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 اإلستراتيجي التخطيط -1

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

2020  

  2021يناير جامعه طنطا  –الصيغه النهائية لرؤية ورسالة كلية الطب 

 2021يناير  جامعه طنطا –كلية الطب  –لصيغه المبدئية للغايات واالهداف االستراتيجية ا 

  2021فبراير  2025-2021نتائج استبيانات التحليل البيئى للخطة االستراتيجية  

  2021فبراير  2025-2021االستراتيجية مصفوفه التحليل البيئى للخطة 

  2021فبراير  2025-2021نتائج استبيانات الغايات واالهداف االستراتيجية للخطة االستراتيجية 

  2021فبراير  2025-2021الصيغه النهائية للغايات واالهداف االستراتيجية للخطة االستراتيجية 

  2021مارس  2025-2021جامعه طنطا  –الصيغه المبدئية للخطة االستراتيجيه لكلية الطب  

  2021نوفمبر  جامعه طنطا –الصيغه النهائية للخطة االستراتيجيه لكلية الطب  

 القيادة والحوكمة  -2

  )تمهيدا لعمل الخطة  2025-2020نتائج تحليل استبيانات دراسة االحتياجات التدريبيه لـ )القيادات االكاديميه

 2020نوفمبر  عتمدةم 2025-2020لتدريبية لكلية الطب 

  بالصيغه النهائية 2025-2021جامعه طنطا  –كلية الطب –الخطة التدريبية للـ )القيادات االكاديمية واالدارية 

 2021ديسمبر 

 ادارة الجودة -3

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

  2020نوفمبر 

  2020ديسمبر  2021وخطة عمل وحدة ضمان الجودة لعام آلية 

  2020ديسمبر  2020التقرير السنوى لوحدة ضمان الجودة لعام 

  2020ديسمبر  2020تقرير ما تم انجازه من خطة عمل وحدة ضمان الجوده لعام 

 2020ديسمبر  آلية لمراجعه وتحديث وثائق وحدة ضمان الجودة 

 ديسمبر  2019-2018 الجامعى للعام طنطا جامعه –التحسين لكلية الطب التقرير السنوى وخطة التعزيز و

2020 

  2021فبراير  2020-2019التقرير السنوى وخطة التعزيز والتحسين لكلية الطب جامعه طنطا للعام الجامعى  

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

 2021ديسمبر 

  2021ديسمبر  2021آلية وخطة عمل وحدة ضمان الجودة لعام 

 2021ديسمبر  2020لتقرير السنوى لوحدة ضمان الجودة لعام ا 

  2021ديسمبر  2020تقرير ما تم انجازه من خطة عمل وحدة ضمان الجوده لعام 
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 أعضاء هيئة التدريس -4

  ) ـ ) أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه  2025-2020نتائج تحليل استبيانات دراسة االحتياجات التدريبيه ل

 2020نوفمبر معتمده  2025-2020تمهيدا لعمل الخطة التدريبية لكلية الطب 

  بالصيغه  2025-2021جامعه طنطا  –الخطة التدريبية للـ )أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه( كلية الطب

  2020ديسمبر  النهائية

  2020ديسمبر  2020-2019بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه على رأس العمل للعام 

 الجهاز اإلدارى -5

  ) تمهيدا لعمل الخطة  2025-2020نتائج تحليل استبيانات دراسة االحتياجات التدريبيه لـ )الجهاز االدارى

  2020نوفمبر  معتمده 2025-2020ية الطب التدريبية لكل

  ديسمبر  بالصيغه النهائية 2025-2021جامعه طنطا  –الخطة التدريبية للـ )الجهاز االدارى ( كلية الطب

2020  

  2020ديسمبر  2021-2020استبيانات الجهاز االدارى  

 دراسة معايير اختيار وتعيين القيادات االدارية .1

 االدارية و العاملينالسيرالذاتية للقيادات  .2

 االمكانيات و التسهيالت .3

 أراء العاملين  في الرضا الوظيفي .4

 مصداقية تقييم االدارة لالداريين والعامليين .5

  2021مارس  2021-2020اعتماد نتائج استبيانات الجهاز االدارى  

 دراسة معايير اختيار وتعيين القيادات االدارية .1

 العاملينالسيرالذاتية للقيادات االدارية و  .2

 االمكانيات و التسهيالت .3

 أراء العاملين  في الرضا الوظيفي .4

 مصداقية تقييم االدارة لالداريين والعامليين .5

 البرامج والمقررات  -6

  أكتوبر  2021-2020للعام الجامعى  2005توصيف برنامج ومقررات بكالوريوس الطب والجراحة الئحة

2020 

  2021-2020للعام الجامعى  2+5توصيف برنامج ومقررات بكالوريوس الطب والجراحة نظام النقاط المعتمدة 

 2020أكتوبر 

  2+5توصيفات برامج ومقررات بكالوريوس الطب والجراحة القائم على الجدارات بنظام الساعات المعتمدة 

 2020أكتوبر  2021-2020للعام الجامعى  6+1&

 2020أكتوبر  2019-2018لورويوس الطب والجراحة للعام الجامعى تقرير برنامج بكا 

  2020أكتوبر  2020-2019للعام الجامعى  2005تقارير المقررات بكالوريوس الطب والجراحة الئحة 

  أكتوبر  2020-2019للعام الجامعى  2+5تقارير المقررات بكالوريوس الطب والجراحة نظام النقاط المعتمدة

2020 
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  للعام  1+6& 2+5تقارير المقررات بكالوريوس الطب والجراحة القائم على الجدارات بنظام الساعات المعتمدة

 2020أكتوبر  2020-2019الجامعى 

 ( اعتماد التقرير السنوىprogram Report لمرحلة البكالرويوس الطب والجراحة الئحة )للعام  2005

  2021مارس  2020-2019الجامعى 

  2021 سبتمبر توصيفات برامج ومقررات مرحله البكالوريوساعداد : 

  2021-2020للعام الجامعى  2005توصيف برنامج ومقررات بكالوريوس الطب والجراحة الئحة  .1

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

2020-2021  

بكالوريوس الطب والجراحة القائم على الجدارات بنظام الساعات المعتمدة توصيفات برامج ومقررات  .3

 2021-2020للعام الجامعى  6+1& 5+2

 2021 سبتمبر اعداد تقارير برامج ومقررات مرحله البكالوريوس 

  2021-2020للعام الجامعى  2005تقارير المقررات بكالوريوس الطب والجراحة الئحة  .1

 2021-2020للعام الجامعى  2+5بكالوريوس الطب والجراحة نظام النقاط المعتمدة تقارير المقررات  .2

 1+6& 2+5تقارير المقررات بكالوريوس الطب والجراحة القائم على الجدارات بنظام الساعات المعتمدة  .3

 2021-2020للعام الجامعى 

 التدريس والتعلم  -7

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

 2020سبتمبر  ضمان الجودة بالكلية كعضو بوحدة القياس والتقويم بالكلية

  2020نوفمبر  بالصيغه النهائية 2021-2020استراتيجيه التدريس والتعلم للعام الجامعى 

  2021يونيه آلية مرجعه بنوك االسئلة الخاصة بكلية الطب 

  2021سبتمبر  بالصيغه النهائية 2021-2021التدريس والتعلم للعام الجامعى استراتيجيه 

 البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى -8

  2025-2020استبيان أراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه فى المحاور المدرجة فى الخطة البحثيه 

 2020أكتوبر 

  )2020أكتوبر  2025-2021الخطة البحثيه الخمسيه )المقترح المبدئى 

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

 2020نوفمبر  2020-2025

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

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

 2020نوفمبر  المدرجة فى الخطة البحثيه

  ديسمبر  2020-2019التقرير السنوى لقطاع شئون الدراسات العليا )قطاع العالقات الثقافيه (للعام الجامعى

2020 
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 الدراسات العليا  -9

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

 2020نوفمبر  2021

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

 2020نوفمبر  الئحة قديمه & الئحة جديده (

 2020ديسمبر  2020-2019نوى لقطاع شئون الدراسات العليا للعام الجامعى التقرير الس 

  2021مارس  2020احصائيات قطاع الدراسات العليا للعام الجامعى  

  2021سبتمبر  2020-2021توصيفات برامج ومقررات مرحله الدراسات العليا للعام الجامعى 

  2021سبتمبر  2021ابريل  –فبراير تقارير برامج ومقررات مرحله الدراسات العليا دورى 

 

 : وتنميةالبيئة المشاركةالمجتمعية -10

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

  2020ديسمبر  2020-2019لتقرير السنوى عن أنشطه قطاع شئون البيئة وخدمه المجتمع للعام الجامعى 

  2020ديسمبر  بالصيغه النهائية 2025-2021جامعه طنطا  –المشاركة المجتمعيه كلية الطب خطة 

 

 خطط التعزيز والتحسين بناءًا على ما تم تنفيذه 

  تشمل كل المعايير  2022-2021عمل 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 


