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 وحدة ضمان الجودة

 كلية الطب جامعه طنطا

2019-2020 
 :ريخ مجلس ادارة وحدة ضمان الجودةتا

  تاريخ اعتماد مجلس الكلية

أكتوبر  5هيئة القوميه لضمان جودة التعليم بتاريخ تم الحصول على االعتماد المؤسسى من قبل ال
2020 

 اإلستراتيجي التخطيط -1

  5-18ادارة بتاريخ مجلس  2025 – 2021 طنطا جامعة –مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية لكلية الطب-

2019 

  2019-5-18مجلس ادارة بتاريخ  2025 – 2021جامعة طنطا  –تحديث رؤية ورسالة كلية الطب 

  مجلس  جامعة طنطا –مقترح تحديث رؤية ورسالة واألهداف اإلستراتيجية لوحدة ضمان الجودة كلية الطب

 2019-5-18ادارة بتاريخ 

  (  2020-2015جامعه طنطا  –التنفيذية )للخطة االستراتيجية كلية الطب تقرير عن ما تم انجازه من الخطة

مجلس  2019حتى نوفمبر  2018ومقارنته بما تم انجازه من الخطة خالل الفتره من ديسمبر  2018وذلك لعام 

 16/11/2019االدارة بتاريخ 

 21/7/2019لس كليه مج نموذج لعمل الخطة االستراتيجية ألقسام الكلية المختلفه  

  مجلس  جامعه طنطا حتى تتوافق مع رؤية ورساله الجامعه –الصيغه المبدئية للرؤية والرساله لكلية الطب

 18/11/2020االدارة بتاريخ 

  19/12/2020مجلس ادارة بتاريخ  رؤية ورساله الكلية فى صياغتها النهائية بعد اجراء التعديالتاعتماد  

 

 القيادة والحوكمة  -2

  نتائج تحليل استبيان تقييم االداء لالستاذ الدكتور عميد الكلية السابق والسادة الوكالء السابقين واالستاذ أمين

 2019-2-16مجلس ادارة بتاريخ ب الكلية

  18/12/2018بتاريخ  5585جامعه طنطا وفقا للقرار الوزارى رقم –تفعيل قسم التعليم الطبى بكلية الطب 

 2019-8-20مجلس ادارة بتاريخ 

 19/6/2019مجلس كلية بتاريخ  اجراء بعض التعديالت على الهيكل التنظيمى للكلية  
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 11-16مجلس ادارة بتاريخ  2020-2019القياده للعام الجامعى تحليل االستبيانات الخاصة بنمط  نتائج-

2019   

  اديميه القيادات االك –والهيئة المعاونه تحليل استبيانات دراسة االحتياجات التدريبيه لـ ) أعضاء هيئة التدريس

بمجلس ادارة  2025-2020تمهيدا لعمل الخطة التدريبية لكلية الطب  2025-2020الجهاز االدارى (  –

 18/11/2020بتاريخ 

  الجهاز –أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه  –الخطة التدريبية للـ )القيادات االكاديمية واالدارية اعتماد 

  19/12/2020مجلس ادارة بتاريخ  2025-2021جامعه طنطا  –االدارى ( كلية الطب 

 

 ادارة الجودة -3

 مجلس ادارة ب 2019-2018س ادارة وحدة ضمان الجودة للعام الجامعى لطلب الموافقه على اعادة اعتماد مج

 2019-2-16بتاريخ 

  2019-2-16مجلس ادارة بتاريخ ب 2018-2017اعتماد التقرير السنوى لكلية الطب للعام الجامعى 

  مجلس ب 2019-2018اعتماد تقرير مجمع عن زيارات المتابعه الداخلية ألقسام الكلية المختلفه للعام الجامعى

 2019-2-16ادارة بتاريخ 

  20/2/2019مجلس كلية  كلية الطب 2019الدراسة الذاتيه فبراير 

  وذلك فى ضوء االستعداد للتقدم العاده  2019االستعداد لزيارة لزيارة المحاكاه المقرره لكلية الطب فبراير

 االعتماد 

 18مجلس ادارة بتاريخ ب إختيار أعضاء فريق لجنة المتابعة الداخلية ومسئولياتها علي أقسام الكلية المختلفة-

5-2019 

  2019-5-18مجلس ادارة بتاريخ  2019الجامعى خطة االستمرارية والتحسين للكلية للعام 

  لكنتروالت كلية الطب فى ضوء استعداد الكلية لزيارة اعاده االعتماد  2019جدول زيارات المتابعه الداخلية لعام

 2019-8-20مجلس ادارة بتاريخ 

  16/11/2019بمجلس االدارة بتاريخ  2020 -2019تشكيل مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة للعام الجامعى  

  بمجلس االدارة بتاريخ  2019-2018تقرير ما تم انجازه من خطة عمل وحدة ضمان الجودة للعام الجامعى

16/11/2019 

  بمجلس االدارة بتاريخ  2019-2018التقرير السنوى النشطة وحدة ضمان الجودة للعام الجامعى

16/11/2019 

 بمجلس االدارة بتاريخ  2020-2019جودة للعام الجامعى نتائج تحليل االستبيانات الخاصة بأداء وحدة ضمان ال

16/11/2019 

  بمجلس االدارة بتاريخ  2020-2019لتحديث السنوى آلليه وخطط عمل وحدة ضمان الجودة للعام الجامعى

16/11/2019 

 بمجلس االدارة بتاريخ االجراءات التصحيحيه التى تمت بكلية الطب بناًء على استبيانات أراء المجتمع المدنى 

16/11/2019 

  الموافقه على ضم مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية كعضو بوحدة ضمان الجودة بالكلية وضم مدير وحدة

  27/9/2020 ضمان الجودة بالكلية كعضو بوحدة القياس والتقويم بالكلية

  بمجلس ادارة  2021-2020الجامعى  جامعه طنطا للعام –تشكيل مجلس ادارة وحده ضمان الجودة كلية الطب

 18/11/2020بتاريخ 

  ارة مجلس االد جامعه طنطا فى ضوء استعداد الكلية للحصول على شهاده االيزو–تشكيل لجنه االيزو كلية الطب

 18/11/2020بتاريخ 

  19/12/2020بمجلس كلية بتاريخ  2021آلية وخطة عمل وحدة ضمان الجودة لعام اعتماد  

  19/12/2020بمجلس كلية بتاريخ  2020التقرير السنوى لوحدة ضمان الجودة لعام اعتماد 
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  19/12/2020بمجلس كلية بتاريخ  2020تقرير ما تم انجازه من خطة عمل وحدة ضمان الجوده لعام اعتماد 

  19/12/2020بمجلس كلية بتاريخ اعتماد آلية لمراجعه وتحديث وثائق وحدة ضمان الجودة 

  بمجلس كلية بتاريخ  2019-2018جامعه طنطا للعام الجامعى  –يرالسنوى لكلية الطب التقراعتماد

19/12/2020 

 

 أعضاء هيئة التدريس -4

  اعتماد نموذج تقويم االداء الوظيفى لالطباء االمتياز على ان يدرج ضمن وثيقة تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس

 2019-2-16مجلس ادارة بتاريخ ب والهيئة المعاونه

  نتائج تحليل االستبيانات الخاصة بدراسه االحتياجات التدريبية الخاصة بالقيادات االكاديمية للعام الجامعى

  2019-11-16مجلس ادارة بتاريخ للمناقشة واالعتماد  2019-2020

  أعضاء هيئة التدريس  –)القيادات االكاديمية  2020-2017تقرير يوضح ما تم انجازه من الخطة التدريبية

بمجلس االدارة بتاريخ  2019حتى نوفمبر  2018الجهاز االدارى ( خالل الفترة ديسمبر  –والهيئة المعاونه 

16/11/2019 

  نتائج تحليل االستبيانات الخاصة بدراسه االحتياجات التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه

 16/11/2019بمجلس االدارة بتاريخ  2020-2019للعام الجامعى 

  نتائج تحليل االستبيانات الخاصة بقياس الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه للعام الجامعى

 16/11/2019بمجلس االدارة بتاريخ  2019-2020

  يميه ادالقيادات االك –تحليل استبيانات دراسة االحتياجات التدريبيه لـ ) أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه

بمجلس ادارة  2025-2020تمهيدا لعمل الخطة التدريبية لكلية الطب  2025-2020الجهاز االدارى (  –

 18/11/2020بتاريخ 

  الجهاز –أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه  –الخطة التدريبية للـ )القيادات االكاديمية واالدارية اعتماد 

  19/12/2020مجلس ادارة بتاريخ  2025-2021جامعه طنطا  –االدارى ( كلية الطب 

 

 الجهاز اإلدارى -5

 :نتائج تحليل االستبيانات الخاصة بالجهاز االدارى على النحو التالى 

 دراسه معايير اختيار وتعين القيادات االدارية  .1

 االمكانيات والتسهيالت  .2

 الرضا الوظيفى للجهاز االدارى  .3

 المصداقيه وتقييم االدارة لالداريين والعامليين  .4

 دراسة االحتياجات التدريبية للموظفين واالداريين  .5

 16/11/2019بمجلس االدارة بتاريخ  2020-2019للعام الجامعى 

 16/1/2019مجلس الكلية بتاريخ  لية تقييم أداء الجهاز االدارىآ  

  مجلس كليه بتاريخ  لتطوير الجهاز االدارى 2030ورساله مصر توافق رؤية ورساله كلية الطب طنطا مع رؤية

21/4/2019  

  الجهاز –أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه  –الخطة التدريبية للـ )القيادات االكاديمية واالدارية اعتماد 

  19/12/2020مجلس ادارة بتاريخ  2025-2021جامعه طنطا  –االدارى ( كلية الطب 

 

 :والمادية المواردالمالية -6

 2019-2-16مجلس ادارة بتاريخ ب دليل االزمات والحد من الكوارث 

  التقييم الكمى للمساحات والتجهيزات واالجهزة والموارد البشريةNORMS  16/1/2019مجلس كلية بتاريخ 

 16/1/2019مجلس كلية بتاريخ  عاده اعتماد خطة ادارة االزمات واالخالء فى حالة الطوارئ 
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 16/1/2019مجلس كلية بتاريخ  خطة الصيانه الخاصة بكلية الطب جامعه طنطا 

 

 البرامج والمقررات  -7

  اعتماد مصفوفة توافق مخرجات التعلم المستهدفهILOS من المعايير االكاديمية القومية القياسيةNARS  وال

ARS 2019-2-16مجلس ادارة بتاريخ ب لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا 

 اعتماد مصفوفه توافق طرق التدريس مع مخرجات التعلم المستهدفه لمرحلتى البكالورويوس والدراسات العليا 

 2019-2-16مجلس ادارة بتاريخ ب

  اعتماد تقرير برنامج البكالوريوسProgram Report  مجلس ادارة بتاريخ ب 2017/2018للعام الجامعى

16-2-2019 

 .نهال صالح أستاذ الصحة العامه وطب المجتمع  لبرنامج البكالوريوس الطب والجراحة المراجع الداخلى أ.د

 2019-2-16مجلس ادارة بتاريخ ب 2018-2017للعام الجامعى 

  إختيار كال من 

جامعه المنوفيه كمراجع خارجي لبرنامج  –صالح صادق أستاذ الطفيليات كلية الطب  ناالستاذ الدكتور/ جيها .1

 )النقاط المعتمدة( 2+5البكالوريوس نظام الخمس سنوات 

االستاذ الدكتور عزة محمود حسن أستاذ الميكروبيولوجى كلية الطب جامعه طنطا كمراجع داخلى لبرنامج  .2

 قاط المعتمدة()الن 2+5البكالوريوس نظام الخمس سنوات 

 2019-5-18مجلس ادارة بتاريخ ب

 عتماد على النحو التالى:ا 

-2019للعام الجامعى  2005الئحة  1+6توصيف مقررات برنامج بكالوريوس الطب والجراحة  .1

2020 

للعام الجامعى  2+5توصيف مقررات برنامج بكالوريوس الطب والجراحة نظام النقاط المعتمدة  .2

2019-2020 

مقررات برامج بكالوريوس الطب والجراحة القائم على الجدارات بنظام الساعات المعتده توصيفات  .3

 2020-2019للعام الجامعى  6+1&  5+2

 2019-8-20مجلس ادارة بتاريخ 

  نظام النقاط المعتده( للعام  2+5تقرير المراجع الداخلى والخارجى لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة(

 2019-8-20مجلس ادارة بتاريخ عتماد لال 2020-2019الجامعى 

  لالعتماد على  2020-2019جامعه طنطا للعام الجامعى  –تقارير مقررات برامج البكالوريوس الطب والجراحة

 النحو التالى:

  2019-2018للعام الجامعى  2005تقارير مقررات برنامج البكالورويوس الطب والجراحة الئحة  .1

-2018للعام الجامعى  2+5تقارير مقررات برنامج بكالورويوس الطب والجراحة نظام النقاط المعتمده  .2

2019  

 2+5تقارير مقررات برامج بكالورويوس الطب والجراحة القائم على الجدارات بنظام الساعات المعتمدة  .3

 2019-2018للعام الجامعى  6+1& 

 2019-8-20مجلس ادارة بتاريخ 

 كلية الطب لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا -ءات مراجعه البرامج والمقررات الدراسية آلية واجرا 

  16/1/2019مجلس كلية 

  توافق المعايير االكاديمية القياسيةNARS 2017  مجلس كلية  مع االهداف االستراتيجية لكلية الطب

16/1/2019 

  مجلس كلية بتاريخ  2021-2020للعام الجامعى توصيفات برامج ومقررات بكالرويوس الطب والجراحة

18/10/2020 
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  18/10/2020مجلس كلية بتاريخ  2019-2018تقرير برنامج بكالورويوس الطب والجراحة للعام الجامعى 

  18/10/2020مجلس كلية بتاريخ  2020-2019تقارير المقررات لمرحلة البكالورويوس 

 

 التدريس والتعلم  -8

  20مجلس ادارة بتاريخ  2020-2019 الجامعى للعام طنطا جامعه –استراتيجية التدريس والتعلم لكلية الطب-

8-2019 

 16/11/2019بمجلس االدارة بتاريخ  2021-2020رنامج االمتياز للعام الجامعى ب  

  16/11/2019بمجلس االدارة بتاريخ  2020-2019عرض استراتيجية التدريس والتعلم للعام الجامعى  

  بالصيغه النهائية بعد عرضها على مجالس االقسام  2021-2020استراتيجيه التدريس والتعلم للعام الجامعى

  18/11/2020بمجلس االدارة بتاريخ  البداء الرأى

 16/1/2019بتاريخ  دليل ادارة االمتحانات والتقويم  

 جلس كلية م جامعه طنطا –كلية الطب  –والغير تقليدية بأقسام الكلية المختلفة  قائمة بأساليب التعليم التقليدية

  20/3/2019بتاريخ 

  وثيقة توافق طرق التعليم التقليدية والغير تقليدية بمخرجات التعليم المستهدفه لبرنامجى بكالوريوس الطب

 20/3/2019بتاريخ  & بكالوريوس الطب والجراحة النقاط المعتمدة 2005والجراحة الئحة 

 21/4/2019مجلس كلية بتاريخ  ادراج وحدة القياس والتقويم وحدة تابعه لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  الموافقه على ضم مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية كعضو بوحدة ضمان الجودة بالكلية وضم مدير وحدة

 27/9/2020مجلس كلية بتاريخ  ويم بالكليةضمان الجودة بالكلية كعضو بوحدة القياس والتق

 بالصيغه النهائية بعد عرضها على مجالس  2021-2020استراتيجيه التدريس والتعلم للعام الجامعى  اعتماد

  18/11/2020بمجلس االدارة بتاريخ  االقسام البداء الرأى

 

 البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى -9

  16مجلس ادارة بتاريخ ب البحثية لجامعه طنطا وكلية الطب وأقسام الكلية المختلفهوثيقة االرتباط بين الخطة-

2-2019 

  نتائج تحليل استبيان أراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه فى المحاور المدرجة فى الخطة البحثيه

 18/11/2020بمجلس االدارة بتاريخ  2020-2025

  مجلس كلية بتاريخ  المؤتمرات وورش العمل الخاصة بكلية الطبتشكيل وأهداف اللجنه الخاصه بتوثيق

19/6/2019  

  وعرضها للمناقشة من قبل مجالس اقسام الكلية  2025-2020جامعه طنطا  –الخطة البحثيه كلية الطب مقترح

  18/10/2020المختلفه بتاريخ 

  نتائج تحليل استبيان أراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه فى المحاور المدرجة فى الخطة البحثيه اعتماد

 .18/11/2020بمجلس االدارة بتاريخ  2020-2025

  بعد اجراء التعديالت المطلوبه بناًء  2025-2020جامعه طنطا  –الخطة البحثيه بالصيغه النهائية كلية الطب

االقسام ونتائج تحليل استبيان أراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه فى المحاور  على مقترحات مجالس

 18/11/2020ه بمجلس االدارة بتاريخ المدرجة فى الخطة البحثي

 

 الدراسات العليا  -10

  2019-2-16مجلس ادارة بتاريخ ب 2018اعتماد تقارير برامج الدراسات العليا لعام 

  2019دكتوراه( للعام الجامعى  –ماجستير  –ومقررات مرحلة الدراسات العليا )دبلوم توصيفات برامج اعتماد-

 2019-2-16مجلس ادارة بتاريخ ب 2020



2019-2020 
 –التقرير السنوى ألنشطة وحدة ضمان الجودة كلية الطب 

 طنطا جامعه

 

7 
 تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

  لية دكتوراه( بأقسام الك –ماجستير  –تقارير المراجعيين الداخليين والخارجيين لمرحلة الدراسات العليا )دبلوم

 2019-8-20مجلس ادارة بتاريخ  لالعتماد 2020-2019المختلفه للعام الجامعى 

  قائمة المراجعيين الداخليين والخارجيين لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا ألقسام الكلية المختلفه للعام

  16/11/2019بمجلس االدارة بتاريخ  2020-2019الجامعى 

  المؤجل )  2020ه ( دور ابريل كتورا –ماجستير  –تقارير البرامج والمقررات لمرحله الدراسات العليا )دبلوم

 18/11/2020مجلس ادارة بتاريخ  الئحة قديمه & الئحة جديده (

  2020دكتوراه( للعام الجامعى  –ماجستير  –توصيفات البرامج والمقررات لمرحلة الدراسات العليا )دبلوم-

 18/11/2020مجلس ادارة بتاريخ  2021

 كلية الطب لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا -دراسية آلية واجراءات مراجعه البرامج والمقررات ال 

  16/1/2019مجلس كلية 

  (2019ابريل  -دكتوراه( دورى )فبراير  -ماجستير  -تقارير البرامج والمقررات لمرحلة الدراسات العليا )دبلوم 

  21/7/2019مجلس كلية بتاريخ 

  كتوراه ( دور ابريل  –ماجستير  –الدراسات العليا )دبلوم عرض تقارير البرامج والمقررات لمرحله اعتماد

  18/11/2020بمجلس ادراة بتاريخ  المؤجل ) الئحة قديمه & الئحة جديده ( 2020

 دكتوراه( للعام الجامعى  –ماجستير  –توصيفات البرامج والمقررات لمرحلة الدراسات العليا )دبلوم  اعتماد

 18/11/2020بمجلس ادراة بتاريخ  2020-2021

 

 : وتنميةالبيئة المشاركةالمجتمعية -11

  اعتماد تقرير ما تم تنفيذة من الخطة الخمسية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة )المشاركة المجتمعيه ( من عام

 2019-2-16مجلس ادارة بتاريخ ب 2018الى عام  2015

 (  خالل الفترة ديسمبر 2020-2015)رير يوضح ما تم انجازه من الخطة الخمسية للمشاركة المجتمعيه تق

  16/11/2019بمجلس ادارة بتاريخ  2019حتى نوفمبر  2018

  بمجلس االدارة  2025-2020جامعه طنطا  –مقترح المبدئى لخطة المشاركة المجتمعيه وتنمية لكلية الطب

  18/11/2020بتاريخ 

  مجلس االدارة  بالصيغه النهائية 2025-2021جامعه طنطا  –خطة المشاركة المجتمعيه كلية الطب اعتماد

  19/12/2020بتاريخ 

 

 خطط التعزيز والتحسين بناءًا على ما تم تنفيذه 

  تشمل كل المعايير  2021-2020عمل خطة عمل جديدة للوحدة للعام الجامعى 

  ضم كوادر جديدة لوحدة ضمان الجودة لضمان استمرارية العمل 

  تضمين آليه للتعاون مع الكيانات الجديدة التى تخدم جودة العمليه التعليمية بالكلية مثل وحدة القياس والتقويم

 وقسم التعليم الطبى 


