5106    تحديد االحتياجات التدريبية . 0 

 (.  اإلدارية -الفنية -األكاديمية)

اعداد الخطة التدريبية واإلعالن عنها بعمد . 5

 .  اعتمادها

 .  تنفيذ الخطة التدريبية. 3

 . قياس اثر التدريب. 4

المتابعممة الدوريممة للخطممة التدريبيممة وفممق . 2

الخطمة االسمتراتيجية والتطموارت  المستجدات

 . العالمية في التخصصات المختلفة

4-5-0-0  

اسممممتحداث بممممرامج 

تدريبيمممممممة لتنميمممممممة 

قممممممدارت الممممممموارد 

البشمرية فمي ضموء 

احتياجمممممممممممممممممممممماتهم 

 المهنية  ومتطلبات 

  . الو يفة

  

  

  

 

4-2-1 

بمممرامج تدريبيمممة 

 لتنمية قدارت 

 الموارد 
 . البشرية

  

وحمممممممممممممممممممدة . 0 2111 ذاتى 

 . ةالجود

 ITوحمممممممممدة . 5

 بالكلية  

  

عممممدم االلتممممزام . 0

 بتنفيذ الخطة 

 . التدريبية

 تجاهل وضع . 5

 . التقارير

تقممممارير مممممن وحممممدة . 0

 الجود  باإلحتياجات 

 . التدريبية

خطة تدريبية معتمدة . 5

ومعلممممممن عنهمممممما علمممممممى 

 الموقع 

 اإللكتروني للجامعة  

وجود تقمارير بأعمداد . 3

البممرامج التدريبيممة التممي 

 . م تنفيذهات

وجممممممممود تقممممممممارير . 4

 . قياس اثر التدريب

  . تقارير للمتابعة. 2

مارس5109 ابريل 5106   . تحديد  االحتياجات التدريبية الالزمة. 0 

اعمممداد الخطمممط التدريبيمممة واإلعمممالن عنهممما . 5

 . بعد اعتمادها

 تنفيذ الخطط التدريبية. .3

 . قياس اثر التدريب .4

التدريبيممة وفقمما  المتابعممة الدوريممة للخطممط. 2

لمسممتجدات الخطممة االسممتراتيجية والتطممورات 

 . العالمية في هذه التخصصات

4-5-0-5 

بنممممممماء قمممممممدرات 

متميمممزة ممممن هيئمممة 

التمممدريس للبمممرامج 

 . المستحدثة
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 الجهات الميزانية

المسئولة عن 

 التنفيذ

مخاطر 

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 فترة التنفيذ
األنشط

 ة

 

 المستهدف

 /المبادرة 
مصادر  

 التمويل

التكلفة 

 بالجنية
 من إلى

 مجلس  .1 2111 ذاتي 

 .  الكلية 

وحممممدة  .2

IT  بالكلية . 

وحممممدة  .3

 الجودة  

 . بالكلية

ضممممممممممممممممممممعف  . 0

 مشاركة وحدة 

 .الجودة

عمممدم االلتمممزام . 5

بتنفيممممممذ الخطممممممط 

 . التدريبية 

تجاهممل وضممع . 3

التقممممارير وعمممممل 

 .  متابعة دورية

  

خطممممممممط تدريبيممممممممة . 0

معلمممن عنهممما معتممممد  و

علممممممممممممممى الموقممممممممممممممع 

 . اإللكتروني

وجممممممممود تقممممممممارير . 5

بأعممممممممممداد البممممممممممرامج 

التدريبيمممممة التمممممي تمممممم 

 . تنفيذها

وجممممممممود تقممممممممارير . 3

 .  قياس اثر التدريب

وجممممممممود تقممممممممارير . 4

 . المتابعة

  

ديسمبر5107 ديسمبر5106  حصممممر بأعممممداد أوائممممل االخممممريجين وفقمممما . 0 
للتخصمممممممت والو يفمممممممة المعينمممممممين عليهممممممما 

 . ريبية التي تلقوهاوالدوارت التد
اعمممداد خطمممط تدريبيمممة وفقممما لإلحتياجمممات . 5

المطلوبمممممة وطبقممممما لجمممممدول  زمنمممممي محمممممدد 
 .  واالعالن عنها بعد اعتمادها

 . تنفيذ الخطة التدريبية .1

 . قياس اثر التدريب .2

 .  المتابعة الدورية للخطط التدريبية .3

4-5-5-0  

تحديممد اإلحتياجممات 

التدريبيمممممة ألوائمممممل 

 . الخريجين

  

  

  

  

  

  

  

  

4-2-2 

تنمية كوادر 

قيادية ادارية 

من  أوائل 

الخريجين 

 . بالكلية
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 الهدف الثالث
التطور الشامل والتقييم المستمر ألداء الجهاز  4-3

 اإلداري
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 لميزانية
 الجهات

 المسئولة عن التنفيذ
مخاطر 
 التنفيذ

 مؤشرات التنفيذ
 فترة التنفيذ

 األنشة
 

 المستهدف
 /المبادرة 
مصادر  المشروع

 التمويل
التكلفة 
 بالجنية

 من إلى

األساتذة المختصين في  .1 2111 ذاتي 
 . علم التنظيم و االدارة 

مجلس  .2
 . الكلية

 . الكليةب ITوحدة  .3

 . عميد الكلية .4

 مدير وحدة  .5
 . الجودة

  

 محاضر  .1  
 . اجتماعات اللجنة

 مسودة  خطة  .2
 . التطوير

خطة تطوير  .3
معتمدة  
ومعلنة 
 . ومفعلة

تقارير  .4
المتابعة 
 . الدورية

دليل  .5
 للتوصيف  

 . الو يفي

مارس5151   
اغسطس5107  

تشكيل لجنة من األساتذة المختصين في علم . 0
يم لدارسة احتياجات الهياكل اإلدار ة والتنظ

التنظيمية واإلدارية للتطوير في ضوء المعايير 
 . المرجعية

وضع خطة تطوير الهياكل التنظيمية . 5
 . واإلدارية

االعالن عن خطة التطوير بعد اعتماد مجلس . 3
 . الكلية

المتابعة الدورية لتنفيذ خطة تطوير الهياكل . 4
 . التنطيمية واألدارية

  .  الدليل على اإلداراتتعميم . 2

4-3-0-0 
هياكل تنظيمية  
وادارية للكلية 

ووحداتها 
 . متطورة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

4-3-0  
تطوير الهياكل 

التنظيمية 
واإلدارية 
لتواكب 

المتغيرات 
 . الحديثة
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12. 

 

 الجهات الميزانية

المسئولة عن 

 التنفيذ

مخاطر 

 التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 فترة التنفيذ

 شطةاألن
 

 المستهدف

 /المبادرة 
مصادر  

 التمويل

التكلفة 

 بالجنية
 من إلى

األساتذة   .1 3111  ذاتي 

المختصين في علم 

 .  التنظيم واالدارة

 مجلس  .2

 . الكلية

وحدة  .3

IT بالكلية . 

عميد  .4

 . الكلية

ومدير  .5

 . الجودة

  

  

  
تفعيل  .1

بطاقات الوصف  

  52الو يفي بمعدل 

سنويا من % 

 . الكلية

قارير ت .2

دورية عن تطبيق 

وتفعيل بطاقات 

 . الوصف الو يفي

  

مارس 5151    

ديسمبر5106  
متابعة  دورية لتطبيق بطاقات  .1

 . التوصيف  الو يفي 

تشكيل لجنة لوضع دليل  شامل  .2
للتوصيف  الو يفى لجميع العاملين بالهياكل 
التنطيمية واإلدارية طبقا  لمتطلبات الجامعة 

 .  نووفقا للوائح والقواني

  

4-3-0-5  

توصيف  و يفى 

محدث وشامل 

لجميع العاملين 

 بالهياكل التنظيمية 

 . واإلدارية
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 الهدف الرابع
دعم إدارات الجودة والتطوير والمتابعة إلعتماد  4-4

.لكلية والمعاملا  
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 الجهات الميزانية

المسئولة عن 

 التنفيذ

 مؤشرات التنفيذ مخاطر التنفيذ

 فترة التنفيذ

 األنشطة
 

 المستهدف

 /المبادرة 
مصادر  

 التمويل

التكلفة 

 بالجنية
 من إلى

 ادارة

مشروعات 

تطوير 

التعليم 

 العالي

+ 

 الجامعة

  

 2111 

  
مديري  .1

 . االدارات

ركز  م .2

 التدريب 

 . بالكلية

وحدة   .3

 الجودة 

 . بالكلية

 الجهة  .4

 . المانحة

  

عدم الوعي . 0

  بمعايير

ISO9001  

وجود مقاومة . 5

من قبل بعض 

 الكوادر 

 . البشرية

 ضعف  . 3

 . المشاركة

دراسة لتحليل .0

 . الفجوة 

وثائق الور   . 5

 . التدريبية

استبيانات لتحديد . 3

مدى االلتزام بتطبيق 

 . المعايير

حصول ادارات . 4

الكلية على شهادة  

 . األيزو

مارس5151 ديسمبر5108  تحديد متطلبات ادارات الكلية . 0 

في  ISO9001لتطبيق معايير 

ضوء تحليل الفجوة  بين الوضع 

الحالي ومتطلبات معايير 

ISO9001 . 

توعية و تدريب الكوادر . 5

البشرية بادارات الكلية على 

ISO9001 . 

لمراجعة الداخلية لنظام ا. ج

ISO9001 . 

المراجعة الخاريجية للجهة  .3

 .  ISO9001المانحة لشهادة 

4-4-0-0 

استكمال تأهيل إدارات 

الكلية للحصول على شهادة 

ISO  

 . أوما يستجد 9001/ 2008

  

  

  

  

  

4-4-1 

تأهيل الكلية 

لتجديد االعتماد 

 االكاديمي

 وادارات

الكلية للحصول  

 ISO على شهادة

9001 

8002 
 

 األمين . 0 0111  ذاتي 

 . العام للكلية

مدير  ضمان . 5

الجودة  

 واالعتماد 

بالكليممممممممممممة 

والفريممممممممق 

االداري 

والتنفيممممذي  

 . 

ادارة 

) الكليممممممممممة 

العميممممممممممممممد 

 (والوكالء 

  

قلة الكوادر . 0

 . المؤهلة

وجود . 5

مقاومة من 

 بعض الكوادر 

 . البشرية

 . 

استكمال الدراسة . 0

المحدثة  الذاتية

. ومعتمدة  ومعلنة

وتجهيز ملف 

 االعتماد  

 وجود آليات . 5

ومفعلة   ةمحدد

للتواصل مع االدارات 

 . المختلفة

  

ايوليو 5107 ابريل5106  تشكيل الفريق  اإلداري  . 0 

 .  والتنفيذي  للوحدة

وضع الئحة تنفيذية تحدد . 5

أنشطة الوحدة  ورؤيتها 

 ورسالتها 

والإلعالن أهدافها و اعتمادها 

 .  عنها

وضع آليات للتواصل مع  .3

 . ادارات كليات الجامعة

4-4-0-5 

استمرارية اجراءات 

المتابعة الدورية للقدرة 

الموسسية والفاعلية 

والتقديم .التعليمية  في الكلية

 لتحديث اعتماد الكلية 
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 الجهات الميزانية

المسئولة عن 

 التنفيذ

 

 مخاطر

 التنفيذ

 رت التنفيذمؤشا

 فترة التنفيذ
األن

 شطة

 

 المستهدف

 /المبادرة 
 

 مصادر التمويل
التكلفة 

 بالجنية
 من إلى

ادارة 

مشروعات 

تطوير التعليم 

العالي و 

التاهيل 

لالعتماد 

الدولي 

 –للمعامل 

الموازة 

االستتثمارية 

بالجامعة 

والمستشفيا

 ت الجدامعية

مليون  31

جنيه 

 مصري

مديري -0

والفرق  المعامل

التنفيذية 

المختلفة 

) باالقسام 

الباثولوجيا 

 –االكلينيكية 

 –الباثولوجي 

 -االستقالب

الطب الشرعي 

 والسموم

وحدة ضمان . 5

 الجودة

عدم اكتمال 

البنية 

 التحنية

 

 

نقت  

الخبرات 

 .الفنية

   

استيفاء  .0

اختبارات 

الكفائة 

والحرفية بنسبة 

011% 

اجراء معايرة  .5

لالجهزة بنسبة 

011% 

 

إستيفاء  -3

التدريب 

بنسبة 

011.% 

  . 

ديسمبر5109 ابريل5102   

التعاقد مع شركة استشارية    .0

 .لتأهيل المعامل 

 .إجتياز اختبار الكفاءة والحرفية. 5

 .معايرة األجهزة واألدوات. 3

 .تدريب الكوادر البشرية. 4

 .التقدم للمجلس الوطنى لألعتماد.  6

 

 

4-4-5-0  

 ماداستيفاء متطلبات  إعت

 المعامل الطبية

ISO15189. 

 

 

 

4-4-5 

تأهيل 

المعامل 
 .لإلعتماد
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 (  تطوير فاعلية الكلية التعليمية لتخريج أطباء متميزون وقادرون على المنافسة فى سوق العمل: الغاية األولى ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

األهداف 

 التكتيكية 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 األنشطة والمهام المستهدف المبادرة

Q

20 

 -0-0( م ع)

تطوير 

سياسات 

 ونظم القبول

 

 

0-0-0 

تطوير نظم 

قبول 

وتوزيع 

وتحويل 

 .الطالب

 

-0-0( م ع)

نظم قبول  0-0

الطالب 

ة مع متوافق

اللوائح 

والقوانين 

ومنفذة 

 ألكترونيا

دراسة القوانين   -0-0-0-0( م ع)

وقواعد القبول المحددة من 

 . المجلس األعلى للجامعات

                                        

وضع قواعد  -5-0-0-0( م ع)

للقبول تتفق مع القوانين ولوائح 

الجامعة والتخصصات بما يواكب 

 .                               بول العالميةنظم الق

                                        

إعتماد وإعالن -3-0-0-0( م ع)

 .  وتنفيذ تلك القواعد ألكترونيا
                                        

-0-0( م ع)

سياسة  0-5

تحويل الطالب 

من وإلى 

الكلية موثقة 

فذة ومعلنة ومن

 . ألكترونيا

إعداد آلية   0-5-0-0-0( م ع)

واضحة للتحويل تتفق مع لوائح 

المجلس األعلى للجامعات وتناسب 

إمكانات الكلية بإستخدام البرامج 

 .األلكترونية المناسبة

                                        

اعتماد اآللية  5-5-0-0-0( م ع)

لياً من مجلس الكلية  ونشرها داخ

 .وخارجياً 

                                        

-5-0(م ع

تقديم برامج 

تعليمية 

متميزة 

ومتطورة 

تواكب 

مستجدات 

وإحتياجات 

 .سوق العمل

-5-0( م ع)

تطوير  0

البرامج 

األكاديمية 

واستحداث 

برامج 

جديدة غير 

 . تقليدية

-5-0( م ع)

برامج  0-0

أكاديمية 

لمرحلة 

البكالوريوس 

ورة بما مط

يتوافق مع 

المعايير 

األكاديمية 

 .المتبناه

مراجعة  0-0-0-5-0( م ع)

دورية للبرامج األكاديمية لمتابعة 

مدى مالءمتها لمستجدات 

التخصت وتغيرات سوق العمل 

 . المحلي واإلقليمي والدولي

                                        

تطوير البرامج 5-0-0-5-0( م ع

يمية والمتوافقة مع المعايير األكاد

األكاديمية لمختلف القطاعات 

وعرضها على لجنة شئون التعليم 

 .والطالب تمهيدا إلقرارها

                                        

اعتماد مجلس  3-0-0-5-0( م ع

الجامعة للبرامج االكاديمية 

 (الطب الجراحي التكاملى)المطورة 

                                        

 

 



 

133 
 

 

  

 

 نشر البرامج 4-0-0-5-0( م ع

المطورة على البوبة األلكترونية 

 .للجامعة وغيرها من وسائل النشر

                                        

تسويق  5-1-1-2-1( م ع
 البرامج المطورة داخليًا وخارجياً 

                                        

-5-0( م ع)

0-5 

استحداث   

برامج 

أكاديمية 

متميزة 

تتواكب مع 

متطلبات سوق 

العمل، وتنفيذ 

بعض 

مقرراتها 

 .ألكترونيا

دراسة دورية  0-5-0-5-0( م ع)

عن احتياجات سوق العمل ومدى 

 .مالءمة البرامج االكاديمية القائمة
                                        

انشاء برامج  5-5-0-5-0( م ع)

 .جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل
                                        

عرض  3-5-0-5-0( م ع)

البرامج األكاديمية المستحدثة 

المتوافقة مع المعايير األكاديمية 

على لجنة شئون التعليم والطالب 

 .إلقرارها

                                        

اعتماد مجلس  4-5-0-5-0( عم )

الجامعة للبرامج األكاديمية 

 .المستحدثة

                                        

تعديل اللوائح  2-5-0-5-0( م ع)

الداخلية للكلية ببرامجها 

 .المستحدثة واعتمادها

                                        

نشر البرامج  6-5-0-5-0( م ع)

لمستحدثة على البوابة األلكترونية ا

 .للجامعة وغيرها

                                        

تسويق  7-5-0-5-0( م ع)

البرامج المستحدثة داخليا 

والمتابعة الدورية لقياس . وخارجياً 

 .فاعلية تلك البرامج

                                        

 

 

 

 (  تطوير فاعلية الكلية التعليمية لتخريج أطباء متميزون وقادرون على المنافسة فى سوق العمل: الغاية األولى ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية تابع 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 
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 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى  -(  تطوير فاعلية الكلية التعليمية لتخريج أطباء متميزون وقادرون على المنافسة فى سوق العمل: الغاية األولى ) ي لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية الجدول الزمنتابع 

 3-0(م ع

تحديث 

مستمر 

الستراتيجيا

ت التعليم 

وأساليب 

التدريب 

والتقويم 

 لمواكبة

مستجدات 

واحتياجات 

 .سوق العمل

-3-0(م ع)

0 

قياس 

وتقويم  

كفاءة 

العملية 

التعليمية 

لمرحلة 

البكالوريو

 س 

-3-0( م ع)

0-0 

استراتيجيات 

وأساليب تعليم 

وتعلم محدثة 

ومعتمدة 

 .ومعلنة

تحديث  0-0-0-3-0( م ع)

استرتيجيات وأساليب التعليم 

والتعلم المحدثة واعتمادها من 

 .تعليم والطالبلجنة شئون ال

                                        

اعتماد  5-0-0-3-0( م ع)

استرتيجيات وأساليب التعليم 

والتعلم من مجلس الجامعة 

 .وإعالنها

                                        

تدريب أعضاء  3-0-0-3-0( م ع)

هيئة التدريس ومعاونوهم على 

 . المحدثةاالستراتيجيات 
                                        

تقويم   4-0-0-3-0( م ع)

 .ومتابعة أثر التدريب
                                        

-3-0( م ع)

0-5 

استراتيجيات 

وأساليب 

تدريب محدثة 

الفيديو )مثل 

كونفرانس 

 بالكلية 

عرض  0-5-0-3-0( م ع)

ب التدريب استراتيجيات وأسالي

المحدثة على لجنة  شئون البيئة 

 وخدمة المجتمع
                                        

-0-3-0(م ع)

التدريب   3

عن بعد، 

المحاكاة 

 ....األلكترونية

 ( وغيرها

ومعتمدة 

ومعلنة 

 ومفعلة

عرض   0-3-0-3-0( م ع)

الخطط التدريبية للكلية بتنفيذ 

عتمادها االستراتيجيات السابق ا

على لجنة شئون البيئة وخدمة 

 .المجتمع تمهيداً إلعتمادها

                                        

اعتماد الخطط  5-3-0-3-0( م ع)

 .التدريبية من مجلس الكلية
                                        

إعالن الخطط  3-3-0-3-0( م ع)

 .أللكترونيةالتدريبية على البوابة ا
                                        

تنفيذ الخطط  4-3-0-3-0( م ع)

 .التدريبية المعتمدة للمستفيدين
                                        

تقويم نتائج  2-3-0-3-0( م ع)

التدريب ومتابعة أثره فى إنجاز 

 .األعمال
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 (  تطوير فاعلية الكلية التعليمية لتخريج أطباء متميزون وقادرون على المنافسة فى سوق العمل: الغاية األولى ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية تابع 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

  

-3-0( م ع)

أساليب  0-4

تقويم تعلم 

ة الطالب محدث

ملفات )مثل 

 –اإلنجاز 

بنوك األسئلة، 

التقويم 

.. االلكتروني

، (وغيرها

ومعتمدة 

 .ومعلنة

عرض مقترك  0-4-0-3-0( م ع)

الكلية بإنشاء وحدة القياس 

والتقويم بها على لجنة شئون 

التعليم والطالب بالكلية تمهيدا 

 .إلقرارها

                                        

اعتماد مجلس  5-4-0-3-0( م ع)

الكلية لوحدة القياس والتقويم 

 .المقترحة

                                        

اعتماد مجلس  3-4-0-3-0( م ع)

الكلية  ألساليب القياس والتقويم 

المتضمنة بعد عرضها على لجنة 

شئون التعليم والطالب ومركز 

القياس والتقويم بالجامعة وإعالنها 

 .عة تنفيذهاومتاب

                                        

 4-0( م ع)

توفير بيئة 

محفزة 

لإلبتكار و 

البحث 

العلمي لدى 

 .الطالب

-4-0(م ع)

0 

إنشاء وحدة 

لتنمية 

وتطوير 

إبداعات 

وابتكارات 

الطالب 

وريادة 

 األعمال

-4-0( م ع)

0-0  

إنشاء وحدة 

التميز لرعاية 

الموهوبين 

والمبتكرين 

 .كليةبال

إعداد الئحة  0-0-4-0( م ع)

 –أهدافه )للوحدة موضحاً بها 

مصادر  –اختصاصاته  –مجاالته 

 .واعتمادها ونشرها( تمويله

                                        

تحديد مجاالت  5-0-4-0( م ع)

ومعايير التميز وتحديثها بمعرفة 

 .لجان متخصصة

                                        

نشر ثقافة التميز  3-0-4-0( م ع)

بمعاييره ومجاالته المختلفة بطرق 

 .متعددة

                                        

اكتشاف وتبنى  4-0-4-0( م ع)

المتميزون من الطالب فى كافة 

المجاالت  وتيسير اشتراكهم في 

 .المؤتمرات العلمية

                                        

إعداد برامج  2-0-4-0( م ع)

تدريب لتنمية مهارات االبداع 

واالبتكار وريادة األعمال لدى 

 .الطالب واعتمادها

                                        

اإلعالن عن  6-0-4-0( م ع)

 .البرامج وتسويقها وتنفيذها
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 (  تطوير فاعلية الكلية التعليمية لتخريج أطباء متميزون وقادرون على المنافسة فى سوق العمل: الغاية األولى ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية تابع 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 
 2-0( م ع)

تقديم 

خدمات 

تعليمية 

وأنشطة 

طالبية 

ة ورعاي

متميزة 

تحقق رضا 

 الطالب

-2-0( م ع)

0 

الــدعم 

األكاديمى 

والرعاية 

واألنشطة 

 . الطالبية

-2-0( م ع)

0-0 

دعم الطالب 

أكاديميا 

ورعايتهم 

وفقاًص 

 .الحتياجاتهم

إعداد برامج  0- 0-0-2-0( م ع)

متميزة ومنفذ بعضها ألكترونيا لرعاية 

الطالب المتميزين والمتعثرين أكاديميا 

حتياجات الطالب وعرضها ووفقا ال

على لجنة البرامج بوحدة ضمان 

 .الجودة

                                        

اعتماد  5- 0-0-2-0( م ع)

البرامج من مجلس الكلية واالعالن 

 .عنها

                                        

وضع خطة  3- 0-0-2-0( م ع)

ب لتططوير خدمات دعم الطال

 .أكاديمياً واعتمادها واالعالن عنها

                                        

متابعة تنفيذ البرامج  4- 0-0-2-0( م ع)

 .وخطة تطوير خدمات دعم الطالب
                                        

-2-0( م ع)

0-5 

أنشطة طالبية 

وخدمات 

تعليمية 

 .متميزة

تخصيت  0-5-0-2-0( م ع)

أماكن لممارسة األنشطة الطالبية 

بكل كلية مع وضع ضوابط 

 .لممارستها

                                        

قيام الكلية  5-5-0-2-0( م ع)

بالتنسيق مع الجامعة والهيئات 

الخارجية بتنفيذ برامج واضحة 

وهادفة لألنشطة الطالبية 

والخدمات التعليمية المتميزة 

خدمات  –رحالت التعليمية ال)

االعانات  –الرعاية الصحية 

تدريب الطالب على  –االجتماعية 

المهارات المختلفة المرتبطة بسوق 

 (.وغيرها... العمل ، 

                                        

قيام وحدة   3-5-0-2-0( م ع)

ضمان الجودة بالكلية بإعداد 

مقاييس الرضا عن األنشطة 

لطالببة والخدمات ا

التعليميةواعتمادها تمهيدا 

 .لتنفيذها
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 (  ملتطوير فاعلية الكلية التعليمية لتخريج أطباء متميزون وقادرون على المنافسة فى سوق الع: الغاية األولى ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية تابع 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 
 6-0( م ع)

انشاء مركز 

تطوير 

التعليم 

لتنمية 

 وتعزيز

المهارات  

التطبيقية 

والتدريب 

للطالب 

 والخريجين 

-6-0( م ع)

0 

تأهيل 

الطالب 

والخريجين 

بمشاركة 

المؤسسات 

 . المجتمعية

-6-0( م ع)

0-0  

برنامج تدريبى 

تأهيل 

الخرجين 

 لتنمية وتعزيز

المهارات 

التطبيقية 

الالزمة 

 . للتو يف

دراسة  0-0-0-6-0( م ع)

 .المعايير القومية للتو يف
                                        

عقد ملتقى  5-0-0-6-0( م ع)

سنوى للتو يف يضم مؤسسات 

المجتمع المستفيدة من خريجي 

 .الكلية وأصحاب األعمال

                                        

تحديد   3-0-0-6-0( م ع)

المهارات العملية الالزمة 

 .للتو يف

                                        

إعداد البرامج  4-0-0-6-0( م ع)

واالستراتيجيات الالزمة لتأهيل 

الخريجين على المهارات التطبيقية 

الالزمة للتو يف واعتمادها 

 .واالعالن عنها

                                        

عقد دورات  2-0-0-6-0( م ع)

تدريبية للخريجين على المهارات 

التطبيقية الالزمة للتو يف من 

التدريب على المهارات • : خالل

 .األكلينكية

التدريب على المهارات البحث • 

 العلمي

وقياس أثر ومردود التدريب على • 

 الخريجين
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 (  تطوير فاعلية الكلية التعليمية لتخريج أطباء متميزون وقادرون على المنافسة فى سوق العمل: الغاية األولى ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية تابع 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 7-0( م ع)

تعزيز 

ط  الرواب

بين 

 الخريجين

وجهات 

 التو يف

-7-0(م ع)

0 

إنشاء 

وتفعيل 

وحدات 

متابعة 

الخريجين 

لمؤسسات 

التو يف 

داخل سوق  

/ العمل محليا

 /إقليميا

 .دوليا

-7-0( م ع)

0-0  

متابعة خريجى 

الجامعة 

بالتعاون مع 

مؤسسات 

التو يف ذات 

 .العالقة

تكليف رابطة  0-0-7-0( م ع)

ة خريجى الخريجين بالكلية بمتابع

 .الكلية لنقل الخبرات

                                        

وضع أساليب  5-0-7-0( م ع) 

للتواصل مع جهات التو يف داخل 

جمهورية مصر العربية وخارجها 

 .ذات العالقة

                                        

عقد ملتقى  3-0-7-0( م ع)

عدة خريجى للتو يف سنوياً لمسا

الجامعة على التواصل مع 

مؤسسات التو يف ذات العالقةة 

 .داخل مصر وخارجها

                                        

تحديث بيانات  4-0-7-0( م ع)

 .الخريجين سنويا
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 (اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكار: الغاية الثانية )ستراتيجية الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة اال

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

األهداف 

 التكتيكية 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 األنشطة والمهام المستهدف المبادرة

 0-5( م ع)
تحديث مستمر 

الستراتيجيات 

التعلم 

وأساليب 

التدريب 

والتقويم فى 

الدراسات 

 العليا

 

 

-5( م ع)

0-0 

تطوير 

برامج 

الداراسات 

العليا 

واستحدا

ث برامج 

جديدة 

غير 

 تقليدية 

 

 

 0-0-0-5( م ع)

لوائح الدراسات 

العليا محدثة  وبما 

يتناسب مع المعايير 

 بناهالمت

عرض   0-0-0-0-5( م ع)

اللوائح على لجنة الدراسات 

 . العليا ومجلس الجامعة

                                        

اعتماد  5-0-0-0-5( م ع)

لوائح الدراسات العليا 

المحدثة من المجلس األعلى 

 .                               للجامعات

                                        

 5-0-0-5( م ع)

برامج دراسات عليا 

مطورة بما يتوافق 

مع المعايير 

االكاديمية المتبناه 

ومراجعتها داخلياً 

 وخارجياً 

 . 

تبنى   0-5-0-0-5( م ع)

وتطبيق معايير أكاديمية 

لمواصفات خريج الدراسات 

 .العليا بنظام النقاط المعتمدة

                                        

اعتماد  5-5-0-0-5( م ع)

محتوى المقررات والبرامج 

وتوصيفها من مجالس 

 .األقسام

                                        

اعتماد  3-5-0-0-5( م ع)

محتوى المقررات وتوصيفها 

من مجلس الكلية وإحاطة 

 .الجامعة

                                        

 3-0-0-5( عم )

برامج مستحدثة 

طبقا الحنياجات 

 سوق العمل

  0-3-0-0-5( م ع)

إستحداث برامج الدراسات 

العليا بما يتناسب مع 

 احتياجات سوق العمل

                                        

عمل  5-3-0-0-5( م ع)

برامج توعية على الموقع 

األلكترونى للجامعة ولجذب 

ن لاللتحاق الطالب الوافدي

 .ببرامج الدراسات العليا
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 (اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكار: الغاية الثانية )الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -شرى كلية الطب الب

 

  

 4-0-0-5( م ع)

نشر برامج 

الدراسات العليا 

ونظام التسجيل 

 واإلشراف االكاديمي

نشر   0-4-0-0-5( م ع)

بيانات الدراسات العليا على 

صفحة الكلية ودليل الدراست 

 العليا

                                        

 2-0-0-5( م ع)

إعداد برامج 

امعات مشتركة مع ج

 أخرى

لقاءات . 0-2-0-0-5( م ع)

دورية مع ممثلي الجامعات 

األخرى لدراسة مدى 

احتياجات سوق العمل 

لبرامج مشتركة بين 

 الجامعات المختلفة

                                        

تقييم   5-2-0-0-5( م ع)

دوري لقياس فاعلية تلك 

 البرامج

                                        

 6-0-0-5( م ع)

استخدام تكنولوجيا 

المعلومات فى مجال 

الدراسات العليا 

 والببحث العلمي

عمل  0-6-0-0-5( م ع)

شبكة أنترنت لربط جميع 

 الكلية والجامعة

                                        

تعظيم   5-6-0-0-5( م ع) 

االستفادة من االشتراك فى 

 القومية العالميةالمكتبة 
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 (اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكار: الغاية الثانية )الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 وطجامعة أسي -كلية الطب البشرى 

 

 

 7-0-0-5( م ع)

برامج لجذب الطلبة 

 الوافدين

للدراسات العليا 

 معتمد ومفعل ومعلن

تيسير   0-7-0-0-5( م ع)

ومتابعة اجراءات القيد 

 والتسجيل للطالب

                                        

توزيع   5-7-0-0-5( م ع)

دليل الطلبة الوافدين و أدلة 

المعنية البرامج على الجهات 

 مثل السفارات

                                        

توافر   3-7-0-0-5( م ع)

جميع المعلومات الخاصة 

بااللتحاق بالبرامج 

وتوصيفها على الموقع 

 االلكترونى للكليات والجامعة

                                        

-5( م ع)

0-5 

قياس 

كفاءة 

العملية 

مية التعلي

والتقويم 

لمرحلة 

الدراسات 

 العليا

 0-5-0-5( م ع)

نظام داخلي متكامل 

لقياس كفاءة العملية 

التعليمية معلن 

 ومفعل

تشكيل   0-0-5-0-5( م ع)

واعتماد لجان المتابعة 

 .والتقييم

                                        

وضع   5-0-5-0-5( م ع)

برامج تدريبية ألعضاء هيئة 

 لتدريس لرفع قدراتهما
                                        

اعتماد   3-0-5-0-5( م ع)

ونشر معايير وأساليب 

 التقويم للفاعلية التعليمية
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 (قاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكاراإلرت: الغاية الثانية )الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 - 5(  م ع)

مساهمة   5

فعالة للبحث 

العلمى  فى 

تنفيذ الخطط 

البحثية على 

المستوى 

 القومى

-5( م ع)

5-0 

خطة 

بحثية 

للكلية 

تتفق مع 

الخطط 

البحثية 

معة للجا

والخطة 

 القومية

 0-0-5-5( م ع)

خطة بحثية للكلية 

معلنة وموثقة 

ومفعلة وتتفق مع 

الخطة البحثية 

 للدولة

إعداد  0-0-0-5-5( م ع)

الخطة البحثية للكلية 

 واألقسام العلمية
                                        

اعتماد  5-0-0-5-5( م ع)

 الخطة البحثية العلمية للكلية 
                                        

متابعة   3-0-0-5-5( م ع)

 تنفيذ الخطة البحثية
                                        

 5-0-5-5(  م ع)

رفع كفاءة العملية 

 البحثية

توفير   0-5-0-5-5(  م ع)

قنوات اتصال عديدة للباحثين 

بالبيئة العمية بالداخل 

 جوالخار

                                        

زيادة   5-5-0-5-5(  م ع)

فرص سفر أعضاء هيئة 

التدريس إلى الجامعات 

 العالمية المتميزة

                                        

   3-5-0-5-5(  م ع)

تشجيع الباحثين على حضور 

المؤتمرات العالمية 

واالشتراك بالزمالة 

يات الدولية والجمع

 المتخصصة
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 (اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكار: الغاية الثانية )الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 ة أسيوطجامع -كلية الطب البشرى 

  

 

  4-5-0-5-5(  م ع)

الحصول على مشروعات 

بحثية ممولة من مؤسسات 

 بحثية محلية أو دولية

                                        

 3-0-5-5(  م ع)

دعم وتعزيز العملية 

التعليمية والمجتمع 

من خالل البحث 

 العلمي

وضع   0-3-0-5-5(  م ع)

 حوافز لتشجيع الباحثين على

اجراء أبحاث موائمة للخطة 

 البحثية للدولة

                                        

إعداد    5-3-0-5-5(  م ع)

قاعدة بيانات لكل األبحاث 

 المنشورة

                                        

عمل   3-3-0-5-5(  م ع)

أشهر  6نشرة دورية كل 

على ما تم قبوله ونشرة من 

 األبحاث
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 (اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكار: الغاية الثانية )الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 3-5 (م ع)

توفير بيئة 

داعمة 

ومحفزة 

للبحث 

العلمي 

 واالبتكار

-5( م ع)

3-0 

تعاون 

وشراكة 

 بحثية

 0-0-3-5( م ع)

إتفاقيات دولية بحثية 

مع الجامعات 

 اإلقليمية والعالمية

وضع    0-0-0-3-5( م ع)

خطة لتفعيل االتفاقيات 

وبروتوكوالت العمل 

المشتركة بين الكلية 

 والجامعات األخرى

                                        

عقد   5-0-0-3-5( م ع)

اتفاقيات جديدة وفقا 

 لالحتياجات الفعلية
                                        

 5-0-3-5(  م ع)

الشراكة البحثية مع 

المؤسسات العلمية 

 اإلقليمية والعالمية

دراسة   0-5-0-3-5(  م ع)

 لحصر المؤسسات العلمية

االقليمية والعالمية التى يمكن 

عقد برتوكوالت تعاون 

 مشتركة مع الجامعة

                                        

تفعيل   5-5-0-3-5(  م ع)

الشراكة من خالل مشروعات 

 بحثية
                                        

 3-0-3-5(  م ع)

البعثات والمنح 

تحديد التخصصات )

طبقا لالحتياجات 

منح داخلية /الفعلية

 (.وخارجية

دراسة  0-3-0-3-5(  م ع)

لتحديد االحتياجات الفعلية 

لبعض التخصصات التى 

يمكن االستفادة منها عن 

طريق البعثات والمنح 

 العلمية
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 (اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكار: الغاية الثانية )يجية الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االسترات

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 

  

تقييم   5-3-0-3-5(  م ع)

نتائج الرسائل واألبحاث 

العلمية وتسويقها على 

 المجتمع المحيط

                                        

-5( م ع)

3-5  

دعم 

البحوث 

 العلمية

والنشر 

الدولى 

 وحوافز 

 للمتميزين 

 0-5-3-5(  م ع)

معامل بحثية مطورة 

 ومعتمدة

وضع   0-0-5-3-5(  م ع)

خطة لدعم المراكز البحثية 

 الموجودة بالكلية
                                        

إنشاء   5-0-5-3-5(  م ع)

مراكز بحثية أخرى وفقا 

 الحتياجات سوق العمل
                                        

قياس   3-0-5-3-5(  م ع)

مردود هذه المراكز على 

 تطوير البحث العلمي

                                        

 5-5-3-5(  م ع)

المشاركة فى 

المؤتمرات اإلقليمية 

 والدولية

وضع  0-5-5-3-5(  م ع)

خطة لدعم االشتراك فى 

 المؤتمرات الدولية والعالمية
                                        

إقامة   5-5-5-3-5(  م ع)

مؤتمرات علمية وثقافية 

 عالمية
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 (اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكار: الغاية الثانية )جية الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتي

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 4-5( م ع)

تطبيق 

أخالقيات 

البحث 

العلمي 

وحماية 

الملكية 

الفكرية 

 بالكلية 

-5( م ع)

4-0 

إنشاء 

وتفعيل 

لجنة 

أخالقيات 

بحث ال

العلمي 

والملكية 

الفكرية 

 بالكلية

 0-0-4-5(م ع)

تطبيق أخالقيات 

 البحث العلمي

تشكيل    0-0-0-4-5(م ع)

لجنة لمتابعة نشر ثقافة 

 أخالقيات البحث العلمي
                                        

نشر    5-0-0-4-5(م ع)

آليات عمل اللجنة بدليل 

طالب الدراست العليا 

 صفحة االلكترونيةوال

                                        

   3-0-0-4-5(م ع)

إستخدام برنامج 

authenticate  لكشف

 االنتحال العلمي

                                        

عمل   4-0-0-4-5(م ع)

دليل عن أخالقيات البحث 

العلمي واعتماده واالعالن 

الداخلية  عنه لكافة االطراف

 والخارجية
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 (اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكار: الغاية الثانية )الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 سيوطجامعة أ -كلية الطب البشرى 

  

 5-0-4-5( م ع)

لجنة الملكية الفكرية 

 معتمدة ومفعلة

تشكيل   0-5-0-4-5( م ع)

وتدريب لجنة حماية الملكية 

 الفكرية

                                        

نشر   5-5-0-4-5( م ع)

آليات عمل اللجنة بدليل 

طالب الدراسات العليا 

 والصفحة االلكترونية

                                        

 3-0-4-5( م ع) 

توفير دليل 

الممارسات 

األخالقيات للبحث 

العلمي على أن 

يكون هذا الدليل 

متاحاً لجميع 

األطراف الداخلية 

والخارجية 

 للمؤسسة

   0-3-0-4-5( م ع) 0  

تشكيل أعضاء من فريق 

لجنة أخالقيات البحث العلمي 

والملكية الفكرية إلعداد 

 دليلال

                                        

اعتماد   5-3-0-4-5( م ع) 

الدليل واالعالن عنه ومتابعة 

 تفعيله
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 (العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكار اإلرتقاء بمنظومة الدراسات: الغاية الثانية )الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 2-5(  م ع)

تعظيم 

االستفادة 

وتطوير 

الموارد 

المادية 

المتاحة 

للبحث 

العلمي 

 باالكلية

(  م ع)

5-2-0 

إنشاء 

شبكة 

معلوماتية 

عن 

المعامل 

واألجهزة 

العلمية 

بالكلية 

وربطها 

وحدة ب

المعامل 

واألجهزة 

العلمية 

بالجامعات 

 المصرية 

 0-0-2-5( م ع)

قاعدة بيانات 

بالمعامل واألجهزة 

العلمية بالكليات 

 محدثة

تصميم   0-0-0-2-5( م ع)

بطاقةبيانات للمعامل 

 واألجهزة بالكليات
                                        

تحميل    5-0-0-2-5( م ع)

عامل واألجهزة بيانات الم

 على موقع الكلية والجامعة
                                        

تحديث    3-0-0-2-5( م ع)

بيانات المعامل واألجهزة 

 سنوياً 

                                        

 5-0-2-5( م ع)

إنشاء شبكة اتصال 

بين األقسام العلمية 

والمعامل المركزية 

 الجامعة بكليات

  0-5-0-2-5( م ع)

 ITاالستعانة بخبراء وحدة 

لعمل مواقع األلكترونية 

اتصال بين االقسام 

العلميةوالمعامل المركزية 

 بالكليات عن طريق االنترنت

                                        

األعالن  5-5-0-2-5( م ع)

عن المواقع على موقع 

 الكليات
                                        

 

 

 

 

 

 



 

14. 
 

 

 (اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكار: الغاية الثانية )الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 6-5(  م ع)

ربط البحث 

العلمي 

بإحتياجات 

 المجتمع 

(  م ع)

5-6-0 

بحوث 

تطبيقية 

مشتركة 

مرتبطة 

باحتياجا

ت 

 المجتمع

 0-0-6-5( م ع)

أولويات محددة 

للبحث العلمي بالكلية 

بما يتناسب مع 

 إحتياجات المجتمع

دعوة   0-0-0-6-5( م ع)

الجهات الحكومية وغير 

حكومية للقاء بالجامعة 

 لمناقشة مشاكل المجتمع

                                        

تشكيل    5-0-0-6-5( م ع)

لجنة للمشروعات البحثية 

 لمناقشة مشاكل المجتمع

                                        

تحديد     3-0-0-6-5( م ع)

أولويات المجتمع من 

 البحوث
                                        

 5-0-6-5(  م ع)

فاقيات مفعلة مع إت

 القطاعات الخدمية

   0-5-0-6-5(  م ع)

تكوين فريق عمل لالتصال 

والتواصل مع القطاعات 

 الخدمية

                                        

دعوة    5-5-0-6-5(  م ع)

مسئولي المؤسسات الخدمية 

للندوات والمؤتمرات 

وحلقات المناقشة التى تقوم 

 ة مستمرةبها الكلية بصور

                                        

 3-0-6-5(  م ع)

وضع نظام لتسويق 

 البحوث العلمية

انشاء    0-3-0-6-5(  م ع)

مركز لتسويق البحوث 

 بالكلية
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 (اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكار: الثانية  الغاية)الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 7-5(  م ع)

دعم وتطوير 

اصدار 

المجلة 

العلمية 

للكلية ورقيا 

 والكترونياً 

(  م ع)

5-7-0 

اصدار 

مجلة 

علمية 

محكمة 

دوليا 

 ورقيا 

رونوالكت

 يا

 0-0-7-5(  م ع) 

الوصول بالمجلة 

العلمية للكلية إلى 

مستوى إقليميى 

 وعالمي مقبول 

   0-0-0-7-5(  م ع) 

تصميم واستضافة موقع 

ألكترونى للمجلة طبقا 

 لمقاييس المجالت العالمية

                                        

   5-0-0-7-5(  م ع) 

 ISSNللحصول على 

 األلكترونية للمجلة للنسخة

                                        

   3-0-0-7-5(  م ع) 

التقيد بوضع أرقى المعايير 

الدولية بخصوص قواعد 

 النشر والطباعة والتحكيم

                                        

تبادل    4-0-0-7-5(  م ع) 

المجلة مع الجامعات 

 عربية والعالميةاإلقليمية وال
                                        

نشر    2-0-0-7-5(  م ع) 

أبحاث المجلة على شبكة 

 المعلومات العالمية
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 (ط بين الكلية والمجتمع تعميق التراب: الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

األهداف 

 التكتيكية 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 األنشطة والمهام المستهدف المبادرة

  1-3( م ع)

تطوير خطط 

وبرامج 

خدمة 

المجتمع 

لتحقيق رضا 

األطراف 

 المستفيدة 

-1-3( عم )

1 

أنشطة و 

برامج 

مستمرة من 

الكلية لخدمة 

 . المجتمع 

-1-3( م ع)

خطة  1-1

لخدمة 

المجتمع 

وتنمية البيئة 

المحيطة 

محدثة 

ومفعلة 

 .ومعلنة

وضع خطة  1-1-1-1-3( م ع)

سنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

بناء على دراسة احتياجات المجتمع 

 .المحيط

                                        

اعتماد الخطة  2-1-1-1-3( م ع)

ونشرها على موقع الجامعة 

 .وتفعليها

                                        

اعداد تقرير  3-1-1-1-3( م ع)

نصف سنوى يناقش فى مجلس الكلية 

 .عن تنفيذ الخطة

                                        

استبيانات  4-1-1-1-3( م ع)

دورية لقياس رضا الجهات المعنية 

عن األنشطة المنفذة واتخاذ اجراءات 

 .تصحيحية بناء علي االستبيانات

                                        

-1-3( م ع)

قوافل  1-2

طبية تثقيفية 

وخدمية 

للمجتمع 

المحيط 

 ..مفعلة

وضع خطة  1- 2-1-1-3( م ع)

ء على دراسة زمنية للقوافل بنا

احتياجات المجتمع المحيط مع تدعيم 

القوافل النوعية لحل مشكالت محددة 

 .فى أماكن معينة

                                        

اعداد تقرير  2- 2-1-1-3( م ع)

ربع سنوى عن ماتم تنفيذه فى 

 .الخطة

                                        

عمل استبيانات  3- 2-1-1-3( م ع)

دورية لقياس رضا المجتمع المدنى 

عن أداء الكلية فى القوافل وخدمة 

 .المجتمع
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 (تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع : الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -البشرى كلية الطب 

  

 

وضع خطة لتنفيذ  4- 2-1-1-3( م ع)

األجراءات التصحيحية المقترحة بناء 

على تحليل تنائج االستبيانات ووضع 

 .آلية لمتابعة تنفيذها

                                        

-1-3( م ع)

1-3 

خطة مفعلة 

للتوعية 

بأنشطة 

خدمة 

المجتمع 

 .والبيئة

وضع خطة 1-3-1-1-3( م ع)

 .للتوعية بأنشطة خدمة المجتمعية
                                        

اعداد تقرير  2-3-1-1-3( م ع)

نصف سنوى عن ما تم انجازه من 

أنشطة الخطة بالكلية يتم عرضه 

ومناقشته فى لجنة شئون خدمة 

 .المجتمع وتنمية البيئة

                                        

تحديث أنشطة  3-3-1-1-3( م ع)

خطة التوعية بالموقع االلكترونى 

 .بالجامعة بصفة دورية

                                        

عقد ندوات  4-3-1-1-3( م ع)

وورش وعمل ومؤتمرات عن 

 .المشاكل المجتمعية وحلولها

                                        

طباعة ونشر  5-3-1-1-3( م ع)

كتيبات وأدلة ومطويات وملصقات 

 .عن خدمة المجتمع

                                        

تطوير مكتب  6-3-1-1-3( م ع)

 .االتصال واإلعالم بالكلية
                                        

-1-3(م ع)

مقرر 1-4

مفعل 

للمشاركة 

 .المجتمعية

تعديل الئحة 1-4-1-1-3(م ع)

برامج البكالوريوس الضافة مقرر 

اختياري المشاركة المجتمعية 

 .واعتماد الالئحة  المعدلة

                                        

توصيف المقرر 2-4-1-1-3(م ع)

الجيد واعتماده والبدء فى تدريس 

 .المقرر
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 (تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع : الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 2-3( م ع)

تحقيق 

التكامل 

والمشاركة 

بين الجامعة 

والمجتمع 

للمساهمة فى 

الخدمات 

 .المختلفة

-2-3(م ع)

1 

التوسع فى 

لشراكات ا

واالتفاقيات 

المجتمعية 

وزيادة 

التمثيل 

بالمجالس  

واللجان 

المختلفة 

 .بالكلية

-2-3( م ع)

1-1 

مشاركة 

فعالة 

لألطراف 

المجتمعية 

فى 

اجتماعات 

مجالس الكلية 

وأنشطتها 

 .المختلفة

اعداد قاعدة 1-1-1-2-3(م ع)

بيانات تشمل جميع األطراف 

المجتمية ذات الصلةلتسهيل التواصل 

 .هممع

                                        

عقد مؤتمر سنوى 2-1-1-2-3(م ع)

 .يتم دعوة المستفيدين إليه
                                        

ملتقيات دورية . 3-1-1-2-3(م ع)

لرجال األعمال والمستفيدين 

ومقابالت مباشرة وتوجيه دعوات 

األعمال لألطراف المجتمعية ورجال 

والمستفدين من المجتمع المحيط فى 

اجتماعات المجالس الحاكمة واللجان 

وأنشطتها المختلفة وعرض ومناقشة 

جميع القضايا بمشاركتهم وأخذ 

 .مقترحاتهم

                                        

-2-3( م ع)

1-2 

شراكات 

جديدة مفعلة 

ودعم 

الشراكات 

القائمة محليا 

وأقليميا 

 . ودوليا

تشكيل فريق من  1-2-1-2-3(م ع)

قيادات الكلية المختلفة والمستشفيات 

الجامعية وبعض قيادات المؤسسات 

االستثمارية وعقد لقاءات دروية 

لوضع التصورات عن إمكانية 

ومجاالت التعاون بين الكلية وتلك 

 .المؤسسات

                                        

التوسع فى  2-2-1-2-3(م ع)

الشراكات االقليمية والدولية مع 

المؤسسات العملية والتعليمية 

 .الخدمية واالستثمارية

                                        

المتابعة  3-2-1-2-3(م ع)

 .المستمرة لتنفيذ للبرامج المقترحة
                                        

إلعالن عن ا 4-2-1-2-3(م ع)

 . الخدمات المقدمة
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 (تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع : الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 

 

-2-3( م ع)

1-3 

لجنة مفعلة 

لمكافحة 

الفساد 

 .الكليةب

متابعة أعمال  1-4-1-2-3( م ع)

اللجنة وتقرير ريع سنوى عن ما تم 

تنفيذه فى الخطة التنفيذية لمكافحة 

الفساد واتخاذ اجراءات تصحيحة 

 .بناء على التقرير المقدم

                                        

-2-3( م ع)

2 

تطوير 

الوحدات 

 ذات 

الطابع 

 . الخاص

-2-3( م ع)

2-1 

وحدات ذات 

طابع خاص 

مطورة تلبى 

احتياجات 

المجتمع 

وتساهم فى 

تنمية الموارد 

 .الذاتية

إنشاء قاعدة  1-1-2-2-3( م ع)

بيانات للوحددات ذات الطابع 

الخاص الموجودة بالكلية وتجهيزاتها 

 .والخدمات المقدمة بها

                                        

ديث اللوائح تح 2-1-2-2-3( م ع)

والهياكل للوحدات ذات الطابع الخاص 

 .وتطبيق المراقبة المالية عليها
                                        

وضع خطة  3-1-2-2-3( م ع)

زمنية المداد الوحدات باحتياجاتها 

لتطوير العمل بها والتسويق 

 .لخدماتها

                                        

تنمية مهارات  4-1-2-2-3( م ع)
القائمين على الوحدات ذات الطابع 

 .الخاص بصفة دورية
                                        

عمل استبيان  5-1-2-2-3( م ع)
دورى عن مدى رضا المستفيدين من 
الخدمة فى الوحدات واتخاذ اجراءات 

تصحيحية بناء على نتائج ووضع خطة 
 .سنويا  للتحسين 

                                        

وضع خطط التحسين  6-1-2-2-3( م ع)
 .واجراءات تصحيحية بناء على النتائج

                                        

قياس مردود  7-1-2-2-3( م ع)
تطوير الوحدات على العملية التعليمية 

 .والبحث العلمي والموارد الذاتية
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 (تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع : الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 3-3( م ع)

البحث 

 العلمي

-3(  م ع)

3-1 

المشاركة 

المجتمعية 

المتميزة فى 

عملية ال

التعليمية و 

البحثية 

 لخدمة البيئة

-3-3( م ع)

1-1 

وحدة مفعلة 

لتسويق 

 .األبحاث

انشاء وحدة  1-1-1-3-3( م ع)

 .لتسويق االبحاث التطبيقية بالكلية
                                        

متابعة تطبيق  2-1-1-3-3( م ع)

الخطط البحثية للكلية على أن تكون 

لببحوث خدمة المجتمع األولوية 

 .وحل مشكالت البيئة المحيطة

                                        

قاعدة بيانات  3-1-1-3-3( م ع)

 .محدثة دورية باألبحاث التطبيقية
                                        

-3-3( م ع)

1-2 

مشاركة 

فعالة 

للمؤسسات 

المجتمع 

لرفع 

مهارات 

ب الطال

 .العلمية

عقد اتفاقيات  1-2-1-3-3( م ع)

ومذكرات تفاهم بين الكلية مع 

مؤسسات المجتمع ورجال األعمال 

للمشاركة فى التدريب الميدانى 

للطالب واستحداث أماكن جديدة 

 .لتدريب الطالب

                                        

متابعة تنفيذ  2-2-1-3-3( م ع)

 .يبية فى الكلياتالببرامج التدر
                                        

-3-3( م ع)

1-3 

وحدة 

استشارات 

فنية 

متخصصة 

من أعضاء 

هيئة 

التدريس 

 .المتميزين

انشاء مركز  1-3-1-3-3( م ع)

 .استشارات بحثية  بالكلية
                                        

ة اعتماد الئح 2-3-1-3-3( م ع)

 .الوحدة االستشارات
                                        

األعالن عن  3-3-1-3-3( م ع)

 .أنشطة الوحدة
                                        

عمل تقارير  4-3-1-3-3( م ع)

سنوية عن أنشطة الوحدة المختلفة 

 (.فنية ومالية)
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 (تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع : الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

  

-3-3( م ع)

1-4 

خدمات 

مطورة 

لجذب رجال 

األعمال 

ومؤسسات 

المجتمع 

للتعاون مع 

 .الجامعة

تشجيع دعم  1-4-1-3-3( م ع)

 .األنشطة
                                        

عقد المؤتمر  2-4-1-3-3( م ع)

السنوى للكلية بمشاركة جميع 

الكليات ودعوة جميع األطراف 

 .المستفيدة فى المجتمع

                                        

-3-3( م ع)

1-5 

مركز 

متخصص 

ومجهز 

لألمراض 

 المهنية وطب

 .الصناعات

الموافقة على  1-5-1-3-3( م ع)

انشاء مركز متخصص ومجهز 

لألمراض المهنية وطب الصناعات 

 .اعتماد الئحة العمل بالمركز

                                        

تخصيص مكان للمركز  2-5-1-3-3( م ع)

 .وامداده بالتجهيزات الالزمة للعمل به
                                        

عقد مذكرات  3-5-1-3-3( م ع)

تفاهم مع المصانع وجهات العمل 

 .المختلفة لتفعيل العمل بالمركز

                                        

إعداد تقرير  4-5-1-3-3( م ع)

 .سنوى عن أنشطة المركز
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 (تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع : الغاية الثالثة ) دول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية الج

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 4-3( م ع)

حوكمة 

وجودة أداء 

المستشفيات 

 الجامعية

-4-3( م ع)

الخدمة  1

الطبية 

المتطورة 

وفق 

متطلبات 

معايير 

الجودة 

فيات بالمستش

الجامعية 

والتأهيل 

 . لإلعتماد

-4-3( م ع)

1-1 

وحدة مفعلة 

للجودة 

بالمستشفيات 

 .الجامعية

تخصيص مكان  1-1-1-4-3( م ع)

 .مجهز لوحدة الجودة بالمستشفى
                                        

وضع الئحة تنفيذية  2-1-1-4-3( م ع)

 .لوحدة الجودة بالمستشفى واعتمادها
                                        

وضع خطة  3-1-1-4-3( م ع)

سنوية للعمل بوحدة الجودة 

بالمستشفى ولجانها المختلفة 

 .واعتمادها وتفعيلها

                                        

عمل تقرير  4-1-1-4-3( م ع)

سنوى عن مدى تنفيذ الخطة السنوية 

للتحسين بناء  ووضع خطة سنوية

على االجراءات التصحيحة 

 .المقترحة بالتقرير

                                        

-4-3( م ع)

1-2 

سياسات 

وقواعد 

مطورة 

للتعامل مع 

 .المرضى

اعداد دراسة  1-2-1-4-3( م ع)

عن السياسات والقواعد العامة 

المتبعة فى المستشفيات طبقا لمعايير 

 .فياتاعتماد المستش

                                        

اعتماد  2-2-1-4-3( م ع)

السياسات وإعالنها على جميع 

األقسام واإلدارات وعلى الموقع 

 .االلكترونى للمستشفى

                                        

خطة معلنة  3-2-1-4-3( م ع)

ومفعلة لتدريب العاملين باألقسام 

 .عنية على السياسات المعتمدةالم

                                        

قياس رضا  4-2-1-4-3( م ع)

 .المستفدين من الخدمة
                                        

 

 



 

15. 
 

 

 (لكلية والمجتمع تعميق الترابط بين ا: الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

  

-4-3( م ع)

1-3 

ميثاق 

اخالقى 

محدث 

ومعلن 

ومفعل لجميع 

العاملين 

بالمستشفيات 

الجامعية 

والمستفدين 

 .من الخدمة

تحديث ميثاق  1-3-1-4-3( م ع)

لألخالقيات والممارسات المهنية 

لجميع العاملين بالمستشفى 

 .ةوالمستفدين من الخدم

                                        

  

االعالن عن  2-3-1-4-3( م ع)

الميثاق على موقع الكلية وبواسطة 

 .ملصقات ومطويات وكتيبات

                                        

  

اعداد خطة  3-3-1-4-3( م ع)

زمنية للتوعية ببنود الميثاق لجميع 

الجامعية  العاملين بالمستشفيات

 –فنيين  –تمريض  –أطباء )

 (.عمال –اداريين 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. 
 

 (تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع : الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

  

-4-3( م ع)

1-4 

أقسام مطورة 

لخدمة 

 .المرضى

 العصبية

 والنفسية

 والمسالك

 والرمد 

ومركز 

 السكر

خطة زمنية  1-4-1-4-3( م ع)

لتوفير احتياجات األقسام المختلفة 

بناء على الدراسة المعدة بواسطة 

الكلية عن األجهزة والمعدات 

المتوفرة بأقسام المستشفى فى الوقت 

لعمل الحالى واحتياجاتها لتطوير ا

 .بها واعتمادها

                                        

تطوير مستشفى  2-4-1-4-3( م ع)

االصابات والطوارس وأقسام رعاية 

الحاالت الحرجة والعيادات 

 .الخارجية

                                        

انشاء وحدات  3-4-1-4-3( م ع)

دة وح)متخصصة للرعاية المرضى 

وحدة تأهيل ذوى -الصم والبكم 

 ( االحتياجات الخاصة

                                        

-4-3( م ع)

1-5 

وحدة مطورة 

ومفعلة 

لمكافحة 

 .العدوى

تشكيل لجنة  1-5-1-4-3( م ع)

مسئولة عن مكافحة العدوى 

 .بالمستشفى

                                        

وضع السياسات  2-5-1-4-3( م ع)

واالجراءات الالزمة لمكافحة 

 .العدوى واعتمادها ومتابعة تطبيقها

                                        

امداد األقسام  3-5-1-4-3( م ع)

بالتجهيزات الالزمة لمكافحة 

 .العدوى

                                        

ن عن االعال 4-5-1-4-3( م ع)

وسائل مكافحة العدوى عن طريق 

كتيبات وملصقات ومطويات 

 .وندوات توعية
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 (تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع : الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 

 

 

تطوير وحدة  5-5-1-4-3( م ع)

 .التعقيم المركزى
                                        

-4-3( م ع)

1-6 

وحدة مفعلة 

إلدارة 

األزمات 

والكوارث 

 .بالمستشفى

تفعيل وحدة  1-6-1-4-3( م ع)

إدارة األزمات والكوارث بالمستشفى 

وإعداد وتجهيز المكان المخصص 

 .للوحدة بالمستشفى

                                        

  

اعداد دليل عن  2-6-1-4-3( م ع)

مواجهة األزمات المحتملة متضمناً 

مخاطر التعامل مع األجهزة الطببية 

واألدوية ذات الطابع الحرج 

 .واعالنه

                                        

  

تدريب أفراد  3-6-1-4-3( م ع)

لى السيناريوهات المحتملة الوحدة ع

 .وطرق التعامل معها

                                        

  

تدريب جميع  4-6-1-4-3( م ع)

العاملين بالمستشفى على طريقة 

التعامل مع األزمات والكوارث 

 .المحتملة

                                        

-4-3( م ع)  

1-2 

خطة صيانة 

 مفعلة

ومستمرة 

للمرافق 

واألجهزة 

 .الطبية

تشكيل فريق  1-2-1-4-3( م ع)

صيانة يتكون من مهندسين وفنيين 

 .وعمال

                                        

  
تدريب الفريق  2-2-1-4-3( م ع)

 .على أعمال الصيانة المطلوبة
                                        

  

اعداد خطة  3-2-1-4-3( م ع)

دورية لصيانة األجهزة والمنشأت 

وتشتمل على مواجهة حاالت 

 .الطوارس
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 (تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع : الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 ة أسيوطجامع -كلية الطب البشرى 

  

 

 

اعداد تقرير  4-2-1-4-3( م ع)

شهرى عن حالة األجهزة والمرفقات 

والمتابعة المستمرة من الجامعة 

 . للتقارير

                                        

  

-4-3( م ع)

1-. 

هيكل 

تنظيمى 

محدث 

للمستشفيات 

 .الجامعية

تحديث الهيكل  1-.-1-4-3( م ع)

ت واستحداث التنظيمى للمستشفيا

الوحدات الجديدة بما يواكب تطوير 

 .اداء المستشفيات

                                        

  
اعتماد الهيكل  2-.-1-4-3( م ع)

 .التنظيمى المحدث واعالنه وتفعيله
                                        

  
-4-3( م ع)

1-. 

توصيف 

وهيفى 

محدث 

وشامل 

لجميع 

لعاملين ا

 .بالمستشفيات

تحديث  1-.-1-4-3( م ع)

التوصيف الوهيفى للعاملين 

 .بالمستشفى

                                                 

  

طبع كتيبات عن  2-.-1-4-3( م ع)

التوصيف الوهيفى المحدث واعالنه 

 .وتفعيله

                                        

  

متابعة اعداد  3-.-1-4-3( م ع)

بطاقات الوصف الوهيفى ومتابعة 

 .وتنفيذ العمل بها
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 (تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع : الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 أسيوطجامعة  -كلية الطب البشرى 

  

 

-4-3( م ع)

قيادة  1-13

قادرة على 

وضع 

السياسات 

واتخاذ 

القرارات, 

تتببنى فكر 

 .التطوير

تحديث  1-13-1-4-3( م ع)

وتطببق قواعد آليات الختيار قيادات 

المستشفيات مشتملة قيادات الوحدات 

ذات الطابع الخاص واعتمادها 

 واعالنها

                                        

  

وضع خطة  2-13-1-4-3( م ع)

تدريبية بناء على دراسة لتحديد 

االحيتاجات التدريبية لتنمية مهارات 

القيادات االدارية وتأهيل مجموعة 

من أعضاء هيئة التدريس المرشحين 

 .لتولى المناصب القيادية

                                        

  
-4-3( م ع)

نظام  1-11

لتبادل 

معلومات ال

 يوفر الشفافية

اتاحة البيانات  1-11-1-4-3( م ع)

الورقية وااللكترونية للمستفيدين فيما 

 .ال يخالف القانون

                                        

  

اعالن  2-11-1-4-3( م ع)

قرارات مجلس ادارة المستشفيات 

 .على الموقع االلكترونى

                                        

-4-3( م ع)  

وحدة  1-12

مفعلة 

لتكنولوجيا 

المعلومات 

بالمستشفيات 

 .الجامعية

تخصيص  1-12-1-4-3( م ع)

مكان مجهز لوحدة تكنولوجيا 

المعلومات وامدادها بالكوادر 

 .البشرية الالزمة للعمل

                                        

  

ميكنة  2- 12-1-4-3( م ع)

 –الطبية )الدارات المختلفة ا

 (.االدارية

                                        

  
توفير عدد  3- 12-1-4-3( م ع)

 .الحواسيب االلية الالزمة
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 (يق الترابط بين الكلية والمجتمع تعم: الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

  

 

 

التعاقد مع  4- 12-1-4-3( م ع)

شركة متخصصة لتوفير التطبيقات 

الالزمة فى مجال نظم المعلومات 

 .الطبية واإلدارية

                                        

  

تدريب  5- 12-1-4-3( م ع)

ى استخدام نظم العاملين عل

المعلومات والبرمجيات الالزمة 

لميكنة األعمال االدارية ووالتواصل 

بين األقسام المختلفة وادارة الكلية و 

 .الجامعة

                                        

  

إستكمال  6- 12-1-4-3( م ع)

البنية التحتية لشبكة المعلومات 

 . المستشفى

                                        

  

-4-3( م ع)

آليات  1-13

شفافة 

لمساءلة 

والمحاسبة 

 .والمتابعة

اعداد دراسة  1-13-1-4-3( م ع)

عن وضع آليات المساءلة والمحاسبة 

الفنية  –األكاديمية )للكوادر البشرية 

 .بالمستشفى واعتمادها( اإلدارية –

                                        

  

نشر هذه  2-13-1-4-3( م ع)

االليات بعد توثيقها من قبل مجلس 

 . الكلية

                                        

-4-3( م ع)  

خطة  1-14

تدريبية لرفع 

مهارات 

العاملين 

بالمستشفيات 

 .الجامعية

اعداد دراسة  1-14-1-4-3( م ع)

 .لتحديد االحتياجات التدريبية
                                        

  

وضع خطة  2-14-1-4-3( م ع)

تدريبية بناء على الدراسة واعتمادها 

 .وأعالنها وتفعيلها

                                        

  

البدء فى تنفيذ  3-14-1-4-3( م ع)

البرامج واعداد تقرير سنوى عن ما 

 .تم تنفيذه فى الخطة

                                        

. 
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 (تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع : الغاية الثالثة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

  

 

 

قياس أثر  4-14-1-4-3( م ع)

 .مردود التدريب لجميع الفئات
                                        

  

-4-3( م ع)

1-15 

مستشفيات 

جامعية 

معتمدة طبقا 

لمعايير 

اعتماد 

 .المستشفيات

التقدم  1-15-1-4-3( م ع)

للحصول على االعتماد واستيفاء 

 .الملف الخاص بذلك

                                        

  

-4-3( م ع)

تنوع  2

الخدمات 

الصحية 

 . التخصصية

-4-3( م ع)

2-1 

تشفيات مس

تخصصية 

مجهزة 

لخدمة 

المجتمع 

 .المحيط

الموافقة على  1-1-2-4-3( م ع)

بناء مستشفيات متخصصة لتقديم 

خدمة متميزة وعمل الرسم الهندسى 

 للمستشفيات والبدء باالنشاءات 

                                        

  

اعداد دراسة  2-1-2-4-3( م ع)

ات جدوى عن األجهزة و المعد

الطبية والتجهيزات الالزمة 

للمستشفيات ووضع خطة زمنية 

المداد المستشفيات بها طبقا بعد 

 .انتهاء كل مرحلة انشائية

                                        

  

اعتماد اللوائح  3-1-2-4-3( م ع)

الداخلية للعمل بالمستشفيات والهياكل 

التنظيمية واإلدارية للعمل بها 

ديد الشروط التى سيعمل من وتح

 .خاللها األطباء والقوى العاملة

                                        

  
بدء العمل  4-1-2-4-3( م ع)

 .بالمستشفيات التخصصية
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 (ضمان جودة األداء المؤسسى والتطوير المستمر والتنمية المستدامة : الرابعة  الغاية) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

األهداف 

 التكتيكية 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 األنشطة والمهام المستهدف المبادرة

 0-4( م ع ) 

حوكمة الداء 

 المؤسسى

(  م ع ) 

4-0-0 

معايير 

اختيار 

القيادات 

وقياس  

األداء 

 للكوادر 

 البشرية 

 0-0-4( م ع ) 

معايير شفافة 

الختيار القيادات 

 معتمدة  

 ومعلنة

وضع   0- 0-0-0-4( م ع ) 

مقترحات خاصة بتحديث  معايير 

اختيار القيادات االكاديمية 

 واالدارية

                                        

تشكيل    5-0-0-0-4( م ع ) 

لجنة من خالل مجلس الكلية 

لتحليل محتوى وتقدير شفافية 

المعايير المحدثة الختيار 

القيادات فى ضوء القوانين 

 واللوائح  والوضع الراهن 

                                        

عمل  3-0-0-0-4( م ع ) 

الع استبيان الكتروني إلستط

آارء القيادات األكاديمية 

واإلدارية حول مقترك معايير 

اختيار القيادات األكاديمية و 

 اإلدارية

                                        

تحليل   4-0-0-0-4( م ع ) 

ومناقشة نتائج االستبيان 

 وعرضها على مجلس الكلية
                                        

االعالن   2-0-0-0-4( م ع ) 

عن المعايير على الموقة 

 اإللكتروني للكلية بعد اعتمادها

                                        

المتابعة   6-0-0-0-4( م ع ) 

الدورية لمدى اإللتزا م بتطبيق 

المعايير عند اختيار القيادات 

 األكاديمية واإلدارية

                                        

 5-0-0-4( م ع ) 

مقاييس شفافة 

لتقييم أداء 

 الكوادر 

 البشرية

تشكيل .  0-5-0-0-4( م ع ) 

لجنة من قبل مجلس الكلية 

إلعداد مقاييس تقييم أداء نوعية 

للكوادر البشرية وفقما 

 للمتطلبات الو يفية
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 (ضمان جودة األداء المؤسسى والتطوير المستمر والتنمية المستدامة : الغاية الرابعة ) فيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية الجدول الزمني لتن

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 

  

اإلعالن   5-5-0-0-4( م ع ) 

 عن المقايييس بعد اعتمادها
                                        

المتابعة  3-5-0-0-4( م ع ) 

الدورية لمدى اإللتزام بتطبيق 

مقاييس تقييم األداء ووضع آلية 

معتمد  ومعلنة  لتلقي الشكاوي 

 والتقويم المستمر

                                        

-4( م ع ) 

0-5 

نظم شفافة 

للمساءلة 

والمحاسبة 

وآليات 

فعالة 

 للمتابعة

-5-0-4( م ع ) 

0 

ات شفافة آلي

للمساءلة 

والمحاسبة 

 والمتابعة

تشكيل    0-0-5-0-4( م ع ) 

لجنه من مجلس الكلية وأساتذة 

من كلية الحقوق لتحديث  

ووضع الصياغة النهائية  آلليات 

شفافه وموضوعية للمساءلة 

والمحاسبية للكوادر البشرية 

( اإلدارية -الفنية -األكاديمية)

 الكلية وإدارتها

                                        

تنظيم     5-0-5-0-4( م ع ) 

ندوات ولقاءات تثقيفية للكوادر 

البشرية بالكلية للتعريف  بآليات 

المساءلة والمحاسبة والمتابعة 

 قبل اعتمادها

                                        

اإلعالن   3-0-5-0-4( م ع ) 

ادها عن هذه اآلليات بعد اعتم

 من قبل مجلس الكلية

                                        

-4( م ع ) 

0-3 

قياس  

الرضا 

 الو يفي

-3-0-4( م ع ) 

0  

مقاييس 

موضوعية 

لقياس الرضا 

 الو يفي

تشكيل    0-0-3-0-4( م ع ) 

لجنة من مجلس الكلية لمراجعة 

وتقييم وتحديث  مقاييس الرضا 

 ةالو يفى للكوادر البشري

                                        

اإلعالن   5-0-3-0-4( م ع ) 

عن مقاييس الرضا الو يفي 

على الموقع اإللكتروني للجامعة 

 بعد اعتمادها
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 (ضمان جودة األداء المؤسسى والتطوير المستمر والتنمية المستدامة : الغاية الرابعة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

   

عمل   3-0-3-0-4( م ع ) 

استبيان الكتروني وورقي 

الستطالع آارء أصحاب 

المصلحة من األكادميين 

 والفنييين واإلدارييين

                                        

المتابعة  4-0-3-0-4( م ع  )

المستمرة ووضع اجراءات 

تصحيحية بناء على نتائج قياس 

 الرضا الو يفى سنويا

                                        

 5-4( م ع ) 

تنمية لمهارت 

وقدرات 

الموارد 

 البشرية

(  م ع ) 

4-5-0 

برامج 

تدريبية 

لتنمية 

 قدارت 

 الموارد 

 . البشرية

-5-4(  م ع ) 

0-0 

استحداث برامج 

تدريبية لتنمية 

قدارت الموارد 

البشرية في 

ضوء 

احتياجاتهم 

المهنية  

 ومتطلبات 

 الو يفة

تحديد  0-0-0-5-4(  م ع ) 

 االحتياجات التدريبية 

 (.  اإلدارية -الفنية -األكاديمية)
                                        

اعداد   5-0-0-5-4(  م ع ) 

لخطة التدريبية واإلعالن عنها ا

 بعد اعتمادها

                                        

تنفيذ   3-0-0-5-4(  م ع ) 

 الخطة التدريبية
                                        

قياس   4-0-0-5-4(  م ع ) 

 اثر التدريب
                                        

المتابعة   2-0-0-5-4(  ع  م) 

الدورية للخطة التدريبية وفق 

المستجدات الخطة االستراتيجية 

والتطوارت العالمية في 

 التخصصات المختلفة 

                                        

-5-4(  م ع ) 

0-5 

بناء قدرات 

متميزة من هيئة 

التدريس للبرامج 

 المستحدثة

حديد  ت 0-5-0-5-4(  م ع ) 

 االحتياجات التدريبية الالزمة
                                        

اعداد   5-5-0-5-4(  م ع ) 

الخطط التدريبية واإلعالن عنها 

تنفيذ الخطط .ج . بعد اعتمادها

 التدريبية

                                        



 

16. 
 

 (ضمان جودة األداء المؤسسى والتطوير المستمر والتنمية المستدامة : الغاية الرابعة ) ة االستراتيجية الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخط

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى 

 

  

قياس   3-5-0-5-4(  م ع ) 

 اثر التدريب
                                        

المتابعة   4-5-0-5-4(  م ع ) 

التدريبية وفقا  الدورية للخطط

لمستجدات الخطة االستراتيجية 

والتطورات العالمية في هذه 

 التخصصات

                                        

(  م ع ) 

4-5-5 

تنمية 

كوادر 

قيادية 

ادارية من  

أوائل 

الخريجين 

 بالجامعة

-5-4(  م ع ) 

5-0 

تحديد 

اإلحتياجات 

التدريبية ألوائل 

 الخريجين

حصر    0-0-5-5-4(  م ع ) 

بأعداد أوائل االخريجين وفقا 

للتخصت والو يفة المعينين 

عليها والدوارت التدريبية التي 

 تلقوها

                                        

اعداد   5-0-5-5-4(  م ع ) 

خطط تدريبية وفقا لإلحتياجات 

المطلوبة وطبقا لجدول  زمني 

 محدد واالعالن عنها بعد

تنفيذ الخطة . 0اعتمادها   

قياس اثر . 5التدريبية      

المتابعة الدورية . 3التدريب    

 للخطط التدريبية    

                                        

 3-4( م ع ) 

التطور الشامل 

والتقييم 

المستمر ألداء 

 الجهاز اإلداري

-4( م ع ) 

3-0 

تطوير 

الهياكل 

التنظيمية 

ة واإلداري

لتواكب 

المتغيرات 

 الحديثة

-3-4( م ع )  

0-0 

هياكل تنظيمية  

وادارية للكلية 

ووحداتها 

 . متطورة

تشكيل  0- 0-0-3-4( م ع )  

لجنة من األساتذة المختصين في 

علم اإلدار ة والتنظيم لدارسة 

احتياجات الهياكل التنظيمية 

واإلدارية للتطوير في ضوء 

 المعايير المرجعية

                                        

وضع خطة  5- 0-0-3-4( م ع )  

 تطوير الهياكل التنظيمية واإلدارية
                                        

االعالن   3- 0-0-3-4( م ع )  

عن خطة التطوير بعد اعتماد 

 مجلس الكلية
                                        

المتابعة   4- 0-0-3-4(  م ع) 

الدورية لتنفيذ خطة تطوير الهياكل 

 التنطيمية واألدارية
                                        



 

16. 
 

 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى  (ضمان جودة األداء المؤسسى والتطوير المستمر والتنمية المستدامة : الغاية الرابعة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

  

 

تعميم   2- 0-0-3-4( م ع ) 

 الدليل على اإلدارات
                                        

-3-4( م ع )  

0-5 

توصيف  و يفى 

محدث وشامل 

لجميع العاملين 

بالهياكل 

 التنظيمية 

 واإلدارية

متابعة    0-5-0-3-4( م ع )  

ت التوصيف  دورية لتطبيق بطاقا

 الو يفي 

                                        

تشكيل   5-5-0-3-4( م ع ) 

لجنة لوضع دليل  شامل 

للتوصيف  الو يفى لجميع 

العاملين بالهياكل التنطيمية 

واإلدارية طبقا  لمتطلبات 

 الجامعة ووفقا للوائح والقوانين

                                        

  4-4(  م ع ) 

دعم إدارات 

الجودة 

والتطوير 

والمتابعة 

إلعتماد الكلية 

 والمعامل

(  م ع ) 

4-4-0 

تأهيل 

الكلية 

لتجديد 

االعتماد 

 االكاديمي  

 وادارات 

الكلية 

للحصول  

على شهادة 

ISO 

9001  

-4-4(  م ع ) 

0-0 

استكمال تأهيل 

إدارات الكلية 

للحصول على 

  ISOشهادة 

5118 /9110 

 وما يستجدأ

تحديد    0-0-0-4-4(  م ع ) 

متطلبات ادارات الكلية لتطبيق 

في ضوء  ISO9001معايير 

تحليل الفجوة  بين الوضع 

الحالي ومتطلبات معايير 

ISO9001 

                                        

تتوعية   5-0-0-4-4(  م ع ) 

و تدريب الكوادر البشرية 

 . ISO9001 بادارات الكلية على

المراجعة الداخلية لنظام . ج  

ISO9001 

                                        

المراجعة  3-0-0-4-4(  م ع ) 

الخاريجية للجهة المانحة لشهادة 

ISO9001   

                                        

 5-0-4-4( م ع ) 

استمرارية 

اجراءات المتابعة 

لقدرة الدورية ل

الموسسية 

والفاعلية التعليمية  

والتقديم .في الكلية

لتحديث اعتماد 

 الكلية 

تشكيل   0-5-0-4-4( م ع ) 

الفريق  اإلداري  والتنفيذي  

 للوحدة

                                        

وضع   5-5-0-4-4( م ع ) 

الئحة تنفيذية تحدد أنشطة 

الوحدة  ورؤيتها ورسالتها 

هدافها و اعتمادها الإلعالن وأ

 عنها
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 جامعة أسيوط -كلية الطب البشرى  (ضمان جودة األداء المؤسسى والتطوير المستمر والتنمية المستدامة : الغاية الرابعة ) الجدول الزمني لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 

 

 

 

وضع آليات   3-5-0-4-4( م ع ) 

 الجامعةللتواصل مع ادارات كليات 
                                        

-4- 4( م ع )  

تأهيل  0-3

إدارات الكليات 

للحصول على 

  ISOشهادة 

5118 /9110 

 أومايستجد

تحديد   0-3-0-4- 4( م ع ) 

متطلبات ادارات الكلية لتطبيق 

في ضوء  ISO9001معايير 

حليل الفجوة  بين الوضع ت

الحالي و متطلبات معايير 

ISO9001 

                                        

توعية    5-3-0-4- 4( م ع ) 

و تدريب الكوادر البشرية 

بادارات الكليات على 

ISO9001 

                                        

   3-3-0-4- 4( م ع ) 

. خلية لنظام  المراجعة الدا

ISO9001 

                                        

   4-3-0-4- 4( م ع ) 

المراجعة الخاريجية للجهةا 

 ISO9001لمانحة لشهادة

                                        

-4( م ع ) 

تأهيل  4-5

المعامل 

 لإلعتماد

-5-4-4( م ع ) 

استيفاء   0

متطلبات  إعتماد 

معامل ال

الطبية

ISO15189   

التعاقد  0- 0-5-4-4( م ع ) 

مع شركة استشارية لتأهيل 

 المعامل 

                                        

إجتياز  5- 0-5-4-4( م ع ) 

 اختبار الكفاءة والحرفية
                                        

معايرة  3- 0-5-4-4( م ع ) 

 األدواتاألجهزة و
                                        

تدريب  4- 0-5-4-4( م ع ) 

 الكوادر البشرية
                                        

التقدم   2- 0-5-4-4( م ع ) 

 للمجلس الوطنى لألعتما
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 السياسات المرشدة للكلية -9

خدمااة المجتمااع وتنميااة ,البحااث العلمااى,وجااد  سياسااات متنوعااة للكليااة تشااتمل علااى سياسااات لجوانااب التعلاايم والااتعلم ت

تنمية الموارد المالية محاددة وواضاحة وذلاك لتحقياق رساالة الكلياة ورؤيتهاا والوصاول بمساتوى خاريج الكلياة إلاى ,البيئة

 .المحلى واإلقليمىالمستوى المالئم لتحسين الوضع التنافسى على المستوى 

ومن ثم تخصص الكلية لجاان محاددة تخاتص برسام سياساات كال مان هاذه القطاعاات كلجناة تطاوير المنااهج والمقاررات 

وأيضاً لجان منبثقة من مجلس الكلية كلجنة شئون التعليم والطالب ولجنة الدراسات العليا والبحوث ولجنة خدمة المجتماع 

 .وحدة ضمان الجودةوتنمية شئون البيئة باألضافة إلى 

 

 :تراعى الكلية عند صياغة السياسات مايلى

  يااتم عاارض ومناقشااة هااذه السياسااات مااع األطااراف المختلفااة داخاال الكليااة وتتمثاال هااذه األطااراف فااى قيااادات اكاديميااة

 وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين وطالب وأعضاء ممثلين للمؤسسات الصحية 

 ت ماان خااالل نشاارها باألقسااام العلميااة وموقااع الكليااة والمااؤتمرات العلميااة للكليااة ياتم العماال علااى نشاار مختلااف السياسااا

 .واألقسام العلمية وملتقيات الخريجين

  يتم وضع خطط لتنفيذ السياسات من خالل مجموعة من اآلليات الالزمة لضمان تطبيق هذه السياساات مان خاالل إدارة

 .الكلية ورؤساء األقسام اإلدارية

 اجعاة سياساتها بشاكل دورى كال سات سانوات لتنفياذ الخطاة اإلساتراتيجية علاى نحاو جياد وللتوافاق ماع تقوم الكلية بمر

 .المتطورات المعاصرة وحاجات المجتمع المحلى وتعمل على تطويرها وتحديثها

 

 السياسات العامة للكلية

 سياسات الكلية فى دعم الطالب والخريجين  9-0

 :سياسات القبول  1-1-.     

 .المراجعة المستمرة وتحديث لقواعد قبول وتحويل الطالب بما يتناسب مع موارد الكلية -1         

 .العمل على زيادة أعداد الطالب الوافدين -2    

 :سياسات الدعم الطالبى  1-2-.    

 تفعيل ومثالية نظم الريادة العلمية للطالب  -1        

 .يب الدعم واإلرشاد الطالبىتحقيق زيادة كمية وكيفية ألسال  -2        

 .دعم وتحسين كفاءة األنشطة الطالبية -3        

 :سياسات دعم الخريجين  1-3-.    

 .دعم وتفعيل خدمات الكلية للخريجين -1       

 .المتابعة المستمرة ألداء الخريجين فى سوق العمل  -2       

 .الخريجين  اإلرتباط التعليمى واإلجتماعى المستمر مع -3       

 سياسات الكلية فى مرحلة البكالوريوس 9-5

 :المعايير األكاديمية  2-1-.    

 . وقياس تحققها m NARS)معايير األكاديمية القياسية القومية تفعيل الممارسات التى تضمن تطبيق  -1       

 :توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية  2-2-.    
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 .المستمر من توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية القوميةالتحقق  -1       

التحديث الدورى لتوصيف البرامج التعليمية ومقرراته الدراسية وفقاً للتطورات الحديثة ومتطلبات ساوق العمال ونتاائج  -2       

 .المراجعة الداخلية والخارجية

 لتعلمسياسات الكلية فى مجال التعليم وا  2-3-.    

 :إستراتيجية للتعليم والتعلم( أ )  2-3-.        

التطااوير المسااتمر ألساااليب وطاارق التعلاايم والااتعلم وفقاااً إلسااتراتيجية واضااحة ومالئمااة ومحدثااة فااى ضااوء نتااائج  -1          

 ( 5)ملحق. المراجعة الدورية

 :عتها للتغلب على مشكالت التعليمتعزيز وتفعيل أساليب وطرق التعليم والتعلم ومتاب( ب )  2-3-.       

- : تطوير نظم وأساليب التدريس من خالل  -1

 .تنوع أساليب التدريب إلكساب الطالب المعلومات والمهارات واإلتجاهات  -أ

 (.التعليم االلكتروني : مثال )التركيز على أساليب التعلم الذاتى والنشط  -ب

عليتها فى التغلاب علاى الظواهرالسالبية مثال الادروس الخصوصاية وغيااب متابعة عملية التعليم والتعلم لضمان فا -ج

 .الطالب وتضخم المعرفة على حساب المهارات واإلتجاهات 

التاادرج فااى تحقيااق تكاماال رأسااى وأفقااى بااين التخصصااات والعلااوم الطبيااة المختلفااة مااع ربااط العلااوم األساسااية  -2

 .بتطبيقاتها اإلكلينيكية والعملية 

 .لمبكر على المهارات اإلكلينيكية األساسية والتعامل مع المرضى التدريب ا -3

 .  التركيز على مهارات حل المشكالت الصحية بمستوياتها المختلفة فى جميع مراحل التعليم  -4

التوسع فى التدريب الميدانى للطالب وفق توصيف محدد ومعتمد  وتقييمه مان االطاراف المختلفاة بماا يتوافاق ماع  -5

 .ت سوق العملمتطلبا

 .تعميم التدريب العملى واإلكلينيكى بنظام المجموعات الصغيرة -6

 .تعظيم اإلستفادة من األماكن المتاحة للتدريب خاصة فى المستشفيات الجامعية -2

 .تحسين جودة الكتاب الجامعى الصادر من الكلية والتوسع من إستخدام المراجع العالمية -.

 .ئة التدريس والهيئة المعاونة  فى تدريب الطالب وتقديم الدعم األكاديمىاإلستفادة من أعضاء هي -.

 .تم تفعيل نظام التعليم اإللكترونى للطالب -13

 :اساليب التقويم ( ج )  2-3-.       

فى ضاوء ( 6)تطوير وتحديث أساليب ونظم تقويم الطالب وفقاً إلستراتيجية واضحة ومالئمة ومحدثة       ملحق  -1

  -:لجودة ونتائج المراجعة الدورية  وذلك من خالل تبنى وتطويرمعايير ا

 مبادىء عامة ومعايير مرجعية لتقييم طالب كلية الطب. 

 التقييم وكيفية إختيار األدوات واألساليب. 

 بناء وإعداد األنواع المختلفة من اإلمتحانات. 

 اللجان والمجالس الخاصة باإلمتحانات. 

  (.متحاناتاإل) إجراء وإدارة التقييم 

  قدر اإلمتحانات وجدولتها(Amount and Scheduling of examination.) 

 نظام وضع الدرجات. 
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 التغذية الراجعة للطالب(Student feedback.) 

 تنمية قدرات وتدريب أعضاء هيئة التدريس. 

 اللغة المستخدمة فى الدراسة والتقييم. 

  (.اإلمتحانات)تنظيم التقييم 

 لخارجى للمقررالتقييم الداخلى وا. 

  اإلمتحانات اإللكترونية. 

 .تطوير نظام إدارة اإلمتحانات لتحقيق مزيد من الشفافية واإلنضباط والجودة -2

 :التسهيالت المطلوبة للتعليم والتعلم ( د )  2-3-.      

 .زيادة الموارد المخصصة للتعليم والتعلم وتعظيم اإلستفادة منها -1

 .ت وتسيهالت وأماكن التدريب اإلكلينيكى والعملىتحديث وتطوير إمكانيا -2

 

 سياسات الكلية فى مرحلة الدراسات العليا   9-3

التحااديث الاادورى لتوصاايف الباارامج التعليميااة ومقرراتااه الدراسااية ولوائحهااا وفقاااً لمعااايير أكاديميااة محااددة  والتطااورات  -

 .ئج المراجعة الداخلية والخارجية الحديثة ومتطلبات سوق العمل مع اإلستفادة المستمرة من نتا

 (.2)ملحق. التحقق المستمر من توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية -

تطوير وتحديث أساليب ونظم تقويم طالب الدراسات العليا وفقاً إلستراتيجية واضحة ومالئمة ومحدثاة فاى ضاوء معاايير  -

- :وذلك من خالل تبنى وتطوير. ( .)الجودة ونتائج المراجعة الدورية ملحق

 مبادىء عامة ومعايير مرجعية لتقييم طالب كلية الطب. 

 التقييم وكيفية إختيار األدوات واألساليب. 

 بناء وإعداد األنواع المختلفة من اإلمتحانات. 

 اللجان والمجالس الخاصة باإلمتحانات. 

  (.اإلمتحانات) إجراء وإدارة التقييم 

 تها قدر اإلمتحانات وجدول(Amount and Scheduling of examination.) 

 نظام وضع الدرجات. 

 التغذية الراجعة للطالب(Student feedback.) 

 تنمية قدرات وتدريب أعضاء هيئة التدريس. 

 اللغة المستخدمة فى الدراسة والتقييم. 

  (.اإلمتحانات)تنظيم التقييم 

 التقييم الداخلى والخارجى للمقرر. 

 .اس وتحسين مستوى رضا طالب الدراسات العليااإللتزام  بقي -

 .التعريف ببرامج الدراسات العليا المتاحة بالكلية والعمل على زيادة الدرجات العلمية الممنوحة -

 .تسهيل ونشر إجراءات التسجيل واإلشراف وفقاً لسياسة معلنة للمتابعة وتقييم هذة اإلجراءات -
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 لعلمىسياسات الكلية فى مجال البحث ا 9-4

 .اإللتزام بخطة موثقة ومعلنة للبحث العلمى وفقاً لرسالة الكلية والعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها* 

  -:من خاللرفع الكفاءة الكمية والكيفية لإلنتاج البحثى الصادر من الكلية * 

شاار فااى الاادوريات العالميااة تحسااين نوعيااة األبحاااث العلميااة المقدمااة ماان أعضاااء هيئااة التاادريس بالكليااة وزيااادة الن*  

 .والقومية المتميزة

إعتماد سياسة لترشيد اإلنفاق من ميزانية البحث العلماى تقاوم علاى تشاجيع التنافسايه وضامان اإلساتفادة مان األبحااث * 

 .المدعمة مالياً فى مجالى التطبيق العملى والنشر الدولى

المقدمة للمرضى وكذلك " العالجية -التشخيصية -الوقائية" ة اإلهتمام بالمجاالت التى تساعد فى تحسين الخدمة الطبي* 

 .مجاالت الحفاه البيئة وخدمة المجتمع

 

 -:إعطاء األولوية لألبحاث فى المجاالت االتية* 

1- Decreasing disabilities, morbidity and mortality resulting from traumatic Injures. 

2- Screening and early detection of common and serious diseases.  

3- Introduction of evidence - based, cost effective management strategies in common  

   health problems. 

4- Infection control and hospital acquired infection. 

5- Decreasing maternal and perinatal morbidity and mortality. 

6- Family planning and population growth problems.  

7- Basic researches that may lead to possible / definite improvment in health services and  

solving the above problems. 

 تشجيع األبحاث األكلينيكيةClinical trials "   "واألبحاث     يق ذات المواصفات الجيدة وكذلك أبحاث التدف

 Pure"وترشيد األبحاث األكاديمية    Clinical audits and systematic reviews ""المرجعية المنهجية 

basic researches   ." 

   العمل على زيادة ميزانية البحث العلمى عن طريق التوسع فى التعاون مع الجامعاات والمؤسساات الدولياة واإلقليمياة

 .دنى وشركات األدويةومؤسسات المجتمع الم

   تشجيع األبحاث المشتركة بين األقسام وخاصة بين األقسام األكاديمية واألقسام األكلينيكية وكذلك األبحااث المشاتركة

 .مع الكليات 

  تعظيم اإلستفادة من البحث العلمى فى تعليم طالب البكالوريوس والدراسات العليا. 

  للبحث العلمى زيادة وترشيد الموارد المالية المتاحة. 

  تطوير وتعظيم اإلستفادة من األنشطة العلمية التى تقوم بها الكلية ودعم األنشطة ذات الصالت األقليمية والدولية. 

 سياسات الكلية فى مجال خدمة المجتمع 9-2

o التحديث  المستمر لخطط وبرامج الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتفعيلها من خالل: -

 ة الطالب وأعضاء هيئة التدريس فى برامج خدمة المجتمعزيادة مساهم. 

  قياس وتقييم دورى لرضاء سوق العمل والمجتمع عن إداء الكلية فى المجتمع. 

  التطوير المستمر للخدمة الصحية المقدمة من المستشفيات الجامعية. 

  تفعيل تعاون الكلية مع جهات المجتمع المختلفة. 

 تنمية الموارد البشرية سياسات الكلية فى مجال 9-6
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  إدارية   –أكاديمية " اإللتزام بنظام وآليات محدده لتنمية قدرات ومهارات جميع الموارد البشرية بالكلية." 

 إدارية –اكاديمية " اإللتزام بنظام وآليات محدده لتقيم وترقية جميع الموارد البشرية بالكلية." 

 إدارية –اكاديمية " ى  لجميع الموارد البشرية بالكليةالعمل على قياس وتحسين مستوى الرضى الوهيف." 

 سياسات الكلية فى مجال تنمية الموارد المالية والمادية 9-7

  زيادة عدد الوحدات ذات الطابع الخاص و المراكز الطبية المتخصصة وذلك للوصاول لمساتوى كفاياة الماوارد المالياة

 .ستراتيجيةالسنوية لتحقيق الرسالة والغايات واألهداف اال

 العمل على جلب الطالب الوافدين فى برامج البكالوريوس والدراسات العليا. 

  الحرص على كفاية ومالءمة المبااني, وتاوفير المساتوى المالئام مان النظافاة والمنااخ الصاحى لهاذه المباانى والمرافاق

 .العامة والخاصة, مع وضع خطة لصيانة المبانى والتسهيالت التعليمية

 تسهيالت المادية لممارسة األنشطة الطالبية من خالل مصادر التمويل الذاتىتوفير ال. 

 توفير األجهزة والمعدات والمعامل المالئمة ألداء العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع. 

 توفير وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات. 

 دام المواردوضع أنظمة للمراجعة والرقابة الدورية على استخ. 

 تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتنمية الموارد الذاتية. 

 العمل على زيادة المساهمة المجزية من المستفيدين من الخدمة. 

 سياسات الكلية فى مجال تطوير الهيكل التنظيمى وجهازها اإلدارى ونمط القيادة والحوكمة 8 -9

   لزيادة فاعلية فى إدارة أنشطة الكلية ومتابعتهااإللتزام بمراجعة الهيكل التنظيمى للكلية وتحديثة. 

  نشر وتبنى النمط الديمقراطى والشفافية فى مستويات القيادة المختلفة بالكلية. 

  تطوير ودعم مساهمة المجالس الرسمية فى إتخاذ ومتابعة القررات المتعلقة بالتعليم والتعلم. 

  حقوق الملكية الفردية والنشرتطبيق كافة الممارسات التى تدعم إلتزام الكلية ب. 

  التأكد من تطبيق الممارسات العادلة وعدم التمييز فى جميع سياسات وقررات الكلية. 

  توفير وإتاحة كافة المعلومات عن الكلية وأنشطتها وقرراتها بشفافية كاملة. 

  معالتطوير المستمر إلستراتيجية الكلية خاصة فى التعليم والبحث العلمى وخدمة المجت. 

   تطوير الهيكل التظيمى للكلية بصفة دورية لتعزيز قدرته على اإلستجابة للمتغيرات واإلزمات وتحديد األولويات. 

  إنشاء نظام متطور للمعلومات والتوثيق الرسمى. 

  تطوير قواعد وآليات اإللتزام باإلخالقيات المهنية فى جميع ممارسات وأنشطة الكلية ومستشفياتها الجامعية. 

 سياسات الكلية فى مجال ضمان الجودة  9-9

  زيادة الدعم المادى واإلدارى والمعنوى إلدارة نظم الجودة الداخلية. 

 المراجعة المستمرة لتحديث وتفعيل نظم التقويم المؤسسى وإدارة الجودة بالكلية. 

  دعم وتحسين سياسات الكلية فى إحداث التغيير المطلوب والتعامل مع مقاومته. 

  ل على تحسين الوضع التنافسى للكلية خاصة فى مجال سوق العمل للخريجيينالعم. 

 تطوير أداء قيادة الكلية فى التقييم المستمر والتطوير المؤسسى. 

  مراجعة وتفعيل آليات مستمرة لتحليل وتعظيم اإلستفادة من التقويم الذاتى للكلية. 
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 آليات التنفيذ والمراقبة -01

  لسياساتآليات مراجعة ا 1 -13

- :خطة المراجعة الدورية والتحديث لسياسات الكلية فى التعليم والتعلم -0

 (.دورة تخريج دفعة من البرامج األكاديمية ) سنوات  6يتم مراجعة سياسات الكلية فى مجاالت التعليم والتعلم مره كل  -

علم من قبل لجنة شئون التعليم يتم استطالع رأى مجالس االقسام بخصوص مقترحاتهم لتحديث سياسات التعليم والت -

اراء , والطالب بالكلية وذلك بناءا على االمتحانات واالستبيانات الموجهة للطالب واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 .الخارجى بصفة نصف سنوية –المراجعيين الداخلى 

على هذه النتائج يتم تحديث تقوم اللجنة بدراسة مقترحات االقسام ثم عرضها ومناقشتها فى مجلس الكلية وبناء  -

 .سياسات التعليم والتعلم

 .يتم اعتماد السياسة المحدثة من مجلس الكلية -

 :خطة المراجعة الدورية والتحديث لسياسات الكلية فى مجال البحث العلمى -5

 .سنوات 6يتم مراجعة سياسات البحث العلمى مرة كل  -

سياسات البحث العلمى بالكلية مع تعديل لهذه السياسات بناء على  تقوم لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية بمراجعة -

 .المتغيرات فى البيئة الداخلية والخارجيةبصفة سنوية 

تقوم لجنة الدراسات العليا و البحوث  باستطالع اراء األقسام العلمية بخصوص التحديث فى سياسات البحث العلمى  -

 ,وضع النص المستحدث فى صيغته النهائيةثم دراسة هذه المقترحات و, بالكلية سنوياً 

 .يتم اعتماد سياسات الكلية فى مجال البحث العلمى المستحدثة من مجلس الكلية -

 خطة المراجعة الدورية والتحديث لسياسات الكلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة -3

 .سنوات 6تتم المراجعة كل  -

 ( .سنوية )بمتابعة تنفيذ هذه السياسة بصفة دورية تقوم لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -

يتم تشكيل لجنة للقيام بدراسة لتحديد االحتياجات المجتمعية واستقصاء رأى ومدى رضا المستفيدين من الخدمات التى  -

 ( .سنوياً ) تقدمها الكلية وعن مستوى الخريج ومدى توافق مستواه مع متطلبات سوق العمل بصفة دورية 

ة شئون خدمة المجتمع بدراسة المقترحات وتعديل سياسة الكلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة طبقاً تقوم لجن -

 .لهذه المقترحات

 .يتم اعتماد سياسة الكلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة من مجلس الكلية -

 :ةخطة المراجعة الدورية والتحديث لسياسات الكلية فى مجال الموارد المالي -4

 .سنوات 6تتم المراجعة كل  -

تشكل لجنة للموارد المالية موثقة من مجلس الكلية بمراجعة السياسات المالية طبقا للتغيرات فى البيئة الداخلية  -

 ( .سنوياً ) والخارجية بسفة دورية 

 .بناء على التغيرات يتم تعديل السياسات المالية ووضعها فى صياغتها النهائية -

 عة ومراقبة الخطة التنفيذيةآليات متاب 2 -13

 .تتولى لجان وحدة ضمان الجودة إعداد آليات لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية وفقاً لمؤشرات المتابعة والتقييم  -0

 .تتولى الجهات المسئولة عن التنفيذ إعداد تقرير فنى سنوى عن األنشطة المطلوبة ومدى اإلنجاز  -2

 .دة ضمان الجودة التى تتولى إعداد تقرير سنوى مجمع يعرض على مجلس الكلية ترفع التقارير الفنية إلى وح -3

تتولى الجهات المسئولة عن التنفيذ إعداد تقرير سنوى يوضح معدل اإلنجاز فى األنشطة وكذلك مدى تحقق األهداف  -4

دة بالكلية بإعداد تقرير سنوى التكتيكية لكل هدف إستراتيجى وفقاً لمؤشرات المتابعة والتقييم وتقوم وحدة ضمان الجو

 . مجمع يعرض على مجلس الكلية 
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 (0)ملحق 

 بيان بجوائز السادة أعضاء 

  هيئة التدريس بالكلية

 

 تاريخ الحصول نوع الجائزة القسم الو يفة االسم م

أمراض النساء  أستاذ  محمود فهمى فتح هللا/ د.أ 0

 والتوليد

  ميدالية الجامعة الذهبية -

جائزة اإلنجازات المتميزة فى مجال  -

 أمراض النساء والتوليد

 جائزة الريادة فى مجال السكان -

 جائزة األمم المتحده للسكان  -

5112 

5116 

 

5118 

 

5119 

أستاذ غير  أحمد محمد مندور/ د1أ 5

 متفرغ

 0997 الدولة التقديرية في العلومجائزة  الطفيليات

جائزة الدولة التشجيعية في العلوم  - الفارماكولوجيا أستاذ  عادل عبد الودود جمعة/ د1أ 3

 الطبية

 جائزة جامعة أسيوط للتميز العلمي  

0996/

0997 

0998/

0999 

في العلوم  جائزة الدولة التشجيعية - العصبية والنفسية أستاذ  إيمان محمد حسين خضر / د1أ 4

 الطبية والتكنولوجيا

 جائزة التميز العلمي لجامعة أسيوط -

جائزة الدوله للتفوق العلمى فى  -

 العلوم الطبيه  

5110 

5113 

5101 

 

5105 

 5111 د الطحالوى  -جائزة أ - الباثولوجيا أستاذ  فاطمة أحمد محمود بداري/ د 2

 جائزة التميز العلمي بجامعة أسيوط - ظامجراحة الع أستاذ جالل الدين زكى سعيد / د1أ  6

جائزة الدوله التقديريه فى العلوم  -

 الطبيه 

درجة نائب رئيس جراحة العظام  -

 العالمية 

5111/

5110 

5119 

5113/

5114 

 

حاصل على أفضل بحث  - التوليد والنساء أستاذ أيمن محمد حسين شعماس/ د1أ   7

International JOB/Gyn 

5110/

5115 

/5110 جائزة التميز العلمي  - الجهاز الهضمي أستاذ أحمد مدحت نصر يعقوب/ د1أ 8

5115 

جائزة الدولة التشجيعية في العلوم  - العصبية والنفسية أستاذ  وفاء محمد أحمد فرغلي / د1أ 9

 الطبية 

5110/

5115 

أستاذ  مصطفى أحمد مصطفى حمد / د1أ 01

 مساعد

عن مؤتمر جائزة أحسن بحث  - جراحة عامة

 الجهاز الهضمي والكبد

5115 

أستاذ  محمد محمود ثابت الشاذلي/ د1أ 00

 مساعد

جراحة التجميل 

 والحروق

براءة اختراع آلة واقي األوعية  -

الدموية من مكتب براءة االختراع 

 بألمانيا

جائزة أفضل بحث جراحي أجنبي  -

 بألمانيا بمؤتمر العلوم البيئية

تمر جائزة أحسن بحث في مؤ -

الجمعية المصرية لجراحة التجميل 

 في القاهرة

منحة الهيئة األلمانية للتبادل  -

يورو  51111العلمي وقدرها 

 لصالح أبحاث قسم جراحة التجميل 

5111 

 

5110 

 

5115 

 

5113/

5114 

 

5113 
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عضوية الهيئة العلمية للمؤتمر  -

العالمي الرابع عشر للجراحات 

 الدقيقة بهونج كونج

مقرر ومدرب ورشة عمل  -

بالمنظار  الجراحات الميكروسكوبية

 بالجامعة الصينية بهونج كونج

شهادة تقدير في المؤتمر الذي عقد  -

 بجامعة تميشوارا برومانيا  

5113/

5114 

 

5112 

 Who'sاالنضمام إلي موسعة - التوليد والنساء أستاذ طارق خلف الحسيني / د1أ 05

Who in Medicine and 

Healthcare  وذلك النجازاته

 العلمية المتميزة

جائزة برناد بارون ن الكلية الملكية  -

 المراض النساء والتوليد بلندن

عبد الفتاك يوسف فى / د.جائزة أ -

مجال التوليد وأمراض النساء لعام 

5119 

5110/

5115 

 

5116 

لكية ألمراض جائزة من الكلية الم - التوليد والنساء أستاذ  أحمد محمد على أحمد / د1أ 03

النساء والتوليد بلندن 

Menopause travel Award 

 عن الهرمونات التعويضية

5110/

5115 

طارق مرسى عبد هللا / د1أ 04

 الجمال 

 5113 جائزة الدولة التشجيعية  - جراحة العظام أستاذ

أستاذ  محمود رزق عبد الواحد / د1أ 02

 مساعد

كية جائزة األكاديمية األمري - الباثولوجيا

 ألمراض الخصوبة

5113/

5114 

أحسن بحث على مستوى  - أمراض الصدر مدرس  صفاء محمد مختار وافى/ د1أ 06

الجمهورية في المسابقة السنوية 

للجمعية المصرية ألمراض الصدر 

 (المركز األول )والتدرن

5113/

5114 

أستاذ  محمد علي بديوى/د1أ 07

 مساعد

ألوربية ألطفال حائزة الجمعية ا - التوليد والنساء

األنابيب وعلم الساجنة  وذلك 

أثناء مؤتمر الجمعية األوربية 

 المنعقد فئ مدريد

جائزة أحسن بحث مصور مقدم  -

بمؤتمرات الجمعيه األمريكيه 

للصحه اإلنجابيه عام 

5110،5115 

      ،5113،5118 

جائزة أحسن بحث مؤتمر جمعية  -

المحيط الهادى األمريكيه للصحه 

 5115اإلنجابيه 

جائزة أحسن بحث مؤتمر الجمعيه  -

 5115األمريكيه للصحه اإلنجابيه

جائزة أحسن بحث مؤتمر الجمعيه  -

 5115األمريكيه لجراحى التكاثر

جائزة األساتذه من الجمعيه  -

األمريكيه للصحه اإلنجابيه 

5119 

جائزة  الدكتور عبد الحميد  -

5113 
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 5101شومان فى العلوم الطبيه 

حة جائزة التميز العلمى بجرا -

المنا ير من الجمعيه األمريكيه 

 5119لجراحة المنا ير 

جراحة التجميل  أستاذ   يوسف صالح حسن / د1أ 08

 والحروق

جائزة أحسن بحث في المؤتمر  -

السنوي لجمعية جراحة التجميل 

باالشتراك مع الجمعية الفرنسية 

 لجراحي التجميل واإلصالك  

5114 

يم أيهاب سعيد إبراه/ د 1أ 09

 الدسوقي 

 أستاذ  

 
 الفارماكولوجي

 
جائزة جامعة أسيوط للتميز العلمي  -

 في العلوم الطبية 

5114/

5112 

أستاذ  محمد عبد الرحمن أحمد/ د 51

 مساعد

جائزة سليمان حزين للتفوق  - العصبية والنفسية

 العلمي 

5112/

5116 

/5112 أحسن بحث جائزة  - المسالك البولية أستاذ هشام مختار حمودة/ د1أ 50

5116 

 5118 جائزة التميز العلمى جامعة أسيوط  - الكيمياء الحيويه أستاذ تحيه هاشم سليم/ د.ا 55

طب وجراحة  مدرس  محمد سعد عبد الرحمن / د 53

 العيون

جائزة الجمعيه الرمديه ألحسن  -

 بحث

5116 

ؤتمر جائزة أحسن بحث فى الم - الصدريه مدرس علياء محمد حسن / د 54

التاسع والعشرون للجمعيه األوربيه 

للحساسيه واألمراض المناعه لندن 

 المملكه المتحده

5101 

الباثولوجيا  أستاذ دعاء محمد سيد حسين. د.أ 52

 اإلكلينيكية

- Award for the best 

research in Oncology field. 

- Award for international 

publication of the year 

2009 from South Egypt 

Cancer. 

- Award for international 

publication of the year 

2010 from South Egypt 

Cancer. 

جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم  - 

 .الطبية

 .الطب المعلى وأمراض الدم- 

5119 

 

 

5101 

 

 

 

 

5100 

 

 

 

 

5100 

 

5103 

 5nd Best Oral•  امةالصحة الع مدرس أحمد محمد خير شبيب إبراهيم /د 56

Presentation, Inter 

Cultural aspects of Mental 

Disorders Egyptian vs. UK 

university students, who is 

more depressed? 

Heidelberg, Germany  فى

 .العلوم الطبية

5101 
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- Best Poster presentation 

Award, COMET  فى العلوم

 الطبية

 

- Best Poster presentation 

Award, International 

Congress of the Royal 

College of Psychiatrists 

 

- Visitor’s Best 

Poster Prize 

, Award

Postgraduate 

Research Showcase 

 

 

 

5100 

 

 

 

5100 

 

 

 

 

 

5100 

 هبة محمد سعد الدين / أد  57

 

 

 أستاذ 

 

باء فوق الطبيب المثالي بنقابة االط - الهستولوجيا 

 سنه 02

 جائزة االبتكار في التعليم والتعلم  -

5105 

 

5103 

 

أستاذ  تحية هاشم سليم/ د.أ 58

 متفرغ 

جائزة الجامعة التقديرية فى مجال  - الكمياء الحيوية

 العلوم الطبية والصيدلة

5104/

5102 

الميكروبيولوجيا  مدرس هالل فؤاد حتة/ د 59

 والمناعة

 جائزة الجامعة الحسن رسالة -

 علمية دكتوراة

5104/

5102 

استاذ  أمانة اوسامة محمد/ د 31

 مساعد

سليمان حزين للتفوق / د.جائزة أ - الكمياء الحيوية

 العلمى فى مجال العلوم الطبية

محمد ممتاز / د.جائزة المرحوم أ  -

الصاوى فى مجال الطب المعملى 

من اكاديمية البحث العلمى 

 والتكنولوجيا

5104/

5102 

 

 

5104 

استاذ  ناهد أحمد على مخلوف/ د 30

 مساعد

طب المناطق 

الحارة والجهاز 

 الهضمى

الجائزة الثالثة فى اليوم العلمى  -

الثامن لكلية الطب الحسن 

 االبحاث العلمية والمنشورة

شهادة تقدير والجائزة الثالثة فى  -

احسن االبحاث العلمية المقدمة 

فى المؤتمر الرابع لطب المناطق 

 الحارة

 

5102/

5106 

 

 

 

5102/

5106 
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 (5)ملحق 

 بيـــــــــــــــان

 بعدد خريجي كليــة الطب من

 5102حتى دفعة سبتمبر  0966دفعة يونيه  

 

 سنة التخرج رقم الدفعة
 عدد خريجى العام

 اجمالى طبيبة طبيب

0 0966 43 04 27 

5 0967 44 06 61 

3 0968 62 56 90 

4 0969 95 48 041 

2 0971 003 34 047 

6 0970 082 69 524 

7 0975 020 48 099 

8 0973 53 3 56 

9 0974 048 27 512 

01 0972 029 20 501 

00 0976 067 20 508 

05 0977 513 40 544 

03 0978 502 45 527 

04 0979 098 60 529 

02 0981 543 72 308 

06 0980 589 87 376 

07 0985 307 007 434 

08 0983 539 006 322 

09 0984 500 056 337 

51 0982 592 066 460 

50 0986 557 049 376 

55 0987 584 057 400 

53 0988 509 071 389 

54 0989 029 009 578 

52 0991 021 003 563 

56 0990 037 013 541 

57 0995 036 003 549 

58 0993 041 057 567 

59 
0994 

033 007 521 

31 0992 076 001 586 

30 0996 047 018 522 
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35 0997 008 81 098 

33 0998 050 76 097 

34 0999 057 64 090 

32 5111 032 74 519 

36 5110 033 26 089 

37 5115 068 94 565 

38 5113 340 076 207 

39 5114 374 540 602 

41 5112 314 541 244 

40 5116 564 558 495 

45 5117 574 559 213 

43 5118 351 589 619 

44 5119 597 525 249 

42 5101   250 

46 5100 308 593 615 

47 5105 369 348 707 

48 5103 569 576 242 

49 5104 028 098 326 

21 5102 043 512 348 

 05223 4481 8173 اإلجمـالــى
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 التدريس ومعاونيهم باالقسام االكلينيكية بيان عددى باعداد السادة اعضاء هيئة( 3)ملحق 

 

 م

 

 القسم

عضو هيئة 

تدريس 

 متفرغ

 

 أستاذ

 

أستاذ 

 مساعد

 

 مدرس

 

مدرس 

 مساعد

 

 معيد

 3 51 06 3 01 02 الجراحة 0

جراحة االنف واالذن  5

 والحنجرة

9 05 2 8 04 3 

-  04 05 4 07 2 جراحة العظام 3

 4 04 9 7 02 9 جراحة المسالك البولية 4

 3 01 8 4 0 0 جراحة القلب والصدر 2

 0 6 6 3 5 5 جراحة االوعية الدموية 6

 5 6 4 4 3 5 جراحة التجميل 7

 5 6 8 4 5 3 جراحة المخ واالعصاب 8

 5 00 03 2 2 4 الطب الطبيعى والروماتيزم 9

 3 06 00 4 02 4 االمراض الصدرية  01

طب المناطق الحارة والجهاز  00

 الهضمى

4 04 6 7 00 3 

 0 8 01 6 6 4 االمراض الجلدية والتناسلية  05

 5 01 03 6 03 4 االمراض العصبية والنفسية 03

 8 53 03 04 03 00 الباثولوجيا االكلينيكية 04

 2 30 53 04 04 09 التخدير والعناية المركزة 02

 2 56 53 03 07 00 االمراض الباطنة  06

 3 00 02 3 4 5 ة طب القلب واالوعية الدموي 07

 3 07 07 4 57 02 امراض النساء والتوليد 08

 5 05 03 7 8 8 طب وجراحة العيون 09

 3 50 02 01 07 02 طب االطفال 51

 5 05 04 7 2 3 عالج االورام والطب النووى 50

 6 50 02 00 8 3 االشعة التشخيصية 55
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لتدريس ومعاونيهم باالقسام االكاديمية بيان عددى باعداد السادة اعضاء هيئة ا  (3)ملحق   

 

  م

 القسم 

عضو هيئة 

تدريس 

 متفرغ

 

 أستاذ

 

أستاذ 

 مساعد

 

 مدرس 

 

مدرس 

 مساعد

 

 معيد

 

0 

 

 

 الباثولوجيا 

 (علم االمراض ) 

 

01 

 

 

9 

 

7 

 

00 

 

4 

 

2 

 

5 

 

 

 الصحة العامة وطب المجتمع

 

01 

 

2 

 

8 

 

8 

 

6 

 

6 

 

 

3 

 

 الكيمياء الحيوية 

 

8 

 

7 

 

4 

 

05 

 

01 

 

6 

 

4 

 

الميكروبيولوجيا الطبية 

 والمناعة 

 

2 

 

9 

 

3 

 

06 

 

00 

 

7 

 

2 

 

 

 الطفيليات الطبية 

 

6 

 

4 

 

01 

 

7 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 الفسيولوجيا الطبية 

 (علم و ائف االعضاء )

 

6 

 

8 

 

9 

 

6 

 

3 

 

6 

 

7 

 

الطب الشرعى والسموم 

 االكلينيكية

 

2 

 

2 

 

8 

 

3 

 

6 

 

6 

 

8 

 

 الفارما كولوجيا الطبية

 

01 

 

4 

 

4 

 

02 

 

03 

 

6 

 

9 

 

 التشريح االدمى وعلم االجنة 

 

7 

 

4 

 

01 

 

6 

 

 

01 

 

8 

 

01 

 

 الهستولوجيا 

علم االنسجة وبيولوجيا )

 (الخلية 

 

5 

 

6 

 

8 

 

9 

 

2 

 

7 
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 (4 ملحق)م 5106 –م 5102بيان أعداد الطالب الذين تم قيدهم بالدراسات العليا والتخصصات المختلفة للعام الجامعى 

 (دكتوراة)
 م الدرجة العلمية العدد

 1  دكتوراة  الباثولوجيا 1

  2 دكتوراة  جراحة التجميل 2

  3 دكتوراة أمراض التخاطب 1

  4 دكتوراة أمراض الدم 1

  5 دكتوراة أمراض الكلي 4

  6 دكتوراة أمراض النساء و التوليد 2

  2 دكتوراة األشعة التشخيصية 11

  . راض الباطنةدكتوراة األم .

  . دكتوراة األمراض الجلدية و التناسلية وطب الذكورة 6

  13 دكتوراة األمراض الصدرية والتدرن 3

 11 دكتوراة االمراض العصبية 2

 12 دكتوراة االمراض النفسية 1

 13 دكتوراة الباثولوجيا اإلكلينيكية 2

 14 دكتوراة التخدير و العناية المركزة 6

 15 الجراحة العامة دكتوراة 6

 16 دكتوراة الصحة العامة و طب المجتمع 2

 12 دكتوراة الطب الشرعى و السموم اإلكلينيكية 1

 .1 دكتوراة الطب الطبيعي و الروماتيزم و التأهيل 3

 .1 دكتوراة الفسيولوجيا الطبية 1

 23 دكتوراة الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة 1

 21 يادكتوراة الهستولوج 2

 22 دكتوراة جراحة األوعية الدموية 1
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 23 دكتوراة جراحة العظام 13

 24 دكتوراة جراحة القلب و الصدر 1

 25 دكتوراة جراحة المسالك البولية و التناسلية 2

 26 دكتوراة طب األطفال .

 22 دكتوراة طب القلب و األوعية دموية 5

 .2 هضميدكتوراة طب المناطق الحارة و الجهاز ال 4

 .2 دكتوراة طب و جراحة العيون 2

 33 دكتوراة عالج األورام 2

 31 دكتوراة الطفيليات 1

 32 دكتوراة الكيمياء الحيوية 1

 33 دكتوراة األنف واألذن والحنجرة 3

 34 دكتوراة السمعيات 3

 35 دكتوراة الطب النووى 3

 36 دكتوراة التشريح 3

 32 يئىدكتوراة الطب المهنى والب 3

 .3 دكتوراة جراحة األطفال 3

 .3 دكتوراة جراحة المخ واألعصاب 3

أعداد الطالب الذين تم قيدهم بالدراسات العليا والتخصصات المختلفة للعام الجامعى   إجمالى 019

 (دكتوراة)م 5106 –م 5102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.. 
 

(ماجستير)  

 

 م الدرجة العلمية إجمالى

 1 ماجستير أمراض النساء و التوليد 57

 2 ماجستير األشعة التشخيصية 06

 3 ماجستير األنف و االذن و الحنجرة 7

 4 ماجستير االمراض الباطنة 09

 5 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة 08

 6 ماجستير االمراض الصدرية والتدرن 8

 2 ماجستير االمراض العصبية و النفسية 9

 . ماجستير الباثولوجيا 5

 . ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية 00

 13 ماجستير التشريح االدمى وعلم االجنة 0

 11 ماجستير الجراحة العامة 03

 12 ماجستير الطب الشرعى والسموم 0

 13 ماجستير الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل 2

 14 ماجستير الطب النووي 0

 15 ماجستير الطفيليات الطبية 0

 16 الفارماكولوجيا االكلينيكية ماجستير 0

 12 ماجستير الفسيولوجيا الطبية 0

 .1 ماجستير الهستولوجيا 0

 .1 ماجستير امراض الدم 3

 23 ماجستير امراض الكلى 7

 21 ماجستير جراحة التجميل و التكميل 0

 22 ماجستير جراحة العظام 59

 23 ماجستير جراحة المخ واالعصاب 5

 24 ة المسالك البولية والتناسليةماجستير جراح 3

 25 ماجستير طب األطفال 35

 26 ماجستير طب االسرة 5

 22 ماجستير طب القلب و األوعية الدموية 06

 .2 ماجستير طب المناطق الحارة و الجهاز الهضمي 8

 .2 ماجستير عالج األورام 2



 

1.. 
 

 

 

 

 

 

 33 يةماجستير فى الدراسات السكانية والصحة االنجاب 6

 31 ماجستير في طب القلب واألوعية الدموية 03

 32 ماجستير قسم الصحة العامة وطب المجتمع 4

 33 ماجستيرالتخدير و العناية المركزة الجراحية 51

 34 ماجستير طب الحاالت الحرجة 5

 35 ماجستير أمراض التخاطب 0

 36 ماجستير جراحة األوعية الدموية 5

 32 حة العيونماجستير طب وجرا 1

 .3 ماجستير السمعيات 1

 .3 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية 1

 43 ماجستير الميكروبيولوجى 1

أعداد الطالب الذين تم قيدهم بالدراسات العليا والتخصصات المختلفة للعام الجامعى   إجمالى 598

 (ماجستير)م 5106 –م 5102
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 (2)ملحق 

 ية التى حصلت عليها الكليةبيان بالمشاريع التطوير

 مركز زراعة االنسجة والبيولوجيا الجزيئية -

 

 (وحدة تشخيت وعالج االورام الموجه  -حدة الخاليا الجذعية)

  5104تم الحصول علي المشروع سنة  

الدكتور طارق  تم تشكيل مجلس ادارة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات والبحوث ونائب  رئيس مجلس االدارة االستاذ

 الجمال عميد كلية الطب ومدير المركز االستاذة الكتورة هبة محمد سعد الدين 

 اجراء اختبارات لتحديد انسب عالج لمرضى السرطان : اهداف  المركز

  (personalized cancer therapy)  وتم من خالل ذلك التعاقد مع بعض شركات االدوية ايضا تم اعتمادالمعمل الجراء

 حاليل الطبية الخاصة بالعالج علي نفقة الدولة  كبديل عن المعامل المركزية بالقاهرة الت

 تم التقدم للحصول على االعتماد الدولى للمعامل بعد اجتياز اختبار الكفائة والحرفية من المملكة المتحدة بنجاح  

 ريا يتم تدريبات عملية العضاء هيئة التدريس والطالب من خالل ورش عمل تتم دو

 كما يتم اجراء بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للتامين الصحى 

وبروتوكول تعاون مشترك مع معهد جنوب مصر لالورام كما تم اجراء بروتوكول تعاون مشترك مع الجمعية المصرية البحاث 

 ,خاليا المنشأ واخر مع قسم الباثولوجيا الجراحية 

عية وتشمل  غرف معقمة لفصل الخاليا الجذعية من انسجة الجسم المختلفة واجراء التجارب ملحق بالمركزوحدة الخاليا الجذ

السريرية علي المرضي في التخصصات المختلفة  و ايضا لفصل وحفظ خاليا دم الحبل السرى فى بنوك خاصة  واجراء 

 االختبارات الالزمة

, حفظ الخاليا الجذعيه : وحفظه , واختباره, ومعالجته, بل السرييهدف مشروع انشاء وحدة الخاليا الجذعية الى تجميع دم الح 

, وحفظه في بنوك, واختباره, ومعالجته, الطفالنا في بنك يعني االمان  من خالل  اتباع  المعايير العالمية لتجميع دم الحبل السري

 وتوزيعه وايضا  التقدم للحصول على االعتماد الدولى للمعامل  , واختياره

دف الى اجراء ابحاث علمية  فى مجال التطبيقات السريرية للخاليا الجذعية واستخدامها فى عالج االمراض المختلفة وايضا كما يه

 ابحاث فى مجال الخلل  الجينى فى االمراض المختلفة

ذعية والهندسة وايضا يتم تدريبات عملية العضاء هيئة التدريس والطالب من خالل ورش عمل تتم دوريا فى مجال الخاليا الج

 النسيجية 
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 مركز متميز لجودة الخدمات الصحية بمستشفيات جامعة أسيوط -

 م00/05/5104 :تاريخ التعاقد مع المشروع 

- :أهداف المشروع 

 مركز جودة متميز بالمستشفيات الجامعية -

 سيوطرفع كفاءه الكوادر الفنية واالدارية  بالخدمات الصحية فى مستشفيات جامعة ا -

 رفع كفاءه األجهزة والمعدات الطبية وخطة إلدارة األزمات والكوارث -

 عمل نظام للمراجعة الداخلية وقياس تحسين االداء -

 تطوير ادارة الصيدليات وعملية شراء و تخزين و صرف الدواء -

 ميكنة المعامل واألشعة -

 تحسين األداء لبرامج مكافحة العدوي -

 االعداد العتماد المستشفيات -

 (رئيس الجامعة) محمد عبد السميع / د .أ :المشروع  مدير

 أحمد محمد احمد مخلوف عميد الكلية/ د.أ:المدير التنفيذى للمشروع 

 أيمن خيرى/ د:نائب المدير التنفيذى للمشروع

 أربعة وعشرون شهراً  :مدة المشروع 

 محطات المعلومات وخدمة المرضى وتدريب الطالب -

 تطوعية على خدمات المستشفيات ال 

 م07/5/5104 :تاريخ التعاقد مع المشروع 

- :أهداف المشروع 

 .تدريب الطالب على العمل التطوعى والوصول به كجزء اساسى من العملية التعليمية -

 .توفير المعلومات اإلرشادية االساسية التى تساعد على سهولة االنتقال داخل المستشفيات الجامعية -

 .خدمة المجتمع وتنمية البيئةتعزيز المشاركة الطالبية فى  -

 .اكساب الطالب مهارات القيادة واالدراة -

 .تأهيل الطالب العداد وتنفيذ المشروعات الصغيرة -

 .  تعزيز فاعلية المشاركة الطالبية لتحقيق نظم جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالى -

 (عميد الكلية ) أحمد محمد أحمد مخلوف / د .أ :مدير المشروع 

 أحمد حسامى/ الطالب:ر التنفيذى للمشروع المدي

 ايمن خيرى/ د: مستشار المشروع

.تسعة أشهر :مدة المشروع 
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 مركز التميز العلمى بالتعليم الطبى  -

 م06/5/5104 :تاريخ التعاقد مع المشروع 

- :أهداف المشروع 

 .إنشاء وتجهيز وحدة تعليم طبى متميز كنواه لقسم تعليم طبى -

 .رنامج جديد لمرحلة البكالوريوس يتوافق مع المعايير الدولية وسوق العملإعداد وتنفيذ ب -

 .إستحداث وسائل واساليب للتعليم والتعلم لضمان اكتساب الطالب لمخرجات التعلم المستهدفة -

المعتمدة تطوير برامج الدراسات العليا بحسب الالئحة الجديدة النقاط المعتمدة وتقديم نموذج متميز لتطبيق نظام النقاط  -

 .لطاللب الدراسات العليا

 .إنشاء نظام مفعل للتعليم الطبى المستمر لخريجى الكلية -

 .تطوير الهيكل التنظيمى من غدارتى شئون الطالب والدراسات العليا والهيكل اإلدارى لوحدة التعليم الطبى  -

 .قنوات األتصال مع منظمات المجتمع والهيئات القومية واألكاديمية والدولية -

 .تعظيم مشاركة الطالب فى مجاالت التطوير المستمر بالمئسسات التعليمية -

 (عميد الكلية ) طارق عبد هللا الجمال  / د .أ :مدير المشروع 

 هبة محمد سعد الدين / د.أ:المدير التنفيذى للمشروع 

 أربعة وعشرون شهراً  :مدة المشروع 
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 دمركز التميز البحثى الطبى وبحوث وخدمات الكب -

 م06/5/5104 :تاريخ التعاقد مع المشروع 

- :أهداف المشروع 

األقسام و الكليات المختلفة داخل و خارج الجامعة و  يهدف المركز إلى العمل على تشجيع البحث العلمي بالتعاون مع -

لمواكبة التطور كذلك المنظمات والهيئات المحلية والدولية بما يخدم المجتمع بتقديم الخدمة العلمية والبحثية وذلك 

 .الهائل في أساليب البحث العلمي والتقنيات الطبية والعالجية

توفير كافة المساعدات البحثيه من األجهزة والمعدات واالختبارات والبيانات البحثية للباحثين لتسهيل عملية البحث  -

 . وذلك فى المجاالت الطبية والعالجية

حث العلمى الطبى والعالجى  على المستوي القومي و اإلقليمي والدولي القيام بعمل بحوث علمية متقدمة إلثراء الب -

 .لوضع كلية الطب وجامعة أسيوط في مكانة متميزة

 .من خالل القوافل الطبية وخدمات تنمية المجتمع  –الوعي الصحي  –تقديم الخدمات التثقيفية لزيادة   -

ة وتوثيق الروابط العلمية مع الجامعات والهيئات العلمية عقد المؤتمرات والندوات او غيرها وإصدار النشرات العلمي -

 . محلياً وعالمياً للتعريف بكل ما هو جديد فى مجال البحوث العلمية 

 . الحصول على مشروعات بحثية من الهيئات  المحلية والدولية  -

قابل رمزى فى إطار يقدم المركز فرصة إجراء المشروعات البحثية للراغبين فى إجرائها بالمركز وذلك نظير م -

 .توافقى مع مجلس اإلدارة 

 

 (عميد الكلية ) طارق عبد هللا الجمال  / د .أ :مدير المشروع 

 إيناس عبد المجيد ضيف/ د.أ:المدير التنفيذى للمشروع 

 أربعة وعشرون شهراً  :مدة المشروع 

 

ميز في إدارة مشروعات تطوير  مشروع  جائزة االبتكار في التعليم  والتعلم من وحدة الدعم اإلداري المت -

بوزارة التعليم العالي لجوائز برنامج التطوير المستمر في حل مشاكل التعليم والتعلم بعد الفوز في شكل عنوان 

االبتكار في جوائز التعليم ( دمج الدورات الطبية عبر نهج التعليم اإللكتروني، من النظرية إلى التطبيق)إبداعي 

 (5105/5103العام الدراسي : ورة األولىالد( )INTLA)والتعلم 

 مدير المشروع أد هبة محمد سعد الدين 
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 ( CIQAP )مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد  -

 م.2/4/233 :تاريخ التعاقد مع المشروع 

- :أهداف المشروع 

تنمية الذاتية فى إطار الخطة يهدف المشروع إلى رفع القدرات المؤسسية والفاعلية التعليمية والبحثية وال -

 .اإلستراتيجية لتطوير التعليم العالى 

 .التأهل والحصول على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان التعليم واإلعتماد  -

تقديم الدعم المادى والفنى للكلية حتى تستطيع تطوير قدراتها الذاتية بشكل مستمر وتطبيق معايير الجودة فى  -

ويؤدى هذا الدعم أيضاً إلى تمكين الكلية من تطوير البنية التحتية من . والبحثية وخدمة المجتمع العملية التعليمية 

معامل ووسائل تعليمية ومكتبات وشراء األجهزة العلمية وتطوير قاعات التدريس وتطبيق معايير الجودة فى تنفيذ 

 . العملية التعليمية والبحثية وغيرها مع ضمان آليات التطوير المستمر

 

 (عميد الكلية ) ماهر عبد السالم العسال / د .أ :مدير المشروع 

 (أستاذ أمراض النساء والتوليد ) أحمد محمد أحمد مخلوف / د .أ :المدير التنفيذى للمشروع 

 ثالثون شهراً  :مدة المشروع 

 

 Molecular virology laboratoryمشروع  -

 "معمل الفيرولوجى الجزيئية " 

 م31/5/2313 :د مع المشروع تاريخ التعاق

- :أهداف المشروع 

الحصول على التمويل الالزم لتجهيز معمل متخصص بعلم الفيروسات الجزيئية داخل وحدة أبحاث الفيروسات  -

لخدمة أغراض البحث المتواصل والموجه والمتفانى والمتعدد األنظمة ولتدريب , الكبدية بالمستشفى الجامعى 

 .ت كفاءة فى مجال اإللتهاب الكبدى الفيروسى ومضاعفاته وإعداد كوادر بحثية ذا

الحصول على التمويل الالزم إلعداد المعمل باألجهزة الالزمة والمعدات المطلوبة وذلك من شأنه أن يؤثر  -

بإيجابية كبيرة على كم وكيفية بحوث اإللتهاب الكبدى فى مصر العليا مع تأثيرات مفيدة على فهم أكبر للعالقة بين 

لفيروس والعائل, تطور المرض, الوقاية والعالج باإلضافة إلى بناء كوادر بشرية وبنية تحتية إنشائية فى مجال ا

 .علم الفيروسات الجزيئية 

 

 (عميد الكلية ) ماهر عبد السالم العسال / د .أ :مدير المشروع 

 أحمد مدحت نصر/ د .أ :المدير التنفيذى للمشروع 

 .اريخ التعاقد سنة من ت :مدة المشروع 

 .صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  :جهة التمويل 
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 مشروع تطوير وإعادة هيكلة المستشفيات الجامعية -

Reforming university hospitals 

 م2313/./1 :تاريخ التعاقد مع المشروع 

- :أهداف المشروع 

 .تطوير الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية  -

 .التكنولوجيا الحديثة بالمستشفيات لترشيد إستخدام الموارد البشرية إستحداث  -

رفع بعض األعباء المالية واإلدارية عن كاهل الموازنة العامة للدولة عن طريق زيادة الموارد المالية للجامعة من  -

 .المستشفيات الجامعية 

 :المشروع يتكون من ثالثة مراحل -

 Diagnostic phase  

 Action plan 

 Implementation phase   

 .والمستشفي الجامعي األن بالمرحلة األولي

 سمير عمار. د :مدير المكتب الفني بأسيوط

 شهر 13:مدة المشروع   

 وزارة التعليم العالى :جهة التمويل    

 

 

 " QAAP "مشروع توكيد الجودة واإلعتماد  -

 م12/2335  :تاريخ التعاقد مع المشروع 

- :أهداف المشروع 

طوير التعلم والتعليم المستمر للطالب, الذين يتم إعدادهم من أجل توجيه اإلبتكار على المستوى المحلى والعالمى ت -

 .من أجل تحسين نمط الحياة 

 .تطوير إستراتيجية الكلية فى إصالح التعليم  -

 .وهفى الكليةخلق ثقافة الجودة من خالل زيادة الوعى لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والدارسين وم -

 .تدريب أعضاء هيئة التدريس على مفهوم الجودة  -

 .إعداد تقارير لكل برنامج أكاديمى وللمقررات  -

 

 ( .عميد الكلية ) ماهر عبد السالم العسال / د .أ :مدير المشروع 

 ( .أستاذ أمراض النساء والتوليد ) أحمد محمد أحمد مخلوف / د .أ :نائب مدير المشروع 

 ( .إنتهت بزيارة التطوير بالمشاركة ) م 2332سنة ونصف حتى أكتوبر  : مدة المشروع

 .هيئة توكيد الجودة واإلعتماد  :الجهة الممولة 
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 HWDمشروع تطوير قوة العمل فى مجال الصحة  -

 م4/2333  :تاريخ التعاقد مع المشروع 

- :أهداف المشروع 

 :إنشاء مركز تطوير التعليم الطبى والذى يحتوى على  -

وحدة للتدريب على اإلنعاش القلب الرئوى لخدمة أطباء التدريب والطالب بالكلية وأعضاء الجمعية العلمية  -1

 .بكليات جامعة أسيوط وأطباء وزارة الصحة 

أطباء , لخدمة كل من طالب السنوات النهائية بالكلية : وحدة للتدريب على اإلسعافات األولية وطرق الحقن  -2

 .يات العلمية بكليات جامعة أسيوط أعضاء الجمع, التدريب 

 .وحدة التدريب على الغرز الجراحية  -3

 .وحدة التدريب على عالج الكسور والجبائر  -4

 .توصيف مقررات امراض النساء والتوليد وطب األطفال والصحة العامة -5

 .التدريب علي طرق التدريس والتقييم -6

 

 .محمود رأفت عبد الفضيل / د .أ :مدير المشروع 

 .سنتين ونصف  :شروع مدة الم

 .هيئة المعونة األمريكية متمثلة فى مؤسسة جوبايجو  :الجهة الممولة 

 مشروع مركز جامعة أسيوط للتدريب على جراحات المنا ير -

"Assiut University Center for Endoscopic Surgery Training" 

 م2334/./1  :تاريخ التعاقد مع المشروع 

- :أهداف المشروع 

 .ء وتجهيز مركز متخصص للتدريب على جراحات المناهير إنشا -

 .إعداد المناهج العلمية والتدريبية الخاصة بدورات أطباء التدريب وطالب السنوات النهائية  -

إقامة دورات تعريفية ألطباء التدريب وطالب السنوات النهائية بأساسيات ودواعى إستخدام المناهير فى  -

 .المجاالت الطبية 

 .مناهج العلمية والتدريبية الخاصة بإستخدامات المناهير الجراحية فى الجراحة العامة وأمراض النساء إعداد ال -

إقامة دورات أساسية ومتقدمة للتدريب على إستخدامات المناهير الجراحية فى الجراحة العامة وفروعها  -

 .وأمراض النساء 

 .لمناهير الجراحية فى جراحة العظام إعداد المناهج العلمية والتدريبية الخاصة بإستخدامات ا -

 .إقامة دورات أساسية للتدريب على إستخدامات المناهير الجراحية فى جراحة العظام  -

 .إعداد المناهج العلمية والتدريبية الخاصة بإستخدامات المناهير الجراحية فى جراحة المسالك البولية  -

 . ر الجراحية فى جراحة المسالك البوليةإقامة دورات أساسية للتدريب على إستخدامات المناهي -

 .إعداد المناهج العلمية والتدريبية الخاصة بإستخدامات المناهير الجراحية فى جراحة التجميل  -

 .إقامة دورات أساسية للتدريب على إستخدامات المناهير الجراحية فى جراحة التجميل  -
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 .إنشاء مكتبة متخصصة فى جراحة المناهير  -

 .محمود رأفت عبد الفضيل / د .أ :مدير المشروع 

 .شهراً  24 :مدة المشروع 

 . ( HEEPE )صندوق مشروع تطوير التعليم العالى  :الجهة الممولة 

 

 تنمية قدرات الصحة اإلنجابية لخدمة سكان صعيد مصر -

"Building Reproductive Health Capacity To Serve The People Of Upper Egypt" 

 

 .233ثم تم تديد التعاقد عام  2006 :د مع المشروع تاريخ التعاق

- :أهداف المشروع 

 .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في قسم الصحة العامة وطب المجتمع ومعاونيهم -

أعضاء هيئة التدريس )عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين في مجال الصحة اإلنجابية  -

 (.صحة العامة وطب المجتمع وأمراض النساء والتوليد وأطباء وزارة الصحةومعاونيهم في أقسام ال

 .توفير منح بحثية صغيرة للعاملين في مجال الصحة اإلنجابية -

 .تطوير مناهج الصحة اإلنجابية لطالب الدراسات العليا -

 .دعم البنية التحتية لقسم الصحة العامة وطب المجتمع -

 .صحة اإلنجابية مع التركيز علي األبحاث التي تشمل تخصصات متعددةالدعوة لتشجيع األبحاث في مجال ال -

 .علي زرزور/د .الباحث الرئيسي أ :مدير المشروع 

 أميمة الجبالي محمد حلمي. د.ا :المدير التنفيذي

 .ثم تم مد الفترة ثالث سنوات أخري .233سنتان حتي  :مدة المشروع 

 .GATES Instituteمؤسسة الجيت  :الجهة الممولة 
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 بيان بالمشروعات الحاصلة عليها الكلية والمستشفى الجامعى

 

 م

 

 المادة الزمنية للمشروع

 

 

 المادة الزمنية للمشروع

 

 من من

 

 مشاريع المعامل المعتمدة: اوالَ * 

 07/05/5103 08/6/5105 مشروع معمل السموم االكلينيكية والكيمياء الطبية 0

 31/6/5102 0/7/5103 النووى للطب الشرعىمشروع معمل الحمض  5

 31/9/5106 0/4/5102 تطوير وحدة الخلل فى االستقالب واالمراض الجنية 3

 31/9/5102 0/5/5104 معمل الهرمونات 4

 31/9/5102 0/5/5104 معمل االختبارات السيرولوجية 2

 31/9/5102 0/5/5104 معمل تشخيت امراض المناعة الذاتية 6

 31/9/5102 0/5/5104 االنيميا التكسيريةمعمل  7

 31/9/5106 0/4/5102 معمل النزف والتجلط 8

 31/9/5106 0/4/5102 معمل الباثولوجيا الجراحية 9

 31/9/5106 0/4/5102 معمل التدفق الخلوى 01

 

 مشاريع التميز: ثانياَ * 

 30/05/5102 06/5/5104 مركز التميز العلمى بالتعليم الطبى 0

 30/05/5102 06/5/5104 مركز التميز البحثى الطبى 5

 

3 

 

 

 مركز متميز لجودة الخدمات الصحية بمستشفيات جامعة اسيوط

 

07/5/5102 

 

 

09/0/5107 

 

 مشاريع طالبية: ثالثاَ * 

 59/9/5105 59/05/5100 تنمية قدرات طالب كليات الطب بجامعات الصعيد 0

 31/3/5107 0/7/5105 مشروع التعليم التفاعلى 5

 

 STDFمشاريع : رابعاَ * 

  التشخيت الغير اختراقى لدرجة تليف الكبد فى االلتهاب الكبدى 0

01/0/5103 

 

01/0/5106 

 التشخيت الغير جراحى لمرض  5

 دمج العوامل السريرية / االنتياز الباطنى الرحمى 

 

0/7/5104 

 

31/6/5106 

و االكسيدازواالنم الناقل االنماط الجينية لكل من انزيم الليسل ا 3

 ب، للجلوثاثيوم نوع م 

 

52/3/5104 

 

 تم مد فترة المشروع

االليات الجزيئية للمقاومة للفلوروكينولون فى ميكروبات القولون  4

 العصبى 

 

02/01/5102 

 

02/01/5107 
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 مجاالت إرتباط( 6)ملحق 

 الخطة اإلستراتيجية للكلية بالخطة اإلستراتيجية للجامعة

 مجاالت إرتباط الخطة اإلستراتيجية للكلية بالخطة اإلستراتيجية للجامعة 

 رسالة الكلية رسالة الجامعة

حشد الطاقات وتو يفها لتحقيق الرؤية المستقبلية 

للجامعة من خالل تقديم تعليم مواكب لمتطلبات 

الحاضر والمستقبل، ومنتج ألجيال متميزة من 

في أسواق العمل الخريجين، قادرة على المنافسة 

المحلية والعالمية، ومؤهلة للتفوق في مجاالت البحث 

العلمي والتكنولوجيا وفي وضع وتنفيذ البرامج 

 .البحثية التي تنمى المعرفة وتسهم في تطوير المجتمع

أطباءأكفاء بتخريج جامعةأسيوط  تلتزم كلية الطب

 على الممارسة الطبيةالجيدة والتعليم الطبى   قادرين

كما تتعهد ، محلياً واقليمياً لمستمر والمنافسة ا   

 وتطوير المهنةاالرتقاء بالبحث العلمى بالمساهمة فى 

وتقديم خدمات صحية مرضية للمجتمع                      

 ..فى إطارأخالقى وقيمى

 

 رؤية الكلية رؤية الجامعة 

الريادة في بناء مجتمع المعرفة بما يوجبه ذلك من 

يم متميز وبحوث متقدمة وقيادة أنشطة تقديم تعل

 .التنمية المجتمعية

ان تحصل كلية الطب البشرى جامعة اسيوط على 

 تصنيف ريادى اقليميا ومتقدم دوليا

من خالل تميز مستمر فى التعليم والبحث العلمى وخدمة 

 المجتمع

 أهداف الكلية أهداف الجامعة

ر خريج متميز قار على االبتكا: الغاية األولى

 .والمنافسة في سوق العمل

 :األهداف اإلستراتيجية لتحقيق هذه الغاية

 .التحسين المستمر للقدرة التعليمية بالجامعة -0

تطوير األنشطة الطالبية والرعاية الصحية  -5

 .واالجتماعية للطالب

 .تشجيع االبتكار لدى الطالب -3

ية تطوير الدراسات العليا والقدرة البحث: الغاية الثانية 

 .للجامعة

 :األهداف اإلستراتيجية لتحقيق هذه الغاية

 .تطوير العملية التعليمية للدراسات العليا بالجامعة-0

 .ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع -5

 .االندماج مع المجتمع العلمي العالمي- 3

 .تشجيع االبتكار العلمي-4

 .توفير الموارد والتسهيالت المادية -2

ظم اإلدارية لقطاع الدراسات العليا تطوير الن -6

 .والبحث العلمي

 .وضع خطة بحثية للجامعة والكليات-7

تعميق الترابط بين الجامعة والمجتمع: الغاية الثالثة   

 :األهداف اإلستراتيجية لتحقيق هذه الغاية

وضع نظام معلومات لقطاع خدمة المجتمع وتنمية -0

  .البيئة

ـدات ذات الطابع تفعيل دور المراكـز والوح -5

  .الخاص

  .نشر الوعي بقضايا البيئة والمجتمع -3

  .التعاون الدولي لحل المشكالت البيئية -4

 .توجيه البحث العلمي لحل المشكالت البيئيـة -2

تطوير فاعلية الكلية التعليمية لتخريج : الغاية األولى

 أطباء متميزون وقادرون على المنافسة فى سوق العمل

 :قيق هذه الغايةاألهداف اإلستراتيجية لتح

 تطوير سياسات ونظم القبول -0

تقديم برامج تعليمية متميزة ومتطورة تواكب  -5

 .مستجدات واحتياجات سوق العمل

تحديث مستمر الستراتيجيات التعليم وأساليب  -3

التدريب والتقويم لمواكبة مستجدات واحتياجات 

 .سوق العمل

توفير بيئة محفزة لإلبتكار و البحث العلمي لدى  -4

 .بالطال

تقديم خدمات تعليمية وانشطة طالبية ورعاية  -2

 .متميزة تحقق رضا الطالب

المهارات  انشاء مركز تطوير التعليم لتنمية وتعزيز -6

  .التطبيقية والتدريب للطالب والخريجين

 وجهات التو يف تعزيز الروابط  بين الخريجين -7
 

اإلرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والقدرة : الغاية الثانية

 بحثية للكلية وأخالقيات البحث العلمي واإلبتكارال

 -:االهداف االستراتيجية لتحقيق هذه الغاية  

تحديث مستمر الستراتيجيات التعلم وأساليب    -0

 .فى الدراسات العلياالتدريب والتقويم 

مساهمة فعالة للبحث العلمي فى تنفيذ الخطط  -5

 .البحثية على المستوى القومي

 .حفزة للبحث العلمي واالبتكارتوفير بيئة داعمة وم -3

تطبيق أخالقيات البحث العلمي وحماية الملكية  -4

 .الفكرية بالكلية

تعظيم االستفادة وتطوير الموارد المالية المتاحة  -2
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إدراج إدارة بالهيكل التنظيمي للجامعة تختت  -6

باألزمات والطوارئ والحماية المدنية مع التوصيف 

  .الكامل لها

 .تابعة ورعاية الخريجينم -7

تنمية الموارد المالية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية  -8

 .البيئة

 جهاز إداري فعال:   الغاية الرابعة 

 :األهداف اإلستراتيجية لتحقيق هذه الغاية

 .جذب أفضل الكفاءات اإلدارية -0

 .رفع كفاءة الجهاز اإلداري -5 

 .المحافظة على الكفاءات اإلدارية-3

 .التطوير الشامل ألداء الجهاز اإلداري-4  

 .ترسيخ القيم والتقاليد الجامعية:   الغاية الخامسة

 :األهداف اإلستراتيجية لتحقيق هذه الغاية

 .رفع مستوى الـوالء للجـامعــة-0              

 .حماية الحــريـة األكـاديميـة -5

 .اإللتزام بأخالقيات األمــانة العلميـــة-3

 .ـل بروك الفــريــــقالعمـ-4

 .تشجيع ممارسة النقـد واحترام الرأي األخر-2

 .تغليب المصـــلحة العامـــة-6

دعم كليات ومعاهد الجامعة للتأهل :   الغاية السادسة

 .لالعتماد

 :األهداف اإلستراتيجية لتحقيق هذه الغاية

 .نشر الوعي بضرورة الحصول على االعتماد-0             

 .الدعم المالي لمتطلبات التأهل لالعتماد توفير -5

 .تطوير مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة -3

 .تطوير وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد -4

 .للبحث العلمي بالكليات

 .ربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع -6

دعم وتطوير اصدار المجلة العلمية للكلية ورقيا  -7

 .وألكترونيا

 ية الثالثةالغا: -

 تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع

- :االهداف االستراتيجية لتحقيق هذه الغاية 

تطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع لتحقيق رضا  -0

 .األطراف المستفيدة

والمجتمع تحقيق التكامل والمشاركة بين الجامعة  -5

 .للمساهمة فى الخدمات المختلفة

قل التكنولوجيا تو يف التعليم والبحوث العلمية ون -3

 .فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة

 .حوكمة وجودة أداء المستشفيات الجامعية -4

 الغاية الرابعة: -

ضمان جودة األداء المؤسسي والتطوير المستمر 

 والتنمية المستدامة        

- :االهداف االستراتيجية لتحقيق هذه الغاية

 .حوكمة األداء المؤسسي  -0

 .ت الموارد البشريةراارت وقدتنمية مستدامه لمها   -5

التطوير الشامل والتقييم المستمر ألداء الجهاز   -3

 .اإلداري

دعم اداراة الجودة والتطوير والمتابعة ألعتماد   -4

 .والمعاملالكلية 

 

 

 وقد تطابقت الغايات واالهداف االستراتيجية لكلية الطب مع االهداف والغايات لجامعة اسيوط

 

 

 

 

 يذية للخطة االستراتيجية لكلية الطب بجامعة اسيوطمطابقة الخطة التنف

 

 سوف يتم المطابقة على ثالث محاور 

         

 ماهو موجود فى الخطة التنفيذية لكلية الطب وجامعة اسيوط -1

 ما هو موجود فى الخطة التنفيذية لكلية الطب فقط -2

 ما هو موجود فى الخطة التنفيذية للجامعة وغير موجود بخطة الكلية -3

 

 الخطة التنفيذية لكلية الطب وجامعة اسيوط -:الً او 

 

 التحسين المستمر للقدرة التعليمية - 1

 واكب التخطيط االستراتيجى لكلية الطب خطة الجامعة فى االتى:- 

ونشرها والتوعية بها وتفعيل الممارسات التى ( m NARS) تبنى المعايير األكاديمية القياسية القومية  -

 تضمن تطبيقها

 التكاملية" الئحة الطالب الدخال نظام الساعات المعتمده ونظم التعليم الطبى الحديثة تحديث  -
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 تحديث توصيف البرنامج التعليمى ومقرراته الدراسية -

 تعزيز وتفعيل أساليب وطرق التعليم والتعلم ومتابعتها وفقاً إلستراتيجية واضحة ومالئمة ومحدثة -

 لكلية  والتوسع فى استخدام المراجع العالميةتحسين جودة الكتاب الجامعى الصادر من ا -

 تطوير وتفعيل نظام مراجعة وتحديث المقررات الدراسية والبرنامج -

 التطوير المستمر ألساليب وطرق التعليم والتعلم للتغلب على مشاكل التعليم -

 تحديث وتطوير امكانيات وتسهيالت واماكن التدريب اإلكلينيكى والعملى والميداني -

 حديث أساليب ونظم تقويم الطالب بما يتفق مع معايير الجودةتطوير وت -

 إنشاء وتفعيل نظام مستمر لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه -

أعضاء هيئة التدريس بالكلية بما يتناسب مع تحقيق المخرجات " عدد"تعزيز آليات تقييم و تحسين كفاية  -

 م والبحث العلمى وخدمة المجتمعالمستهدفة من انشطة التعلي

 .تحديث وتفعيل نظام تقييم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وقياس وتحسين مستوى الرضا الوهيفى لهم -

 دعم وتحسين كفاءة األنشطة الطالبية -

 الرسمى والتوثيق للمعلومات متطور نظام إنشاء -

 .نولوجيا   المعلوماتإنشاء نظام الكترونى إلدارة الكلية وتحديث وسائل اإلتصال وتك -

 

 تطوير الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية -5

 تطوير العملية التعليمية للدراسات العليا 

 تحديث لوائح وتوصيف برامج و مقررات الدراسات العليا بالكلية -

 تأسيس وتفعيل نظام محدث لتقويم طالب الدراسات العليا -

 مع ناشر دولي واتاحتها علي االنترنت  االهتمام بمجلة الكلية من خالل التعاقد -

 االندماج مع المجتمع العلمى العالمى 

وضع وتفعيل آليات لزيادة مشاركة الكلية فى تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المحلية  -

 واألقليمية والدولية

 .لميةوضع وإعتماد وتفعيل آليات لزيادة تعاون الكلية مع المنظمات البحثية العا -

 .وضع وإعتماد وتفعيل آليات لتدعيم مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس بالمؤتمرات العالمية -

 قيام الكلية بدفع مصاريف النشر الدولى لألبحاث المقامة داخل الجامعة -

 عقد إتفاقيات تبادل علمى مع المؤسسات العلمية األخرى -

 مىزيادة وترشيد الموارد المالية المتاحة للبحث العل -

 القيام بإجراءات لزيادة وترشيد ميزانية البحث من الجامعة -

 إعتماد وتنفيذأساليب وآليات لزيادة مصادر التمويل الذاتى لألبحاث -

 اإلستمرار فى مراجعة تمويل البحث العلمى وفقاً للخطة اإلستراتيجية  -

 إعتماد وتنفيذ آلية لمراقبة تمويل البحث العلمى وفقاً للخطة البحثية -

 

 خطة بحثية للكلية وضع 

 إعداد خطة بحثية للكلية ومتابعة تنفيذها -

 

 تعميق الترابط بين الكلية والمجتمع -3

 تحديث خطط وبرامج الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتفعيلها 

 إجراء دراسة لتحديد و تطوير إحتياجات المجتمع من الكلية و أنشطتها -

 . ياجات المجتمع من الكليةتحليل نتائج الدراسة وإصدار تقرير عن إحت -

 مراجعة و تحديث خطة تنمية المجتمع بعد تحديد اإلحتياجات الحقيقية للمجتمع  -

 

 توجيه البحث العلمى لحل المشكالت البيئة 
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 .برامج موثقة معتمدة و منشورة للسيطرة على األمراض الشائعة فى المجتمع -

 .فى المحافظة ومجاوراتها وضع قياسات جديدة للسيطرة على األمراض ومنع إنتشارها -

 .وجود برنامج معتمد وموثق ومفعل لتحسين بعض المخرجات الصحية بالمحافظة  -

 .آليات معتمدة لتوثيق ونشر أنشطة خدمة المجتمع والبيئة  -

 متابعة ورعاية الخريجين -4

 دعم وتفعيل خدمات الكلية للخرجيين 

 ة لهتفعيل وتجهيز مكتب شئون الخريجيين وإعداد الئحة تنفيذي -

 إنشاء قاعدة بيانات للخريجين -

 إعداد دليل لوهائف وأساليب عمل المكتب -

 إضافة برامج إعداد الخريجين لسوق العمل فى برنامج االمتياز -

 وضع آلية لمتابعة تنفيذ البرامج ونشرها بكافة األساليب  -

 .ة وعلوم اإلدارة الطبيةتوجيه الطالب واإلمتياز لبعض البرامج المفيده لهم مستقبالً مثل التنمية البشري -

 إصدار  الكتاب السنوى للخريجين -

 إنشاء رابطة الخريجين بالكلية وتفعيل االنشطة والخدمات المقدمة  -

 إدراج برامج التدريب على إستخدام الحاسب اآللى وتنظيم اإلدارة الطبية فى برنامج أطباء اإلمتياز -

 ال سوق العمل للخرجيينالعمل على تحسين الوضع التنافسى للكلية خاصة فى مج -

تفعيل دور مكتب شئون الخريجين في قياس وتقييم كفاءة الخريجين ومالئمة مؤهالتهم للوهائف التى  -

 يشغلونها حالياً 

 سرعة حصول خريجى الكلية على درجات الدراسات العليا -

 .حصول نسبة من خريجى الكلية على فرص العمل بالخارج -

 القطاع االدارى -2

 ت االداريةجذب افضل الكفاءا 

 التوصيف الوهيفى للقيادات األكاديمية واإلدارية والفنية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين -

 .عمل  بطاقات موثقة للتوصيف الوهيفى للقيادات األكاديمية وحمالت التوعية بها -

 .وجود التوصيف الوهيفى للقيادات اإلدارية  بالكلية وحمالت التوعية بها -

 .ى بطاقات موثقة الموهفين فى كل إدارة بالكلية وحمالت التوعية بهاوجود التوصيف الوهيف -

  رفع كفاءة الجهاز االدارى 

 .تعزيز كفاءة إدارة الكلية فى اإلستفادة من مواردها البشرية وتحسين هروف العمل بها -

ى وجود قواعد بيانات بأعداد ومؤهالت وخبرات جميع اإلداريين والعاملين والفنيين ودراسة عن مد -

 . مالئمة توزيع العاملين واإلداريين على اإلدارات

 خطة موثقة ومعتمدة ومفعلة إلعادة توزيع األفراد فى اإلدارات لتحقيق توازن كيفى وكمى -

 .تعزيز وتفعيل  نظام اتقييم وتحسين مستوى رضا القيادات اإلدارية والعاملين -

 .عاملين بالكليةآليات موثقة ومعتمدة لقياس الرضا الوهيفى لإلداريين وال -

 إنشاء صندوق لتلقى الشكاوى والمقترحات من العاملين بكل إدارة أو قسم أو وحدة  -

 لذلك المستمرة والمتابعة بشفافية عليها والرد والمقترحات الشكاوى فحص -

 ترسيخ قيم وتقاليد كلية الطب -6

 االلتزام باخالقيات االمانة العلمية 

 والنشر الفكرية الملكية بحقوق الكلية زامإلت تدعم التى المماراسات كافة تطبيق -

 .تعزيز كفاءة إدارة الكلية فى اإلستفادة من مواردها البشرية وتحسين هروف العمل بها -

 الخطة التنفيذية لكلية الطب  -:ثانياً      

 التحسين المستمر للقدرة التعليمية  -0

 واكب التخطيط االستراتيجى لكلية الطب فى االتى:- 
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 الوافدين للطالب والترويج الطالب وتحويل قبول سياسات وتحديث مراجعة -

 الطالبى واإلرشاد الدعم ألساليب وكيفية كمية زيادة تحقيق -

 تطوير نظام إدارة اإلمتحانات لتحقيق مزيد من الشفافية واإلنضباط والجودة -

 تطوير الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية -5

 يمي للدراسات العلياتطوير نظام التسجيل واإلشراف األكاد -

 إنشاء وتفعيل نظام لقياس مستوى رضا طالب الدراسات العليا -

 تعظيم اإلستفادة من البحث العلمى فى تعليم طالب البكالوريوس والدراسات العليا -

 إعداد خطة بحثية للكلية ومتابعة تنفيذها وضع خطة بحثية للكلية -

 الخطة التنفيذية لجامعة اسيوط  -:ثالثاً      

 لتحسين المستمر للقدرة التعليمية ا  -0

 واكب التخطيط االستراتيجى لكلية الطب خطة الجامعة فى االتى:- 

 تشجيع االبتكار لدى الطالب -

 توفير الدعم المالى لمتطلبات االبتكار -

 رفع مهارات التفكير االبتكارى لدى الطالب -

 وضع الية لصرف حوافز ومكافأت للمبتكرين من الطالب -

 منافسات ابتكارية بين طالب الكليةعمل مسابقات و -

 االستفادة من الخبرات التعليمية لعلمائنا بالخارج -

 تطوير الدراسات العليا والقدرة البحثية للكلية -5

 تسويق مخرجات البحث العلمى -

 تشجيع االبتكار العلمى -

 رفع مهارات التفكير االبتكارى 

 توفير الدعم لمتطلبات االبتكار 

 كرينوضع حوافز ومكافأت للمبت 

 استحداث مسابقات ابتكارية 

 انشاء مراكز بحوث جديدة فى اطار الخطة القومية للعلوم والتكنولوجيا 

 تطوير وحدة نقل وادارة التقنيات والمعرفة. 

 االلتزام باخالقيات االمانة العلمية -3

 حماية الحرية االكاديمية 

 تطبيق من والتاكد افكارهم نع والتعبير والنشر البحث فى التدريس هيئة اعضاء استقاللية تحقيق -

 الكلية وقرارات سياسات جميع التمييزفى وعدم العادلة الممارسات

 العمل بروك الفريق -4

 التوسع فى العمل المشترك بين الكلية والمراكز البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص  -

 تشجيع ممارسة النقد واحترام الراى االخر -2

 ام الرأى االخروضع برامج لنشر ثقافة الحوار واحتر -

 التشجيع على تقبل النقد بين اسرة الكلية -

 تأصيل واستخدام المنهج العلمى فى حل المشكالت -

 تغليب المصلحة العامة -6

 تشجيع االخالص فى العمل والرقابة الذاتية -

 تنمية االحساس بالمسئولية االجتماعية -
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 تقرير عن الموارد المالية الذاتية للكلية

 لذاتية للكليةالموارد المالية ا -0

التى حصلت عليها الكلية عن طريق الوحدات ذات الطابع الخاص والخطط المفعلة لتحسين وتطوير الموارد الذاتية للعام 

 :والتى بلغ إجمالى اإليرادات لهذا العام المالي سابق الذكر وهى إجمالي اإليرادات مبلغ 2315/2316المالي المنتهي فى 

وهى  (وثالثمائة وأثنين وثمانون الف وسبعة وخمسون جنيها واثنين وستون قرشاً  مليون) جنيهاً  0385127065

 :من األنشطة األتية متمثلة  فى حصيلة إيرادات صندوق مركز الخدمة العامة بالكلية 

 الصحة العامة  -4رعاية الشباب            -3المطبعة            -2مركز الخدمة العامة           -1

 بيت الحيوان -2خدمة المجتمع وتنمية البيئة                        -6اآللي                 الحاسب -5

 (وحدة التصوير)وسائل تعليمية  -.الطب الشرعى والسموم                                         -.

 الليقة البدنية  -12 أخالقيات المهنة                   – 11وحدة ضمان الجودة                -13

 المجلة العلمية -14منع ومكافحة العدوي                -13

 :أوجة إنفاق اإليرادات -5

 .الصرف الذاتى على األنشطة سابقة الذكر من مواد خام وأجهزة ومستلزمات تفي تماما لسير العمل بألنشطة  -1

ت واألثاث المكتبية للكلية لخدمة السادة أعضاء هيئة شراء مايخص العملية التعليمية مثل شراء بعض المستلزما -2

 .التدريس ومعاونيهم 

 .الصرف علي مؤتمر الكلية السنوي  -3

 .صرف بعض مكافأة التميزعلى العاملين بالكلية لتحفيزهم على العمل والجد في التواجد  -4

 :لية الذاتية ومقترحات التحسيناالموارد الم -3

 :على المدى القصير  -0

 أرسال خطابات لألقسام لتحفيزهم لزيادة األنتاجية لزيادة الدخل عن طريق مرجعة المشاكل التى تواجة األنشطة -أ

 مطالبة إدارة الجامعة بزيادة الدعم الفنى لجميع أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص -ب

 تطوير األنشطة القائمة حالياً بما يتناسب مع التطوير التكنولوجى -ج
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 ( 7)ملحق                 

 سياسات التعليم والتعلم

 

ومن مسؤولية منسقى . معيار لضمان فعالية التعليم والتعلم في التعليم الطبي للطالب 52وحدة ضمان الجودة اعتمدت 

        .المقررات تحت اشراف رؤساء االقسام تطبيق هذه المعايير او المبادئ

  

  الخاصة بضمان جودة التعليم والتعلم " المعايير" إجمالى اإلرشادات 

 

ينبغي أن يوفر التعليم رصيد متوازن من الخبرات النظرية والعملية لمساعدة الطالب على تحقيق   -"0"كود 

الضرورية لممارسة مهنة الطب والرعاية الصحية والتطوير المهني (  (ILOs  المستخراجات التعليمية المستهدفة

 .لوهيفيةالمستمر طوال حياتهم ا

 

يمكن أن يعرف بأنه مجموعة األنشطة التعليمية التي  Course Curriculum) )المقرراوالمنهج الدراسى  -"5"كود 

مصطلح المقرر يمكن أن يشير إلى كل وثيقة مكتوبة أو ممارسة عملية  لتنفيذ . تهدف إلى تحقيق نتائج تعليمية محددة

 . مقرر في إطار برنامج الكلية

 

وضع و مراجعة وتحديث توصيف المقررات ينبغي ان يتم بطريقة منهجية ومنطقية وحيوية لتحقيق  -"3"كود  

 . تطوير منظم لعملية التعليم والتعلم 

 

على سبيل )المفتاح  للتصميم الجيد لمقرر دراسى هو إقامة صالت منطقية بين النتائج المرغوب فيها   -"4"كود 

 , المستخراجات التعليمية المستهدفة للمقرر(  (Program ILOsللبرنامج   لمستهدفةالمثال , المستخراجات التعليمية ا

(Course ILOs)وطرق التدريس والتعلم teaching and learning methods) )وتقييم الطالب , (Assessment 

of students). 

  

تخذ على مستوى المقرر, وذلك القرارات الحاسمة  الدخال او استبعاد اى محتوى دراسى يجب ان ي   -"2"كود 

توصيف المقرر يحدد المحتوى و كذلك األساليب .  لتمكين المتعلمين من بلوغ المستخراجات التعليمية المستهدفة

اختيار طرق التدريس و كذلك تقييم الطالب ال يمكن أن تترك للصدفة, ولكن . المستخدمة في التدريس وتقييم الطالب 

 .ل منتظم وعلى أساس النتائج التي يتعين بلوغها, واحتياجات األفراد المتعلمينيجب إعادة النظرفيها بشك

 

 جميع أعضاء هيئة التدريس القائمين -"6"كود 

 . بالتدريس ينبغي أن يكونوا على علم بمبادس فعالية التعليم والتعلم لطلبة الطب أو مقدمي الخدمات الصحية  

 

الذي يتضمن توصيف المقرر, وجدول زمني "  ملف المقرر" ل  مقرر ينبغي أن يكون لكل قسم ملف لك-"7"كود 

, تقارير المقرر السنويه وعينات من التقييم الخارجي, واوراق  Detailed teaching schedule) )مفصل للتدريس 

 (. نتائج استبيان الطالب)االسئلة ونتائج االمتحانات و تقييم الطالب للمقرر  

 

قسم أن يضمن وجود اربع نسخ من ملف المقرر , نسخة ألعضاء هيئة التدريس  متاحة في يتعين على كل -"8"كود 

مكتب السكرتارية, وآخري لرئيس القسم أو منسق المقرر, وثالثة لوحدة ضمان الجودة ورابعة بمكتب وكيل الكلية 

 . هذا سيساعد في متابعة األداء. لشئون الطالب

 

لجنة المناهج )قة على واعتماد توصيف المقرر  قبل اعتماده من السلطات العليا ينبغي لمجلس القسم المواف -"9"كود 

 . , و كذلك في حالة إضافة مواضيع جديده أوتعديل  أو حذف بعض من المحتوى(ومجلس الكليه

 

 وبالنسبة لوضع أي توصيف للمقرر ينبغي اتباع التعليمات  الواردة فى إرشادات عمل توصيف المقررات -"01"كود 

 . المرفقة وتوثيقها 

 



 

236 
 

ينبغى على  كل قسم عمل جدول تفصيلي للتدريس لكل مقرر لضمان الوفاء بالتزامات الممارسة الجيدة  -"00"كود 

 "مرفق التموذج" وفقاً للنموذج األتى 

 

جات ينبغي أن يكفل كل قسم أن األساليب المستخدمة في  التدريس تساعد الطالب على تحقيق  المستخرا -"05"كود 

 . التعليمية المستهدفة

 

التي تشجع على التعلم الذاتي , وتطبيق المعرفة والمهارات  ينبغي أن يكفل كل قسم الفرص للممارسات -"03"كود 

 . الجديدة 

 

يجب على كل قسم أن يختار ويكيف المواد التعليمية التي يمكن أن تساعد الطالب على تحقيق   -"04"كود 

 المستهدفة   المستخراجات التعليمية

 

كل قسم ينبغي أن يضمن ان بيئة التعليم والتعلم معده جيدا للجوانب النظرية والعملية لضمان فرص كافية   -"02"كود 

للتعلم النظري والتطبيق العملى للمعارف والمهارات في الفصول الدراسية, في المعامل ومعمل المهارات, والعمل 

 .االكلينيكى مع المرضى

نبغى لكل قسم إكلينكى أن يضع خطة واضحة للتدريب على المهارات اإلكلينكية وفقاً للمبادس السابق ي -"06"كود 

 . ذكرها 

 

/ العملية)ينبغي أن يكون لكل قسم  مبادس توجيهية واضحة لتنمية األنواع المختلفة من المهارات  -"07"كود 

االقسام االكلينيكية ينبغي أن . ة  ادقانها بحلول نهاية المقررالتي تضمن للطلب...( االتصال/ اإلكلينيكية والفكرية العامة

يتطلب مجموعة من المهارات في مجاالت االتصال, والرعاية ( الرعاية الصحية)تنظر إلى أن تقديم الخدمات الصحية 

 .الطبية, والتفكير النقدي, واإلدارة

  

م الممارسة االكلينيكية التي تكفل إعداد الطالب ينبغي أن يتبع كل قسم ارشادات ومبادس واضحة لتعلي-"08"كود 

لألدوار والمسؤوليات التي سوف يقوموا بها في مهنتهم , وتتيح لهم الفرصة لتحقيق التكامل بين المعارف والمهارات 

يكي في وينطوي ذلك على تخطيط وتنظيم الممارسة االكلينيكية والتعليم  وهذا يعني أيضا تقليل التدريس االكلين. والسلوك

 الفصول الدراسية او حجرات الدرس, والتي ال تعطي صورة كاملة للطالب عن البيئة االكلينيكية 

 

كل قسم ينبغي . يجب على كل قسم اختيار طرق التدريس للمرضى الخارجيين والمقيمين على حد سواء -"09"كود 

 . رس اكلينيكىأن يكفل للطالب األنشطة التي تساعدهم على االستفادة القصوى من كل د

 

إعتبار والحفاه على حقوق المرضى أمر أساسي و يجب النظر في حقوق المرضى في  الخصوصية  -"51"كود 

 والسرية في جميع األوقات أثناء التدريس االكلينيكي

 

لضمان تقديم انشطة تعليمية كافية ومناسبة فى ( student progress)من المهم مراقبة تقدم الطالب -" 50"كود 

 . الدروس

 

ورئيس القسم (  (course coordinatorsمراقبة التعليم في كل مقرر ينبغي أن يقوم بها منسقي المقرر-"55"كود 

 . في شكل عملية مستمرة لجمع المعلومات عن التدريس حتى يمكن تحسين نوعية التعلم لدى الطالب 

ستبيانات الطالب فى المقرر  و كذلك نتائج يكون كل قسم مسئول عن الحصول على بيانات و نتائج ا -"53"كود 

  .(QAU)التحليل  الذى تقوم به وحدة ضمان الجودة 

 ينبغي أن يكون لكل قسم اساليبه التي تضمن تقييم اشمل للمقرر  -"54"كود 

 

 وتأتى خطة.  هو أمر أساسي لنجاح نظام الجودة( action plan)بالنسبة لكل مقرر , فإن خطة العمل  -"52"كود 

التعزيز ال يمكن ان يتم اال اذا تم تحديد القضايا و . العمل فى نهاية التقرير لكونها نتيجة لتحليل جميع ما تضمنه التقرير

خطة العمل تحدد القضايا , وأولويات اإلجراءات الالزمة التي يتعين اتخاذها و تحدد ايضا . القيود والبت فيها وحلها

 . وتسوية المسائل المرتبطة بها , في نطاق زمني معين على أفراد بعينهم المسؤولية عن تنفيذ برنامج العمل
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 ( 8)ملحق 

 سياسات تقييم الطالب

 ملخت لدليل الممارسة الجيدة لضمان تحقيق معايير الجودة في اإلمتحانات وتقييم الطالب

 

 مـــقدمـــــــة

لى علم وقدرة على تقديم المعلومات واألدلة الداعمة كل عضو هيئة تدريس فى األقسام المعنية ينبغى أن يكون ع  -1

 .لجميع متطلبات نظام تقييم فعال لكل مقرر وللبرنامج بصفة عامة 

 

 لماذا نقييم الطالب

على أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى عملية التقييم أن يكونوا على دراية  وقدرة على تحديد الهدف من أى   -2

 .لطالبإختبار أو أداة لتقييم ا

 

 ماذا نقييم
 

على كل عضو هيئة تدريس فى األقسام المعنية تحديد المحتوى والنواتج التعليمية المستهدفة للمقررات التى  سيقوم    -3

 .الطلبة باإلمتحان فيها وكيفية إختيار الطريقة المناسبة لتقييم الموضوعات المختلفة

  

 معاير التقييم الجيد

ضاء هيئة التدريس في األقسام المعنية في التقييم قادرين على تقديم دليل على أن الجودة ينبغى أن يكون جميع أع -4

 .التقنية , بما في ذلك  الصالحية والمصداقية , لجميع اإلختبارات ووسائل التقييم تلبي المعايير القياسية للتقييم الجيد

 

 التكامل والتعويض

في األقسام المعنية في مستويات التقييم المختلفة عدم وجود  أى  ينبغي أن يكفل جميع أعضاء هيئة التدريس  -5

أو آلية من شأنها أن تسمح للطالب بالنجاح دون أن يجري تقييمهم في جميع النتائج والمستخرجات األساسية " تعويض"

 .في كل مقرر

 

 التقييم وكيفية إختيار األدوات واألساليب
 
تدريس المشاركين في التقييم قادرين على إختيار مجموعة من اإلختبارات التي ينبغى أن يكون جميع أعضاء هيئة ال  -6

يمكن أن تقيم على الوجه الصحيح تحقيق المستخرجات التعليمية المستهدفة للمقرر , وتساعد في تحسين عملية التعلم 

تنويع وسائل اإلختبار حتى ال توجد وسيلة إختبار واحدة مالئمة ولكن  يجب علي كل قسم  .وتطوير المناهج الدراسية

 .يمكن تقييم المنهج بكفاءة

 

 بناء وإعداد األنواع المختلفة من اإلمتحانات
 

ينبغى أن يكون جميع أعضاء هيئة التدريس في اإلقسام المعنية في مستويات التقييم المختلفة قادرين  -1

لمستخرجات التعليمية  على تقديم دليل على أن كل نوع من التقييم ليس فقط مرتكز على المضمون وا

المستهدفة ولكن جيد التنظيم لتفادي األخطاء وتجنب الصعوبات وينبغى أن نتأكد من أن المبادس 

التوجيهية  والمعايير قد استوفيت في شكل وتصميم جميع أسئلة و مهام اإلختبار فى كل نوع من أنواع 

 (.اإلكلينيكية -الشفوية   -التحريرية )التقييم 

 المجالس الخاصة باإلمتحاناتاللجان و  

تكون مسئولة عن إجراء جميع أعمال ( اللجنة الثالثية ) على كل قسم أن يشكل لجنة عليا لإلمتحان لكل مقرر  -1-. 

 .                                                          اإلمتحانات وتعطى النتائج للكنترول
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البرنامج  تشكل لجنة الكلية  لإلمتحان من وكيل الكلية لشئون الطالب ورئيس من ( مستوى)لكل سنة دراسية  -2-.

 . الكنترول وأعضاء لجنة اإلمتحان للمقرر

 

 

 

 إجراء وإدارة التقييم

 .ال بد أن تضمن الكلية أن اإلختبارات تدار بدقة ونزاهة وبطريقة أمنة وسرية -2

 

   قدر و جدولة اإلمتحانات
ية والقسم أن قدر وتوقيت اإلمتحانات تقيس بكفاءة وبطريقة مناسبة إحراز الطلبة البد وأن تضمن الكل -13-1

 .للمستخرجات التعليمية المستهدفة وكذلك تشجع عملية تعلم الطلبة

 مناسبة وتلبى إحتياجات  ( الدورى , النهائى)ال بد وأن تتأكد الكلية أن مواعيد االمتحانات  -13-2 

 هيئة التدريس وفى نفس الوقت تتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول  وتوقعات   الطالب وأعضاء   

 .بها فى الكلية و الجامعة    

 نظام التصحيح ووضع الدرجات    

ال بد أن يضمن القسم ولجان اإلمتحانات وجود إجراءات و مبادس توجيهية كافية لضبط التصحيح   ووضع  -11

توضع آلية لعملية مراجعة وضبط داخلى للدرجات على مستوى القسم و الكلية الدرجات على أوراق اإلجابة , ويجب أن 

 .لتصحيح األخطاء التى قد تحدث وتؤثر فى علمية التصحيح و التسجيل

 

 التغذية الراجعة للطالب

   -إمتحانات أعمال السنة )ال بد أن يمد كل قسم الطلبة بتغذية مناسبة لما تم الحصول عليه فى اإلختبارات   -12

 .بطريقة تحفز التعلم لديهم وتسهل تحسين مستواهم العلمى( اإلختبارات الدورية التكوينية

 

 تنمية قدرات وتدريب أعضاء هيئة التدريس 

ال بد أن تتأكد الكلية ووحدة ضمان الجودة و مركز تطوير التعليم الطبى بها أن جميع األعضاء المشاركين فى تقييم  -13

 .جيدا على القيام بأدوارهم ومسؤولياتهم الطلبة مدربين تدريبا

 

 اللغة المستخدمة فى التدريس والتقييم  

 (.اإلنجليزية)لغة التدريس والتقييم ينبغي أن تكون هي نفسها  -14

  

 تسجيل وتوثيق و نشر القرارات المتعلقة  بالتقييم    

وتوثق بدقة وبطريقة منظمة وأن لجان اإلمتحان و يجب أن تتأكد الكلية واألقسام أن أحكام وقرارات التقييم تسجل  -15

 .الكنترول ومجلس الكلية على إتصال جيد و مباشر ببعضها البعض

 

 (دورة التقييم)تنظيم التقييم 

 

يجب على الكلية واألقسام أن تراجع وتحسن نظم التقييم دورياً بما هو مناسب لضمان أن األنظمة ال تزال صالحة  -16

 .للغرض

 لداخلى و الخارجى للمقررالتقييم ا

 

ال بد أن يكون لكل قسم نظام للتقييم الداخلي والخارجي لإلختبارات , الدرجات ,  و مجمل النواتج التعليمية   -12

 . المستهدفة للمقرر
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 (9)ملحق 

 سياسات الكلية فى توصيف وتصنيف برامج الدراسات العليا

1.Policy statements as regards master degree postgraduate medical programs in basic (academic) 

medical science 

   

To achieve accreditation, a program must comply with the relevant set of the following minimum 

educational requirements established by the quality assurance unit. These standards are chosen 

with references to the following external standards: 

 

1. National agency of quality assurance and accreditation (standards for postgraduate 

programs). 

 

2. Residency program requirements made by the AAMC.  

 

3. Postgraduate medical education, WFME global standards. 

The department delivering individual programs is responsible for: 

  a) Establishing specific learning objectives that are consonant with theses  

            requirements and with the expectations set forth by specialty staff and specialty   

            societies; 

 

       b) Designing and implementing the educational program to meet those objectives; 

 

       c) Judging the progress of residents/students in achieving the established learning    

          objectives. 

 

d) Determining whether a given master degree student has, at the completion of  program, acquired 

 the competencies and demonstrated the professional values and  attitudes required for delivering his 

duties in the given field of practice. 

 

To fulfil these responsibilities, departments (program directors, coordinators, staff) must 

insure that all master degree students have appropriate educational opportunities within a 

supportive environment. 

 

- Master degree students must have opportunities to participate, under supervision, in patient         

   care activities/practical activities of sufficient variety and with sufficient frequency relevant          

   to achieve the competencies required by their speciality. 

- Master degree students must have opportunities to exercise, under supervision, graded, 

 progressive responsibility, so that they can learn how to practice their specialty and recognize 

 when, and under what circumstances, they should seek assistance from colleagues. 

 

- Master degree students must have opportunities to participate in required   

   conferences, seminars, and other non-patient care learning experiences and must  

   have sufficient time to pursue the independent, self-directed learning essential for   

  acquiring the knowledge,   skills, attitudes, and behaviours required for practice. 
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- Appropriate, specialty-specific assessment methodologies must be used to document 

attainment of the knowledge, skills, attitudes, and behaviours required for practice, before 

attesting that student has satisfactorily completed the program. 

 

2.Components of the programs 

Educational Program (The curriculum) must contain the following educational components:  

 

   1. Overall educational aims and Competency-based intended learning outcomes    for the 

program, which the program must distribute to master degree students and faculty 

annually.  

   2. Competency-based objectives for each module/course/rotation at each educational level, 

which the program must distribute to master degree student and faculty annually, in either 

written or electronic form.  

These should be reviewed by the resident at the start of each rotation;  

 

   3. teaching/training methods and requirements which should include:- 

           A. Regularly scheduled didactic sessions. 

           B. Delineation of master degree student responsibilities for relevant practice, 

progressive responsibility for patient or laboratory management, and supervision 

of over the continuum of the program. 

 * Training Process: 

1. The training must be practice - based involving the personal participation of   the trainee 

in the services and responsibilities of practical / laboratory activities in the training 

Departments. The training programme must encompass integrated practical and 

theoretical instruction. 

2 - The training should be directed and the trainee guided through supervision and    

       regular appraisal and feedback. The training process should ensure an increasing  

      degree of independent responsibility as skills, knowledge and experience grow.  

3- Every trainee should have access to educational counselling. The integration between training  

and service (on-the-job training) must be assured. 

4- Annex 1, 2 give suggestions for methods of teaching/learning / training methods that can be 

applied. 

4. Assessment methods 

    * Assessment methods: 

Assessment principles, methods and practices must be clearly compatible with training 

objectives and must promote learning. Assessment must document adequacy of training. 

The definition of methods used for assessment may include consideration of the balance 

between formative and summative assessment, the number of examinations and other tests, 

the balance between different types of examinations, the use of normative and criterion - 

referenced judgements, and the use of portfolio and special types of examinations, e.g. 

objective structured clinical examinations (OSCE). 

   1. Evaluation of assessment methods may include an evaluation of how they promote 

training and learning. 

   2. External examiners or auditors may increasingly represent global perspectives. 

3. Feedback would include assessment results and planned dialogues about clinical   

       performance between trainees and trainers/supervisors with the purpose of ensuring   
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 instructions and remedies necessary to enhance competence development. 

   4. Annex 3, 4 suggest common assessment methods and their glossary that can be applied.  

5. Other elements of the program 

    * Residents’ Scholarly Activities  

1. The curriculum must advance master degree students’ knowledge of the basic principles of 

research, including how research is conducted, evaluated, explained to patients, and applied 

to patient care.  

   2. Residents/students should participate in scholarly activity. 

[As further specified by the departments] 

6. General rules for writing the curriculum components. 

         The following roles should be considered when writing the curriculum components: 

A. Alignment between the ILOs, teaching and learning experiences and assessment 

methods. 

B. The model of learning in postgraduate programs which should include integration 

between Work-based experiential learning, formal education and Independent self-

directed leaning (as shown in figure 1). 

 

Model of learning ( Figure 1) 

How learning for knowledge, skills, attitudes and expertise will be achieved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Writing courses specifications 

- Annex 5 give instructions how to write competency based objectives for each course/    

- module / rotation 

 

 

 

 

 

 يبثيث 

Work-based 
experiential 

learning, 
 

Appropriate 
off-the-job 
(formal ) 

education 
 

Independent 
self-directed 

leaning 
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 ( 01)ملحق 

 كود الممارسة الجيدة فى تقييم طالب الدراسات العليا

ب الدراسات العليا الرجوع إلى كود الممارسة الجيدة فى تقييم الطالب والذى على القائمين باإلشراف أو المشاركة فى تقييم طال -1

 .م.233/  5/  24إعدته وحدة ضمان الجودة والمعتمد من مجلس الكلية بتاريخ 

 :حيث يشتمل هذا الكود على المبادىء والقواعد العامة لما يلى

 .المبادس العامة والمعايير المرجعية لتقييم طالب كلية الطب -

 .التقييم وكيفية إختيار األدوات واألساليب -

 .إعداد األنواع المختلفة من اإلمتحانات -

 .اللجان والمجالس الخاصة باإلمتحانات -

 ".اإلمتحانات " إجراء وإدارة التقييم  -

 (. Amount and scheduling of examination) قدر االمتحانات وجدولتها  -

 .تنظام التصحيح ووضع الدرجا -

 .التغذية الراجعة للطالب -

 .تنمية قدرات وتدريب أعضاء هيئة التدريس -

 .اللغة المستخدمة فى الدراسة والتقييم -

 .تسجيل وتوثيق ونشر قرارات ونتائج التقييم -

 (.دورة التقييم ) تنظيم التقييم  -

 .التقييم الداخلى والخارجى للمقرر -

 :يجب ان يكون هناك ثالثة أنواع من التقييم -:خصت بالنسبة لمقرر أو مقررات مادة الت -5

 التقييم الدورى التكوينى و المعتمد على العمل  -أ

"Periodic Formative assessment and work-based assessment"  

 والمبين فى كراسة االداء و االنشطة 

 .اإلمتحان التحريرى النهائى -ب

 "OSCE / OSPE".ضوعى العملى المو/ اإلمتحان اإلكلينيكى  -ج

- :يجب مراعاة األتى" كراسة األداء واالنشطة " بالنسبة للنوع األول  -3

رئيس + عدم السماح بدخول اإلمتحان النهائى اإل بعد تقديم كراسة االداء واألنشطة موقعة نهائياً من منسق البرنامج  -أ

 .القسم

تجسل  –تسجيل حاالت " ألداء واالنشطة للمتطلبات الالزمة  يجب على منسق البرنامج التأكد من إستيفاء كراسة ا -ب

وذلك من خالل مقابلة بين منسق البرنامج وطالب " تسجيل اإلختبارات الدورية –تسجيل األنشطة العلمية  –مهارات 

 .الدراسات العليا

ل نموذج اإلستقصاء من اإلمتحان الشفوى النهائى لمناقشة كراسة األداء واألنشطة من خال% 33-25يخصص من  -ج

- :األتى

 

 النسبة فى الجودة عنصر التقييم

 %25 العملية/ تسجيل الحاالت اإلكلينيكية  -1

 Procedures 25%تسجيل المهارات  -2

 :تسجيل األنشطة العلمية  -3

 محاضرات 

 دورات 

 ورش عمل 

 Journal club 

 أخرى 

33% 

 %13 إختبارات دورية -4

 %13 أنشطة متميزة -5



 

213 
 

 

محتويات / بالنسبة لإلختبار التحريرى يراعى قبل اإلمتحان وضع خريطة تبين التوافق بين مخرجات التعليم المستهدفة  -د 

 المقرر وأسئلة التحريرى والشفوى 

 بالنسبة لإلمتحان اإلكلينيكى أو العملى يرجى اإللتزام بقواعد اإلمتحان  -هـ

إلمتحانات المقررات المختلفة على أن يتم إستيفاء " Internal audit"يقوم منسق البرنامج بعمل مراجعة ذاتية  -4

 :بواسطة( هـ.4 -أ.4)نماذج اإلستقصاء الخمسة 

  مراجعيين داخليين" من األساتذة داخل القسم ( 3)عدد" 

 مراجعيين خارجيين" من األساتذة خارج القسم ( 2)عدد" 

 يعرض الدراسة على مجلس القسم. 

إلى " نموذج اإلجابة" إرشادات تصحيح اإلجابة + فق به نسخة من أسئلة اإلمتحان لكل مقرروترفع تقرير الدراسة مر

 .وحدة ضمان الجودة

 

) تقرير البرنامج عقب كل دورة إمتحانات + منسق المقررات بإستكمال تقرير المقررات+ يقوم منسق البرنامج  -2

 (.مايو -نوفمبر
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 ( 00)ملحق 

 

 .و هيئة تدريس على أن يتم إعتماده من مجلس الكليةيتم عمل ملف اكاديمى لكل عض

 الملف األكاديمى نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 تقويم األداء األكاديمى ألعضاء هيئة التدريس فى الجامعة

 

 أهداف التقويم األكاديمى:- 

 

 :تهدف الجامعة من تقويم األداء األكاديمى لعضو هيئة التدريس تحقيق ما يلى

 

 .ابعة أداء عضو هيئة التدريس كما نصت عليه الئحة معايير وواجابات عضو هيئة التدريسمت -1

 .كشف جوانب القوة والضعف فى األداء -2

 .تمكين عضو هيئة التدريس من تطوير أدائه األكاديمى -3

 .ربط الترقية العلمية باآلداء األكاديمى الشامل -4

 .الترشيح للقيام بمسئوليات الخدمة الجامعية -5

 

 ر التقويمعناص:- 

 :يشمل تقويم اآلداء األكاديمى لعضو هيئة التدريس العناصر التالية

 .األداء التعليمى التدريسى -1

 الملف األكاديمى
 لعضو هيئة التدريس بالجامعة

 م22/    /     إلى        22/    /     فى الفترة من     
 

 : مــساإل     

 :ليةــالك
 :الــقسم العلمى
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 .الخدمة الجامعية -2

   

 ميعاد التقويم:- 

 .يتم تقويم األداء األكاديمى لعضو هيئة التدريس فى شهر سبتمبرمن كل عام

 تصميم نماذج التقويم:- 

- :التالية صممت نماذج التقويم وفق األسس

 .التكامل مع الئحة معايير وواجابات عضو هيئة التدريس وكذلك ترقيته -1

 .البساطة وعدم التكلف -2

 .تحقيق درجة عالية من المراجعة -3

مراعاة أن تكون عناصر التقويم منطبقة على أعضاء هيئة التدريس حيث روعيت العناصر التى ال تنطبق  -4

 . تحذف العناصر التى ال تنطبق ويؤخذ معدل العناصر المنطبقةعلى بعض األقسام مثل الواجبات العالجية ف

 

 تقويم األداء األكاديمى ألعضاء هيئة التدريس فى الجامعة
 

 تحتوى الخطة السنوية لتقويم أداء عضو هيئة التدريس على جزئيين:- 

 

 الجزء األول:- 

يسية ومجهوداته فى خدمة هدفه إعطاء الفرصة لعضو هيئة التدريس لرصد نشاطاته األكاديمية والتدر

 . الجامعة والمجتمع خالل الفترة التى يغطيها الملف

 

 الجزء الثانى:- 

هدفه القيام بتقييم أداء عضو هيئة التدريس لواجباته وإلتزامه بمسئولياته بطريق موضوعية وأمينة وفق 

 .ضوابط مدروسة من قبل اللجنة المشكلة من القسم لهذا الغرض

 

ف األكاديمى هو تقدير وإههار مجهودات المتميزين من اعضاء هيئة التدريس إن الغرض من المل

والتعرف على بعض اوجه القصور إن وجدت لتفاديها والتخلص منها وليس المحاسبة والعقاب أو 

وقد روعى فى إعداد الملف تحقيق الغرض المنشود وهو إستخالص ما يود عضو . البحث عن السلبيات

ر عنه حول نشاطاته ثم صدق التقويم وموضوعيته مع التخفيف من درجة السرية هيئة التدريس التعبي

 .  فى اإلعداد وتحقيق درجة عالية فى المراجعة لتحقيق ضماناً لحقوق عضو هيئة التدريس
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 (0)الملحق األول 
 نموذج تقويم عضو هيئة التدريس

 ................إلى  .............. خالل الفترة من 

 

 ( تعبأ من إدارة شئون العاملين) معلومات عامة : أوالً 

   

 ....: ...........................................................................................................................األسم  -1

 :..............................................................الكلية.:  .........................................................القسم -2

 : .......................................................................................................................تاريخ التعين  -3

 ..........................................................................: ..................سنة الحصول على شهادة الدكتوراة -4

 : ..................................................................................................................الدرجة األكاديمية -5

 ...................................................................................: .................................التخصص العام -6

 : ..................................................................................................................التخصص الدقيق -2

 

 (تراجعه وحدة ضمان الجودة) من التقويم الكلى % 61( ئة التدريستعبأ من عضو هي) النشاطات العلمية : ثانياً 

 

 (سريرية –عملى  –محاضرات ) المواد التى تم تدريسها ،عدد الساعات ، الوحدات التدريسية  -:إسم المقرر -0

 (درجات 13)                                                                                                    

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

 (درجات 13 )                                                 -:المشاركة فى أنشطة الجودة واإلعتماد المؤسسى  -2

 (   درجتين لكل عنصر )                                                                                                                          

 .المشاركة فى تطوير الخطة االستراتيجية .أ 

 .لعلياالمشاركة فى تطوير اللوائح ومتابعة تدريس البكالوريوس والدراسات ا .ب 

 .المشاركة فى تقييم اإلمتحانات .ج 

 (.كمدرب ومتدرب) المشاركة فى التدريب  .د 

 .وضع بنوك أسئلة الكترونية ومتابعة الطالب من خالل الموقع االلكترونى .ه 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

/ أسماء الباحثين ، عنوان البحث ، أسم المجلة  -:البحوث المقبولة للنشرأو المنشورة مع بيانات نشر كاملة -3

 ( درجات 13)                        .                                                       مؤتمر ، مكان النشر ، السنةال

 (درجتين لكل بحث ) 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

 

 (درجات 13)                                 .                   مع بيانات النشر -:الكتب المؤلفة والمترجمة المنشورة -4
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 (درجتين لكل كتاب )                                                                                                                            

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

   .جة ، فترة اإلشرافأسم الطالب ، عنوان الرسالة ، الدر -:رسائل الماجستير والدكتوراة قيد اإلشراف  -5

 (درجات 13)                                                                                                                   

 (درجتين لكل رسالة )                                                                                                                           

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

 

عنوان الرسالة ، الدرجة ، فترة اسم الطالب ،  -:رسائل الماجستير والدكتوراة التى تمت مناقشاتها خالل العام -6

 (درجات 13)                                                                                  .اإلشراف ، تاريخ المناقشة

 (درجات لكل رسالة  5)                                                                                                                        

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

 

 (درجات 13)                   .            المشروعات البحثية والتطبيقية التى شارك قيها ودوره فى كل منها -2

 (درجات لكل مشروع كباحث رئيسى  5درجتين لكل مشروع كمشارك , )                                                           

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

 

الجهه المنظمه ، العنوان ، المكان ، التاريخ ، نوع  -:المؤتمرات والندوات العلمية مع البيانات كاملة  -8

 .المشاركة

  (درجات 13)                                                                                                                           

درجة  1درجات إلقاء بحث , درجتين مشارك ببوستر , 3درجات رئيس جلسة ,  4درجات عضو لجنة منظمة ,  5) 

 (مستمع 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

 

الجهة المنظمة ، عنوان  -:ور  العمل والدورات المتخصصة التى تم المشاركة فيها مع البيانات الكاملة -.

 (درجات 13)         .                                      الدورة ،  المكان ، التاريخ ، نوع المشاركة / الورشة   

درجات إلقاء بحث , درجتين مشارك  3درجات رئاسة جلسة علمية ,  4,  درجات عضو لجنة منظمة 5)  

 (درجة مستمع  1ببوستر , 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 
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لتى تمت المشاركة فيها على مستوى المجتمع المحلى مثل القوافل الطبية واالستشارات الخدمات والنشاطات ا -13

 (درجات 13)                                                              المهنية ، المكان والتاريخ

 (درجتين  لكل نشاط )           

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

 

 عناصر التمييز الجامعى 

 (عالمة تمييز *.                                      )* = اسماء الباحثين ، عنوان البحث  -:البحوث قيد اإلعداد  -00

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

                                                                                                                                  

المؤتمر ، / أسم المجلة  -:البحوث العلمية أو الرسائل العلمية التى قمت بتحكيمها مع بيانات النشر كاملة  -05

 (عالمة تمييز )* =                                    * .                          عنوان البحث ، تاريخ التحكيم 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

 

عالمة .....  *. )* = إلى ...... المسمى اإلدارى ، الفترة من  -:المناصب اإلدارية التى تم تشغيلها ومدتها -03

 (تمييز 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

 

/ مقرر / رئيس ) ونوع المشاركة / الجامعة / الكلية / اللجان التى تم المشاركة فيها على مستوى القسم  -04

 (عالمة تمييز )* =                                                   * .                                  وتاريخها ( عضو 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

 

 *.  وتاريخها " العالمية / المحلية " تحادات عضوية الجمعيات والمؤسسات العلمية واإل -02

 (عالمة تمييز )* =                                                                                                                  

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

 

 (عالمة تمييز )* =                                    *.   أية جوائز تقديرية تم الحصول عليها مع البيانات كاملة  -06

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 
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 (عالمة تمييز )* =                                       *.               أية أنشطة جامعية غير مذكورة فيما سبق  -07

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

                                                                                                        

 توقيع عضو هيئة التدريس                                                                                                                   

 

 تقويم األداء األكاديمى لعضو هيئة التدريس من واقع استبيانات الطالب  -:ثالثاً 

مممممممممممممممممن التقممممممممممممممممويم % 01)                                                                                                

 (كلىال

 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

 

                             تعمممممده اللجنمممممة المشمممممكلة ممممممن قبمممممل القسمممممم                : تقمممممويم األداء األكممممماديمى لعضمممممو هيئمممممة التمممممدريس  -:رابعممممماً 

مممممممممممممممممممممممممممممممممن % 31) 

 (التقويم الكلى

     

 عناصر التقويم
 درجة التقويم

 ال ينطبق درجات 01

   .اإللتزام باألعباء التدريسية -1

   .اإللتزام بالساعات المكتبية واإلرشاد األكاديمى  -2

   .إستخدام وسائل وتقنيات التعليم الحديثة -3

   .مناهج ومفرادات المقررات وأعمال الجودة بالقسمالمشاركة فى وضع وتطوير ال -4

   .المشاركة فى أعمال اإلمتحانات -5

   .حضور جلسات مجلس القسم -6

   .اإلسهام فى أنشطة القسم العلمية -2

   .اإلسهام فى األنشطة اإلدارية ورئاسة الوحدات التخصصية بالقسم -.

   (.أسنان –طب بشرى ) اإللتزام بتقديم الخدمات العالجية  -.

   .مدى التعاون مع الزمالء واإللتزام باألنظمة والتعليمات وتنفيذ ما يكلف به من مهام -13

  (011من)المعدل اإلجمالى 

 

 

 .وتخذف عالمته ويؤخذ معدل العناصر المنطبقة" ال ينطبق" فى حالة عدم إنطباق العنصر يكتب * 

 

 .لغرضمالحظات رئيس القسم العلمى او اللجنة المشكلة لهذا ا

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

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

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

 : .........................رئـــيس القسم العملى                                                                                                   

 : ........................التـــوقيـــــــــــــــــــع                                                                                                       

 :       /     /التــاريــــــــــــــــــخ                                                                                                        
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 آليات متابعة مختلفة ( 05)ملحق 

 

 عتماد متابعة يتم عمل نموذج لمتابعة مدى استيفاء كراسة االداء واالنشطة لطالب الدراسات العليا على أن يتم ا

 استيفاء كراسات االداء واالنشطة الخاصة بطالب الدراسات العليا من مجلس الكلية 
 (مرفق نموذج لمتابعة مدى استيفاء كراسة االداء واالنشطة)

 

 

 

 Subject مستوفى غير مستوفى

  - Personal data 

 - First part: 

             Essential Courses: 

          Course1: Medical Statistics 

          Course2: Research methodology 

          Course3: Medicolegal Aspects and Ethics in 

Medical Practice and Scientific 

Research 

 

  

  

  

  - Course 4: 

  Specialized Courses 

- Course 5: 

  - Unit (Module) 1: 

  - Unit (Module) 2: 

  - Unit (Module) 3: 

  - Elective Course1: 

  - Elective Course2: 

  - Other Scientific Activities 

  - Degree Thesis Pathway 

  - Formative Assessment  

  - Formative Assessment 

  - Declaration 
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متحانية للدراسات العليا ويتم عرض نتائج تحليل المواصفات تم عمل قائمة لمتابعة المواصفات الشكلية للورقة اال

 الشكلية على مجلس الكلية ويتم اعتماده 

 (مرفق نموذج متابعة المواصفات الشكلية للورقة االمتحانية)

 

 : الدرجة العلمية

 األول                 الثاني:            الجزء

 :الوحدة/ المقرر                                                   أكتوبر        مايو        :               دور  

 الثالثة                 الرابعة            حل المشكالت               األولى                الثانية:            الورقة 

 

 

 مستوفى المواصفات الشكلية
إلى 

 حد ما

غير 

 مستوفى

    ن مكتوبة  الكترونياً بصورة واضحة وليس بخط اليد ان تكو .1

    .البد من وضع الشعار الخاص بجامعة أسيوط أو كلية الطب .2

وكذلك دور ,( جزء ثانى–جزء أول ) البد من كتابة مسمى الدرجة العلمية وكذلك  .3

 (.أكتوبر-مايو)اإلمتحان 

   

    .أسم المقرر أو وحدة المقرر التى يمتحن فيها الطالب .4

    (.السنة -الشهر –اليوم ) تاريخ اإلمتحان كامأل على أن  يشمل  .5

    (عدد الساعات ) مدة اإلمتحان  .6

    .عدد صفحات أو أوراق اإلمتحان .2

لما سبق نشره فى دليل الممارسة أن تكون األسئلة مكتوبة بصورة موضوعية وفقاً  ..

 .الجيدة فى تقييم طالب الدراسات العليا

   

    .درجات اإلمتحان على كل سؤال توزيع  ..

    .فى حالة تعدد أوراق اإلمتحان البد من ترقيمها .13

    ( .أنتهت األسئلة فى نهاية اإلمتحان) أن توضع عبارة  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

           

                                                       



 

222 
 

 

 تم عمل قائمة مراجعة دراسة تدقيقية المتحانات طالب مرحلة البكالوريوس 

                        عرضها على مجلس الكليةويتم كل عام تحليل نتائج الدراسة التدقيقية و

 

 (مرفق نموذج مراجعة دراسة تدقيقية المتحانات طالب مرحلة البكالوريوس )

 

  القسم : 

  المادة : 

  المسئول الرئيسى عن اإلمتحان...................: 

  أعضاء اللجنة الثالثية لإلمتحانات : 

1- ....................................... 

2- ...................................... 

3-  ...................................... 

 

 :اإلمتحان التحريرى : أوالً  

 :مواصفات الورقة الشكلية -1

 السنة الدراسية -          اسم البرنامج        -القسم                   -اسم الكلية                  -اسم الجامعة                  -

 الدرجة الكلية                  -عدد الساعات                   -الفرقة                  -اسم المقرر                -

 توزيع الدرجات على االسئلة الفرعية                 -توزيع الدرجات على االسئلة الرئيسية            -

 الطباعة الواضحة     -االشارة الى نهاية االمتحان              -ارة الى عــــــدد الصـــــــفحات             االش -

 بيان وقت االسئلة -الصياغة السليمة               -

 

 مواصفات الورقة الفنية -2

 ( ILOS) تغطية المخرجات التعليمية المستهدفة  -

 وقين               الطلبة الضعاف                 الطالب الوسطالطلبة المتف: درجة التمييز -

 تتدرج االسئلة من السهل الى الصعب                    تتدرج االسئلة من الجزء الى الكل -

 التسلسل المنطقى لالسئلة -

 العدالة قيما يخص الوزن النسبى للموضوعات -

 تنوع االسئلة  -

  االسئلة المقالية القصيرة 

 االختيار من متعدد 

 اسئلة الصح والخطأ 

  اسئلة االكمال 

 المصطلح العلمى 

 Problem Solving  
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 ضوابط اسئلة األمتحان -3

 

 

 

 ال نعم (MCQ)االختيار من متعدد   -أ 
   ((ILOSيهدف الى تقييم مفهوم هام يتعلق بنتائج التعلم المستهدفة  -1
   تطبيق أو التقييمال أويعتمد على استدعاء مهارات من المعرفة, -2
   هل حاولت استشارة زميل للمساعدة في مالحظة بعض المشاكل التي قد ال تكون واضحة باألسئلة  - 3
   هل حاولت  تحديد مستوى صعوبة كل سؤال قبل االمتحان  -4

 ال نعم متن السؤال 
   قبل قراءة الخيارات السؤال يحتوى متن السؤال معلومات كافية للرد على-1
   يخلو متن السؤال من عيب فني, مثل وجود كلمة في متن السؤال وتكرارها  في الخيارات -2
   معقد / اللغة واضحة وبسيطة وال يعد السؤال صعب  -3
   يحتوي على أدلة على الجواب -4

  ال نعم السؤال  الموجود بعد عرض الحالة/الجملة 
   كانت في شكل سؤال -1
   السؤال ى  كيفية اإلجابة علىتشير بوضوح ال -2
   تختبر  تطبيق المعرفة الطبية بدال من مجرد استرجاع المعلومات  -3

  ال نعم الخيارات 
   كل الخيارات متجانسة -1
   تحتوي على إجابة واحدة صحيحة -2
   (منطقى)الغير صحيحة موجودة  بشكل واضح ومعقول الخيارات  -3
   ر معقدةالخيارات قصيرة وغي -4
   الخيارات مدرجة في ترتيب منطقي -5
   مكان االجابة  الصحيحة يختلف  من سؤال آلخر -6
   5-4في نطاق من  الخيارات عدد -2
   يحتوي على أدلة واضحة على اإلجابة الصحيحة -.
   تمت مراعاة قواعد النحو وعالمات الترقيم واإلمالء  -.
    تخلو الجمل من أي تعارض-13
   (often – usually-sometimes)تخلو  الخيارات من عبارات غامضة , على سبيل المثال  -11
   الخيارات الدالة على اإلجابة الصحيحة غير متكررة  -12
   "ال شيء مما سبق " أو"كل ما سبق " تخلوا الخيارات من جملتى  -13
   ال ترتبط  االجابة فى اى سؤال بسؤال آخر -14

 ال نعم والخطأ" الصح"أسئلة  -ب 

   أعادة صياغة الجملة حتى ال تكون  نصا حرفيا من الكتاب  -1
   أبدا"أو " كل  "أو " دائما"تخلوا الجمل من التعابير الغامضة أو غير المحددة مثل  -2
   .اإلجابة واحدة ومحددة وقاطعة- 3

 ال نعم اسئلة الربط -ج 

   .رؤوس اسئلة وعشرة اجوبة .: القائمة الثانية مثال  عناصر القائمة األولى أكثر من -1

   .ال يرتبط العنصر في القائمة األولى إال بعنصر واحد من القائمة الثانية -2

   .الربط عن طريق األرقام أو الحروف وليس عن طريق رسم خطوط -3
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 -:تعليق عام على االسئلة     

 

 :اإلمتحان الشفوى : ثانياً  

 الب تم تحديد عدد أعضاء هيئة التدريس بكل لجنة وكذلك عدد الط  -

 توزع اللجان والطالب عشوائياً      -

 تم عمل كروت للشفوى تحتوى على عدد من األسئلة لكل موضوع من موضوعات المقرر  -

 يختار الطالب أو الممتحن عشوائياً بطاقة واحدة تتضمن األسئلة التى سيجيب عنها الطالب     -

 

  

 :توصيات عامة : ثالثاً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال نعم أسئلة األكمال -د 

   الضبط الكلمة المطلوبةهل الجملة تحتوى على إشارات وقرائن تحدد ب -1

   (.حيث أن ذلك يجعلها غامضة)هل يوجد أكثر من فراغين في الجملة,  -2
   (.حتى يتضح المطلوب أكثر)هل الفراغ في آخر الجملة ,  -3

 ال نعم اسئلةالمقال-هــ

ل اإلجابة هل طول اإلجابة المتوقعة محدد بالكلمات أو بالصفحة, حتى يكون لدى الطالب تصور عن طو -1

 .المتوقع

  

   .هل يوجد نموذجا للجواب الصحيح موزع عليه الدرجات بدقة, حتى يكون التصحيح أكثر موضوعية -2

   .هل الوقت كافي لإلجابة -3

                                               

                                               

                                               

                                               



 

225 
 

 توزيع نواتج التعلم المستهدفة وموضوعات المقرر على اإلمتحانات واشكالها -:طة  اإلمتحان نموذج خري 

موضوعات المقرر 

واهدافها  التعليمية 

 التفصيلية

Learning 

Objectives 

نواتج التعلم 

 المستهدفة

ILOS 

 "كود " 

 الوزن النسبى

 لكل موضوع

(X) 

 شفوى عملى/ اإلكلينيكى اإلمتحان التحريرى

 أسئلة موضوعية

 من النهائى% 

  اسئلة مقالية 

 صغيره       

 من النهائى%

 اسئلة حاالت

 من النهائى% 

 محطه

0 

 محطه

5 

 محطه

3 

 محطه

4 

 محطه

2 

 محطه

6-01 

 لجنه

(0) 

 لجنه

(5) 

 (1)موضوع 

 معرفة -

1 -

2 -

 مهارات ذهنية -

1 -

2 -

 إكلينيكية/مهارات عملية -

1 -

2 -

 مهارات عامة -

1 -

2- 

             

 (2)موضوع 

1 -

2 -

3 -

 (رأى اللجنة -عدد الصفحات –عدد الساعات ) تمثل  Xحيث     
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 نموذج تحليل األسئلة

 نواتج التعليم المستهدفة األسئلة

Corresponding  Ilos 

 الهدف التعليمى المستهدف

Learning Objectives 

 من األمتحان/ الوزن النسبى الوزن النسبى لكل موضوع

 "شامالً إعمال السنه "التحريرى*

 السؤال -1

 ......الورقة......   رقم

2 -

3 -

4 -

    

 "شامالً إعمال السنه"العملى اإلكلينيكى *

 ......لجنة أو محطة -1

 ......لجنة أو محطة -2

 ......لجنة أو محطة -3

 ......لجنة أو محطة -4

 "نشطةشامالً تقييم كراسة األ"الشفوى *

1 -

2 -

3 -

4 -
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 األمتحان بشكل عام( أ.4)نموذج مراجعة 

 المـعـــــيار
إلى * من صفر 
3 

 مالحــظـــــات

 

 .لجنة األمتحان الثالثية قامت باإلشراف على جميع أعمال اإلمتحانات مع الرجوع إلى مجلس القسم -1

 

 

 .مع التغذية الراجعة للطالب( أو بدرجات/ بدون درجات ) وجود إختبارات دورية تقويمية  -2

 

 

 .وجود مقيم خارجى أو أكثر يشارك فى األمتحانات وفى تقييم توصيف المقرر -3

 
 

 -:اإلمتحانات فى إجمالها كانت أكثر تطويراً من حيث -4

 .توزبع نواتج التعلم المستهدفة ومحتويات المقرر على جميع أنواع اإلمتحانات وأسئلتها - أ

 .موضوعية األسئلة - ب

 

  

 .المعيار غير مطبق على اإلطالق= صفر *   
 .ال يوجد مردود أو تطوير –" ضعيف " المعيار مطبق =  0   
 " متوسط " المعيار مطبق = 5    
 "                                                                      جيد " المعيار مطبق =  3    
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 "تحان التحريرىاإلم( " ب.4)نموذج مراجعة 

 المعـــيار
إلى * من صفر 
3 

 مالحـــظـــات

 

 ".اتجاهات –ذهنية  –معرفية " يختبر اإلمتحان أكثر من نوع من أنواع النتائج التعليمية المستهدفة  -1

ة أسئلة قصير  –الصواب والخطأ  –سيناريوهات الحاالت أو حل المشاكل –أسئلة متعددة األختيار ) وجود اسئلة موضوعية  -2

 .فى األمتحان( اإلجابة 

 وموضوعات المقرر و  االهداف التعليمية" ILOS"تتناسب االسئلة المختارة مع  نواتج التعلم المستهدفة  -3

 " Topic Learning objectives .المراد تقييمها من حيث أهميتها في المقرر ووزنها النسبى  "    

 .كما ورد في توصيف المقرر" من حيث تشابة األفعال " المراد تقييمها  تتناسب صياغة االسئلة مع صياغة األهداف التعليمية  -4

 .يوجد  تعليمات واضحة لكل سؤال تحدد المطلوب من الطالب ودرجة السؤال -5

 .او اسئلة ال عالقة لها بالمقرر –شديد السهولة   -ال يوجد  أسئلة غامضة   -6

 .درجة كل سؤال مع الوقت المقترح لهتتناسب االسئلة مع الوقت المحدد لالمتحان و تتناسب   -2

.تم صياغة االمتحان بشكل يسهل تصحيح ووضع الدرجات -.  

 ".شعار الجامعة –تاريخ وزمن اإلمتحان  –أسم المقرر " تم إستيفاء الشكل المقرر من الجامعة لكل ورقة تحريرى  -.
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 نموذج مراجعة )4.ج( " اإلمتحان العملى/ اإلكلينيكى"

 ـيارالمعــ
* من صفر 
 3إلى 

 مالحـــظـــات

 

"تم تحديد نواتج التعلم المستهدفة  -1 ILOS و  االهداف التعليمية"  " Topic Learning objectives التفصيلية "  

.لكل إمتحان عملي او اكلينيكي  

 .تم تحديد أنواع التقييم العملي او األكلينيكي لكل هدف او مجموعة من االهداف -2

 ".محطة 12-.من " عملي او حاالت إكلينيكي لكل هدف او مجموعة من االهداف تم تحديد محطات  -3

 تم كتابة وصف لطريقة التقييم في كل محطة تضمن كيفية إختبار تحقيق االهداف التعليمية -4

 " Topic Learning objectives .المختارة"    

 تم تحديد الوقت لكل محطة وتثبيتة لكل الطالب -5

ليمات علي كل محطة بوضوح بما يتناسب مع صياغة االهداف التعليمية كما جاء في تم وضع االسئلة او التع -6

 .توصيف المقرر

 .تم تحديد ما هو مطلوب من الطالب في كل محطة وكيف سيتم تقييمة ووضع الدرجة -2

 .Check List"" تم عمل نموذج لالجابة او نموذج قائمة تقدير  للمهارات المختبرة في كل محطة  -.

 ".حاالت –اوراق  –اجهزة " اإلمكانيات الالزمة لكل محطه تم توفير   -.
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 "اإلمتحان الشفوى( "د.4)نموذج مراجعة         

 المعـــيار
إلى * من صفر 
3 

 مالحـــظـــات

 

"تم تحديد نواتج التعلم المستهدفة  -1 ILOS و  االهداف التعليمية"  " Topic Learning objectives لتفصيلية لكل لجنة ا"  

.من لجان الشفوي  

 .تم توزيع هذه االهداف علي جميع الممتحنيين -2

 ".فى كل لجنه" تم تحديد عدد اعضاء هيئة التريس بكل لجنة وعدد الطالب لكل لجنة و الوقت المخصص لكل طالب  -3

 .من أعضاء هيئة التدريس على األقل 2كل لجنة تمتحن الطالب بواسطة  -4

من موضوعات المقرر عدد من األسئلة متساوية في االهمية والصعوبة ومتناسبة " او نواتج تعلم "  تم وضع لكل موضوع  -5

مع االهداف التعليمية التفصيلية لكل موضوع وتوضع االسئلة في بطاقات و  كل بطاقة تحمل عدد من االسئلة التي تختبر 

 .ن حيث صعوبتها وزمن اجابتها وتنوعهاجميع ما يجب تقييمة من اهداف مع مراعاة التكافؤ بين االسئلة م

 .تم تقسيم الموضوعات المختارة بأسئلتها علي لجان الشفوي في حالة وجود اكثر من لجنة -6

 .تم توزيع الطالب عشوائياً علي اللجان المختلفة -2

 "سلوكي  –ذهني  –معرفي " تم التاكد من تنوع االسئلة لتختبر اكثر من ناتج علمي  -.

 .ممتحن عشوائيا بطاقة واحدة تتضمن االسئلة التي سيجيب عليهايختار الطالب او ال -.

 .يوجد لدي كل لجنة شفوي نموذج لالجابة وارشادات لوضع الدرجات لتقييم الطالب  موضوعيا   -13
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 نموذج مراجعة )4.هـ( " ضبط التصحيح ووضع الدرجات"

 

 المعـــيار
إلى * من صفر 
3 

 مالحـــظـــات

 

 .لممتحنيين علي دراية وفهم لمعايير التقييم وقواعد وضع الدرجات في كل امتحانالطالب وا -1

 :يوجد معايير واضحة لتقييم كل إمتحان من خالل -2

 .نموذج لالجابة في اإلمتحان النظري والشفوي  -

 .نموذج قائمة تقدير للمهارات العملية او االكلينيكية المطلوب تقييمها  -

من "ILOS"ايير بواسطة جميع الممتحنين مع وجود اتفاق علي نواتج  التعلم المستهدفة تم التأكد من تطبيق هذه المع -3

 .Internal moderation)) المقرر والمتوقع تحققها في الطالب 

نموذج االجابة " يوجد نظام داخلي لمراجعة وضبط درجات الطالب من خالل التأكد من تطبيق معايير تقييم كل إمتحان  -4

 ".Check list"قدير او نموذج قائمة ت

إعادة تصحيح االوراق ذات الدرجات  –اعادة تصحيح عينة عشوائية "تم استخدام اكثر من وسيلة لمراجعة التصحيح  -5

 ".المرتفعة او المنخفضة

 .تم التأكد من مناسبة الدرجات والتقديرات وعدم تأثرها باختالف الممتحنيين -6

 .وإعادة الـتأكد منهاتم مراجعة درجات الطالب المقتربة من الرسوب  -2

 .تم مراجعة درجات الطالب المرتفعة والتأكد من استحقاقها -.

 .تم التأكد من ان ورقة االجابة قد تم مراجعتها بواسطة عضو او اكثر من غير المصحيحين -.

 فاءة تم وضع ضوابط لتعديل الدرجة في حالة االختالف بين المصحح والمراجع بما ال يتعارض مع مبدأ الثقة في ك -13

 .عضو هيئة التدريس المصحح       

 ".بعد ههور النتيجة" تم عمل تحليل لنتائج الطالب في هذا المقرر للتأكد من مطابقتها للمعايير الوارده في الكود -11
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 نموذج تحديد الصعوبة والسهولة

------- دور     سنة MCQبيان توضيحي لتقييم أسئلة 

- :(0)نموذج  -------------الفرقة  ------------------مادة    

 

 عدد االسئلة     سؤال

 %51اقل من 

 من االجابات الصحيحية

 %41-51من 

من االجابات 

 الصحيحية

 %61-41من 

من االجابات 

 الصحيحية

 %81-61من 

 من االجابات الصحيحية

 %81اكثر من 

 من االجابات الصحيحية

     3 عدد االسئلة 

 %3 %3 %3 %3 %3 ئويةالنسبة الم

 

من االسئلة تستهدف % 1وهذا يعنى ان ) من االسئلة % 1من اجابات الطالب كانت صحيحة فى % 51اقل من  -

 (.الطالب المتميز

من االسئلة % 1وهذا يعنى ان ) من االسئلة % 1من اجابات الطالب كانت صحيحة فى % 81اكثر من  -

 (.تستهدف الطالب دون المتوسط

معايير الواجب مراعاتها في االمتحان علما بأن ال  

، " كما سبق أن أرسلنا القواعد الواجب مراعاتها في األسئلة لمراعاة الفروق الفردية بين الطالب و مستوياتهم"

 و هي كاألتي:

 

*(دون المتوسط )للطالب الضعاف % 51    

للطالب المتفوقين% 51  

 للطالب المتوسطين% 61
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الكليةقرار إنشاء ( 03)ملحق 
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  م5151-5102المستخدمة إلعداد الخطة اإلستراتيجية  المراجع
 

 

 م5109-5104خطة اإلستراتجية جامعة أسيوط  -0 

 م5102-5101 أسيوط الخطة اإلستراتجية لكلية الطب -5              

 م5102لعام أسيوط الدراسة الذاتية لكلية الطب  -3              


