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  الخطة االستراتیجیة للكلیة -١
 
ü :أوال: االعداد لتحدیث الخطة االستراتیجیة -  

  
م عن طریق عمل جلسات ٢٠١٥تم العمل على تحدیث الخطة االستراتیجیة من عام      

  نقاشیة عدیدة مع فریق التخطیط االستراتیجى وورش عمل ولقاءات مع وكالء الكلیة.
  

  جتم�اع فری�ق الدراس�ات العلی�ا والبح�وث وأعض�اء ھیئ�ة الت�دریس والتخط�یط  م�ع          ا -١
أ.د/ وكی��ل الكلی��ة لش��ئون الدراس��ات العلی��ا والبح��وث وم��دیر وح��دة ض��مان الج��ودة        

  -وكانت بنود االجتماع كالتالى:م ٢٨/٦/٢٠١٥بتاریخ 
  
            - :تم مناقشة األتى معیار أعضاء ھیئة التدریس -أ

من قبل أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین كل حسب مجال تخصصھ  Subspecialityتدریس التأكد من  ·
 الدقیق.

 للدراسات العلیا. Subspecialityمجموعات بحثیة مفعلة یمكن من خاللھا تدریس  ·
اقتراح تحدید االحتیاجات من أعداد النواب بخطة خمسیة لالقسام االكلینیكیة والتعیین بإعالن وكیفیة تحدید  ·

حتیاجات وھو مرتبط بالخدمة الطبیة والبحثیة غیر قابلة للتغیر بسھولة اال بظروف قھریة مثل ضم مستشفى اال
تعطى االقسام شھرین لتحدید االحتیاجات مقسمة على خمس سنوات  –أسیوط الجدیدة ( قرار مجلس كلیة 

 مبررة بأسباب ولیس من الضرورى ان یكون التوزیع متساوى على السنوات.
ث دراسة االحتیاجات التدریبیة وامكانیة ان تكون متخصصة ولیست عامة ومرتبطة بالخطط البحثیة تحدی ·

 لالقسام بشعبة التدریب لدى وحدة ضمان الجودة.
تم اقتراح ارسال باور بوینت  عدم معرفة أعضاء ھیئة التدریس بدلیل الممارسة الجیدة ( نقطة ضعف)        ·

 أھم أجزاء الدلیل كوسیلة جاذبة للقراءة.على االیمیل االكادیمى یوضح 
 تفعیل الثواب ولیس العقاب فقط فى المشاركة فى اعمال الجودة العضاء ھیئة التدریس واالقسام. ·
قیاس الرضا الوظیفى باستبیانات جدیدة ووضع اجراءات تصحیحیة بناء على نقاط الضعف + جلسات الھیئة  ·

 المعاونة باستطالع رأى.

كلیة الطب  –ما تم انجازه بوحدة ضمان الجودة 
 م٢٠١٥/٢٠١٧
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 - :ث العلمىالبحمعیار  -ب
 

 - نــقاط الــقوة والتـمیز: 

 النشر الدولى لعدد كبیر من االبحاث. ·
 تمویل االبحاث بالكلیة ( وضعت معاییر مرتبطة بالخطة البحثیة). ·

 - مــقـترحات: 

اقتراح خطة بحثیة عامة بالكلیة فى ظل الوحدات والمشاریع الخاصة         قد تكون غیر مرتبطة  ·
 للدولة ولكن كسمة تمیز للمؤسسة. باالساس بالخطة العامة

 ادخال ھدف أو أنشطة وھى المجموعات البحثیة. ·
 عمل قواعد البیانات ألبحاث أعضاء ھیئة التدریس. ·
· Ranking System          االخذ  فى االعتبار والتفعیل لھذه النقطة من حیث تصنیف كلیة الطب

 العالمى أو تصنیف األقسام والوحدات عالمیُا ونشره.
مخاطبة لجنة الدراسات العلیا باالقسام لمتابعة التوصیف واالمتحانات والخطة البحثیة وعمل اجتماعات  ·

مع االقسام التى بھا مشاكل بالنسبة للدراسات العلیا مع أ.د/ وكیل الكلیة وفى بعض االحیان یستخدم 
 مجلس الكلیة فى حل نسبة من ھذه المشاكل.

 –ح دورات تدریبیة للمراجعین لالبحاث واقتراح مقابل مادى للمراجعین اقترا لجنة االخالقیات         ·
" فى موعدین محددین وھى شھرى ابریل  Methodolgy - Ethicsعمل فورمة واحدة لــــ " 
 واكتوبر لتسجیل الرسائل.

 

ركات اقتراح نظام لمنح بحثیة سنویة لصغار الباحثین وتمنح جوائز داخل الكلیة وتوفیر التمویل و الش ·
من دخل مؤتمر الكلیة للبحث العلمى والجوائز أو المؤتمرات االخرى  %١٠االدویة ورجال االعمال + 

 داخل االقسام.
 

 تفعیل المشاریع الطالبیة البحثیة بالكلیة.  ·
 

 من دخل الكلیة وشركات االدویة.  Elsevierالمجلة العلمیة للكلیة تسعى لالشتراك لـــ ·
 

 بحثیة باألقسام إلستیفاء( الخطط البحثیة).مخاطبة منسقى اللجان ال ·
 

 العضاء ھیئة التدریس.  "google scolar "عمل تصنیف دولى لالبحاث المتمیزة فیھا الكلیة  ·
 

 

 -:الدراسات العلیامعیار  -ج
                      

 توصیف المقررات االختیاریة فى جزء اول دكتوراة وتفعیل الغیر مفعل. ·
 powerالقسام التى لم توصف المقررات ومواصفات االمتحان الجید على ھیئة ل Virtual examعمل ·

point وترسل لھذه االقسام وتفعیل ورش عمل لمراجعة امتحانات سابقة ومدى مطابفتھا لــILOS . 
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 الوافدین اقتراح آلیات جدیدة لجذب الوافدین. ·
 اقتراح آلیات لتفعیل المرشد االكادیمى. ·

 
 OSCEلتقییم طالب الدراسات العلیا مثل  اضافة اسالیب جدیدة ·
 التظلمات للدراسات العلیا ال یوجد ام ال یفعل. ·

  
وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتم�ع وتنمی�ة    اجتماع مع أ.د/ مھا كامل غانم -٢

  م٤/٧/٢٠١٥بتاریخ  البیئة
 

 وحدة التسجیل الطبى واالحصاء بالمستشفیات الجامعیة ( متابعة) واستكمال الناقص. -١

 سرعة حصول خریجى الكلیة على درجات الدراسات العلیا. -----قییم االداء لطالب الدراسات العلیا ت -٢

مخاطبة المستشفیات والمؤسسات عن عدد  ------نسبة حصول خریجى الكلیة على فرص العمل بالخارج -٣

 االعارات واالجازات للعمل بالخارج.

اعداد دراسة حدیثة ( بالنسبة لبیت الحیوان  ---یاجاتمراجعة تحدیث خطة تنمیة المجتمع بعد تحدید االحت -٤

ھیكلة وحدة  –تقاریر  ---خطة حدیثة من خالل المشروع بالتعاون مع الطب البیطرى) مكافحة العدوى  –

مكافحة العدوى موحدة على مستوى الجمھوریة وقرار من المجلس االعلى للجامعات (" أ.د/ ھبھ راشد + 

 دریب التمریض على مكافحة العدوى).لت A"مس فتحیة فى قاعة "

 الخطة السنویة للكلیة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة  متمشیة مع الخطة االستراتیجیة للجامعة. -٥

 " . in patient – out patientتحدیث وحدة مكافحة التدخین ( زیادة التوعیة "  -٦

 شئون البیئة. ---مشروع محطة التحلیة  -٧

ال یوجد سیطرة مباشرة بل بالرأى االستشارى  ---لوث البیئى فى المحافظة وضع برنامج للسیطرة على الت -٨

 فقط.

 اقتراح منسقین للوحدات المختلفة للتواصل مع وحدة ضمان الجودة وتقدیم البیانات. -٩

 معضم محاضر االجتماعات موجودة على االنترنت. -١٠

ن مع االورام + صیدیلة تذھب توجد برتوكوالت تعاون مثل ( مصر الخیر ) بالتعاو ---القوافل الطبیة -١١

 الى المناطق النائیة.

 تفعیل االستبیانات للقوافل من خالل وحدة ضمان الجودة. -١٢
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لتقییم الخدمات المقدمة للمستفدین من الكلیة والمستشفى  psychometry testمتابعة عدم تصمیم  -١٣

 الجامعى عن طریق أ.د/ حمدى نجیب موصفة فى الخطة المستقبلیة.

 ابعة وتقییم لالنشطة باالجتماعات مع لجنة شئون البیئة.تقاریر مت -١٤

 اعتماد نظام دورى لقیاس رضا جھات سوق العمل " تم عمل اللقاءات واالستبیانات". -١٥

 

اعضاء ھیئة التدریس تذھب للعمل حسب  ---برتوكوالت التعاون بین الكلیة ووزارة الصحة والتأمین  -١٦

 ستشفى الصدر.الحاجة من المستشفیات خارج الكلیة مثل م

 برتوكوالت التعاون بین الكلیة والوادى الجدید. -١٧

 اقتراح اصدر مجلة خاصة أو منشور دورى لشئون البیئة ویخصص جزء منھا للوادى الجدید. -١٨

 اقتراح ارسال قافلة طبیة كلما دعت الضرورة الى الوادى الجدید. -١٩

 رعى أو مكافحة العدوى.مثل المركز االستشارى فى الطب الش ----تفعیل مراكز االستشارات -٢٠

 فى رسائل الماجستیراطفال ونساء ولیس كل االقسام). clinical audit)متابعة طریقة التدقیق الطبى ( -٢١

 لتحدیث مشاكل مرضیة شائعة القسام اخرى.

أ.د/ الفت الشناوى  –" بالتعاون مع  counseling programبرامج توعیة وخدمات مشورة صحیة "  -٢٢

 ئة والتى تشارك فى القوافل الطبیة بالمناطق النائیة.+ طالب من لجنة البی

 وضع سیاسة للتخلص من النفایات واضافة المفارم بدًال من المحارق فقط. -٢٣
  

ورش��ة عم��ل ع��رض المالم��ج العام��ة للخط��ة االس��تراتیجیة للجامع��ة وآلی��ات      -٣
  م٧/١٠/٢٠١٥العمل ومتطلبات تحدیث الخطة االستراتیجیة للكلیة بتاریخ 

 

م   عــــمل ورشـــة عمـــل عـــ�ـن التـــ�ـخطیط االســـ�ـتراتیجى    ٧/١٠/٢٠١٥ى یــــوم االربعاء الموافق فـــــ 

وقـ��ـد م) ٢٠٢٠ -٢٠١٥وكــ�ـیفیة عــ�ـمل خـــــ��ـطة لتــ�ـحدیث الــ��ـخطة االســ�ـتراتیجیة لــ��ـكلیة الـــ�ـطب    (      

   -قــام بـــــالتدریب:

 خبیر التخطیط االستراتیجى بالجامعة  أ.د/ محمد عبد العظیم طلب        §

  -األتى أسمائھموقد قام بالتنسیق للورشة وشرفھا بالحضور السادة ممثلى إدارة الكلیة ووحدة ضمان الجودة 

 أ.د/ محمد محمود فتح اهللا         وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب       §
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  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة         أ.د/ مھا كامل غانم                 §

  أ.د/ ھبھ محمد سعد الدین          مدیر وحدة ضمان الجودة                                       §

  أ.د.م/ غادة على عمران              مسئول التخطیط االستراتیجى بوحدة ضمان الجودة §

  یئة التدریس بالكلیة ورؤساء االقسام ومرفق طیھ قائمة بأسماء الحضوروقد حضر الورشة نخبة من أعضاء ھ

وقد تمت مناقشة كیفیة عمل خطة تنفیذیة لتحدیث الخطة االستراتیجیة بالكلیة باالستعانة باستبیان التحلیل الرباعى 

 )SWOT  ) ع شخصیات ذات معیار) وكذلك المقابالت الشخصیة م ١٤) وتحدیث الدراسة الذاتیة لمعاییر الجودة

رؤیة وخبرة فى ھذا المجال مثل العمداء السابقین وممثلى ادارة الكلیة وذلك كلھ للوقوف على الوضع الراھن 

للكلیة كنواة لتحدیث الرؤیة والرسالة من ثم صیاغة غایات عامة ثم أھداف استراتیجیة جدیدة كوسائل لتحقیق 

مجموعة من االنشطة لكل ھدف وتشمل كیفیة ومسئول التفیذ ووقتھ الغایات المستنبطة من التحلیل ویتبع ذلك تحدید 

 وتمویلھ ومؤشرات نجاحھ.
 

وقد تم أیضًا مناقشة بعض نقاط الضعف التى ابرزھا بعض المشاركین مثل سوء توزیع المواراد المالی�ة بالجامع�ة    
  وعدم اإللتزام بتنفیذ الخطط االستراتیجیة السابقة

  
ü : باستخدام التحلیل الرباعىأن الوضع الراھن لكلیة استطالع رأى بش -ثانیا 

 SWOT Analysis:-  
  

ت��م عم��ل اس��تطالع رأى بش��أن الوض��ع ال��راھن للكلی��ة واخ��ذ راى أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس والط��الب    
  واالداریین بكلیة الطب وتم عمل تحلیل احصائى الارائھم لمعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة

  
  الھیكل التنظیمى ویشمل:

 ضوح الصالحیات والمسئولیات.مدى و -١
 التنسیق والتكامل بین الوحدات. -٢
 األختصاصات والمھام. -٣
 تفویض السلطات. -٤
 قدرة الكلیة على تقدیم خدمة مجتمعیة. -٥
 وظانف اإلشرافیة إلي الوظانف التنفیذیة.لنسبة ا -٦

  وھي : ضعف بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس اطكان یمثل نقاط قوة بینما ھناك نق
   .لیل مكتوب إلیضاح مھام واختصاصات كل وحدة تنظیمیة أو قسمد دووجعدم  - ١
 .ھناك مجاالت تداخل أو تشابك في األختصاصات الحالیة - ٢
یراعي في صیاغة األختصاصات الوظیفیة أن تكون محددة وتضع خطوطا فاصلة بین أعمال ومھام  ال - ٣

 .الوحدات المختلفة
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 .الكلیة داخل الصالحیات في تعارض دووج - ٤
العدالة والمساواة  مفھوم یحقق ال الحالي  من أعضاء ھیئة التدریس واالداریین علي ان التنظیمواتفق كال

التنظیم الحالي ال یساعد على  ھي أناستبیانات الطالب  نتائج ضعف فيالنقاط ت بینما كان، بین العاملین 
یات الالزمة لتسھیل االتصال االرتباط مع المجتمع المحیط بالكلیة وال تتوافر األدوات واألسالیب والتقن

 . وتبادل المعلومات
 

  شملتو :تحلیل الموارد البشریة
  .ھیكل القوى العاملة - ١
  نظم االختیار والتعیین. - ٢
 التدریب والتأھیل والتنمیة. - ٣
  نظم تقییم األداء . - ٤
  .نظم األجور والمكافآت - ٥
 نظم االنضباط الوظیفي. - ٦

األسالیب التي  وھي عدم فاعلیة عضاء ھیئة التدریسضعف بالنسبة أل نقاطكان یمثل نقاط قوة بینما ھناك 
واتفق كال من أعضاء ھیئة ، ل الوظانف الشاغرة بھاغتتبعھا الكلیة فى استقطاب الكفاءات الالزمة لش

   نقاط الضعف األتیة وھي: التدریس واالداریین علي
 . نسبة المنتدبین - ١
 .ربط نتانج التقییم بنظم األجور - ٢
 .ت مع حجم العمل المطلوب من كل وظیفةتناسب األجور والمكافآ - ٣
 .الرضا عن نظم األجور والحوافز المعمول بھا - ٤

  اإلداریین ھى : استبیانات  نتائج ضعف فيالنقاط ت بینما كان
 .تدریب القائمین بالتقییم على كیفیة إجراء التقییم وإعداد التقاریرعدم  - ١
 غیر مرضیة . ھا من القرارات الوظیفیةآلیات الحوافز والترقیات والتدریب والنقل الوظیفي وغیر - ٢
 .توجد نظم للربط بین الحوافز واإلنتاجیة واإلنضباط في العملال  - ٣
 .د معاییر موضوعیة لقیاس مستوي األداءووجعدم  - ٤
 .مالءمتھا الحتیاجات العاملین مع عدمتوجد نظم للحوافزغیر العادیة بالكلیة ال - ٥
 .ن إلي اإلدارة العلیافعالیة نظام نقل شكاوي وتظلمات الموظفیعدم  - ٦
  بخصوص تحلیل الموارد البشریة استبیانات الطالب  نتائج نقاط ضعف فيت ال توجد بینما كان 
   

  و یشمل :  ھیكل اإلدارة العلیا والوسطي
  .األنماط القیادیة - ١
  .األھداف والسیاسات - ٢
  .د وإجراءات العملقواع - ٣
  نظم المتابعة والمساءلة. - ٤
 .بیانات ونظم االتصاالت والتقاریرلالتوثیق والتحلیل واسترجاع ا - ٥

وھي عدم وجود نظم فعالة  ضعف بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس نقاطكان یمثل نقاط قوة بینما ھناك 
نقطة ضعف بخصوص   واتفق كال من أعضاء ھیئة التدریس واالداریین عليللتعامل مع الحاالت المخالفة ، 

  ف الكلیة. أو مشاركة العاملین فى صیاغة أھدا مساھمة 
  



  
  

      
        

  
 
  

7 
 

Faculty of Medicine 
Quality Assurance Unit 
 

  طبـة الـكلی
    الجودة ضمان وحدة

  
  الطالب ھى : استبیانات  نتائج ضعف فيالنقاط ت بینما كان

 ھذه التقنیات. استخدام التقنیات الحدیثة في میكنة األعمال غیر مرضیھ وكذلك جودة استحداث وتطویر - ١
 .إیمان إدارة الكلیة بالتغییر والتطویر لصالح العمل غیر مرضى - ٢
 .في مجاالت أعمالھم كانت غیر مرضیھ اتھم على التجدید واالبتكارتشجیع إدارة الكلیة العاملین بمختلف فئ - ٣
  

تحلیل البنیة التحتیة وتجھیزات أماكن التعلیم والتعلم والبحث العلمى وخدمة المجتمع 
  ویشمل :

 .خدمات التعلیمیة والبحثیةوقت ومكان تقدیم ال - ١
 الخدمات المجتمعیة. - ٢
  

  الطالب ھى :استبیانات  نتائج ضعف فيالنقاط ت كان یمثل نقاط قوة بینما كان
 .خطة ارتباط الكلیة بالمجتمع غیر معروفة - ١
 . الخدمات المقدمة للمجتمع غیر موثقة - ٢
 .أماكن تقدیم الخدمة االجتماعیة غیر مناسب - ٣

بخصوص تحلیل البنیة  أعضاء ھیئة التدریس واإلدارییناستبیانات  نتائج نقاط ضعف فيت ال توجد بینما كان
  التحتیة.

  
  : أسالیب التعلیم والتعلم ودعم الطالب

 

  الطالب ھى :استبیانات  نتائج ضعف فيالنقاط ت بینما كانكان یمثل نقاط قوة 
 .عدم كفایة األنشطة الطالبیة المتاحة بالنسبة لعدد المشاركین - ١
 .الخدمات المقدمة للخرجین غیر كافیة - ٢
 .تطبیق المعاییر األكادیمیة غیر مرضیھ - ٣
 .طالب غیر مالئمةللالتحقق من نواتج التعلم المستھدفة  وسائل التقییم فى - ٤

أعضاء ھیئة التدریس بخصوص تحلیل أسالیب التعلیم استبیانات  نتائج نقاط ضعف فيت ال توجد بینما كان
  والتعلم ودعم الطالب .

  
  الموارد المالیة:

  
  .ستبیانات إلانتائج  نقاط ضعف في ال توجد

  
  نظم الجودة الداخلیة:

 
  .ستبیانات إلانتائج  نقاط ضعف في دال توج

 
وقد تم الموافقة على عرض نتائج استطالع رأى بشأن الوضع الراھن للكلیة واعتماده فى مجلس 

  م١٩/١/٢٠١٦الكلیة بتاریخ 
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ü : الرؤیة والرسالة واالھداف والغایات االستراتیجیة لكلیة  مراجعة-ثالثا

  -:الطب
  

من مجلس كلیة  االستراتیجیة وتم اعتماد المراجعةف الرؤیة والرسالة واالھدا مراجعة تم 
  م.١٩/١/٢٠١٦بتاریخ 

  
  - وایضا تم انجاز االتى:

  المؤسسیة ةالقدر من معیار لكل التحسین ومقترحات الضعف نقاط تحدید فیھا تم دراسة عمل .١

  .  بذلك تقریر إعداد و  التعلیمیة والفاعلیة

 تقییم مصفوفةل القوة ونقاط الضعف نقاط من كل بین والتناسب النسبة عن دراسة اعداد .٢

 Internal Factors Evaluation (IFE)  الداخلیة العوامل

 وجامعة الطب لكلیة االستراتیجة الخطة واھداف ورسالة رؤیة مطابقة مدى عن دراسة عمل .٣

 .بذلك تقریر إعداد و أسیوط

 .االستراتیجة للخطة التنفیذیة الخطة فى عملھ یتم لم وما عملھ ماتم عن تقریر اعداد  .٤

 .تحدیث الخطة التفیذیة للخطة االستراتیجیة  .٥

  

   م١٧/١/٢٠١٧اعتماد الخطة االستراتیجیة المحدثة لكلیة الطب فى مجلس الكلیة بتاریخ  وقد تم
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  متابعة العملیة التعلیمیة -٢
  للبكالوريوس والدراسات العلیا 

  
ü : الزیارات المیدانیة لالقسام -أوال: -  
  

لطالب مرحلة البكالوریوس ووضع بنود متنوعة  تقییم مؤشرات متابعة العملیة التعلیمیةتم تحدیث نموذج مقیاس 
  بھ لمعرفة اراء الطالب فى العلمیة التعلیمیة.

  
وقد ارسل لالقسام خطابات بھا مواعید زیارات فریق من وحدة ضمان الجودة لمتابعة سیر العملیة التعلیمی�ة بك�ل   

  .كادیمى أو اكلینیكىقسم سواء ا
  

 تطبی�ق ب�رامج الدراس�ات العلی�ا      مقی�اس متابع�ة  وایضا تم عمل نموذج اخر خ�اص بط�الب الدراس�ات العلی�ا وھ�و      
ویحت��وى ایض��ا عل��ى مختل��ف البن��ود الخاص��ة بكراس��ة االداء واالنش��طة وتوص��یف المق��رر ودور الموج��ة االك��ادیمى   

  ات العلیا.بالقسم لتحسین العملیة التعلیمة الخاصة بالدراس
  

كان فریق الزی�ارات یق�وم بوض�ع عالم�ات ف�ى نم�وذج التقی�یم الخ�اص بالزی�ارة م�ن خ�الل تواج�دة م�ع ط�الب أو               
  اعضاء ھیئة التدریس الموجودین بالقسم لمعرفة ارائھم فى سیر العملیة التعلیمة.

  
الب البك�الوریوس أو ط�الب   وقد تم عمل تحلیل لنماذج التقی�یم الت�ى ت�م اخ�ذ ارائھ�ا م�ن مختل�ف االقس�ام س�واء لط�          

الدراسات العلیا وتم كتاب�ة تقری�ر ع�ن نت�ائج متابع�ة الزی�ارات المیدانی�ة لك�ل قس�م م�ن قب�ل وح�دة ض�مان الج�ودة وت�م                
وتم تكریم االقسام المتمیزة وعم�ل ش�ھادات تك�ریم لھ�م ف�ى مجل�س        م١٨/٢/٢٠١٦بتاریخ  عرضھ على مجلس الكلیة

     .قسم طب االطفال –لطب الشرعى الكلیة ومن االقسام المتمیزة قسم ا
  

ü   : الخاصة بمرحلة البكالوریوس الدراسة التدقیقیة لالمتحانات -ثانیُا: -  
     

تقوم بوحدة ضمان الجودة بعمل دراسة تدقیقیة المتحانات مرحلة البكالوریوس عن طریق ارسال خطابات لالقسام     
الثالثیة لالمتحانات ومدیر وحدة ضمان الجودة لمناقسة مدى لعقد اجتماعات بوحدة ضمان الجودة مع اعضاء اللجنة 

صعوبة وسھولة االسئلة وقد تم عمل القواعد الواجب مراعاتھا لالمتحان ومرجعیة التقییم من قبل وحدة ضمان الجودة 
  وتوزیعھا على االقسام لمراعاه ھذه النقاط فى وضع االمتحان.

  
مل نموذج مراجعة االمتحان الحالى والخریطة االمتحانیة. وقد اعدت وحدة وقد تم مناقشة كل قسم من االقسام لع    

  ضمان الجودة نموذج لعمل الدراسة التدقیقیة لتقییم ورقة االمتحان من حیث مواصفات 
  

  الورقة الشكلیة لالمتحان ومواصفات الورقة الفنیة وضوابط اسئلة االمتحان لتقییم مختلف االنواع من اسئلة االمتحان.
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ونسبة االجابات الصحیحة التى تستھدف  MCQوقامت وحدة ضمان الجودة بعمل بیان توضیحى لتقییم اسئلة     

  الطالب المتمیز والمتوسط ودون المتوسط فى االمتحان. 
  

م ٢٠١٦م ، ٢٠١٥قامت وحدة ضمان الجودة بعمل تحلیل احصائى للدراسة التدقیقیة المتحانات البكالوریوس لعام     
  .م١٨/٩/٢٠١٦م اعتماده من مجلس الكلیة بتاریخ وت
  

یقوم مدیر وحدة ضمان الجودة بعمل لقاءات مع وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب لمتابعة سیر العملیة التعلیمیة     
ون التعلیم و ھناك مقترح دلیل إلعداد نموذج اجابة االسئلة التحریریة المقالیة تم إعداده وعملھ بمكتب وكیل الكلیة لشئ

  .١٠/٥/٢٠١٦والطالب وتم عرضھ على لجنة التعلیم بتاریخ 
  
م لمعرفة اراء الطالب  وتم عمل تحلیل لالستبیان من قبل وحدة ضمان ٢٠١٥تم عمل استبیان للطالب للعام     

طالب لمرحلة الجودة وكتابة االراء الحرة الخاصة باالستبیان وتم الموافقة على عرض نتائج دراسة استطالع اراء ال
 م.١٩/٧/٢٠١٦ م على مجلس الكلیة واعتماده بتاریخ٢٠١٥/٢٠١٦البكالوریوس للعام الجامعى 

  
تم عمل استبیان اراء الطالب لتقییم عضو ھیئة التدریس سواء فى القاء المحاضرة او فى وضع االمتحان وتم     

  االستبیان بوحدة ضمان الجودة.توزیعة على الطالب فى المحاضرات لمعرفة ارائھم وتم تحلیل نتائج 
    

ü : الدراسة التدقیقیة لالمتحانات الخاصة بمرحلة الدراسات العلیا -ثالثُا:-  
  

وتم اعتماده من مجلس الكلیة بتاریخ  م٢٠١٥تم عمل دراسة تدقیقیة المتحانات الدراسات العلیا لعام           
  .م ١٥/١١/٢٠١٥

  
لعلیا لمعرفة اراء الطالب فى سیر العملیة التعلیمیة الخاصة بالدراسات العلیا تم عمل استبیان لطالب الدراسات ا    

  ویتم عملھ سنویًا بوحدة ضمان الجودة ویتم تحلیل نتائجة لمعرفة مدى التحسن الذى یتم فى االقسام.
  

م ، ١٥/١١/٢٠١٥یتم عرض ننتائج اراء طالب الدراسات العلیا على مجلس الكلیة ویتم الموافقة علیھا بتاریخ 
  م.٢١/١١/٢٠١٦م  ، ١٨/١/٢٠١٦
  

من قبل  لكل قسم سواء ماجستیر أو دكتوراة  تم عمل تحلیل احصائى للمواصفات الشكلیة للورقة االمتحانیة     
  م.٢١/١١/٢٠١٦وتم عرض نتائجھ على مجلس الكلیة واعتماده بتاریخ  وحدة ضمان الجودة

  
لجمیع االقسام سواء ماجستیر او  صة بمقررات الدراسات العلیاتم االنتھاء من تحدیث التوصیفات الخا     

م ٢٠١٦دكتوراة حیث انھ قد تم اخذ قرار من مجلس الكلیة بتجمید التسجیل لدرجتى الماجستیر والدكتوراة ابریل 
  م.٢١/٦/٢٠١٥للقسم الذى لم یلتزم من اعداد واعتماد التوصیف بتاریخ 

  
  رجة الماجستیر فى امراض الغدد الصماء والسكر التابعة لقسم امراض تم استحداث دراجات جدیدة مثل د    

  الباطنة.
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تم عمل لجنة  من وحدة ضمان الجودة لمتابعة استیفاء كراسة االداء واالنشطة الخاصة بالدراسات العلیا وتم      

  لدراسات العلیا بكل عرضھا على مجلس الكلیة وقد اوصت باالتى : ان یتم تكلیف اعضاء لجنة متابعة انشطة ا
  

ان یتم استخدام الختم  -قسم بمراجعة وتقویم كراسة االنشطة لكل طالب دراسات علیا قبل تقدیمھا بقسم الجودة  
  م. ٢١/١١/٢٠١٦الخاص بالمشرف بدال من االمضاءات . وقد تم الموافقة على ذلك من مجلس الكلیة بتاریخ 

  ىة بطالب الدراسات العلیا من قبل وحدة ضمان الجودة.وجارى تحدیث كراسة االداء واالنشطة الخاص
  

م لرؤساء االقسام واعضاء اللجنة ١٨/١٢/٢٠١٦تم عمل اجتماع لمتابعة تقییم امتحانات الدراسات العلیا بتاریخ 
الثالثیة وتم عمل نموذج لتقییم متابعة امتحانات الدراسات العلیا وتم الموافقة على عرض نتائجة واعتمادھا من 

  م٢٠/١٢/٢٠١٦جلس الكلیة بتاریخ م
  

  التعلیم االلكترونى -٣
  

م بشأن احتساب عشرة درجات من اعمال السنة على ٢١/٦/٢٠١٦بتاریخ  تم اخذ قرار من مجلس الكلیة     
تفاعل الطالب واجاباتھم لالسئلة وتنفیذ الواجبات العملیة المتاحة على موقع التعلیم االلكترونى واحتساب ساعات 

صل االلكترونى بین أعضاء ھیئة التدریس والطالب بدیال عن الساعات المكتبیة. تطبیق نظام االمتحانات التوا
  م .٢٠١٦/٢٠١٧االلكترونیة فى االمتحانات الدوریة للعام الجامعى 

  
  وكان ھذا القرار من مجلس الكلیة لتفعیل مھام وحدة التعلیم االلكترونى والعمل بھا .

  
یكون مھام اللجنة االشراف على ورئاسة أ.د/ ھبھ محمد سعد الدین مدیر وحدة ضمان الجودة  تم تشكیل لجنة ب    

لمتابعة ارسال البیانات والتأكد من ادخال  موقع التعلیم االلكترونى الخاصة بالكلیة والتواصل مع منسقى االقسام
الصالحیة توزع على السید رئیس البیانات من خالل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على الموقع  كاملة 

  اللجنة واعضاء اللجنة.
  

تم عمل بنوك اسئلة الكترونیة وتم رفعھا بالكامل على ھیئة اختبارات الكترونیة على الموقع االلكترونى للكلیة    
كما تم عمل اسم المستخدم وكلمة المرور لجمیع اعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة واالرشادات الالزمة 

وایضا تم عمل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بجمیع طالب بمرحلة البكالوریوس من  للدخول للموقع
  .ادراة شئون الطالب من خالل  الفرقة االولى الى الفرقة السادسة ویتم ابالغ الطالب بھا

  
یع االقسام للتعریف وقد تم عمل العدید من ورش عمل بوحدة ضمان الجودة لمنسقى التعلیم االلكترونى بجم   

  بكیفیة وضع االسئلة على موقع التعلیم االلكترونى.
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  التقرير السنوى للكلیة -٤  

      
م  وكتابة جمیع البنود  الخاصة بجمیع ٢٠١٥/٢٠١٦تم عمل التقریر السنوى الخاص بكلیة الطب للعام الجامعى     

تعلیمیة محدثة وتم موافقة علیھ بقرار مجلس كلیة بتاریخ المعاییر لمحور القدرة المؤسسیة ومحور الفاعلیة ال
  م.١٨/٩/٢٠١٦
  

  الدراسة الذاتیة -٥  
  
ت��م تح��دیث الدراس��ة الذاتی��ة م��ن قب��ل وح��د ض��مان الج��ودة ع��ن طری��ق ارس��ال خطاب��ات لمختل��ف االقس��ام بالكلی��ة        

  د الكلیة ووكالء الكلیة والمستشفى لتحدیث البیانات الموجودة بالدراسة الذاتیة وعقد اجتماعات مع عمی
  

   م٢٠١٦-٥-٣١اجتماع مع السید االستاذ الدكتورعمید الكلیة یوم الثالثاء      
 - ١١/٧/٢٠١٦ الدراسة الذاتیة مع السید االستاذ الدكتور مدیر وح�دة ض�مان الج�ودة ی�وم    تحدیث اجتماع لمناقشة 

  م١٢/٧/٢٠١٦
                        ذ الدكتور وكیل الكلیة لشؤون التعلیم و الطالب اجتماع لمناقشة الدراسة الذاتیة مع السید االستا  
  م ٢٠١٦- ٨-١٦ یوم  
 

  وقد تم االنتھاء من تحدیث الدراسة الذاتیة        
  

  الدورات التدريبیة بوحدة ضمان الجودة -٦    
  

  م.٢٥/٦/٢٠١٥بتاریخ تم اعتماد الئحة داخلیة لوحدة التعلیم الطبى   
  

  ات التدریبیة لطالب االمتیازالدورا      
  E.C.Gدورة      –دورة الغرز الجراحیة  – C.P.Rدورة  –دورة اخالقیات المھنة  –دورة مكافحة العدوى 

  الماجستیرالدورات التدریبیة لطالب 
  دورة الطب المبنى على الدلیل –دورة كتابة التقاریر الطبیة  –دورة مكافحة العدوى 

  الدكتوراةب الدورات التدریبیة لطال
  دورة الطب المبنى على الدلیل – النشر الدولىدورة  – طرق التدریس والتقییمدورة      

تم تفعیل الدورات التدریبیة كدورات اجباریة خاصة بطالب الدراسات العلیا كمطلب اساسى ضمن الئحة 

 الدراسات العلیا للحصول على درجة الماجستیر ودرجة الدكتوراة.

فى نھایة ھذه الدورات على شھادة اجتیاز الدورات لكل دورة تدریبیة قد حضرھایحصل المتدرب   
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  طبـة الـكلی
    الجودة ضمان وحدة

  
دورات التدریبیة الخاصة بالفئات المختلفة من اعضاء ھیئة التدریس طبقًا لقرار وایضا یتم عمل     

ز مجلس الكلیة بشأن دخول االمتحانات بالنسبة للفئات المختلفة من اعضاء ھیئة التدریس یشترط اجتیا
دورة والتى تعقد بوحدة ضمان الجودة من كل عام لتدریب السادة اعضاء ھیئة التدریس لالستعداد  ٢

  - وتشمل االتى:المتحانات الدراسات العلیا 
 ورشة عمل االتجاھات الحدیثة فى التدریٍس.  -١

  ورشة عمل نظم االمتحانات وتقییم الطالب. -٢
  

  وحدة ضمان الجودةوایضا یتم عمل دورات لمناظیر الجھاز الھضمى ب  
  

  
  الملف االكاديمى لعضو ھیئة التدريس -٧  

  
وقد تم اعتماد نموذج تقویم االداء االكادیمى ألعضاء ھیئة التدریس فى الكلیة وذلك باجتماع مجلس 

كادیمى لعضو ھیئة م .وتھدف الجامعة من تقویم االداء اال٤/٧/٢٠١٥ادارة وحدة ضمان الجودة بتاریخ 
  -یلى: ما تحقیقالتدریس 

  

 متابعة اداء عضو ھیئة التدریس كما نصت علیھ الئحة معاییر وواجابات عضو ھیئة التدریس. -

 كشف جوانب القوة والضعف فى االداء. -

 ھیئة التدریس من تطویر ادائھ االكادیمى.تمكین عضو  -

استثمار االداء المتمیز فى تمكین عضو ھیئة التدریس من التفرغ العلمى والمشاركة فى  -

 تمرات والندوات والدورات التدریبیة وغیر ذلك من الحوافز العلمیة.المؤ

 ربط الترقیة العلمیة باالداء االكادیمى الشامل.  -

 تحقیق مبدأ التمیز فى اداء رسالة الكلیة والجامعة. -
  


