
  

  

6102/6102 

 

جامعه طنطا–التقرير السنوى لكلية الطب   

 تاريخ االعتماد

 2/4/6102مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة:

 01/4/6102مجلس الكلية:



  

 وحدة ضمان اجلودة
جامعة طنطا –كلية الطب   

 

 
2 

 البيانات الوصفية

 الطبكلية  اسم الكلية 

 حكومية نوع الجامعة 

 جامعة طنطا اسم الجامعة التابعة لها الكلية 

 الموقع الجغرافى

 الغربية املحافظة 

 طنطا المدينة 

 تاريخ التأسيس 
كفرع لجامعة  46لسنة  8641بالقرار الجمهوري رقم 

 األسكندرية

  ست سنوات + عام إمتياز مدة الدراسة 

  اإلنجليزية لغة الدراسة 

 :الكلية تمنحها التي العلمية الدرجات

 الطب والجراحة  بكالوريوس 

  دبلوم 

          ماجستير 

 دكتوراه 



  

 وحدة ضمان اجلودة
جامعة طنطا –كلية الطب   

 

 
3 

 :وسائل االتصال بالكلية

 :محافظة الغربية مدينة طنطا ش الجيش املجمع الطبى كلية الطب العنوان البريدي 

 :لموقع اإللكتروني www.tanta.edu.eg 

  العنوان اإللكتروني: (E-Mail :)med.dean@tu.edu.eg – qau@med.tanta.edu.eg  

 :060/ 5557366 تليفون 

  :060/ 5607756فاكس 

 األقسام العلمية

 قسم الكيمياء الحيوية الطبية  قسم جراحة المسالك البولية 

  الميكروبيولوجيا الطبية قسم

 والمناعة

 قسم جراحة العظام 

  قسم الباثولوجيا  قسم طب العين وجراحتها 

 قسم الطفيليات  قسم طب األطفال 

  قسم الطب الشرعى والسموم  قسم طب المناطق الحارة والحميات 

  الصحة العامة وطب املجتمعقسم  قسم األشعة التشخيصية والتصوير الطبى 

  الفارماكولوجيا الطبيةقسم  قسم جراحة املخ واألعصاب 

 قسم الهستولوجيا  قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية 

http://www.tanta.edu.eg/
mailto:med.dean@tu.edu.eg
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 قسم الفسيولوجيا  قسم األمراض الجلدية والتناسلية 

 قسم التشريح األدمى واألجنة  قسم عالج األورام باإلشعاع 
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 وعالج االلم الجراحية

 قسم عالج األورام باإلشعاع 

 قسم النساء وأمراض التوليد   قسم جراحة القلب والصدر 

 قسم األذن واألنف والحنجرة  قسم الطب الطبيعي والتاهيل 

 وجراحة  جراحة التجميل واإلصالح

 الوجه والفكين

  الطوارئ واإلصاباتطب 

 الدموية جراحة االوعية   

 8747: اجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس 

 :حسب التواجد على قوة العمل 
ً
 عدد أعضاء هيئة التدريس موزعا

 :8313 دائم  :43 منتدب  887: معار 

 :حسب الدرجات العلمية 
ً
 عدد اعضاء هيئة التدريس موزعا

 االجمالى أستاذ متفرغ استاذ مساعد  استاذ مدرس
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 593  660  541  611  8678 

 :435 اجمالي عدد أعضاء الهيئة المعاونة 

 االجمالى معيد  مدرس مساعد 

 694  837  435 
 

 عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولي: 

 االجمالى الماليزى  المصريين الفرقة

  األولى  8069  4  8033 

  الثانية  997  66  8068 

  الثالثة  106  93  199 

  الرابعة  786  76  714 

  الخامسة  749  10  169 

  السادسة  498  860  188 

  االجمالى  3066  597  3668 

 عدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا 
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 اإلجمالي: دبلوم: ماجستير:  دكتوراه :  

  607  8895  614  8414 

  99 للدراسات العليا:العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

 :99 عدد البرامج المطبقة بالفعل 

 :0:43:8 نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا 

 :0:31:8 نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا 

 :وحدة  85 عدد الوحدات ذات الطابع الخاص 

 )3:4:8 نسبة اعضاء هيئة التدريس للطالب ) البكالوريوس والدراسات العليا 

 )88:8 نسبة اعضاء الهيئة المعاونة للطالب: ) البكالوريوس والدراسات العليا 

 لحالتهم الوظيفية 
ً
 عدد العاملين بالجهاز اإلداري وفقا

  :607دائم  :6منتدب  :65عمال   : 656االجمالي 
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 طنطا: الرؤية والرسالةكلية الطب جامعة 

 رؤية كلية الطب جامعة طنطا:

  أن تعرف كمدرسة طبية بارزة فى مجال التعليم الطبى والبحث العلمى والمبنى على االحتياجات

 فعاال فى تقديم وتحسين الرعاية الصحية على 
ً
املجتمعية فى مصر والشرق االوسط . وأن تؤدى دورا

 المستوى املحلى واالقليمى والدولى

 رسالة كلية الطب جامعة طنطا:

  تخريج طبيب كفء مزود بالمعرفة والمهارات الالزمة ومؤهل علميا للتعامل مع مشاكل المرض ى

 الصحية بكفائة وفاعلية مع مراعاة أداب المهنة

 القيام بأبحاث طبية مبتكرة تفى باحتياجات املجتمع وتطوير الخدمه الطبيه 

 لمعايير الجودة تقديم رعاية طبية متواصلة ومتميزة 
ً
 ألفراد املجتمع طبقا

 أهداف كلية الطب جامعة طنطا

 كمال واستحداث مبانى ومنشات الكليةتاس .8

تطوير مبنى المستشفى القديم وذلك من خالل وضع تصور إلنشاء مبنى مستشفى جديد على  .6

 على التوسع الرئس ى
ً
 طراز حديث وذلك إعتمادا

 تطوير الهيكل التنظيمى واألداري للكلية  .5

انشاء ادارات جديدة لتفى باالحتياجات والمتطلبات الحديثة للسوق العمل مع تدريب واعادة  .6

 تاهيل الموارد البشرية لتتناسب مع االدارات المستحدثة
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تطويروتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واالرتقاء بمستوى االداء ووضع سياسات معتمدة  .3

 تحسين والتعزيز بالكلية لل

 االلتزام باالخالقيات المهنية وتطبيق الممارسات العادلة وعدم التمييز .4

تطوير واستحداث برامج ومقررات تعليمية لطالب البكالوريوس والدراسات العليا لتتوافق مع  .7

 المعاييراالقليميه والدولية

 س والتقييم للطالبتحسين المصادر المتاحة  للتعليم والتعلم وتطويرطرق التدري .1

 رفع وتنمية القدرات التنافسية للطالب والخريجين مع تبنى برنامج للتعليم الطبى المستمر لهم .9

توسيع وتوثيق العالقات بين كلية طب طنطا والكليات والهيئات املحلية والدولية مع إيفاد بعض - .80

 يئة التدريساألطباء للتدريب بها مما يرتقى بمستوى بالطالب والخريجين واعضاء ه

 تطويرالخطة البحثية للكلية مع ربطها بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدولة .88

 دعم انشاء وتطوير منظومة البحث العلمي بالكلية. .86

توثيق شبكة التعاون مع المؤسسات البحثية داخل وخارج البالد مع التعاون مع القطاعات  .85

جتمع املحلى وذلك لتشجيع المشروعات البحثية االنتاجية والمؤسسات العامة والخاصة بامل

 التى تخدم املجتمع

من خالل خطة شاملة لخدمة املجتمع والبيئة مبنية تحسين فعالية دور الكلية في خدمة املجتمع  .86

 على دراسة الحيتاحات املجتمعية
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وستحداث وتطوير منطقة وسط الدلتا لخدمة  ذات جودة عاليةتوفير خدمه صحيه ووقائيه   .83

صحية متميزة تقديم خدمة وحدات ومراكز ذات طابع خاص لتوفير التخصصات النادرة و 

 ومتناغمه مع احدث التقنيات العالمية

الجمعيات األهلية و  العمل على التواصل مع القالع الصناعية والهيئات اإلنتاجية والصحية باملحافظة-

 بغرض تمويلهاالتى تخدم املجتمع وعرض بعض المشروعات البحثية والتعليمية 
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 : 6087-6084إنجازات وأنشطة متميزةشاركت فيها الكليةخالل  العام 

 التخطيط االستراتيجى -8

 انشاء قواعد بيانات إلكترونية 

  عمل خطة معتمدة لتدريب القيادات األكاديمية واعضاء هيئة التدريس والجهاز االداري بالكلية 

  لتنمية الموارد الذاتية للكليةعمل أليات محددة وفاعلة 

  التركيز علي الخدمات الصحية التى تقدمها كلية طب طنطا من قوافل وإستشارات طبية وخدمة

 عالجية بالمستشفيات الجامعية والعيادة الشاملة

  استطالع آراء الطالب فى المقررات الدراسية، والعملية التعليمية، وكذلك أعضاء هيئة التدريس

 والهيئة المع
ً
اونة والجهاز اإلدارى فى الموارد المتاحة بالكلية، ويتم تحليل النتائج إحصائيا

 ومناقشتها فى مجلس الكلية التخاذ القرارات المتعلقة بالتطوير 

  وضع نظام لتقييم وتحليل أداء جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بأقسام

متابعة داخلية لكل قسم لمعرفة ما هو موجود بالفعل وذلك من خالل القيام بزيارات  الكلية

ومتابعة مايستجد مع تقديم تقرير عن الزيارة يشمل نقاط الضعف ونقاط القوة وخطط مقترحة 

 للتحسين 

  تنفيذ آلية للمراجعة الداخلية والتقييم المستمرعن طريق الزيارات الداخلية 

  .نحو التطوير المستمر 
ً
 متابعة تنفيذ القرارات التصحيحية، وما يتبعها من تغيير في الكليه سعيا

  وضع برامج هادفة وتوعية لكسب الدعم والتأييد لبرامج ومشروعات التعزيز والتطوير من خالل

 إدارة الجودة 

 وضع خطة لتنمية الموارد الذاتية 

 مقدم لهم من الكلية.إشراك الطالب في تحديد أنواع الدعم ال 

 متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية من خالل لجنة المتابعة بوحدة الجودة 
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 الدعم الفنى لألقسام وأعضاء هيئة التدريس من خالل زيارت المتابعة لالقسام املختلفة 

  الدعم الفنى لألقسام وأعضاء هيئة التدريس فى إعداد توصيف وتقارير البرامج والمقررات

 طالب وعلي مستوي الدراسات العلياالدراسية لل

  الكترونى لالسئلة عن طريق وضع بنك لالسئلة وتدريب الطالب عليه تبنى نظام 

 .عمل استبيان لتقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالب 

 .عمل استبيان لقياس مستوى الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 حيط بالكلية.دراسة احتياجات املجتمع امل 

 .تبني فكر الممارسات العادلة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين 

 .تحديد األقسام للمراجعين الخارجيين للمقررات الخاصة بهم 

 .حصر المشروعات البحثية وبروتوكوالت التعاون البحثى وإعداد قائمة بها 

  تحدد الكلية االحتياجات دراسة خصائص واحتياجات الطالب من خالل االستبيانات الطالبية و

 الالزمة للطالب من خالل دراسة تلك االستبيانات

  خطة لتحديد الطالب المتفوقين )الحاصلين على تقدير إمتياز( الطالب المتعثرين )راسب أو

 مؤجل لمدة عام على االقل

 القيادة والحوكمة  -6

  االداري وهيئة التمريضوجود خطة موثقة لتدريب القيادات واعضاء هيئة التدريس والجهاز 

 كما يوجد مجلس إدارة معتمد وموثق وتشارك فى مشروعات ضمان الجودة على المستوى القومى 

  يوجد تواصل فعال بين وحدة ضمان الجودة ومركز ضمان الجودة بالجامعة حيث أن نسبة كبيرة

 من أعضاء الوحدة، أعضاء بمركز ضمان الجودة 
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  القيادات محددة وهى القدرة والكفاءة العلمية واإلدارية والمكانة المعايير المستخدمة فى إختيار

( لسنة 69العلمية والتعاون مع اإلدارة الجامعية العليا باإلضافة الى ما أقر فى قانون الجامعات )

8976 

 المعايير موثقة فى القانون واللوائح المنظمة للعمل وهى معلنة لتوفر هذا القانون بالكلية 

  نمط القيادة ديمقراطى لوجود املجالس الرسمية لألقسام ومجلس الكلية وكذلك لوجود تمثيل

 لممثلى األطراف المعنية بالخريجين 

  يوجد قواعد بيانات ورقية للكلية وتم البدء فى قواعد بيانات إلكترونية للطالب وأعضاء هيئة

 بالجامعة MISالتدريس ضمن مشروع 

 إدارة المؤسسة والقيادات األكاديمية وهى المراجعة الداخلية،  توجد أليات لتقييم كفاءة

 والتقرير السنوى للكلية وتقارير متابعة جودة األداء

  االهتمام بتأهيل الجهاز االداري وإكتسابه المهارات االزمه للحاسب االلي وتطبيقاته من خالل مركز

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

 ة الجودةادار  -5

 الجودة  تم عقد مجلس ادارة الجودة بحضور عميد الكلية وجميع رؤوساء االقسام مع وحدة ادارة

اصة بالجودة بالكلية وذلك بصفة دورية السبت الثالث من كل وذلك لمناقشة موضوعات الخ

 شهر 

  نقاط العمل على زيادة سمات الوضع التنافس ى للكلية بتعزيز نقاط القوة بالكلية وتحسين

 من خالل وضع برنامج جديد ينافس البرامج العالمية )البرنامج الدولى للبكالوريوس (الضعف بها.

 .نشر ثقافة الجودة ومفرداتها بين أعضاء هيئة التدريس 

  وضع معايير واضحة ومحددة ومعلنة للتقويم الوظيفى مع ربط المكافأت والحوافر بمستوى

 رى بالكلية.األداء، وإعادة هيكلة الجهاز اإلدا
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 تبنى خطه موثقة ومعتمدة للخدمات املجتمعيه على مستوى األقسام وعلى مستوى الكلية ككل 

 .إنشاء قواعد بيانات آليه لجميع جوانب النشاط االجتماعى بالكلية 

  االنتقال من التوجه الفردى لدى أعضاء هيئه التدريس في العمل املجتمعى إلى التوجه الجماعى

 ئم على خطط معتمدة وموثقة.وفرق العمل القا

  طرح خطط تحسين وتعزيز الفاعلية العليمية على كافة األطراف للمناقشة وإختيار أنسب الحلول

المتماشية مع إمكانات ومصادر التعليم والتعلم المادية مع قياس مردود تلك الخطط بصفة 

 دورية، 

 يهم واإلداريين لتفعيل تحسين تفعيل نظام املحاسبة والمسائلة ألعضاء هيئة التدريس ومعاون

 الفاعلية التعليمية

  عقد العديد من ورش العمل والندوات قام بإلقاءها متخصصون فى ضمان الجودة واإلعتماد

وأعضاء وحدة تقويم األداء وضمان الجودة بالكلية للتعريف بمعايير الجودة وقد حضر هذه 

 يين بالكليةالورش أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالدار 

 أوال : ورش العمل:

 م اسم ورشة العمل التاريخ موضوع الدورة مقر انعقادها المتحدثون 

أ.د.ايهاب صبرى 

نائب مدير مركز 

ضمان الجودة 

 بالجامعه 

وحدة ضمان 

 الجودة 

كتابه الدراسة الذاتيه 

 والتقرير السنوى 

االثنين 

6/8/6087 

االصدار الثالث لمعايير 

كتابه  –االعتماد 

الدراسة الذاتيه والتقرير 

السنوى بالعاون مع 

مركز ضمان الجودة 

 بالجامعه 

8.  

االربعاء  نظام الفرابى فى الجودة التنمية البشرية أ.د.نجالء سرحان

6/8/6087 

  .6 نظام الفرابى فى الجودة 
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 م اسم ورشة العمل التاريخ موضوع الدورة مقر انعقادها المتحدثون 

قاعه البصمه  أ.د.ابراهيم كباش

 الجينية

االحد  االحصائىالتحليل 

83/8/

6087 

  .5 التحليل االحصائى 

االربعاء  نظام الفرابى فى الجودة معمل الحاسب االلى  أ.د.نجالء سرحان

81/8/

6087 

  .6 نظام الفرابى فى الجودة 

االزمات والكوارث )هيئة  ابن سينا أ.د.نهال المشد

 التمريض (

االثنين 

4/6/6087 

  .3 االزمات والكوارث 

قاعه التنمية  كباشأ.د.ابراهيم 

 البشرية

االحد  التحليل االحصائى

,االثنين,االر 

بعاء

83,85,86/

6/6087 

  .4 التحليل االحصائى 

االزمات والكوارث  التنمية البشرية أ.د.نهال المشد

 80الساعه 

االثنين 

67/6/

6087 

  .7 االزمات والكوارث 

قاعه التنمية  أ.د.ابراهيم كباش

 البشرية

التحليل االحصائى 

 86:50الساعه 

االحد 

,االثنين,االر 

 بعاء

64,67/6  &

8/5/6087 

  .1 التحليل االحصائى 

وحدة ضمان  أ.د.نهال المشد الثالثاء  معيار ادارة الجودة    .9 ادارة الجودة 
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 م اسم ورشة العمل التاريخ موضوع الدورة مقر انعقادها المتحدثون 

/86/5 الجودة

6087  

أ.د.منال ابراهيم 

 البرماوى 

المعايير القياسية  ابن سينا

المتحانات  مرحلتى 

البكالوريوس والدراسات 

 العليا 

 االربعاء

3/6/6087 

المعايير القياسية 

المتحانات  مرحلتى 

البكالوريوس والدراسات 

 العليا

80.  

السرقات العلمية  قسم الفارماكولوجى أ.د.شريف شحاته

 واالنتحال العلمى 

 

 االربعاء

3/6/6087 

السرقات العلمية 

 واالنتحال العلمى 

Plagiarism 

88.  

ا.د.عزة محمود 

 حسن

وحدة ضمان 

 الجودة

السبت  معيار الموارد 

66/6/

6087 

  .86 الموارد 

قاعه التنمية  أ.د.ابراهيم كباش

 البشرية

التحليل االحصائى 

 86:50الساعه 

االحد 

,االثنين,االر 

 بعاء

80,1,7/3/

6087 

  .85 التحليل االحصائى 

د فاطمه انس 

 الشعرواى 

قاعه التنمية 

 البشرية

االثنين  معيار الجهاز االدارى 

66/3/

6087 

  .86 الجهاز االدارى 

د فاطمه انس 

 الشعرواى 

وحدة ضمان 

 الجودة

االثنين  معيار الجهاز االدارى 

86/4/

  .83 الجهاز االدارى 
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 م اسم ورشة العمل التاريخ موضوع الدورة مقر انعقادها المتحدثون 

6087 

قسم الكيمياء  ا.د/ احمد شكل 

 الحيوية 

 قسم الصحة العامة 

التدريب على كيفية 

اعداد بنك االسئلة 

لقسمي الكيمياء الحيوية 

 والصحة العامة 

االربعاء  

86/4/

6087 

ورشة التدريب على بنك 

 االسئلة 

84.  

السبت  معيار البحث العلمى قاعة ابن سينا د/ اميرة عالء الدين 

1/7/6087 

  .87 معيار البحث العلمى 

الثالثاء  معيار ادارة الجودة  التنمية البشرية ا.د/ نهال المشد

1/1/6087 

  .81 ورشة عمل ادارة الجودة 

 د/ ياسمين العطار

 د/ الزهراء عالم

معيار المشاركة  التنمية البشرية

 املجتمعية

الثالثاء 

83/1/

7087 

ورشة عمل المشاركة 

 املجتمعية

89.  

االثنين  معيار الموارد تنمية بشرية  د/ مروة عوض 

68/1/

6087 

  .60 المواردورشة عمل 

 61 ا.د/ على الديب

 ا.د/ منال هميسه

 د/ محمد حسن 

وحدة ضمان 

 الجودة

الثالثاء  معيار الطالب والخريجين 

66/1/

6087 

  .68 الطالب والخريجين 

ا.د/ احمد عبد 

 الستار االبيارى 

التدريب على كيفية  ابن سينا

 النشر الدولى 

الثالثاء 

66/1/

6087 

  .66 النشر الدولى 
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 م اسم ورشة العمل التاريخ موضوع الدورة مقر انعقادها المتحدثون 

التدريب على تحليل  ابن سينا  ا.د/ محمد حسنين 

عناصر اسئلة االختيار 

 من متعدد 

االثنين 

61/1/

6087 

Item analysis made 

easy 

65.  

وحدة ضمان  ا.د/ عزة ابو رية

 الجودة

االثنين  التخطيط االستراتيجى

61/1/

6087 

ورشة عمل التخطيط 

 االستراتيجى 

66.  

مجموعة من اعضاء 

 التدريس 

التنمية قاعة 

 البشرية

معيار المشاركة 

 املجتمعية

االثنين 

61/1/

6087 

حرر جسدك من اغالل 

 التدخين 

63.  

معتمدة بمجلس ادارة  ثانيا: زيارات المتابعة الداخلية لألقسام الكلية لتفعيل معايير االعتماد باالقسام

 :81/6/6087بتاريخ 

 التاريخ القسم م

 86/5/6087الثالثاء الباطنه العامه   -8

 68/5/6087الثالثاء طب االطفال  -6

 6/6/6087الثالثاء الجراحة العامه   -5

 88/6/6087الثالثاء النساء والتوليد   -6

 81/6/6087الثالثاء طب المناطق الحارة والحميات   -3

 التخدير والعناية المركزة الجراحية

 6/3/6087الثالثاء جراحة التجميل واإلصالح  -4

 الباثولوجيا اإلكلينيكية

 9/3/6087الثالثاء األمراض الجلدية والتناسلية  -7

 جراحة العظام
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 التاريخ القسم م

 األشعة التشخيصية والتصوير الطبى

 84/3/6087الثالثاء األمراض الصدرية  -1

 جراحة املخ واألعصاب

 65/3/6087الثالثاء االمراض العصبية  والنفسية  -9

 50/3/6087الثالثاء الطب الطبيعي والتاهيل والروماتيزم  -80

 عالج ااالورام

 طب القلب واألوعية الدموية

 4/4/6087الثالثاء طب الطوارئ واإلصابات  -88

 جراحة القلب والصدر

 جراحة المسالك البولية

  

 أعضاء هيئة التدريس  -6

 طط للتدريب وجداول لتدريب القيادات وأعضاء هيئةالتدريس وتم إعالن ذلك وتوزيعه علي خ

 وعلي الموقع اإللكتروني للكلية.اعضاء هيئة التدريس 

 يتم قياس مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن طريق اإلستقصاءات 

  يوجد عدد من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي مهارات تدريبية متعددة في كافية املجاالت

 المعرفية

 ( يوجد الكثير من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي شهادةTOT المعتمدة الدولية كما يوجد )

 عدد من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي شهادة تدريب المدربين التكميلية والتمهيدية

 يوجد عدد من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي دبلوم ادارة الجودة الشاملة 

  يوجد عدد من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي شهادات في المراجعة الخارجية 
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  اعداد توزيع االعباء التدريسية على السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه وذلك فى

مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بناًء على الساعات الدراسية المعتمدة على الئحة 

الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة والئحة طالب البكالوريوس بنظام الساعات 

 6087/ 6084ك والمنظور العمل بها بدًء من العام الدراس ى المعتمدة كذل

 الجهاز اإلدارى  -3

  الخطه الخاصه بتدريب االداريين والقيادات االداريه معتمدة ومعلنه و مفعلة وموضح بها

 انواع الدورات التدريبيه وتاريخها وعدد المتدربيين

 وكذلك معايير اختيار القيادات  تم عمل استبيان لمعرفه راى العاملين فى معايير تقييم االداء

 االداريه

  يتم عمل قاعده بيانات الكترونيه لالداريين وجارى استكمالها لضمان االستفاده من الموارد

 البشريه و كفاءه التوزيع

 تم تحديد االليات المستخدمه لتعظيم االستفاده من الموارد البشريه المتاحه 

 :المواردالمالية والمادية -4

 فق الكليةتحسين بعض مرا 

  انشاء الدور السابع بالكلية ليكون مركز للكنتروالت ومكان المتحانات الطالب 

  وضع كاميرات للمراقبه بجميع االدوار لمتابعه العملية االمتحانيه 

  تم طرح مناقصات لشراء مستلزمات دراسية لكثير من االقسام 

 البرامج والمقررات  -7

  تجرى ضمن نظام إدارة الجودة بالكلية التى تضمن المراجعة الداخلية التى تتم سنويا

وذلك من خالل الزيارات الدوريه من قبل فريق الجوده لالقسام  تطبيق المعايير األكاديمية

 لمتابعه تطبيق نظام الجودة.
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  مخرجات التعليم المستهدفة(ILOs)  لبرنامج البكالوريوس متماشية مع أهدافه وتدعم

 الرسالة

 ويتضح ذلك  رجات التعليم المستهدفة من خالل مقرر أو أكثر على األقليتم تحقيق جميع مخ

 .6087-6084من خالل توصيف البرنامج 

  الالئحة الداخلية للكلية تتوافق مع طرق تقييم الطالب، هذا وتتنوع طرق التقييم لقياس

بين اإلمتحانات التحريرية والشفوية والعملية  (ILOs)مخرجات التعليم المستهدفة 

 إلكلينكية.وا

  امكانية قياسILOs بأساليب تقويم محددة في بعض المقررات 

 المعايير األكاديمية مطبقة بصورة مرضية فى بعض المقررات 

 يوجد نماذج جيدة لتوصيف المقررات بأقسام الكلية املختلفة 

  .لقاء القيادات اإلدارية بالكلية مع الطالب الجدد فى بداية العام الدراس ى 

  .تخصيص مسؤلين بإدارة شئون الطالب لخدمة الوافدين بالتعاون مع سفاراتهم 

 وجود سياسات للدعم المعنوى والمادى للطالب المتفوقين والمتعثرين 

 من خالل وجود  استحداث طرق التعلم والتقويم لضمان التطابق مع المعايير األكاديمية

 .OSCE,OSPEم بانظمة و استحداث نظام تقويself-learningالتعلم الذاتي 

  .استخدام الكلية أنماط التعلم الغير تقليدية لتحفيز التعلم الذاتى 

  مثل تقسيم الطالب اتخاذ إجراءات تنفيذية للتغلب على مشكلة أعداد الطالب الكبيرة

 ملجموعات صغيره.

 .وجود كتب دراسية متميزة تم تأليفها بواسطة أعضاء هيئة التدريس 
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 ة ضمان الجودة بتفقد ما تم فى توصيف البرامج والمقررات لمرحلتى يقوم فريق من و حد

البكالوريوس والدراسات العليا لكل قسم ومراجعتها بعمل زيارت متابعة داخلية ألقسام 

 الكلية املختلفة والحصول على نسخة الكترونية وأخرى ورقيه 

 التدريس والتعلم  -1

  المقررات الدراسية البرامج و توفر وحدة الجودة بالكلية إجراءات موثقة للمراجعة الدورية فى

الخاصة ببرنامج البكالوريوس ومقرراته & برنامج التعليم الماليزى ومقرراته & البرنامج التعليم 

 الدولى بالجدارات ومقرراته 

 والمقررات الدراسية تم توفيره من  يوجد بالكلية توصيف دقيق وموثق ومعلن للبرامج التعليمية

 خالل نظام ضمان الجودة بالكلية

 بعض المقررات تم توصيفها ضمن برنامج التعليم اإللكترونى 

  المعايير االكاديمية القياسية البرنامج التعليمى لمرحلة البكالوريوس يتفق معNARS 2009  ومالئم

 الحتياجات سوق العمل

  والدروس العمليةتقسيم الطالب في املحاضرات 

  وتم تحديد درجات خاصة بالتعليم الذاتى فى  المقررات جميعطرق التعلم الذاتي في تم تفعيل بعض

 كل مقرر 

   توجد مادة تعليمية جيدة لتدريس بعض المقررات حيث توفير الكتب والمراجع ومواقع اإلنترنت 

  وكذلك الدروس حاضرات أعضاء هيئة التدريس والطالب في حضور امل معظميوجد انضباط لدى

 العملية

  األقسام العلمية معظمتوجد طرق متنوعة في التدريس فى 

  إتخذت الكلية بعض اإلجراءات لمواجهة مشكلة الدروس الخصوصية 
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بتفعيل الالئحة من حيث تسجيل حضور الطالب بدقة فى الدروس العملية  .8

ساهم فى تحسن ما م  %63واألكلينيكية وحرمان الطالب الذى تتعدى نسبة غيابه 

 املحاضرات والدروس العمليه نسبة الحضور فى 

تدريب نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس على أساليب التعليم الحديثة والتى  .6

تعتمد بشكل كبير على توصيل المهارات االدرج ومهارات العمليه والتقليل من 

أسلوب المعلومات القائم على الحفظ فقط مما أثر بشكل كبير على االقبال على 

 املحاضرات وكذلك الدروس العمليه 

المتحان حيث أصبح االمتحان يعتمد بشكل كبير على تقييم المهارات تغير نظام ا .5

 وليس على تقيم المعلومات والحفظ 

  تعليم دولى (  –ماليزى  –قامت الكلية بإنشاء بنك لالسئلة لبرنامج البكالوريوس )مصرى 

اتفاقيه بين سؤال متمثله بأقسام الكلية املختلفة بناًء على  60000تعدت عدد االسئلة به الى  .8

 كلية الطب ووزراه االتصاالت

 منه الى الطلبه للتدريب على نظام االمتحانات الجديد  %30تم تفعيل بنك االسئلة وعرض  .6

من كل امتحان (باستخراجها  60)اختيار من متعدد بنسبة تم عمل االمتحانات االلكترونيه  .5

 6084/6087للعام لجامعى  السادسه ( –من بنك االسئلة لجميع الفرق بالكلية من )االولى 

تحليل للعناصر تم تصحيح هذه االمتحانات االلكترونيه بنظام التصحيح االلكترونى وعمل  .6

وعرض التحليل على جميع لجان الممتحينين باالقسام املختلفه وذلك لتقويم عناصر 

 االسئلة واعادة ادخالها الى البنك بناء على هذه التحاليل

تاريخ مجلس الكلية بم جديد لالمتحانات للفرق املختلفة بنظام البوكليت بتم اعتماد نظا .3

بعد تدريب  6087/6081وتم تعميمه على جميع االقسام لتفعيله فى امتحانات  68/6/6081

 الطالب عليه 
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  األقسام بالكلية نظام الممتحنين الخارجيين معظمتستخدم 

  تواجد نظام ادارة معلومات متطورMIS فى الجامعة لخدمة الطالب مرتبطة به الكلية 

  االمتحانية الورقة تحليل آلية لوضع متعدد من االختيار المتحانات الفني التقييم لجنةتم تشكيل 

بناًء على تغذية راجعه من الطالب عن درجة سهوله  القصيرة واألسئلة متعدد من اإلختيار أسئلة

وصعوبه االمتحان وكذلك تحليل عناصر االختيار من متعدد وكذلك أراء لجنة الممتحنين وتقوم 

واتخاذ ما تراه مناسب فى هذه هذه اللجنه بمراجعه جميع االمتحانات بناًء على هذه المعايير 

 68/6/6081 ا بمجلس كلية بتاريخوتم اعتمادهقبل اعالن النتيجة االمتحانات 

  واعتمادها بمجلس بلجنة شئون الطالب  6084/6087تم مناقشة نتائج االمتحانات للعام الجامعى

 68/6/6081واعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ 

  قرار لجنة شئون طالب على تطبيق اقص ى عقوبة ) الفصل من الكلية ( بعد عقد مجلس تأديب عن

 ثبوت تسريب االمتحان بعد انعقاده على اى موقع من المواقع االلكترونية املختلفة 

 الطالب والخريجون  -9

 وجود سياسات للتحويل معلنة من خالل اللوائح والقوانين 

  المتفوفين )حيث توجد زيادة فى الحاصلين على تقدير إمتياز مع مرتبة الشرف(حدوث تطور فى أعداد 

 تطويرالكتاب الجامعى والمراجع المقررة 

 من  %60وذلك من خالل تفعيل قرارا مجلس الجامعه بنخصيص  تطوير اساليب التقييم واالمتحان

 وعية ( )االسئلة الموضالدرجة التحريرية لكل مقرر السئلة االختيار من متعدد 

 دعم النظم والعمليات االدارية المتعلقة باالنشطة التعليمية 

  التوسع فى ممارسة انشطة التنمية االنسانية مثل الرياضة الفردية والجماعية والتثقيف الصحى

وسائر األنشطة األخرى كالرحالت وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات مع أعالم املجتمع فى 

 مختلف املجاالت
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 البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى  -80

 شمل دورات خاصة بالبحث العلمي توجد خطة لتدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وت

المشروعات البحثية من خالل بروتوكول التعاون مع على فية النشر الدولى وكيفية الحصول يوك

كما يتم التدريب على كيفية كتابه ونشر االبحاث  TCFLDمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 من خالل المقررات االختيارية الموجودة فى جميع البرامج الدراسات العليا بالكلية العلمية 

  يوجد بالكلية لجنة مفعلة الخالقيات البحث العلمي تقوم بمراجعة االبحاث العلمية من داخل

 وخارج الكلية

 قسام الكلية املختلفة واعتمادها بمجالس االقسام للعام الجامعى تجميع بيان بالنشاط العلمى أل

6087  
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 الدراسات العليا  -88

   إتخاذ قرار مجلس كلية بعمل مراجعة وتحديث دورى لالئحة الدراسات العليا كل خمس سنوات وتم

 تشكيل لجنة تحت إشراف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

  يوجد قواعد بيانات ورقية للدراسات العليا ويوجد إتجاه لبناء قواعد إلكترونية للدراسات العليا

 MISبالكلية ضمن مشروع نظم المعلومات بالكلية  

  توصيف برامج ومقررات مرحلة الدراسات العليا وفقا لالئحة الدراسات العليا الجديدة للعام

 6084/6087الجامعى 

  6083/6084تقارير برامج و مقررات مرحلة الدراسات العليا للعام الجامعى 
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 : المشاركةاملجتمعية وتنميةالبيئة  -86

  قامت الكلية بعمل برامج توعية فى موضوعات عديدة تهم خدمة املجتمع وتنمية البيئة وتستهدف

الفئات اآلتية:طالب الجامعة وطالب المدارس واألطباء الجامعيين وأطباء وزارة الصحة 

المعهد الفنى الصحى ومستشفى حميات طنطا والتمريض وفنيين المعامل وقيادات املجتمع 

وأعضاء هيئة التدريس لتدريبهم واكسابهم المهارات املختلفة التخصص ى والمركز الطبى 

واملجتمع المدنى عن طريق الندوات وتضع لجنة الخدمة العامة برامج التوعية هدف محورى من 

 .أهدافها

 : تم انشاء عيادات خاصة بالعناية بالمرأة والطفل ومحتلف العدوى مثل- 

 التجميل (  عيادة صحة وجمال المرأة ) قسم جراحة 

  عيادة تطعيمات كبديةHBV)  ) قسم المناطق الحارة والحميات ( ) 

  ) عيادة بقسم الباطنة العامة لعالج حاالت فيروس س ي ) قسم الباطنة العامة 

 ) عيادة بقسم المتوطنة لعالج فيروس س ي ) قسم المتوطنة 

  قسم الباطنة العامة ( –عيادات الكشف المبكر الورام الكبد ) قسم المتوطنة 

 ( 4توجد خطة لخدمة املجتمع وتنمية البيئة املحيطة وتشمل خطة قصيرة األجل )شهور

سنوات( وقد وضعت األولوية ملجموعة من  8سنة( وأخرى طويلة األجل )  6-8ومتوسطة األجل )

طان( السر  -القضايا الرئيسية وتشمل:قضايا تلوث البيئة واألمراض المزمنة )البول السكرى 

 أمراض االسهال عند االطفال(  –واألمراض المعدية )االلتهاب الكبدى الفيروس ى 

 

  



 ثانيا: انجازات علي مستوي المستشفيات الجامعية

 فما يخص البنية التحتية

 يوضح أقسام المستشفى العالمى بالتجهيزات التى تم بها()مرفق فيديو 

 فما يخص االنجازات علي مستوي اعضاء هيئة التدريس

 - تدريس بالكلية ليشغلوا المناصب التالية:  لتم اختيار عدد من اعضاء هيئة ا 

 رئيس الجمعية األفريقية لجراحة االطفال. -

 نائب رئيس جمعية جراحة االطفال المصرية -

 الجمعية العلمية لجراحة المسالك البوليةرئيس  -

 رئيس جمعية جراحة االنف واالذن والحنجرة -

 عضو مجلس ادراة الجمعية المصرية المراض الصدر -

 بجامعة طنطا ضمان الجودةمدير مركز  -

 بجامعة طنطا ضمان الجودةمدير مركز نائب  -

 مدير تقييم االداء والتخطيط االستراتيجى بالجامعه  -

 الجامعه للشئون الطبيهمستشار رئيس  -
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 التخطيط اإلستراتيجي-8

إستراتيجية تشتمل على جميع العناصر األساسية للعمل متمثلة فى رؤية الكلية  توجد للكلية

 6060 – 6083ورسالتها، والغايات النهائية، وكذا األهداف االستراتيجية. وإستراتيجية الكلية 

من مجلس الكلية وقد تم تغطية كل من البيئة الداخلية  6083/ 81/1معتمدة وموثقة بتاريخ 

تحليل البيئى قبل تصميم إستراتيجية الكلية لتحديد نقاط القوة والضعف والخارجية فى ال

والفرص والتهديدات من خالل إستخدام التحليل الكمى والكيفى فى إجراء التحليل البيئي والذى 

وتحليها( وتم  SWOTاستبيانات التحليل البيئى  جميع تم فى ضوئه تصميم اإلستراتيجية .)مرفق

إستخدام قوائم االستقصاءات والفحص الوثائقى والمقابالت والمالحظات وجلسات العصف 

الذهنى وقد استخدمت الكلية ناتج عملية التحليل فى تحديد وزن كل عامل من العوامل 

وكان أهم نقاط القوه والصعف فى  (SWOT)وتم عمل مصفوفه التحليل البيئى .االستراتيجية 

تم وضع نقاط للضعف والقوة بناء على اإلجتماعات البؤرية المتعمقة وورش الداخلية :البيئه 

وعند عرض هذه المصفوفة على الفئات المعنية تم اإلتفاق  العمل والمقابالت واإلستبيانات

 :التاليةالنهائى على المصفوفة 

 نقاط القوة

  تم اعداد خطة استراتيجية وفقا للمعايير المعدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة

 التعليم واإلعتماد
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 ومعلنة توجد خطة إستراتيجية معتمدة 

  تم تحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية فى ظل مشاركة عينة لبعض األطراف ذى

 الصلة

 يةورسالة وأهداف إستراتيجية موثقة ومعتمدة ومعلنة للكل توجد رؤية 

 توجد سمات مميزة عديدة للكلية مثل 

انشاء العديد من الوحدات ذات طابع خاص: وحدة الميكروسكوب االلكترونى  -

ووحدة اإلستشارات الطبية الشرعية ووحدة التعليم الطبي ووحدة التغدية 

 اض العظام وغيرهاواالحصاء ووحدة امراض العيون ووحدة امر 

 تحديث العديد من قاعات التدريس وتزويدها باجهزة العرض الحديثة -

 انشاء قواعد بيانات إلكترونية 

 عمل أليات محددة وفاعلة لتنمية الموارد الذاتية للكلية 

  تنفيذ آلية للمراجعة الداخلية والتقييم المستمرعن طريق الزيارات الداخلية 

  عمل خطة معتمدة لتدريب القيادات األكاديمية واعضاء هيئة التدريس والجهاز االداري

 بالكلية 

  نحو التطوير 
ً
متابعة تنفيذ القرارات التصحيحية، وما يتبعها من تغيير في الكليه سعيا

 ر. المستم
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 .بالكلية للمرافق الدورية للصيانة خطة إعداد -

  التدريس من خالل زيارت المتابعة لالقسام املختلفةالدعم الفنى لألقسام وأعضاء هيئة 

  تبنى الكلية آليات ترويج لجلب الطالب الوافدين تتمثل فى اإلعالن عن الدرجات العلمية

التى تقدمها على موقعها اإللكترونى للكلية واإلنتظام فى مخاطبة الملحقين الثقافيين فى 

كوالت للتعاون مع ماليزيا لتعليم الطلبة البالد الموفدة عبر الكلية وقد تم توقيع بروتو 

 الماليزين.

  خطة سنويه معتمدة لدعم نشاط الطالب وتشمل دعم الكتاب والرعاية الصحية

وبطاقات التغذية وصندوق التكافل اإلجتماعى وتعلن سياسات كل أنواع الدعم على 

 موقع الكلية وفى مكتب شئون الطالب ودليل الطالب 

المتفوقين )الحاصلين على تقدير إمتياز( الطالب المتعثرين )راسب أو خطة لتحديد الطالب 

 مؤجل لمدة عام على االقل

 

 



 نقاط الضعف وخطة التحسين وماتم انجازه

 مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

 ماتم انجازه

البيئة تحليل 

الداخلية والخارجية 

للكلية فى ظل 

مشاركة عينة صغيرة 

لبعض األطراف ذى 

 الصلة

زيادة أعداد 

وتوسيع مشاركة 

األطراف املجتمعية 

 فى التحليل البيئى

دعوة األطراف 

املختلفة للمشاركة 

فى النقاش ومن 

 خالل األستيبيانات

فريق التخطيط  فبراير  –يناير 

 االستراتيجي

اركة وفريق المش 

 املجتمعية

التغذية الراجعة 

 والتقارير

تحليل -

لالستبيانات 

 ومناقشة النتائج 

تم تعزيز وزيادة 

مشاركة املجتمع 

المدني واعضاء 

هيئة التدريس 

والطالب 

  والدراسات العليا

الخطة التنفيذية 

 تحتاج إلى دعم مالى 

تحديد الية وزمن 

للدعم المادي 

والمتابعة وما تم 

 بها

وضع ألية لمتابعة 

-الدعم المادى 

شهور  5محاضر كل 

للتقرير ما تم 

 بالخطة 

 عميد الكلية  فبراير –يناير 

ومدير وحدة الجودة 

وفريق التخطيط 

 اإلستراتيجى

ألية المتابعة 

والحصول على 

 الدعم الالزم

 محاضر االجتماع -

ال زال هناك 

بعض القصور في 

 الدعم المالي
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 مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

 ماتم انجازه

المصادر المالية غير 

 محددة وواضحة 

تحديد وضع 

مصادر الموارد 

المالية للخطة 

 الجديدة 

وضع ألية لمتابعة  -

أداء الخطة والدعم 

 المالي 

 

مطالبة الجهات -

بتحديد الموارد 

المالية السنوية 

 للخطة الجديدة 

قبل بداية 

السنة المالية 

 من كل عام 

 عميد الكلية 

ومدير وحدة الجودة 

ريق التخطيط وف

الهيئة  -اإلستراتيجى

 المالية واالدارية 

ألية المتابعة 

والحصول على 

 الدعم الالزم

 

مازال عدم وضح 

المصادر وتحديد 

 الميزانية المتاحة 

 

 



  الرؤية والرسالة

تم تحديث الرؤية والرسالة لمواكبة التطورات املحلية والعالمية فى مجال التعليم والتعيلم 

بتاريخ الطبى والبحث العلمى.وقد تم مراجعتهما وتحديثهما و إعتماد ذلك فى مجلس الكلية 

66/6/6083 

 رؤية كلية الطب جامعة طنطا:

 المبنى على و حث العلمى أن تعرف كمدرسة طبية بارزة فى مجال التعليم الطبى والب

 فعاال فى تقديم وتحسين 
ً
االحتياجات املجتمعية فى مصر والشرق االوسط . وأن تؤدى دورا

 الرعاية الصحية على المستوى املحلى واالقليمى والدولى

 رسالة كلية الطب جامعة طنطا:

  مشاكل تخريج طبيب كفء مزود بالمعرفة والمهارات الالزمة ومؤهل علميا للتعامل مع

 المرض ى الصحية بكفائة وفاعلية مع مراعاة أداب المهنة

 القيام بأبحاث طبية مبتكرة تفى باحتياجات املجتمع وتطوير الخدمه الطبيه 

 لمعايير الجودة 
ً
 تقديم رعاية طبية متواصلة ومتميزة ألفراد املجتمع طبقا

ث ومتابعة تنفيذ الخطة ولضمان تحقيق رسالة وغايات وأهداف الكلية فقد قامت الكلية بتحدي

والنواحى اإلدارية للكلية، واإللتزام باالخالقيات االستراتيجية للكلية، وتطوير الهيكل التنظيمى 

المهنية وتطبيق الممارسات العادلة وعدم التمييز، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس 

. وقد تم تعديل كليةواإلرتقاء بمستوى األداء ووضع سياسات معتمدة للتحسين والتعزيز بال

األهداف اإلستراتيجية للكلية بناء على دراسة التحليل البيئى وتم عرض ومناقشة األهداف 
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االستراتيجية للكلية مع األطراف املختلفة داخل وخارج الكلية وتتمثل هذه األطراف فى قيادات 

ات الصلة أكاديمية وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وطالب وأعضاء من املجتمع املحلى ذ

 بالخريجين. 

كما تم نشر األهداف اإلستراتيجية للكلية من خالل عدد من المنشورات، ودليل الطالب، وشبكة 

على بعد إعتمادها بمجلس الكلية وقد تم نشر األهداف اإلستراتيجية المعلومات )اإلنترنت(. 

 السادة أعضاء هيئة التدريس 

 SWOT analysisوقد تم تعديل األهداف اإلستراتيجية للكلية بناء على نتائج التحليل الرباعى 

 الى األهداف التالية:وأراء خبراء التخطيط اإلستراتيجى  81/1/6083بتاريخ

 كمال واستحداث مبانى ومنشات الكليةتاس .84

من خالل وضع تصور إلنشاء مبنى مستشفى جديد تطوير مبنى المستشفى القديم وذلك  .87

 على التوسع الرئس ى
ً
 على طراز حديث وذلك إعتمادا

 تطوير الهيكل التنظيمى واألداري للكلية  .81

انشاء ادارات جديدة لتفى باالحتياجات والمتطلبات الحديثة للسوق العمل مع تدريب  .89

 حدثةواعادة تاهيل الموارد البشرية لتتناسب مع االدارات المست

تطويروتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واالرتقاء بمستوى االداء ووضع سياسات  .60

 معتمدة للتحسين والتعزيز بالكلية 

 االلتزام باالخالقيات المهنية وتطبيق الممارسات العادلة وعدم التمييز .68
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تطوير واستحداث برامج ومقررات تعليمية لطالب البكالوريوس والدراسات العليا  .66

 ق مع المعاييراالقليميه والدوليةلتتواف

 تحسين المصادر المتاحة  للتعليم والتعلم وتطويرطرق التدريس والتقييم للطالب .65

رفع وتنمية القدرات التنافسية للطالب والخريجين مع تبنى برنامج للتعليم الطبى  .66

 المستمر لهم

ة والدولية مع توسيع وتوثيق العالقات بين كلية طب طنطا والكليات والهيئات املحلي- .63

إيفاد بعض األطباء للتدريب بها مما يرتقى بمستوى بالطالب والخريجين واعضاء هيئة 

 التدريس

 تطويرالخطة البحثية للكلية مع ربطها بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدولة .64

 دعم انشاء وتطوير منظومة البحث العلمي بالكلية. .67

لبحثية داخل وخارج البالد مع التعاون مع توثيق شبكة التعاون مع المؤسسات ا .61

القطاعات االنتاجية والمؤسسات العامة والخاصة باملجتمع املحلى وذلك لتشجيع 

 المشروعات البحثية التى تخدم املجتمع

من خالل خطة شاملة لخدمة املجتمع تحسين فعالية دور الكلية في خدمة املجتمع  .69

 جتمعيةوالبيئة مبنية على دراسة الحيتاحات امل
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وستحداث منطقة وسط الدلتا لخدمة  ذات جودة عاليةتوفير خدمه صحيه ووقائيه   .50

تقديم خدمة وتطوير وحدات ومراكز ذات طابع خاص لتوفير التخصصات النادرة و 

 صحية متميزة ومتناغمه مع احدث التقنيات العالمية

 - والصحية باملحافظةالعمل على التواصل مع القالع الصناعية والهيئات اإلنتاجية 

التى تخدم املجتمع الجمعيات األهلية وعرض بعض المشروعات البحثية والتعليمية و 

 عمل وتم بالكلية واإلداريين التدريس هيئة واعضاء االكاديمية القياداتبغرض تمويلها

 مراجعة تم كما. التدريس هيئة اعضاء عدد في الزيادة او العجز مع للتعامل خطط

 لجذب سياسات مقترح مثل التنافس ى الوضع وتوضيح للكلية المميزة السمات وزيادة

 الوافدين الطالب

وتم عمل اجتماعات دورية للجنة العليا للتخطيط االستراتيجى بكلية طب طنطا وقد ناقشت 

وثيقة الخطة التنفيذية المشتملة على جميع االنشطة الخاصة بجميع المعايير وموضح به 

التاريخ املحدد النتهاء كل نشاط والتى توضح درجة اسيفاء هذا النشاط من حيث البدابه او 

ل منه ويتم تحديثة باستمرار ليوضح مدى التقدم باالنشطة المطلوبة بالخطة االنتهاء الكام

 التنفيذية وقد تمت مناقشة اهم الصعوبات التى تواجه الخطة االستراتيجية وكيفية مواجهتها
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وتم دراسة مدى دراية اعضاء هيئه التدريس بمكونات الخطة االستراتيجية الحالية وخصوصا 

االعضاء الجدد من المعيدين والمدرسين المساعدين من خالل المناقشات وزيارات املحاكاة 

 والمتابعة الداخلية والتى تبين نقص الدراية خصوصا بين االعضاء الجدد 

واالهداف االستراتيجية وكذلك نشر الخطة االستراتيجية كاملة وقد تم نشر الرؤية والرسالة 

حيث يوجد نسخ كاملة بمقر وحدة الجودة والمكتبة ويجد نسخ الكترونية على موقع الكلية 

 والجامعة كما تم توزيع نسخة لجميع االقسام لتكون على الكمبيوتر الرئيس ى بها 

كد فيها نشر الرؤية والرسالة واالهداف وتم عمل زيارات متابعة داخلية لجميع االقسام تا

االستراتيجية عند مداخل جميع االقسام وكذلك عند جميع المعامل وقاعات التدريس كما تم 

مناقشة التحليل الرباعى مع االقسام وما تم من مقترحات التحسين والخطة التنفيذية والوضع 

يز االقسام على المشاركة الفعالة فى التنافس ى للكلية وقد اهتم فريق التخطيط االستراتيجى بتحف

تحديث الخطة الخاصة بالكلية ودفعهم لعمل خطط لالقسام وتم ايضا عمل العديد من 

الدورات للتخطيط االستراتيجى وورش عمل وذلك لرفع الدرايه بين اعضاء هيئة التدريس 

ستراتيجى داخل بالتخطيط االستراتيجى واهميته ودفعهم نحو تبنى اتجاه ايجابى للتخطيط اال 

 االقسام

تعكس إستراتيجية الكلية شخصيتها المستقلة وخصائصها المميزة لطبيعة نشاطها. فعلى الرغم 

من بعض التشابه فى التخصصات األكاديمية المقدمة فى برامج الكلية وبعض البرامج المقدمة 

األكاديمية نحو  بالكليات األخرى إال أن إستراتيجية الكلية تعمل على توجيه هذه التخصصات
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رسالة الكلية وهى إعداد طبيب على درجة عالية من الكفاءة المعرفية, ومؤهل عمليا للتعامل مع 

المشاكل الصحية بإقتدار وعقالنية وتطوير السياسات التعليمية بما يعكس شخصيتها 

ومحددة. المستقلة وتبرز إستراتيجية الكلية مسئولياتها املجتمعية نحو املجتمع بصورة واضحة 

حيث تحدد المشكالت املجتمعية التى ينبغى أن تتصدى لها الكلية بما يساعد على تعميق صلتها 

 باملجتمع، ومن هذه المشكالت 

 أمراض الكبد الفيروسية والتي تؤدي بدورها الي سرطان الكبد ان اهملت -

 سرطان الثدى من حيث االكتشاف المبكر والتشخيص والعالج -

 أثناء الخدمة فى ضوء التقنيات الحديثة. تطوير أداء األطباء -

وكذلك استعمال اساليب حديثة فى العالج مثل استخدام المناظير الطبيه فى  -

 كثير من االقسام فى الكلية 

وقد قامت الكلية بتنفيذ العديد من خططها التنفيذية لتحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها 

داء املحددة بالخطة وبالمقارنة بخطة العام السابق اإلستراتيجية مقارنة بمؤشرات المتابعة واأل 

 تم مايلي:

  التغلب علي الكثير من نقاط الضعف في الخطة السابقة حيث تم عمل تعديل للخطة

االستراتيجية واالهداف االستراتيجية  وتم اشراك العديد من اعضاء هيئة التدريس 
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كلية واهدافها االستراتيجية من واملجتمع المدني في استطالع رايهم عن رؤية ورسالة ال

 خالل العديد من ورش العمل واللقاءات والمقابالت

  كلية كل خمس سنوات بمشاركة اعضاء هيئة التدريس ال رسالةمراجعة  االتفاق عليتم

 واعضاء املجتمع المدني

  تم التوسع في نشر الرؤية والرسالة علي عدد كبير من اعضاء املجتمع المدني واعضاء

 هيئة التدريس 

  تعزيز السمات المميزة لها لقامت بالعديد من االنشطة  

 القيادة والحوكمة -6

من قبل املجلس االعلى موضوعة المعايير البناء على  تفعيل معايير اختيار القيادات االكاديميةتم 

القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقا لمعايير موضوعية حيث ان جميع  6086للجامعات 

 .ومعلنه وآليات ذات شفافية تحقق تكافؤ الفرص وتداول السلطة

 القياداتالقيادات الحالية واملحتملة يتم تنميته قدراتها والعمل علي تكوين كوادر جديدة من 

 قياداتلدى ال االدارية المهارات لتنميةية مستمرة خطة تدريبالكلية باعداد  حيث قامت

اعتمادها بمجلس ادارة وحدة ضمان الجودة وذلك بناءا علي دراسة  تمو  واالدارية االكاديمية

ة شملت هذه الخطقد اآلراء و  بداءعلى مجالس األقسام إل  هاعرض بعدلالحتياجات التدريبية و 

 واالدارية. تهدف لتدريب اكبر عدد من القيادات االكاديميةالتى  عدد من البرامج التدريبية

معايير تقييم أداء القيادات موضوعية، وتشارك األطراف المعنية في عملية التقييم كما توجد 

تبني نمط قيادة ديمقراطي يشجع على المشاركة  م النتائج لتحسين األداء المؤسس يوتستخد

الرأي وحرية النقد واالبتكار، وإستخدم أسلوب الحوار فى الوصول إلى القرارات من خالل  وإبداء

مجلس الكلية ومجالس األقسام واللجان املختلفة تم تطبيق استقصاءات على أعضاء هيئة 
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من اآلراء تؤيد  %11التدريس ومعاونيهم وأوضحت نتائج هذه االستقصاءات أن ما يقرب من 

ى لقيادة الكلية فى تعامالتها. اما بالنسبة لقيادات االقسام االكاديمية وجود نمط ديمقراط

 من اآلراء تؤيد وجود نمط ديمقراطى للقيادة %73واالكلينيكية فقد وجد أن ما يقرب من 

وتمارس مجالس الكلية الرسمية مسئولياتها فى مناقشة جميع قضايا التعليم والتعلم وقضايا 

، حيث تم إتخاذ عدة قرارات تتعلق  بقضايا التعليم والتعلم وي أداءالجودة بما يحقق أعلي مست

 من خالل املجالس الرسمية بالكلية ومن بين هذه القرارات

 اعتماد العديد من البرامج التدريبية والدورات العلمية ضمن اتفاقات دولية 

  6084/6087توصيف مقرر مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 

  6084/6087توصيف برامج ومقررات الدراسات العليا للعام الجامعي 

  6083/6084تقرير المقررات لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي  

  6083/6084تقرير مقررات وبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 

شكوى  تعمل القيادة على بحثفاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسة حيث آليات  وإلدارة الكلية

الطالب من خالل تفعيل صندوق الشكاوى بالكلية ويوجد بالكلية العديد من الصناديق الخاصة 

بالشكاوي والمقترحات في أماكن بارزة وبعضها موزع في مختلف أقسام الكلية وهناك إلتزام من 

فتح الكلية بالرد على هذه الشكاوي والتحقيق فيها وذلك من خالل آلية معلنة وموثقة حيث يتم 

 بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس وقد 
ً
صناديق الشكاوي فى كل قسم في موعد ثابت شهريا

شكلت لجان خاصة لبحث هذه الشكاوي من ثالثة أعضاء هيئة التدريس بالقسم يتم إختيارهم 

 من خالل مجالس االقسام لضمان الشفافية في بحث الشكاوي وتقوم اللجنة بإخطار 
ً
دوريا

أو المقترح ويتم إتخاذ القرارات الالزمة وتقييمها في ضوء الشكاوى أو  الشكوى الشاكي بنتيجة 

المقترحات فى داخل الكلية وقد تم إتخاذ إجراءات تصحيحية فى الكلية لمعالجة بعض 

الممارسات غير العادلة ومن هذه اإلجراءات إعادة تصحيح أوراق الطالب المتظلمين من 

درجاتهم كما تتم مناقشة معظم مشاكل الطلبة فى مجلس الكلية وبحضور جميع رؤساء االقسام 

 بشفافية تامة. 
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فى اللجان املختلفة كإشراك األطباء  بن القيادة تتخذ خطوات جادة نحو تمثيل الطال كما ا

اإلمتياز فى القوافل الطبية املختلفة ويتم التوسع فى باشراك طالب الكلية كل عام. كما يتم 

إشراك الطالب فى اللجنة المنظمة لحفلة الخريجين وكل مؤتمرات الكلية ومؤتمرات الجامعة 

دها داخل املجمع الطبي كما يتم اخذ رأي الطالب في الشئون التي تهم العملية التي يتم عق

التعليمية مثال ذلك اشراكهم في اتخاذ القرار نحو مواعيد وجداول االمتحانات وكذلك اشراكهم 

في عمل كتاب القسم في بعض االقسام مثل الطب الشرعى وأخذ ارائهم في اساليب الحد من 

رها من خالل لقاءات متكررة مع عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون الدروس الخصوصية وغي

 التعليم والطالب وكذلك رؤساء االقسام املختلفة.

معلنه ومتاحة للمعنيين وآليات فاعلة لضمان الشفافية و  معتمدة للمؤسسة قيم جوهرية

 سة.والممارسات العادلة وعدم التمييز وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفراد المؤس

 مصداقيتها المؤسسة وتضمن أنشطتها سائر وتغطي شاملة المؤسسة عن المعلنة المعلومات

 الفكرية الملكية حقوق  تفعيلمن خالل موقع الكلية وموقع الجامعة الرسمى. كما تم  وتحديثها

المعتمدة والمعلنة  المهنة اخالقيات وثيقة تفعيلو كذلك  التمييز وعدم العادلة والممارسات

 بالكلية وكذلك تفعيل لجنة اخالقيات المهنة والبحث العلمى بالكلية.

تمارس الكلية من خالل الهيكل التنظيمى نشاطها لتحقيق أهدافها وينطوى على عمليات كما 

تجميع وتصنيف وتقسيم هذه األنشطة فى شكل أدارات وأقسام ووحدات وتحديد المستويات 

االختصاصات و  تحديد عالقات السلطة على المستوى الرأس ى فى الهرم التنظيمىكذلك و  االدارية

مراجعة وتعديل الهيكل التنظيمى للكلية ولذلك يتم  وخطوط االتصال والمسئوليات واالدوار 

التأكيد على وجود بطاقات التوصيف الوظيفى داخل كل ادارة ومتابعه واعتماده وكذلك 

 .استمراريتها 
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 والضعف في البيئة الداخليةنقاط القوه 

 نقاط القوة

  المعايير المستخدمة فى إختيار القيادات محددة وهى القدرة والكفاءة العلمية

 واإلدارية والمكانة العلمية والتعاون مع اإلدارة الجامعية العليا

  المعايير موثقة فى القانون واللوائح المنظمة للعمل وهى معلنة لتوفر هذا القانون

 بالكلية

  يعتبر نمط القيادة ديمقراطى لوجود املجالس الرسمية لألقسام ومجلس الكلية

 وكذلك لوجود تمثيل لممثلى األطراف المعنية بالخريجين 

  توجد أليات لتقييم كفاءة إدارة المؤسسة والقيادات األكاديمية وهى المراجعة

 الداخلية، والتقرير السنوى للكلية وتقارير متابعة جودة األداء

 وجود خطة موثقة لتدريب القيادات واعضاء هيئة التدريس والجهاز االداري ت 

  االهتمام بتأهيل الجهاز االداري وإكتسابه المهارات االزمه للحاسب االلي وتطبيقاته

 من خالل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

  السلطات بين التكافؤ ق ويحققواعتماده بما يحقالهيكل التنظيمى للكلية تحديث 

 .املختلفة للوظائف واالنتداب والنقل التعيين حاالت في ويستخدم والمسئوليات

  سلطات ومسئوليات األقسام اإلدارية والعلمية واضحة ومحددة بقانون تنظيم

 الجامعات والئحة الكلية

 يث يوجد تواصل فعال بين وحدة ضمان الجودة ومركز ضمان الجودة بالجامعة ح

 أن نسبة كبيرة من أعضاء الوحدة، أعضاء بمركز ضمان الجودة بالجامعة.

  الوسائل واألليات التى تتبعها الوحدة للقيام بأنشطتها متنوعة وتشمل جميع

المستويات من طلبة وأعضاء هيئة تدريس ومعاونين ومنسقى الجودة باألقسام 

 والمراجعين الداخليين

  قضايا الجودة بمجلس الكلية مع توثيق هذا تشارك الوحدة فى عرض ومناقشة

 اإلجراء
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 نقاط الضعف:خطة التحسين:

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة وتقييم 

 األداء

 ماتم انجازه

التتوفر لدى الكلية 

املخصصات مالية دائمة 

 لتدريب القيادات األكاديمية

الية لتوفير الكلية 

املخصصات مالية 

دائمة لتدريب القيادات 

 األكاديمية.

التواصل مع مركز تنمية 

قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس

تدريب عدد من  ادارة الكلية   6081

القيادات بمركز 

تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 

ال توجد قائمة اإلدارات 

المتخصصة بالكلية معتمدة 

 ومعلنة

الهيكل  *تحديث

التنظيمي وعمل قائمة 

باإلدارات املختلفة 

 بالكلية

التأكيد على وجود *

بطاقات التوصيف 

الوظيفى داخل كل ادارة 

 ومتابعه استمراريتها

*تحديث الهيكل التنظيمى 

 لكلية الطب

 

 

 

*تحديث بطاقات 

 التوصيف  

*وحدة ضمان  6081

 الجودة 

 *ادارة الكلية 

وجود هيكل 

تنظيمى معتمد 

 ومعلن 
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 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة وتقييم 

 األداء

 ماتم انجازه

تأهيل قيادات الجهاز االداري 

وإكتسابه المهارات االزمه 

 للحاسب االلي وتطبيقاته

االهتمام بتأهيل الجهاز *

االداري وإكتسابه 

المهارات االزمه 

للحاسب االلي 

وتطبيقاته من خالل 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

 والقيادات بالجامعة.

استطالع أراء العاملين *

بالكلية وإستطالع نسبة 

 اتخاذالرضا الوظيفى و 

تصحيحية الجراءات اال 

 الالزمة

تنفيذ الخطة التدربيبة 

 الخاصة بالجهاز االدارى 
6081 

وحدة ضمان 

 الجودة 

وجود عدد من 

الجهاز االدارى 

مدرب على 

 المهارات الالزمة 

 



 ادارة الجودة والتطوير -5

وضعت الكلية خطة للتقويم الشامل والمستمر للفاعلية التعليمية وتم اعالن الخطة لتكون 

مطبقة بالفعل داخل جميع األقسام. ويتم مناقشة نتائج التقويم مع القيادات األكاديمية 

انتهاء الزيارة الميدانية واإلدارية واعضاء هيئة التدريس من خالل اللقاء الختامى الذى يعقد بعد 

للقسم وذلك من خالل وحدة الجودة بالكلية وبناء على ذلك إتخذت الكلية إجراءات تصحيحية 

من خالل خطة التطوير. كما توجد فى نهاية تقرير المقررات خطط وإجراءات موثقة للتحسين 

.وتوجد ممارسات فعلية والتعزيز في ضوء نتائج التقويم للفاعلية التعليمية تتبناها وحدة الجودة

لتحسين وتطوير الفاعلية التعليمية تبدأ بدعم قدرات أعضاء هيئة التدريس من خالل خطط 

التدريب وذلك من خالل وحدة التنمية البشرية وبالتعاون مع مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس والقيادات بالجامعة, وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة والمتعددة .

ويوجد بالكلية نظام داخلي للجودة ويتبع له منسقون من أعضاء هيئة التدريس داخل كل 

 األقسام بالكلية ويتم مراجعة وتقييم البرامج والمقررات واعتمادها من مجالس االقسام .

يتم استخدام األدوات واألساليب المناسبة لجمع وتحليل البيانات التي تحقق فاعلية نظام 

راءى لكل قسم كاستبيانات اعضاء هيئة التدريس والطالب وأصحاب المصلحة.و الجودة كما يت

 كذلك تقارير المراجعيين الداخليين والخارجيين لمعظم البرامج والمقررات 

 
ً
يتم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بالمسائلة واملحاسبة لتحسين الفاعلية التعليمية طبقا

ليات مستحدثة لتفعيل نظم المسائلة واملحاسبة في لقانون تنظيم الجامعات كما توجد آ

 األقسام لتحسين الفاعلية التعليمية

بصفة مستمرة مع نهاية كل عام ، وذلك  للكليهوحدة ضمان الجودة بالكليه بعملية التقويم  قومت

 على معايير 
ً
لتحديد نقاط القوة وتدعيمها وتحديد مواطن الضعف وعالجها ويتم التقييم بناءا

رات موضوعية وقابلة للقياس وذلك من خالل زيارات المتابعة الداخليه ألقسام الكلية ومؤش

املختلفة والتى يتم فيها تقديم الدعم الفنى الالزم لألقسام ومناقشة مستوى األداء فى القسم من 

 خالل المعايير املحددة للتقييم مع كل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب 

كما تستطلع وحدة ضمان الجودة بالكليه آراء الطالب فى المقررات الدراسية، والعملية 

التعليمية، وكذلك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى فى الموارد المتاحة 

 ومناقشتها التخاذ القرارات المتعلقة بالتطوير 
ً
 بالكلية، ويتم تحليل النتائج إحصائيا

 ق وحدة ضمان الجودة بالكلية بدور فعال في عملية تقويم أداء الكلية. وذلك من خالل: قام فري
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 عمل التقييم بصفة دورية من خالل التقرير السنوى للكلية. -

 -الهيئة المعاونة -مشاركة جميع االطراف المعنية ) أعضاء هيئة التدريس -

ك من خالل اإلستبيانات، املجتمع المدنى( في عملية التقويم وذل -الطالب -اإلداريين

زيارات المتابعة الدورية لألقسام ،اللقاءات الخاصة بمعايير الجودة والتى أقيمت 

بقاعة مجلس الكلية بين فريق الجودة وإدارة الكلية  وأعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة بجميع األقسام. 

ومعاونيهم/ الطالب/  تم مناقشة نتائج تقييم أداء الكلية مع أعضاء هيئة التدريس -

العاملين/ األطراف املجتمعية ذات العالقة من خالل إرساال نسخة من التقرير إلى 

جميع األقسام للعرض والمناقشة والعرض على مجالس األقسام ومجلس الكلية 

 إلعتماده. 

سنوات لرصد التغير في مستوى األداء  5تم مقارنة نتائج التقويم على على مدار  -

 نجازات التى تم تفعيلها وتحديد اإل 

 وقد قامت وحدة الجودة بالكلية ببعض اإلجراءات الالزمة لتعزيز الجودة في الكليه منها : 

 متابعة عمل اللجان املختلفة من خالل لجنة المتابعة بوحدة الجودة 

  الدعم الفنى لألقسام وأعضاء هيئة التدريس من خالل زيارت المتابعة لالقسام 

  توصيف وتقارير البرامج الدعم الفنى لألقسام وأعضاء هيئة التدريس فى إعداد

 الدراسية للطالب وعلي مستوي الدراسات العليا والمقررات

  تبني فكر تقبل الشكاوي وعمل مقترح وآلية للتعامل مع الشكاوي واعتماده من مجلس

 الكلية 

 لداخلية ومهام النظراء المراجعين تدريب فريق وحدة الجودة على نظم الجودة والمتابعة ا 

 دراسة احتياجات املجتمع املحيط بالكلية 

  .تبني فكر الممارسات العادلة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين 

 :االستفادة من نتائج تقويم المقررات الدراسية فى عمليات التطوير بالكلية 
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  خالل عمليات تقرير تحديد جوانب القوة والضعف فى عملية التعليم والتعلم من

 المقررات

  والممارسات الفعلية للتعزيز والتطوير فى كل االقسام  

وتهتم الكليه بمتابعة نتائج التقويم الذاتي وتطوير الكليه بناًء على ذلك بعد مناقشته مع األطراف 

 للتعرف على مدى عملية التحس
ً
 ن يالمعنية. وتقارن الكليه نتائج عملية التقويم الذاتي سنويا

 نقاط القوة

  يوجد تحديد واضح لسلطات ومسئوليات الوحدة من خالل الالئحة المالية

 واإلدارية معتمد وموثق من مجلس الكلية.

 .تحديث هيكل تنظيمي معتمد وموثق ذو تبعية تنظيمية واضحة في هيكل الكلية 

 بكفاءة  يوجد مجلس إدارة معتمد وموثق يساعد الوحدة على القيام بدورها وأداء مهامها

 وبفاعلية.

  تم توفير الكوادر البشرية المؤهلة والكافية للوحدة ويتم إضافة أعضاء جدد من الهيئة

 المعاونة إلى الفريق بصفة مستمرة لتدريب كوادر جديدة.

  يتم التواصل المستمر لتوطيد عالقة الوحدة بمركز الجودة بالجامعة، بما يسهم في تفعيل

، ويسان
ً
د أنشطتها، ويراجع خططها لضمان تواؤمها مع أهداف دورها ودعمها فنيا

 دوريا عن نشاطها للمركز.
ً
 الجامعة. وتقدم الوحدة تقريرا

  تشارك الوحدة بصفة مستمرة وشهرية في عرض ومناقشة قضايا الجودة في مجلس الكلية

 ومجالس األقسام.

  تستخدم الوحدة وسائل متنوعة لممارسة أنشطتها : إستبيانات/ تغذية راجعة/ مراجعين

خارجيين/ تدقيق داخلي / دورات وورش عمل تدريبية / زيارات متابعة لألقسام/ لقاءات 

دورية بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعونة بكل قسم من أقسام الكلية مع إدارة الكلية 
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ة مجلس الكلية لمناقشة ومتابعة معايير الجودة الخاصة بالفاعلية وفريق الجودة فى قاع

 التعليمية والتقويم المؤسس ى لألقسام/ لقاءات باملجتمع المدنى.

 الكلية لديها نظام معتمد لضمان جودة التعلم 

 توجد إحراءات موثقة لتحسين وتعزيز الفاعلية التعليمية ضمن التقرير السنوى للكلية 

 ررات وتقرير سنوى للكلية يحتوى على تقييم ذاتى للكلية وخطة عمل وجود توصيف للمق

 للتحسين

  تفعيل آلية المراجعة الداخلية 

  يتم إتخاذ قرارات تصحيحية الداء األقسام العلمية واإلدارية فى المراجعة الداخلية، وقد

حدث تحسن فى اإلستجابة األسرع للتصحيحات وعدم المقاومة لمتطلبات الجودة 

 وبة من أجل اإلعتمادالمطل

  يتم عمل ورش عمل متعددة لتوعية أعضاء هيئة التدريس باعمال الجودة 

  



 نقاط الضعف وخطة التحسين

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة وتقييم 

 األداء

 ماتم انجازه

التتم مناقشة نتائج التقرير 

السنوى للكلية مع والطالب 

والعاملين واألطراف 

 املجتمعية ذات العالقة

مناقشة التقرير السنوى 

للكلية بمؤتمر الكلية 

 السنوى 

وضع التقرير على 

 الموقع االلكترونى

 المتابعة 

 التغذية الراجعة

بداية العام 

 الدراس ي

 ادارة الكلية

 وحدة الجودة 

وجود وعي بين 

اعضاء هيئة 

 التدريس عن

 التقرير السنوي 

يتم مناقشة التقرير 

السنوي في مجالس 

 الكلية فقط

وجود بعض المقاومة للتغيير 

بين أعضاء الكلية ومعاونيهم 

 والطالب والعاملين

نشر ثقافة الجودة 

ومفرداتها بين أعضاء 

 هيئة التدريس

 

 طوال العام  اعداد برنامج للتوعية 

 

وجود وعي  وحدة الجودة

ومشاركة من 

اعضاء هيئة 

التدريس في 

 انشطة الجودة

نشر ثقافة الجودة  

بين أعضاء هيئة 

 التدريس

وتم تحديد 

منسقين للجودة 

بجميع اقسام 

 الكلية 
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 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة وتقييم 

 األداء

 ماتم انجازه

مشاركة اعضاء هيئة 

التدريس فى انشطة الجودة 

 غير كافية

مخاطبة ادارة الكلية 

بضرورة حضور أعضاء 

هيئة التدريس ألنشطة 

 الجودة

 عمل ورش عمل وندوات

 ومطويات
 طوال العام

وحدة الجودة 

 بالكلية

مشاركة من 

اعضاء هيئة 

التدريس في 

 انشطة الجودة

العديد من اعضاء 

هيئة التدريس 

مشاركون الن في 

انشطة الجودة 

 باقسامهم

اليتم مناقشة إجراءات 

التحسين والتعزيز مع 

اإلداريين أو األطراف المعنية 

 بالخريجين

طرح خطط تحسين 

الفاعلية وتعزيز 

العليمية على كافة 

األطراف للمناقشة 

وإختيار أنسب الحلول 

المتماشية مع إمكانات 

ومصادر التعليم والتعلم 

 المادية

عقد ندوات لعرض نقاط 

 القوة والضعف

 ومناقشة الحلول 

مناقشة إجراءات التحسين 

 والتعزيز

إجراءات التحسين عرض 

 في مجلس الكلية   والتعزيز 

 ادارة الكلية  طوال العام

 وحدة الجودة

 واقسام الكلية

 

وجود خطط 

 للتحسين

 

يتم مناقشتها 

 بمجالس الكليةة



 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه  -6

الى  60814-6087يصل العدد الكلى العضاء هيئة التدريس على رأس العمل للعام الدراس ى

طالبا  6366وتوزيعها على اقسام الكلية املختلفة فى مقابل للهيئة المعاونة  346عضوا  8409

 والهيئة التدريس هيئة العضاء و تتفق النسبة العامة  نامج بكالوريوس الطب والجراحةلبر 

حيث تصل النسبة العامة العضاء هيئة التدريس  المطلوبة المعدالت مع الطالب إلى المعاونة

  86,6:8الطالب ونسبة المعاونة الى  5:4:8الى الطالب 

 نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب 

 الي ذلك ويرجع هناك تناسب بين عدد أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب فى الكثير من االقسام

 المعيدين من العلمية للدرجات التسجيل وتسهيل المعيدين لوظائف التعيين في الكلية سياسة

 هيئة أعضاء من جيل مناسب لتوفير التخصصات كل فى المساعدين والمدرسين

الطالب تتفق مع النسب  إلى المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء نسبةالتدريسأصبحت 

 عنها فى بعض االحيان المرجعية بل وتزيد 

صغيرة قد تصل الى سبعة  فى معظم االقسام االكلينيكية فقد تم تقسيم الطالب الى مجموعات

 60الى 63مجموعات كما فى أقسام الجراحة واالطفال حيث يتراوح عدد الطالب باملجموعة من 

طالبا وذلك يعطى الطالب الفرصة للتفاعل مع املحاضر مما يسهم فى رفع جودة العملية 

الطالب تتفق مع النسب  إلى المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء نسبةالتعليمية.كما أن 

المرجعية فى جميع التخصصات االكلينيكية الرئيسية كالباطنة العامة والجراحة العامة 

 واالطفال والنساء والتوليد والرمد 

 وظائف في للتعيين الجامعة ومجلس الكلية مجلس من اعتمادها تم خمسية خطة توجد

 الكلية الحتياجات وتحليل دراسة بعد ذلك مت واإلكلينيكية وقد األكاديمية األقسام في المعيدين

 المتاحة والتخصصات التدريس وساعات الطالب أعداد ضوء في التدريس هيئة اعضاء من

لألقسام وقد تم إدخال تعديل بالخطة وذلك بزيادة أعداد المعيدين  الحقيقية والحاجات

بناءا على اإلقتراحات المقدمة من مجالس األقسام  6083حتى عام  6088إعتبارا من عام 

 الخطة الخمسية الجديدة للكلية  60/1/6084وموافقة مجلس الكلية 

 القدرات وهى رئيسية محاور  دةع خالل من بها التدريس هيئة اعضاء قدرات تنمية الكلية تبنت

وتم عمل  , والبشريه االنسانية القدرات وكذلك اإلدارية والقدرات العلمية والقدرات المهنية

 خطة تدريب لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك عن طريق
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 والمقابالت اإلستبيانات خالل من نظرهم وجهة من لهم التدريبية لإلحتياجات إجراء دراسة 

وقد تم عمل العديد من الدورات   والجماعية العضاء هيئة التدريس والقيادات الفردية

  التدريبية التى تلبى اإلحتياجات التدريبية لكل فئة

 عمل: تم بها التدريس هيئة وأعضاء الكلية لقيادات التدريبية االحتياجات دراسة علي بناءا

 وتوزيعه ذلك إعالن وتم التدريس هيئة وأعضاء القيادات لتدريب وجداول  للتدريب خطط 

  للكلية اإللكتروني الموقع وعلي التدريس اعضاء هيئة علي

 ويتم تقييم التدريب بالكلية والمركز عن طريق : 

  اإلمتحانات قبل وبعد التدريب 

  نسبة الحضور كمقياس لنجاح البرنامج التدريبى 

  إستبيان عن المدربين 

 إستبيان التقييم ونسبة الرضاء العام لكل دورة 

 تقارير تقييم الدورة 

كما تم قياس مردود واثر التدريب من خالل جهة مستقلة من قبل لجنة للتخطيط والمتابعة من 

وزارة التعاون الدولي وقامت اللجنة بعمل عدة لقاءات مع اعضاءهيئة التدريس من الكلية وتم 

عليهم وقامتاللجنة برفع تقرير حول ذلك وتم تسليم نسخة منه الي مركز تقييم مردود التدريب 

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والكلية

ويوجد بالكلية عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دورات تدريب المدربين التمهيدية 

من اعضاء هيئة  6والتكميلية وقد إجتازوا هذه الدورات وأصبحوا يشاركون فى التدريب ومنهم 

مدرب محترف  65التدريس الحاصلين علي شهادة مدرب دولي معتمد وخبير تنمية بشرية وعدد 

مدرب مشارك كما يوجد مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي دورات في  51وعدد 

 ادارة الجودة واساليب المتابعة والمراجعة بمركزالجودة بالجامعة 
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تدريب بناءا علي دراسة لالحتياجات التدريبية وتم بالفعل تنفيذ عدد كبير يوجد بالكلية خطة لل

من الدورات الواردة بها ويتم مراجعة الخطة سنويا وتسمح الخطة باضافة عدد من الندوات او 

 الدورات التدريبية بناءا علي طلب اعضاء هيئة التدريس او لزيادة النشاط العلمي بالكلية 

ة التدريس بالكلية علي يد مجموعة من المدربين المؤهلين والمعتمدين يتم تدريب أعضاء هيئ

على الجدارات املختلفة مثل الطرق املختلفة للتدريس وطرق االمتحانات وتقويم الطالب ومعايير 

الجودة والنشر العلمي الدولي وأخالقيات البحث العلمي وغيرها ويشترط على عضو هيئة 

درجة علمية أعلى أن يقدم مايفيد حضوره ست دورات تدريبية التدريس المتقدم للحصول على 

 على األقل.

كما تقوم الكلية بعمل العديد من الندوات وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس بها ولألطباء من 

خارج الكلية علي العديد من المهارات المهمة مثل دورات علي الميكروسكوب االلكتروني وكتابة 

ارسال اعضاء هيئة التدريس الى مراكز طبية متميزة مثل مركز الكلى  التقارير الطبية و يتم

 بالمنصورة فى دورات تدريبية على نفقة الجامعة 

بدات وحدة الجودة بعمل إستمارات للتقييم الجماعي وقد تم اعتمادها من مجلس الكليةوهذه 

بسرية وقد تم تبني  اإلستمارت توزع علي كل اعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام إلستكمالها

هذه الفكرة لنشر وتوعية أعضاء هيئة التدريس علي نظام التقييم الذاتي ولكن اليوجد فى الوقت 

الحالى آلية أو نظام مفعل لالستفادة من هذا التقييم ألن ذلك يرتبط بضرورة وجود نظم 

تبط أداء عضو هيئة محاسبة وحوافز لألداء المميز وفى ظل القانون الحالى لتنظيم الجامعات الير 

 التدريس بنظام الحوافز أو العقاب

 نقاط القوه والضعف في البيئة الداخلية

 نقاط القوة

  توافق نسبة أعضاء هيئة لتدريس والهيئة المعاونة مع النسب المرجعية في بعض

 االقسام
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  تغطى التخصصات املختلفة ألعضاء هيئة التدريس بجميع األقسام البرامج املختلفة

 من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليالكال 

  تتم التعيينات باألقسام وفقا للخطة الخماسية التى تقوم بتحديد اإلحتياجات مع ذكر

 شروط ومتطلبات التعيين

 يتم قياس مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن طريق اإلستقصاءات 

 رشحتهم لتقلد مناصب قيادية  توافر كفاءات متميزة لبعض أعضاء هيئة التدريس

 وجوائز دولية ومحلية

  يوجد عدد من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي مهارات تدريبية متعددة في كافية

 املجاالت المعرفية

 وجود خطة للتدريب.وجود قياس لمردود التدريب وقياس االداء الوظيفي 



 الضعف وخطة التحسين

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة وتقييم 

 األداء

 ماتم انجازه

يتم تنفيذ البرامج التدريبية 

ألعضاء هيئة التدريس من 

خالل مركز التدريب 

للترقية  TCFLDبالجامعة

وليس من خالل اإلحتياجات 

 التدريبية الفعلية

عمل خطة تدريبية 

ألعضاء هيئة التدريس 

بناء على االحتياجات 

 التدريبية لهم 

جدول تدريبيى سيتم 

عرضه شهريا باجتماع 

مجلس ادارة وحدة ضمان 

 الجودة 

وحدة ضمان  6081

 الجودة 

تدريب أعضاء 

هيئة التدريس 

بناء على 

احتياجاتهم 

 التدريبية 

 

 



 معيار تقييم أعضاء هيئة التدريسمقترحات لتحسين 

االستفادة من نظام تقييم اعضاء هيئة التدريس بتحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ  -

 االجراءات االزمة لرفع جودة االداء

وربط نتائج التقييم بحوافز جودة األداء مع وضع ألية سنوية لقياس نسبة الرضا الوظيفى  -

 لديهم

 من أجل رفع مستوى الدخل ألعضاء هيئة التدريس.وزيادة التمويل الذاتى للكلية  -

تحديث برامج تدريب اعضاء هيئة التدريس بما يتماش ى مع المتطلبات الفعلية للعملية  -

 التعليمية

اشراك اعضاء هيئة التدريس في وضع البرامج التدريبة باالشتراك مع بعض العناصر  -

 الطالبية

 الجهاز اإلدارى  -3

القيادات اإلدارية بالكلية اال من بعض االداريين الذين وصلوا الي سن لم يحدث تغيرات في 

المعاش وتم تعيين من يليهم في التسلسل الوظيفي وتطبق المعايير الخاصة باختيار وتعيين وترقية 

للعاملين بالدولة  67لترقية القيادات اإلدارية وقانون  3القيادات اإلدارية المعلنة بقانون رقم 

توصيف الوظيفى.وتم تعيين أوائل الخريجين وحمله الماجستير والدكتوراه من وبطاقات ال

 خريجي الكليات االخري فى المعامل الطالبية وغيرها من أقسام الكلية

 أما بالنسبة للعمال فقد تم تعيين العمال الحاصلون على الدبلوم فى وظائف ادارية.

الدكتوراه أثارا ايجابية فى العمل حيث أصبح قد كان لتعيين أوائل الخريجين وحمله الماجستير و 

هناك دافعية وسرعة فى األداء ولوحظ حرصهم علي الحصول على دورات تدريبية الكتساب 

 الخبرة وتلبية احتياجات العمل. 

 على 
ً
وتتوافر لدى الكلية خطة متكاملة معتمدة ومعلنه لتدريب القيادات اإلدارية والعاملين بناءا

من االستبيانات وتتضمن هذة الخطة عدد ونوعية البرامج التدريبية وعدد  التغذية الراجعة

الراغبين فيها وآليات تنفيذها والفئة المستهدفة وقد تم عقد العديد من الدورات التدريبية 

 من الجهاز االداري للكلية سنويا.  %60للقيادات والعاملين وتشمل الخطة علي تدريب 

 آلتيه لألداريين:تم عمل الدورات التدريبيه ا
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 بوحدة ضمان الجودة بالكلية لمنسقى معيار الجهاز   64/88/6087يوم االحد  ورشة عمل

 لتوضيح متطلبات الجهاز االدارى باالقسام 86وكان عدد الحضور  باالقسام االدارى 

  بوحدة ضمان الجودة لمنسقى معيار الجهاز االدارى  67/88/6087ورشة عمل يوم االثنين

 لتقييم فاعليات الجهاز االدارى ومالئمتها لطلبات االعتماد 84وكان عدد الحضور باالقسام 

  بوحدة ضمان الجودة لمنسقى معيار الجهاز االدارى  86/4/6087ورشة عمل يوم االثنين

 للمراجعة المبدئية للملفات باالقسام  64باالقسام وكان عدد الحضور 

  بوحدة ضمان الجودة لمنسقى معيار الجهاز االدارى  66/3/6087ورشة عمل يوم االثنين

 للمراجعة النهائية للملفات وتسليمها  58باالقسام  وكان عدد الحضور 

وفي سبيل العمل علي تحسين ظروف العمل وتحسين مستوىالرضا الوظيفى للعاملين بالكلية 

س االداء الوظيفى للعاملين من اجل اتخاذ اإلجراءات فقد قامت الكلية بعمل استبيانات لقيا

الالزمة لزيادة مستوى االداء الوظيفى بتوفير االحتياجات المادية والتكنولوجية داخل الكلية 

حيث تعمل الكلية على توفير ظروف عمل مالئمة ومناخ صحى ووسائل االتصال إلى حد كبير وتم 

 ظم مكاتب االداريين توفير تليفونات داخلية وحاسب آلى فى مع

وحيث ان النظم المستخدمة حاليا لتقييم األداء هى مالحظة أداء الموظف على مدار السنة من 

رئيسه المباشر إلعداد تقرير األداء السنوى ، وفى حال إعطاء موظف تقدير منخفض عن تقديره 

تقديره ألن القانون يلزم السابق، فإنه يرفع األمر إلى لجنة التظلمات بالجامعة التى ترفع من 

 مرتين على األقل بهبوط مستواه مع 
ً
رئيس العمل القائم بالتقييم بإخطار الموظف المقصر كتابيا

  .تقديم ما يثبت تقصيره فى العمل
ً
 لعدم دراية القائمين بالتقييم بنصوص القانون أو تجنبا

ً
ونظرا

فى تقرير االداء السنوى وهى للمشاكل فإن غالبية الموظفين تحصل على تقديرات متقاربة 

 الوسيله الوحيده لتقييم ادء العاملين واالداريين

تستخدم الكلية نظام الحوافز الثابتة لكل العاملين ولكن اليتم ربط الحوافر والمكافأت 

بمستويات األداء وتستخدم الكلية األقدمية فقط كمعيار فى ترقية رؤساء االقسام االدارية 

غم من أن هذا المعيار يتيح الفرص المتكافئة بين جميع العاملين ويتسم والعاملين وعلى الر 



  

 وحدة ضمان اجلودة
جامعة طنطا –كلية الطب   

 

 
59 

بالتحديد الواضح والفهم من قبل الجميع ولكن البد أن تكون الكفاءة مع األقدمية معيارها 

للترقية والتعيين ولذلك تم عمل استبيانات لقياس رأى العاملين فى معايير اختبار وتعيين 

 القيادات االداريه 

 القوه والضعف في البيئة الداخليةنقاط 

 نقاط القوة

 . تم تحديد االحتياجات التدريبيه للقيادات االداريه و العاملين بالكليه 

  الخطه الخاصه بتدريب االداريين والقيادات االداريه معتمدة وموضح بها انواع الدورات

 التدريبيه وتاريخها وعدد المتدربيين

 وجارى استكمالها لضمان االستفاده  بالكلية لالداريين تم عمل قاعده بيانات الكترونيه

 من الموارد البشريه و كفاءه التوزيع

  تم قياس مستوى االداء الوظيفى للعاملين 

 تم عمل توصيف وظيفي وطباعة بطاقات توصيف لكل الموظفين 

 تم تعيين عدد من قيادات االداريين طبقا لمعايير معروفة وموثقة 

  



 نقاط الضعف وخطة التحسين 

 مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

 ماتم انجازه

مخاطبة ادارة الكلية والشئون  تطبيق القانون  تفعيل مبدأ الثواب والعقاب

 القانونية

ادارة الكلية  طوال العام

 والشئون القانونية 

تطبيق مبدأ وجود 

 الثواب والعقاب

تم عمل وثيقه 

لربط الحوافز 

باالنتاج وبحاجة 

 الي تفعيل

مشاركة الجهاز االدارى فى 

 انشطة الجودة بالكلية

ادارة الكلية ومدير  طول العام وجود الية للتحفيز ومردود للمشاركة تشجيع المشاركة

 وحدة ضمان الجودة

يتم التشجيع  خطابات تكليف

للمشاركة الدائم 

وبحاجة الي زيادة 

تشجيع وتشجيع 

مادي من ادارة 

 الكلية

تدريب اعضاء الجهاز االدارى 

على االسعافات االولية 

 ومواجهة االزمات 

 تدريبات قديما  حسن االداء مركز التطوير طوال العام  ورش عمل وتوفير ميزانية كافية ورش عمل

توفير قاعدة بيانات الكترونية 

 بالمستشفى 

ادارة المستشفيات  طوال العام  مخاطبة الجهات المسئولة  -

 الجامعية 

تواجد قاعدة 

بيانات مكتوبة 

 وعتمدة

قاعدة بيانات 

 مماثلة بالكلية



 :الموارد المالية والمادية -4

تم عمل تحديث لقاعدة بيانات لمعظم األقسام تشتمل على القاعات والمعامل والحجرات 

لحصر تجهيزات كل قاعة أو معمل  ومساحاتها ووسائل التهوية واالمان والتجهيزات المتوفرة بها ،

حيث أنه تم عمل تعديالت بالكثير من األقسام  أو حجرة ودراسة االحتياجات الخاصة بكل منها

ما أن بما يناسب احتياجاتها وتتصف مبانى الكلية بالنظافة وتتمتع بالتهوية واإلضاءة الطبيعية ك

 المرافق العامة والخاصة صالحة لالستخدام 

ال توجد خطة لصيانة المبانى والتسهيالت التعليمية، حيث تتم الصيانة بصورة عشوائية غير 

 فيما يخص 
ً
منظمة وذلك عن طريق طلب الصيانة واالصالح بعد حدوث األعطال خصوصا

كات الموردة لمعظمها ويوجد عقد المنشآت، أما بالنسبة لألجهزة، فيوجد عقود صيانة مع الشر 

 .صيانة مع جامعة طنطا لصيانة أجهزة الكمبيوتركما يوجد عقد لصيانة مصاعد الكلية 

تمارس كلية الطب البشرى بجامعة طنطا أنشطتها ومهامها املختلفة لتحقيق رسالتها وأهدافها 

تحرص الكلية على حسن اإلستراتيجية من خالل توافر الموارد المالية والمادية الكافية، كما 

 استخدام هذه الموارد.

 وتتمثل الممارسات التطبيقية لها فى مجال الموارد المالية والمادية فى اآلتى:

 كفاية الموارد المالية والمادية 

مواردها المالية والمادية المتنوعة، والتى تمكنها الى يوجد لكلية الطب البشرى بجامعة طنطا 

االحتياجات الفعلية  ا بكفاءة وفعالية. وتحرص الكلية على مراعاةحد كبيرمن تحقيق أهدافه

التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع في ضوء  عند تخصيص موازنتها السنوية على أنشطة

 0مساهمة كل منها فى تحقيق رسالة الكلية وأهدافها اإلستراتيجية 

عامة المعتمدة واملخصصة للكلية من تشمل الموارد المالية المتاحة سنويا ًللكلية الموازنة ال

جامعة طنطاوالتى تعجزعن توفير التمويل الالزم لتحقيقا هدا فالكلية وخططها االستراتيجية 

 :،لذلك حرصت الكليةعلى زيادة مواردها الذاتية وذلك عن طريق

 انشاءعدة وحدات ذات طابع خاص مثل:  

 وحدة ميكروبيولوجيا العين . -

 أبحاث األطفال .وحدة  -

 وحدة التخاطب . -

 وحدة الخدمات املجتمعية . -

 وحدة  الصبغات المناعية . -

 وحدة صحة المرأة . -
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 وحدة العمود الفقرى . -

 وحدة جراحات اليد . -

 وحدة خدمات الخريجين . -

 وحدة األشعة التداخلية . -

 وحدة الكشف عن السموم . -

(spotوحدة )  -

قتصادى بالمستشفيات الجامعية فى تنمية الموارد المادية لألقسام كما يساهم العالج اإل

اإلكلينكية الموجودة بها وحرصت المستشفيات الجامعية ايضا على التعاقد مع التامين الصحى 

 .لزيادة الموارد المادية

كما حرصت الكلية على ان تكون احدىكليات الجذب للبرنامج الماليزى بصورة تنافسية على 

مستوىا لجمهورية وذلك لما تقدمه من رعاية اجتماعية وصحية وخدمة تعليمية عالية الجودة 

لهؤالء الطالب ويمثل برنامج التعليم الطبى الماليزى نقطة تنافسية للكلية حيث أن نسبة من 

 الماليزين يدرسون بالكلية مقابل مصروفات تساهم فى زيادة موارد الكلية المادية الوافدين 

وايضا ساهمت جهود الكلية فى زيادة نسبة الطالب الوافدين من دول عربية اخرى للدراسة بها 

  .لما لها من سمعة طيبة ولماتقدمه من خدمات متميزةعن نظيراتها

 لى عدد من المشروعات البحثية والتنافسية ولم تكتفى الكلية بما سبق ،فقد حصلت ع

 المباني

 قلب فى الطبى املجمع داخل متميز جغرافى بموقع وتمتاز جيدة طنطا طب لكلية التحتية البنية

 منبرا يجعلها مما الزراعى اسكندرية مصر طريق على يقع وهو بمحافظة الغربية طنطا مدينة

 حيث ، لها املجاورة واملحافظات فى البالد المرض ى من للكثير جذب وموقع الدلتا طالب من لكثير

العيادات  ومجمع الرئيس ى كالمستشفى المتميزة الطبية المنشأت من عدد يتبعها الكلية أن

 والعالج الطلبة لعالج )سابقا مبارك( الجامعي الطلبة مستشفى ،)الشاملة العيادة( الخارجية

 متميز مركز وهو واألعصاب املخ وجراحة النفس ي مركز الطب الطوارئ، مستشفى اإلقتصادي،

 .يدالجد التعليمي والمستشفى الدلتا، وسط مستوى  على
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 أنشتطتها لمزاولة الكلية احتياجات مع والمساحة التصميم حيث من المباني مساحة تتناسب

 الكلية لدى وتتوافر مبانى عدة من تتكون  الجامعية والمستتشفيات الكلية ان حيث عام بشكل

 حريق ودواليب مياه خراطيم و حريق طفايات من والسالمة األمن لتحقيق والمعدات التجهيزات

االنذار و يوجد تعاقد مع شركة بافاريا يجدد سنويا ويتم بموجبه  اجهزة وبعض ومخارج طوارىء

الموافقة ايضا هذا  وتم المرور الدورى على طفايات الحريق و عمل الصيانة الالزمه لها شهريا

 ال الكلية بمبنى كوارث- اى حدوث عند اوتوماتيكيا يعمل الكترونى انذار جهاز تركيب العام على

 والمستشفيات الكلية بمبانى االمان وسائل وصيانة لتحديث خطة هناك وايضا ، الله قدر

حيث يوجد وحدة امن و   المياه دفع ومواتير حريق وصنابير ودواليب من طفايات الجامعية

سالمة خاصة بها تتميز بكوادر بشرية متميزة تتابع بصفة دورة وسائل االمان بمبانى المستشفيات 

اضافة الى هذا قامت الكلية بعمل خطة اخالء  ،الجامعية و عمل خطط االخالء الخاصة بها

 لمبانى الكلية 

 والحجرات والمعامل القاعات على تشتمل املختلفة الكلية ألقسام بيانات قاعدة عمل تم وقد

 بالكثير تعديالت عمل تم أنه حيث ، بها المتوفرة والتجهيزات واالمان التهوية ووسائل ومساحاتها

 الخاصة الهندسية الخرائط البيانات على قاعدة وتحتوى  احتياجاتها يناسب بما األقسام من

 لكل المبانى ادوار بمحتويات مفصلة الجامعية والمستشفيات الشاملة والعيادة الكلية بمبنى

 ، منها و تم تحديث بطاقات المعامل و القاعات هذا العام

 المرافق أن كما الطبيعية واإلضاءة بالتهوية ويتمتع بالنظافة للكلية االكاديمي المبنى يتصف

 لالستخدام ،و تم عمل خطة لصيانة البنية التحتية )اعمال السباكة و  صالحة والخاصة العامة

الكهرباء ( و جارى العمل بها و قامت الكلية ايضا على سبيل المثال بعمل صيانة للسلم الرئيس ى 

الخاص بمبنى الكلية و تحديثه و تم تجديد عقود صيانة  المصاعد مع الشركة املختصة وتم عمل 

تنظيف شامل لجميع النوافذ الزجاجية و عمل دهانات حديثة هذا العام بداخل مبنى الكلية 

 .لرئيس ى كى تضفى مظهر حضارى و نظيف للمبنىا

 العمالة نقص بسبب خطة الصيانة تنفيذ واستمرارية تفعيل فى مشكلة هناك مازالت ولكن

  .وجه اكمل على الخطة لتنفيذ والكفء الفنية المتخصصة
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 مع صيانة عقد ويوجد لمعظمها، الموردة الشركات مع صيانة عقود فيوجد لألجهزة بالنسبة

الكمبيوتر وتم تحديث البرامج على معظم اجهزة الحاسب الموجودة  أجهزة لصيانة طنطا جامعة

 .بالكلية بنسخ اصلية

 الطالبية األنشطة ممارسة تسهيالت

 الخاصة االجتماعات كقاعات الطالبية األنشطة لممارسة المناسبة األماكن من العديد تتوافر

 االتصال وانشطة الجوالة و الكشافة و قاعة سلة وملعب كرة ألعاب وصالة الطالبية باألسر

 االنشطة هذه لممارسة الطبى املجمع فى المتاحة األماكن عن دليل الكلية لدى ويوجد باالنترنت

 فى محددة أيام فى الطب لكلية انتفاع حق على للحصول  الجامعة مع االتفاق تم وقد ,الطالبية 

 بالطالب خاصة قاعة الرابع بالدور  الكلية بمبنى ويوجد الجامعة- لدى المتاحة للمالعب األسبوع

 تم وقد كمبيوتر بأجهزة مزودة باالنترنت- السريع االتصال وفيها للكلية الفنى االشراف تحت

هذا و يقوم . البحث فى الوقت ولتوفير الطالب أعداد مع لتتناسب أعدادها وزيادة تحديثها

الطالب بعمل انشطة فنية و ادبية و ثقافية مختلفة و تقديمها فى معارض يتم اقامتها فى طرقات و 

م بصورة حضارية تتماش ى مع تقاممرات الكلية بعد الحصول على الموافقات من ادارة الكلية و 

ارة الكلية و تم احتياجات الطالب فى التعبير عن ميولهم املختلفة و بحرية كاملة تحت اشراف اد

 .تنظيم العديد من مثل هذه المعارض

 تكنولوجيا المعلومات

 األجنبية واللغة العربية باللغة (www.tanta.edu.eg) االنترنت شبكة على موقع للكلية يتوفر

 طريق عن والطالب بها للعاملين متاحة بالكلية االنترنت مستمرة وخدمة بصورة تحديثة ويتم

 حجم مع يتالئم بما بالكلية الحديثة االتصال- وسائل وتتوافر بالكلية الالسلكى االنترنت خدمة

و تم هذا العام تحديث قواعد البيانات الخاصة بمختلف اقسام الكلية و التدقيق على ان  .الكلية

 .تكون اكثر شموال بما يتيح سهولة الحصول على اى معلومات تخص القسم

 واألقسام بالكلية االكاديمى المبنى اآلن تغطى أصبحت والتى شبكة السلكيةيوجد بالكلية 

 طب ومستشفى الطوارئ  ومستشفى العامة الباطنة الجامعى ومستشفى بالمستشفى الرئيسية

 الشبكة هذه وتقدم .والمدرجات الرئيسية والرمد والحنجرة واألذن األنف ومستشفى األطفال
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االنترنت  شبكة على الدخول  إمكانيات تتوفر حيث التدريس هيئة وأعضاء للطالب مميزة خدمة

  .المستشفي او الكلية حرم داخل مكان اي من مجانا العالمية والدوريات الكتب وتصفح

 نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية

 نقاط القوة

 متميز جغرافى بموقع وتمتاز جيدة طنطا طب لكلية التحتية البنية  

  جيدة وصالحة لالستخدام المناسبالمرافق املختلفة بالكلية 

  العالج اإلقتصادى بالمستشفيات الجامعية يساهم فى تنمية الموارد المادية لألقسام

 اإلكلينكية الموجودة بها

  توافر كفاءات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للقيام بكافة اإلستشارات لزيادة

 موارد الكلية.

  الخاص التي تساهم في الدعم المادي للكلية مثل وجود العديد من وحدات ذات الطابع

 مركز التعليم الطبي ووحدة الميكروسكوب االكتروني ووحدة السمعيات وغيرها

  زيادة اإلمكانيات والتسهيالت الالزمة لقاعات الكلية ومعاملها لرفع مستوى الخدمة

 المقدمة للطلبة.

 الطالبية األنشطة ممارسة زيادة تسهيالت 

  



 نقاط الضعف وخطة التحسين 

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

 ماتم انجازه

تجهيزات األمن والسالمة 

فى مبانى الكلية 

والمستشفيات الجامعية 

 غير كافية

التعاقد علي تجهيزات 

 لالمن والسالمة

 عمل التعاقد 

 متابعة االجراءات 

 ادارة الكلية  2017نهاية 

ومنسقو معيار 

الموارد 

 المالية

وجود تجهيزات 

لالمن 

 والسالمة

تم التعاقد مع 

شركة 

تجهيزات األمن 

والسالمة فى 

 مبانى الكلية 

عدم تفعيل خطة مواجهه 

 االزمات والكوارث بالكلية

خطط إلخالء  عمل

المبانى فى حالة 

 حدوث كوارث بالكلية

 تدريب العاملين 

عمل خطط وتجارب 

 اخالء

 

وحدة االمن  طول العام

 والسالمه 

وجود خطة 

اخالء واعضاء 

 مدربين

تم تدريب 

 العاملين 

وعمل خطط 

 وتجارب اخالء

الموارد المالية المتاحة 

سنويا للكلية غير كافية 

وغاياتها لتحقيق رسالتها 

 وأهدافها اإلستراتيجية

التوسع فى إنشاء 

الوحدات ذات الطابع 

 الخاص

إنشاء الوحدات ذات 

 الطابع الخاص

زيادة الموارد  ادارة الكلية طول العام

 المالية للكلية

تم إنشاء 

العديد من 

الوحدات ذات 

الطابع 

 الخاص
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 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

 ماتم انجازه

قاعدة البيانات لمعظم 

 األقسام غير كاملة

منسقو معيار  2017نهاية  تحديث قاعدة بيانات بياناتتحديث قاعدة 

 الجهاز االدارى 

قاعدة وجود 

 بيانات محدثة

تم تحديث  

قاعدة 

 البيانات

قله االماكن الموجودة 

لممارسة االنشطة 

 الطالبية 

زيادة االماكن 

المتوفرة لممارسة 

 االنشطة الطالبية 

مخاطبه ادارة الكلية -

 ألخذ الموافقات 

تخصيص اماكن -

مخاطبة –محددة 

الجامعة بشأن تحديد 

حق انتفاع الملية 

بالالعب الخاصة 

 بالجامعة 

وجود اماكن  ادارة الكلية  

لممارسة 

 االنشظة 

-  
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 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

 ماتم انجازه

نقص الوعى بوجود وحدة 

 إلدارة االزمات والكوارث

 بالكلية

عرض تشكيل وحدة 

لالزمات والكوارث فى 

مجالس االقسام 

 ومجلس الكلية 

 

استكمال  وكذلك

تدريب أفراد من 

الكلية علي لالزمات 

 والكوارث

وضع ألية لعمل الوحدة 

وايجاد دعم الدعم 

 المالي لها

بداية العام 

الجامعي 

85/6086 

فريق معيار 

الهيكل 

 التنظيمى

تفعيل عمل 

الوحدة وألية 

المتابعة 

والحصول على 

 الدعم الالزم

الزال هنلك 

قصور في 

 الدعم المالي



 تم التغلب علي الكثير من نقاط الضعف في الخطة السابقة حيث تم مايلي:

  العالج اإلقتصادى بالمستشفيات الجامعية يساهم فى تنمية الموارد المادية لألقسام

 اإلكلينكية الموجودة بها

 توجد خطة صيانة للمرافق والمبانى والتسهيالت التعليمية 

  شركة تجهيزات األمن والسالمة فى مبانى الكليةتم التعاقد مع 

  توافر كفاءات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للقيام بكافة اإلستشارات لزيادة

 موارد الكلية

 البرامج التعليميةو المعاييراألكاديمية  -7

الطبية استمرت الكلية فى الحفاظ على  تطبيق المعاييراألكاديمية القومية الخاصة بالدراسات  

والصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والتي تبنتها الكلية اعتبارا من موافقة مجلس 

حيث تم اعتماد  توصيف البرنامج وتوصيف المقررات وتقرير  6080 /65/3الكلية عليها في 

ة علي من الكلي 86/86/4608البرنامج وتقرير المقررات في بداية العام الدراس ي في محضر مجلس 

 تطبيق المعايير األكاديمية , 

كما استمرت الكلية غى عمل اجتماع شهري لوحدة ضمان الجودة مع رؤساء األقسام في السبت  

الثالث من كل شهر لمناقشة كل ما يختص بالجودة بما فيها معيار المعايير األكاديمية والبرامج 

ر  بمدى استجابة االقسام لممتطلبات  والمقررات الدراسية. باإلضافة إلى تقديم  افادة وتقري

 وحدة ضمان الجودة  

وتقوم وحدة الجودة بمراجعة توصيف المقررات ومراجعة تطبيق المعايير األكاديمية من خالل 

زيارات المتابعة الداخلية ملختلف األقسام بالكلية ورفع تقارير عنها الي مجلس ادارة الجودة 

 ل شهر.والذي ينعقد في السبت الثالث من ك

 مايلي:6087- 6084تم خالل عام 

 اوال: المراجعة علي توصيف المقررات والتقارير السنوية 

  6087-6084تم اعتماد توصيف المقررات لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 

 لجميع األقسام بالكلية.

  6083تم كتابة التقاربر السنوية للمقررات في األقسام املختلفة عن العام الجامعي-

6084 
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 ثانيا: قامت بعض األقسام بعمل  استبيانات الكترونية للطالب 

  في مختلف المراحل الدراسية وتم اتخاذ بعض االجراءات التصحيحية بناءا علي

 االستبيانات في بعض األقسام بالكلية و تم توثيقها بمجالس األقسام 

 نقاط القوه والضعف في البيئة الداخلية

 نقاط القوة

  تتبنى الكلية المعايير القومية المرجعية للقومية(NARS) للتعليم الطبى 

 .استحداث برامج تعليمية جديدة مبنية على الجدارات 

  تدريب عدد كمن اعضاء هيئة التدريس علي طرق التدريس والتقويم الحديثه بما

 يتناسب مع البرنامج الجديد.

 .وجود متابعه دوريه للبرنامج الجديد 

 لمعايير األكاديمية مع رسالة الكلية تتوافق ا 

  المراجعة الداخلية التى تتم سنويا تجرى ضمن نظام إدارة الجودة بالكلية التى تضمن

 تطبيق المعايير األكاديمية

  مخرجات التعليم المستهدفة(ILOs)  لبرنامج البكالوريوس متماشية مع أهدافه وتدعم

 الرسالة

  المستهدفة من خالل مقرر أو أكثر على األقليتم تحقيق جميع مخرجات التعليم 

  الالئحة الداخلية للكلية تتوافق مع طرق تقييم الطالب، هذا وتتنوع طرق التقييم لقياس

بين اإلمتحانات التحريرية والشفوية والعملية  (ILOs)مخرجات التعليم المستهدفة 

 واإلكلينكية.

  يمكن قياسهاILOs مقرراتبأساليب تقويم محددة في بعض ال 

 المعايير األكاديمية مطبقة بصورة مرضية فى بعض المقررات 

 تتسم برامج الكلية بالمرونة الستيعاب التغيير 

  تحرص الكلية على تبنى تنمية المهارات والمعارف مثل مهارات التعلم الذاتى التعليم عن

 بعد ومهارات الحاسب
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  رات البكالوريوساالستفادة من تقارير المراجعين الخارجين فى تحديث مقر 

 .توافر أدلة أكاديمية وإرشادية وجداول للطالب 

  .تخصيص مسؤلين بإدارة شئون الطالب لخدمة الوافدين بالتعاون مع سفاراتهم 

 وجود سياسات للدعم المعنوى والمادى للطالب المتفوقين والمتعثرين. 

  خالل تقسيم اتخاذ إجراءات تنفيذية للتغلب على مشكلة أعداد الطالب الكبيرة من

 الطالب الي مجموعات صغيرة. 

  كتب دراسية متميزة تم تأليفها بواسطة أعضاء هيئة التدريس.تحديث في وجود 

 



 نقاط الضعف وخطة التحسين 

ذمسئولية التنفي التوقيت آليات التنفيذ األنشطة نقاط الضعف  
مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

ماتم 

 انجازه

الطالب عدد 

 الماليزين في تناقص

 

منح الستكمال 

 الدراسات العليا

 

االتفاق مع ادارة 

قسام الكلية واال

 لوضع الية.

طوال العام 

 الدراس ي

 ادارة الكلية

شئون الدراسات 

  العليا

تسجيل وجود 

لدرجات دبلومه 

 للوافدين الماليزين.

 

توافد الطالب 

الوافدين علي مدار  

  العام

قسم مسئول داخل كل 

لشرح و تعويض 

 مافاتهم.

خطه تدريس علي 

 مدار العام.

أثناء العام  

 الدراس ي

اعضاء هيئة 

التدريس في كل 

 قسم.

تحسن نتائج الطالب 

 الوافدين 

 



 تم التغلب علي الكثير من نقاط الضعف في الخطة السابقة حيث تم مايلي:

 ماتم انجازه

  تتنوع طرق التقييم لقياس مخرجات التعليم المستهدفة(ILOs)  بين اإلمتحانات

في  problem solvingالتحريرية والشفوية والعملية واإلكلينكية واستحداث نظام 

 االمتحانات.

  تم عقد العديد من ورش العمل والندوات وتم اقامه عدد من البرامج التدريبية للتنميه

لتدريس بالكلية في إعداد وتوصيف المقرر الجامعى وتحليل المهنيه العضاء هيئه ا

 و كذلك البرنامج الدولي الجديد. الورقة االمتحانية

 يستفاد من تقارير المراجعين الخارجين في العديد من االقسام 

  يوجد تقارير سنوية للبرامج 

  المعايير األكاديمية مطبقة بصورة مرضية فى المقررات الدراسية 

 جيدة لتوصيف المقررات بأقسام الكلية املختلفة يوجد نماذج 

  .لقاء القيادات اإلدارية بالكلية مع الطالب الجدد فى بداية العام الدراس ى 

 .توافر أدلة أكاديمية وإرشادية وجداول للطالب 

  .تخصيص مسؤلين بإدارة شئون الطالب لخدمة الوافدين بالتعاون مع سفاراتهم 

  والمادى للطالب المتفوقين والمتعثرين وجود سياسات للدعم المعنوى 

 .وجود دورات تاهيليه في بداية العام الدراس ي 

 .عمل امتحانات محاكاه قبل بدء االمتحانات الفعليه 
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 التدريس والتعلم-1

تتبنى الكلية استراتيجية موثقة ومعلنة للتعليم والتعلم وقدشارك في اعدادها األطراف المعنية 

تتضمن استراتيجيات محددة كالتعليم الفردي والتعاوني والذاتي داخل وخارج الكلية 

جريب لتطبيقها علي مستوى المقررات تب الميداني باألضافة للتعليم بالوااللكتروني والتدري

املختلفة وتحديد سياساتها ومنها االعداد والتحضير لتحويل المقررات واعداد وتفعيل الموقع 

االلكتروني للكلية واالهتمام بمكتبة الكلية  وتطويرها واالهتمام بقاعات التدريس واملحاضرات 

برامج التدريب الميداني من خالل  والمعامل وامدادها بأجهزة العرض والشاشات والتوسع في

 وضع خطة شاملة له تتالئم مع مخرجات التعلم المستهدفة 

يتم تفعيل هذه اإلستراتيجيات فى توصيف المقررات والبرامج والتي يتم مراجعتها سنويا بمجالس 

ت األقسام التي تسبق بداية العام الدراس ي بعد تحليل نتائج استقصاء الطالب ونتائج االمتحانا

الداخليين والخارجيين لعمل تقرير المقرر ومناقشته في املجالس الرسمية وفي ضوء  والمراجعين

ومراجعة نتائج االمتحانات  6084/6087هذه البيانات وبعد تجميع اراء الطالب للعام الجامعي 

واستطالع اراء أعضاء هيئة التدريس من خالل  الموثقة من لجان االمتحانات و مجالس الكلية

ورش العمل وزيارات المتابعة الداخلية ألقسام الكلية بواسطة وحدة الجودة واراء املجتمع 

وتعديلها للتركيز على التعليم التجريبي والتفاعلي المدني تم مراجعة استراتيجية التعليم والتعلم 

 . وزيادة مساحة التعلم الذاتي

أساليب متنوعة للتعليم والتعلم تحديث لجنة المناهج و اعادة تشكيلها للعام وقد تبنت الكلية 

مناقشة االقتراحات الخاصة  81/4/6087معتمدة بمجلس كلية بتاريخ 6084/6087الجامع 

بالكتاب الجامعي و املحاضرات و الدروس العملية و االمتحانات و طرق تقييم الطالب و الية 

 التظلمات 

 تعليم دولى (  –ماليزى  –شاء بنك لالسئلة لبرنامج البكالوريوس )مصرى قامت الكلية بإن

  سؤال متمثله بأقسام الكلية املختلفة بناًء على اتفاقيه  60000تعدت عدد االسئلة به الى

 بين كلية الطب ووزراه االتصاالت
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  جديد منه الى الطلبه للتدريب على نظام االمتحانات ال %30تم تفعيل بنك االسئلة وعرض 

معامل تخصصية و المشارح والمتاحف ومستشفى تعليمي هذا باالضافة الى  توفر الكلية

المدرجات و قاعات الدرس مزودة بوسائل تعليمية حديثة كالسبورات االلكترونية )عدد 

 جهاز( والشاشات الالزمة لعرض مجسمات 10)عدد  Data showسبورات( وأجهزة عرض 80

التعلم الذاتى لدى الطالب ويتضح ذلك من خال الملجاالت المتنوعة  كما تحرص الكلية على دعم

التى توفرها المقررات الدراسية مثل األبحاث المكتوبة والمعروضة واعداد اللوحات 

وحرصا من الكلية علي تفعيل هذه األساليب فقد عقد عميد الكلية و .والمشروعات ومناقشتها

سام و أعضاء هيئة التدريس لتعميم هذه األساليب في وحدة الجودة عدة لقاءات مع رؤساء األق

كل المقررات و تفعيلها في توصيف مقرراتها و تحديد نسبة درجاتها بداية من العام الجامعي 

 مع الحرص علي تفعيل التعلم االلكتروني للمقررات التي تم االنتهاء منها. 6084/6087

ة حديثة متطورة تحتوي مختلف الدوريات كما تسهل الكلية ذلك للطالب من خالل توفير مكتب

والكتب العلمية من خالل مواقع عالمية ويتم تزويد وتحديث الكتب المراجع سنويا كما تم 

ماكينة تصوير لخدمة الطلبة و الباحثين  6كمبيوتر متصلين بالنت وعدد  63تزويد المكتبة بعدد 

ن بها مع مد فترة عمل المكتبة الى وأخصائيي مكتبات للعمل بالمكتبة مع تدريب باقي العاملي

الرابعة عصرا واالستفادة من المكتبة المركزية وما بها من كتب ومراجع هذا باالضافة الي وجود 

الشبكة الالسلكية والتى تغطى المبنى االكاديمى بالكلية واألقسام الرئيسية بالمستشفى الجامعى 

مل متصلة بشبكة االنترنت. و لكى تضمن خلية ع 76و انشاء معمل حديث للحاسب اآللى بطاقة 

فقد وضعت الية موثقة ومعلتة لضمان تحقيق  الكلية فاعلية أساليب التعلم المستخدمة 

 أنماط التعلم المستخدمة ملخرجات التعلم المستهدفة على مستوي المقررات والبرنامج

سعت الكلية الي تحديد مشكالت التعليم وفقا الستبيانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس  

  :ومن امثلتهاووضعت مجموعة من الحلول للتغلب عليها  في صورة نشرات تم مناقشتها 

 زيادة الكثافة العددية للطالب 

 الدروس الخصوصية 
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  ضعف نسبة الحضور 

 نقص التدريب العملي 

 يمشاكل الكتاب الجامع 

  تها هلى النحو التالى:اإلجراءات لمواجه إتخذت الكلية بعضوللتغلب على هذه المشكالت 

  بتفعيل الالئحة من حيث تسجيل حضور الطالب بدقة فى الدروس العملية واألكلينيكية

ساهم فى تحسن نسبة الحضور فى مما   %63وحرمان الطالب الذى تتعدى نسبة غيابه 

 املحاضرات والدروس العمليه 

  تدريب نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس على أساليب التعليم الحديثة والتى تعتمد

بشكل كبير على توصيل المهارات االدرج ومهارات العمليه والتقليل من أسلوب المعلومات 

الدروس القائم على الحفظ فقط مما أثر بشكل كبير على االقبال على املحاضرات وكذلك 

 العمليه 

  تغير نظام االمتحان حيث أصبح االمتحان يعتمد بشكل كبير على تقييم المهارات وليس على

 تقيم المعلومات والحفظ 

 تقسيم الطالب في الدروس العمليةالي مجموعات صغيرة 

  حسن استغالل قاعات التدريس بها والمدرجات والمعامل حسب أعداد الطالب وقد تم

 لدراسية بحيث تستقبل القاعات الكبيرة أعداد الطالب الكبيرةإعداد الجداول ا

 عينات التعليم والتعلم مثل المعامل التخصصية وفقا لطبيعة مجموعة من  توفير

الدراسة به مثل معامل الهستولوجي والفسيولوجي والكيمياء والباثولوجي 

بقسم التشريح  والميكروبيولوجي والطفيليات والفارماكولوجي وكذلك المشارح الخاصة

 والمتاحف بأقسام التشريح والباثولوجي
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  رفع كفاءة أعضاءهيئة التدريس من خالل دورات تدريب أعضاءهيئة التدريس عن طريق

ومركز التعليم الطبي المستمر والذي تم اعتماده من االكاديمية وحدة التنمية البشرية 

ضاء هيئة التدريس وطالب االمريكية للتعليم الطبي والذي ينظم دورات تدريبية الع

الكلية وطالب الكليات االخري والعضاء املجتمع المدني ويتم منحهم شهادات معتمدة من 

 االكاديمية االمريكية للتعليم الطبي

 االلتزام باألساليب الحديثة والغير تقليدية في التدريس وتنوع طرق وأساليب األمتحانات 

  يف الطالب الجدد علي اقسام الكلية املختلفة عمل برنامج تأهيلي لمدة عشرة ايام لتعر

وطبيعة الدراسة بالكلية والمواد التي سوف يدرسونها في العام االول واعطاؤهم العديد 

من املحاضرات في المصطلحات العلمية والتنمية البشرية وكذلك محاضرت عن 

ية اخالقيات المهنة واخالقيات وحقوق وواجبات طالب الطب وكذلك محاضرات علم

و تدريبهم في معمل المهارات علي كيفية اعطاء  بسيطة عن االسعافات االولية وغيرها

 الحقن العضلية والوريدية وغيرها من المهارات البسيطة

  العجز والفائض فى أعضاء هيئة التدريستفعيل خطة التعامل مع 

 توفير مكتبة حديثة متطورة لخدمة الطالب 

 بعة املحاضراتومتا تشكيل لجنة للكتاب الجامعي 

 الضعف والقوة وتعديل  متابعة االصالحات بعمل استبيانات سنوية لبيان نقاط

 السلبيات

 االختبارات في التنوع فكر الكلية وتتبني القياسية للمعايير طبقا بالكلية التقويم أساليب تتنوع

 مالئم بشكل الخريج فى تحقيقها يتم المستهدفة التعليمية النتائج جميع أن من التحقق بهدف

 وشفهية عملية مابين متنوعة اختبارات يوجد حيث الدرجات وتوزيع الالئحة من يتضح كما

 من واختيارات ومقال حالة ودراسة موضوعية اختبارات االمتحانية الورقة وتضم وتحريرية

 أن من التحقق إلى يهدف االختبارات فى التنوع أن المقررات توصيف من ويتضح وغيرها متعدد

وضع الية للتأكد  تم وقد .مالئم بشكل الخريج فى تحقيقها يتم المستهدفة التعليمية النتائج جميع
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 تم كما و محدثة ,و مفعلة موثقة ومعلنةمن استيفاء االمتحانات ملخرجات التعلم المستهدفة 

 الكلية أقسام تشكل و مفعلة حيث ومعلنة موثقة الطالب تقويم عدالة من للتأكد الية وضع

 ممتحنين اشراك على األقسام تحرص معظم لوضع االمتحانات النظرية كما ممتحنين لجان

هذا  الدرجات وضع حيادية من الشفهية و التأكد االختبارات الجراء الجامعة  خارج من خارجيين

من مجموع درجات كل  %30قرار لجنة المناهج بزيادة درجة امتحان النظري الى باالضافة الى 

 viva cardsمن درجات االمتحانات الشفهية  وتطبيق نظام األظرف المغلقة والمادة للحد 

 كما والرقم الكودي ووجود اثنين من أعضاء هيئة التدريس في كل لجنة شفهية في بعض األقسام

  األمر لزم إن التعديل وعمل الرأى إلبداء والخارجى الداخلى المراجع على ذلك كل عرض يتم

  من كل امتحان (باستخراجها  60تم عمل االمتحانات االلكترونيه )اختيار من متعدد بنسبة

 6084/6087السادسه ( للعام لجامعى  –من بنك االسئلة لجميع الفرق بالكلية من )االولى 

  تم تصحيح هذه االمتحانات االلكترونيه بنظام التصحيح االلكترونى وعمل تحليل للعناصر

لى جميع لجان الممتحينين باالقسام املختلفه وذلك لتقويم عناصر وعرض التحليل ع

 االسئلة واعادة ادخالها الى البنك بناء على هذه التحاليل

  تم اعتماد نظام جديد لالمتحانات للفرق املختلفة بنظام البوكليت بمجلس الكلية بتاريخ

بعد تدريب  6087/6081وتم تعميمه على جميع االقسام لتفعيله فى امتحانات  68/6/6081

 الطالب عليه 

  الورقة تحليل آلية لوضع متعدد من االختيار المتحانات الفني التقييم لجنةتم تشكيل 

بناًء على تغذية راجعه من الطالب  القصيرة واألسئلة متعدد من اإلختيار أسئلة حانيةاالمت

عن درجة سهوله وصعوبه االمتحان وكذلك تحليل عناصر االختيار من متعدد وكذلك أراء 

لجنة الممتحنين وتقوم هذه اللجنه بمراجعه جميع االمتحانات بناًء على هذه المعايير 

ها بمجلس كلية واتخاذ ما تراه مناسب فى هذه االمتحانات قبل اعالن النتيجة وتم اعتماد

 68/6/6081بتاريخ 
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  واعتمادها بمجلس بلجنة شئون  6084/6087تم مناقشة نتائج االمتحانات للعام الجامعى

 68/6/6081واعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ الطالب 

 عميد على االمتحانات نتائج وتعرض ومفعلة ,ومعلنة موثقة الكنترول لعمل الية وضع تم كما

 فى اإلمتحانات نتائج وتعلن الممتحنين ولجان الجامعة لجنة من مراجعتها بعد ادهالعتم الكلية

 ويفتح للكلية االلكتروني الموقع وعلي االعالنات لوحة في االختبارات نهاية من شهر أقصاه موعد

 على ردا الطالب ويتلقى والطالب التعليم لشئون  الكلية وكيل مكتب خالل من التظلم باب معها

 اإللكترونى البريد أو التليفون  عبر به ويخطر التظلم تقديم تاريخ من أسبوعين أقص ى بحد تظلمه

  المقرر  الموعد فى الكلية وكيل مكتب خالل من أو

 الخدمات عن الطالب اراء لقياس االستبيانات من عدد بتصميم بالكلية الجودة وحدة قامت وقد

 نتائج تحليل ويتم الطالب رأي ألخذ والكترونيام األقسا علي توزيعها ويتم املختلفة التعليمية

 األمر لزم اذا والتعديالت التصحيحية االجراءات إلتخاذ األقسام بمجالس وعرضها االستبيان

 املحاضرات في الطالب تقسيم ذلك ومثال ,التعليم مشكالت بعض لحل الكلية  سعي مثل

 مناسبة عرض بشاشات ومزودة حديثة مدرجات وتوفير مجموعات الي العملية والدروس

 .الجامعي الكتاب وتحسين

وضع بروتوكول معتمد وموثق خاص بتلقي شكاوي واقتراحات الطالب بالكلية وتفعيله مع اتخاذ 

االجراءات التصحيحية وقد تم نحديث هذه اللجنة بحيث تم اشراك الطالب بها مع اضافة موقع 

 لتلقى الشكاوى على االنترنت

ثقة للمراجعة الدورية لبرنامج البكالوريوس حيث توفر الكلية إجراءات توجد إجراءات مو 

المراجعة الدورية لبرنامجها ومقرراته لتحديثها وذلك من خالل المراجعة الدورية للمقررات 

 على مستوى األقسام والحرص علي اعتماد توصيف المقررات وترشيح المراجع 
َ
الدراسية سنويا

تقرير المقرر في مجالس االقسام كما تتم االستفادة من تقارير الخارجى والداخلي ومناقشة 

 المراجعين الخارجين فى تحديث مقررات البكالوريوس 
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 نقاط القوه والضعف في البيئة الداخلية

 نقاط القوة

 لدى الكلية إستراتيجيات للتعليم والتعلم في بعض المقررات 

  توجد طرق تدريس تغطى معظم األهداف المعرفية والمهارية 

 يوجد بعض طرق التعلم الذاتي في بعض المقررات 

  سؤال من أقسام الكلية 60000يوجد لدى الكلية بنك أسئلة به عدد كبير من االسئلة تعدى

 املختلفه لطالب البكالرويوس

  ختيار من متعدد وعمل تحليل يوجد بالكلية جهاز تصحيح االلكترونى لتصحيح االسئلة اال

الالزم بعد التصحيح لعرضه على أعضاء هيئة التدريس التخاذ االجراءات التحسينية 

 الالزمه بناء على هذا التحليل 

  توجد مادة تعليمية جيدة لتدريس بعض المقررات حيث توفير الكتب والمراجع ومواقع

 اإلنترنت  

 والطالب في حضور املحاضرات  يوجد انضباط لدى معظم أعضاء هيئة التدريس 

 توجد طرق متنوعة في التدريس فى بعض األقسام العلمية 

  سنوات الدراسة األكاديمية كافية لتنفيذ برنامج مرحلة البكالوريوس وكذلك برامج مرحلة

 الدراسات العليا

  البرامج تؤهل الخريج لالنخراط فى سوق العمل مباشرة بدون اإلضطرار الى برنامج إضافى

 عد التخرجب

 وجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المدربين والمؤهلين أكاديميا 

  وجود الكثير من أعضاء هيئه التدريس المشاركين بالتدريس والعمل في معظم الجامعات

 االخري في مصر وخارجها

  إتخذت الكلية بعض اإلجراءات لمواجهة مشكلة الدروس الخصوصية بتفعيل الالئحة من

ل حضور الطالب بدقة فى الدروس العملية واألكلينيكية وحرمان الطالب الذى حيث تسجي

 مما ساهم فى تحسن نسبة الحضور فى تلك الدروس  %63تتعدى نسبة غيابه 
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 تستخدم األقسام بالكلية نظام الممتحنين الخارجيين 

 المكتبة الرقمية توفر الدوريات الحديثة الكترونيا 

  التعلم بالكليةتوجد خطة إلستكمال مصادر 

  



 نقاط الضعف وخطة التحسين 

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

 ماتم انجازه

يوجد قصور في المشاركة 

 والتفاعل من الطالب

تشجيع الطالب علي 

المشاركة في 

االنشطة وانشطة 

 الجودة

لالنشطة وعمل الترويج 

 الندوات واالعالنات

وجود زيادة في  وحدة الجودة طوال العام

عدد من 

الطالب 

المشاركين في 

 اانشطة

هناك زيادة 

واضحة في عدد 

الطالب 

المشاركين في 

 االنشطة

عدم تدعيم البرامج 

التعليمية بنتائج البحث 

العلمي بالكلية أو المهام 

 العلمية

تدعيم البرامج 

بنتائج التعليمية 

البحث العلمي 

بالكلية أو المهام 

 العلمية

مخاطبات األقسام 

 العلمية

اول العام 

 الدراس ي

وحدة الجودة 

 وإدارة الكلية

الزال هناك  مخاطبات

قصور في 

 التطبيق
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 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

المتابعة 

 وتقييم األداء

 ماتم انجازه

استحداث برنامج دراس ى 

جديد للبكالوريوس 

يواكب التطور الكبير فى 

 عمية التعليم الطبيه 

اعداد برنامج جديد 

 للبكالوريوس 

تشكيل لجنه لوضع 

تصور والئحة لهذا 

 البرنامج 

اول العام 

 الدراس ى 

اللجنه 

المشكلة 

 وادارة الكلية 

صور قرارات 

مجلس ادارة 

اللجنه 

 المشكلة 

------------ 

 



 الطالب والخريجون  -9

تتبع الكلية النظام العام للدولة في القبول بها من خالل التنسيق واليوجد أي تغير في سياسات 

القبول.حيث يتم قبول الطالب فى الكلية وفقا لقواعد القبول التى يحددها املجلس األعلى 

للجامعات كما اليوجد حاليا أى إختبارات لقبول الطالب بمعرفة الكلية كما تتبع نفس نظام 

بول بالنسبة للطالب القادمين من الخارج والشهادات االجنبية المتبع في املجلس األعلى الق

 للجامعات ويتم التعريف بهذه السياسات في شئون الطالب وعلي موقع الكلية ونشرها سنويا 

ويوجد بالكلية عدة برامج تعريفية للطالب المقبولين من خالل وكيل الكلية لشئون التعليم 

والطالب ووحدة ضمان الجودة بالتنسيق مع اتحاد الطالب ومكتب شئون الطالب حيث يتم 

 االعوام السابقةدعوتهم للتعريف بالكلية وعمل لقاء مفتوح مع مجموعة منهم.وتم خالل 

جدد بالكلية قبل بداية العام الدراس ي وتم عمل حزمة من املحاضرات وورش استقبال الطالب ال

العمل لهم وتعريفهم باقسام الكلية املختلفة وشملت محاضرات عن حقوق وواجبات طالب 

الطب واالسعافات االولية ومهارات المذاكرة ومحاضرات تعريفية عن المواد العلمية وكذلك تم 

لكلية علي التنفس الصناعي واالنعش القلب الصدري وغيرها من تدريبهم في معمل المهارات با

 المهارات

كما تم إنشاء مكتب إستعالمات فى مدخل الكلية للرد على إستفسارات الطالب وتعريفهم بنظام 

الدراسة فى الكلية. واليوجد قواعد لتوزيع الطالب على التخصصات املختلفة حيث ان برنامج 

ج موحد لجميع الطالب ويتم التخصص بعد التخرج. أما بخصوص البكالوريوس للكلية برنام

سياسات التحويل من الكلية وإليها فهى موضحة ومعلنة فى دليل الطالب الجدد وعلي الموقع 

 اإللكترونى للكلية 

ال يزال هناك عدم تكافؤ بين أعداد الطالب التى يتم توزيعها من قبل مكتب التنسيق من جهة 

جهة اخري وذلك ألن الدراسة في الكلية تعتمد بشكل كبير على الجزء العملى. وموارد الكلية من 

ويتم التغلب على هذه المشكلة عن طريق تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة لتمكين الطالب 

 من استيعاب التدريب العملي 

لمية التى وتتبنى الكلية آليات ترويج لجذب الطالب الوافدين تتمثل فى اإلعالن عن الدرجات الع

تقدمها على موقعها اإللكترونى للكلية واإلنتظام فى مخاطبة الملحقين الثقافيين فى البالد 

 الموفدة عبر الكلية 
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وقد قامت الكلية هذا العام النظام الدولى بنظام الساعات المتعتمدة  بعد اخذ جميع 

دراسة هذا العام منذ طالب وبداية وانتظام ال 65الموافقات الالزمة لذلك وتم استقبال عدد

 اليوم االول للدراسة 

 وقد قامت الكلية بتنفيذ العديد من الخطط واالنشطة لدعم الطالب ورعايتهم وتتمثل فيما يلي:

  طبع نماذج أسئلة اإلمتحانات لألعوام السابقة وتوزيعها على الطالب مجانا 

 ريجين تكريم الطالب المتفوقين بالفرق املختلفة فى االحتفال بيوم الخ 

  مساعدة الطالب في التغلب على المشكالت التى قد تعوق أدائهم الدراس ى داخل أو خارج

 الكلية وتقديم النصح واإلرشاد لهم.

 األربعاء( من -الثالثاء-األثنين-تقديم بونات تغذية للطالب الماليزين مجانا تصرف أيام )األحد

عام الدراس ى عدا أيام العطالت المطعم الخارجى باملجمع الطبى إسبوعيا وعلى مدار ال

 الرسمية

وتحرص الكلية على دراسة خصائص واحتياجات الطالب من خالل االستبيانات الطالبية وتحدد 

االحتياجات الالزمة للطالب من خالل دراسة تلك االستبيانات وتوضع خطة سنويه معتمدة 

وصندوق التكافل  لتغذيةوبطاقات الدعم نشاط الطالب وتشمل دعم الكتاب والرعاية الصحية 

اإلجتماعى وتعلن سياسات كل أنواع الدعم على موقع الكلية وفى مكتب شئون الطالب ودليل 

الطالب ويوضح بها معايير توزيع الدعم وكيفية وشروط الحصول عليه. وقد روعى فيه قدر 

 المستطاع ظروف وإحتياجات الطالب. 

م داخل الكلية ويتم عالج طالب الكلية بمستشفى وتوفر الكلية تسهيالت إنشائية لسهولة حركته

مبارك الجامعى حيث أن بها كل التجهيزات على أعلى مستوى والقواعد المتضمنة لعالج طالب 

 الكلية معلنة فى دليل الطالب بشكل مفصل. 
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وقد تم إعتماد خطة لتحديد الطالب المتفوقين )الحاصلين على تقدير إمتياز( ونسبتهم إلى 

عدد الطلبة كل عام فى مجلس الكلية ، كما توجد خطة لتحديد الطالب المتعثرين )راسب إجمالى 

 أو مؤجل لمدة عام على االقل( وقد تم البدء فى تنفيذ الخطة منذ إعتمادها.

ويتم رعاية الطالب المتفوقين من خالل حصر أعدادهم وعمل تكريم ودعم لهم ونشر أسمائهم فى 

ي الشاشة اإللكترونية بالكلية ويتم تحديد مكافأت مالية لألوائل لوحة على مدخل الكلية وعل

وتقوم بعض األقسام بتكريم صاحب المركز االول فى كل قسم على حدة كما يتم تكريم الخمسة 

األوائل على كل دفعة فى مؤتمر الكلية لكل عام كذلك يتم تكريم اوائل االنشطة الطالبية وإعالن 

 ثقافيا ( وإعالن إسمائهم فى مجلة الكلية  –رياضيا  –دراسيا  -أسماء المتفوقين ) علميا

وراعت الخطة دعم ورعاية الطالب المتعثرين من خالل حصر ألعدادهم )راسب مؤجل لعام 

كامل او حدث تغير كبير فى التقدير( وعقد ورش عمل لتنمية قدراتهم ومخاطبة األقسام املختلفة 

م مثل عمل محاضرات خاصة من أعضاءهيئة التدريس لوضع خطة لرعايتهم تتناسب مع كل قس

المتطوعين لتنمية هؤالء الطالب وإعادة الشرح لهم بطريقة أخرى مناسبة وعمل امتحانات 

 مستمرة لهم )بدون درجات( لتدريبهم على طرق االمتحانات 

 من خالل لجن
ً
 كما يتم تحديثه سنويا

ً
ة مشكلة يوجد دليل للطالب يتم توزيعة علي الطالب مجانا

تضم المسئول عن نشاط الطالب بوحدة ضمان الجودة ومسئول رعاية الشباب والطالب 

ويحتوى هذا الدليل على معلومات عن الكلية وبرامجها التعليمية وخدمات دعم الطالب وطرق 

 الحصول عليها 

از رعاية تقوم إدارة رعاية الطالب بكلية الطب بجهود متواصلة لتقديم الرعاية للطالب ويقوم جه

الطالب بالكلية بتحقيق رسالته التربوية وغرس القيم االخالقية وتنمية المهارات املختلفة من 

خالل برامج رعاية الطالب املختلفة سواء كانت رياضية أو إجتماعية أو ثقافية أو فنية أو جوالة 

 وخدمة عامة او من خالل األسر الطالبية.

ن حصلت الكلية على مراكز متقدمة على مستوى الجامعات فى وقد ترتب علي ذلك تميز الكلية فى ا

 جميع األنشطة 
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ويوجد بالكلية العديد من االنشطة الطالبية التي تمارس من خالل االسر والتى قامت بعمل 

العديد من االنشطة خالل العام مثل الندوات بحضور المفكرين السياسيين واالدباء والخبراء 

وندوات التنمية البشرية والمعارض مثل معارض المالبس ومعارض الفن التشكيلي والرسم 

 والمسابقات 

تتميز الكلية في االنشطة الطالبية وتعددها كما تشارك أعداد كبيرة من الطالب في االنشطة 

يلى بعض األمثلة لما قام به طالب وفيما ويصلون الي مراكز متقدمة في المسابقات املختلفة

 وطالبات الكلية.

 6084/6087األنشطةالتي تم تنفيذها خالل العام الدراس ي 

 أوال: النشاط العلمي

  مسابقة علمية بين طالب الثالث فرق الدراسية االولى وذلك يومى االربعاء الموافق

وذلك تحت اشراف السادة رؤساء اقسام  84/5/6087والخميس الموافق  83/5/6087

جنية وذلك  860الثالث فرق الدراسية االولى بقاعة ابن سينا مع استخراج دعم قيمته 

 يم الفرق الفائزة وعمل الدعايا الالزمة لزوم شراء دروع وشهادات تقدير لتكر 

  ندوة علمية يحاضر فيها ا.د/ حسام موافى دكتور امرض الباطنة وذلك بعد ترتيب مع

بقاعة  66/5/6087دكتور رئيس قسم الباطنة بالكلية وذلك يوم االربعاء الموافق 

ينت جنية وذلك لزوم دعايا االيف 300المؤتمرات بالكلية مع استخراج دعم قيمته 

 والضيافة 

  مسابقة علمية بين طالب الفرق الثالث االولى تحت اشراف السادة رؤساء االقسام وذلك

مع استخراج دعم  65/5/6087والخميس الموافق  66/5/6087يومى االربعاء الموافق 

 جنية وذلك لزوم دعايا االيفينت وهدايا للفرق الفائزة  300مالى وقدره 

  ندوة عنMOOCS   66/5/6087م االربعا الموافق واللغة يو  

  دورة لتعليم الباوربوينت وبرامج البريزنتيشن سكيلز وذلك ايام الخميس والسبت واالحد

50/5/6087 
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  فى قاعة  3/6/6087ندوة لالستاذ الدكتور حسام موافى وذلك يوم االربعاء الموافق

 المؤتمرات بالكلية 

  فى صالة مدخل الكلية وذلك لمدة شهر  1/6/6087معرض سور االزبكية من يوم السبت

 جنية حقوق رعاية التحاد الطلبة  85300مع دفع مبلغ 

  اقامة معرض لالدوات الطبية التابع لشركةmrsa   88/6087خالل شهر 

  88/6087اقامة ندوة للحديث عن فرص السفر بعد التخرج خالل شهر 

 ط االجتماعي والخدميثانيا: النشا

قافلة طبية الى قرية "مشلة" التابعة لمدينة كفر الزيات وذلك يوم السبت الموافق  .8

 طالب يصرف من ميزانية االتحاد  30وتوفير باص عدد  87/9/6084

طنطا ويتم اخطار  رعاية الشباب والنختص بميعاد الزيارة بعد  37زيارة لمستشفى  .6

 مراجعة ادارة المستشفى 

 المتجة الى قرية اخشا بمركز كفر الزيات  83/80قافلة طبية يوم السبت الموافق  .5

ايفينت بعنوان "على خطى الفرقان" وهو ايفينت تصفيات فى مسابقة القران على  .6

مستوى كليات "الطب والصيدلة واالسنان والعلوم " وذلك فى قاعة المؤتمرات فى الفترة 

طلب ارسال فاكس من الكلية لكلية الشريعة مع  60/80/6084الى  84/80/6084من 

 جامعة االزهر النتداب شيوخ للتحكيم 

فى مدخل  81/6/6087ايفينت تعريفى باللجنة االجتماعية وذلك يوم السبت الموافق  .3

الكلية ويتضمن تعريف بانشطة الللجنة عن طريق بعض الصور وعرض فيديو على 

ق بعض المشغوالت اليدوية من صنع الشاشة بمدخل الكلية مع جمع تبرعات عن طري

الطلبة وبعض المأكوالت الخفيفة لنشاط اللجنة المتمثل فى القوافل الطبية والتكافل 

االجتماعى وغيره مع وجود ساوند صغير ال يتعارض مع سير اليوم الدراس ي وكاميرا لتوثيق 

 جنية  300احداث اليوم مع طلب دعم قيمته 

بقاعة المؤتمرات بالكلية  65/5/6087الخميس  ايفينت توعية نفسية وذلك يوم .4

 بمحاضرة الدكتور جمال شمة استاذ الصحة النفسية بكلية طب طنطا
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ايفينت بعنوان "فى الصمت مبدعون" وذلك لمناقشة مشاكل التخاطب وطرق التواصل  .7

مع االطفال ذوى اللدغات ومشاكل االعاقة السمعية وذلك فى حضور الدكتور طاهر نصر 

 بكلية العلوم  االستاذ

 المشاركة فى حمالت التبرع بالدم التى تنظمها الجامعة بالتنسيق مع بنك الدم الرئيس ى  .1

اقامة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكلية والمشاركة فى مسابقة  .9

الجامعة والفوز بلقب الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة خالل شهر 

88/6087  

-88خالل شهر  6087/6081امة انتخابات اتحاد الطالب الجديد للعام الجامعى اق .80

86/6087 

 ثالثا: النشاط الرياض ي

  وذلك تشجيعا للطلبة  6083/6084حفل تكريم للمراكز الفائزة فى بطولة الجامعة

للمشاركة فى البطولة القادمة وذلك بحضور ضيف شرف للحفل الكابتن محمد 

لميدالية الذهبية لرفع االثقال فى دورة االلعاب الباراليمبية الديب والحائز على ا

وايض الدكتور عاجل سعيد والملقب ب "كابتن عادل " املحلل والباحث  6084لعام 

الكروى والمعروف فى الوسط الطالبى بطب طنطا على ان تقام الحفلة فى قاعة ابن 

 8300طلب دعم قدره و  66/80/6084سينا الساعة الواحدة يوم االثنين الموافق 

 جنية تصرف كسلفة من ميزانية االتحاد وذلك تكلفة الميداليات وشهادات التكريم 

  دورة تنشيطية فى لعبة تنس الطاولة فى صالة تنس الطاولة اسفل المدرجات

 المركزية وذلك لالستعداد لبطولة الجامعة 

  يناير من  64و  68و 86دورى الفرقة الثالثة فى الملعب املجاور لكلية الطب وذلك ايام

 الساعة الواحدة وحتى الساعة الرابعة 

  االشتراك فى بطولة كليات الطب بجامعة االزهر وحصل الفريق على المركز االول على

 مستوى الكليات 

 رابعا: النشاط الثقافي والسياس ي



  

 وحدة ضمان اجلودة
جامعة طنطا –كلية الطب   

 

 
90 

  سور االزبكية بمدخل الكلية الداخلى وذلك لمدة اسبوعين بدءا من يوم تنظيم معرض

 جنية حقوق رعاية لصالح صندوق االتحاد  6100مع التبرع بمبلغ  81/6/6087

 وذلك لمدة شهر  6/6087خالل شهر  تنظيم معرض سور االزبكية بمدخل الكلية 

 ر االستاذ الدكتور / احمد بحضو  " فى ممر الفئران " ادبية لمناقشة رواية  بتنظيم ندوة

بقاعة بن  86/88/6084خالد توفيق االستاذ بطب المناطق الحارة يوم السبت المواف 

 من الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا سينا بالكلية

  رحلة ثقافية لمدينة االسكندرية تتضمن زيارة مكتبة االسكندرية والقبة السماوية وزيارة

 30مع طلب اتوبيسن سعة الواحد  83/80/6084لك يوم المنتزة والمعمورة والقلعة وذ

 جنية  8000جنية للفرد مع طلب دعك وقدرة  63فرد من جراج الجامعة باشتتراك 

  وذلك بالتعاون  85/88/6084و  69/80/6084ندوة بعنوان "حياتى بال معنى" وذلك يومى

 مع فريق "بالعقل نبدأ" ويحاضرها المهندس محمد صابر 

 وحتى  66/80/6084ة سور االزبكية بمدخل الكلية وذلك فى الفترة من معرض للمكتب

 جنية كحقوق رعاية التحاد الطالب  3600مع دفع وقيمتة  80/88/6084

  بقاعة ابن سينا الساعة الواحدة  8/88/6084اقامة ايفينت "ملتقى الشعراء "يوم الثالثاء

 ظهرا 

  ستخراج دعم من صندوق االتحاد مع ا 50/8/6087رحلة لمعرض الكتاب والحسين يوم

 جنية  50جنية للطالب باشتراك  86وقيمتة 

  ايفينت دورى االحد من كل اسبوع تحت عنوان "نور وكتاب مبين" لدراسة علم التجويد

لطالب الكلية ابتداءا من الفصل الدراس ي الثانى بمحاضرة الشيخ محمود دياب المعيد 

 يكلية القران الكريم بطنطا 

 بمدخل الكلية هدفه التعريف باللجنة وانشطتها وذلك يوم الثالثاء الموافق  يوم ثقافى

ويتضمن اليوم فقرات دعائية واسئلة ثقافية وعرض انشطة اللجنة على  68/5/6087

الشاشة بمدخل الكلية مع استخدام بنرات تعريفية عن انشطة اللجنة السابق انجازها 

 جنية  300مع طلي دعم وقدرة وكاميرات للتوثيق وبعض الجوائز العينية 

  9/6087اقامة معرض مكتبة االطباء للكتب والمستلزمات الطبية خالل شهر 
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  االشتراك فى المسابقة الثقافية التى تنظمها الجامعة فى المعلومات العامة وحصول الفريق

 على المركز االول على مستوى الجامعة 

 ثقافية االشتراك فيما تنظمه ادارة الجامعة من مسابقات 

 88/6087خالل شهر  تنظيم معرض سور االزبكية بمدخل الكلية 

 خامسا: انجازات لجنه االسر والرحالت 

  قامت لجنة األسر والرحالت بتنظيم حملة عرف اسرتك في مدخل الكلية لألسر الطالبية

 للعام الجديد لتعريف نفسها للطالب خالل األسبوع األول من الدراسة.

  والمشغوالت اليدوية فى مدخل الكلية يومى الثالثاء واالربعاء الموافق معرض للكتب

85/86/80 

  استاندات  6ايفينت الستقبال الطلبة الجدد بالكلية وذلك فى مدخل الكلية مع استخدام

  6/80وساوند صغير بما اليتعارض مع سير العملية التعليمية وذلك يوم الثالثاء الموافق 

  6084/واستخدام 5/88االسر" فى مدخل الكلية يوم الخميس ايفنت "تعريف بنشاط 

 وساوند صغير بما اليتعارض مع سير العملية التعليمية

  يوم  5الى الساعة  88ايفينت توعية بمرض السكر بمدخل الكلية من الساعة

 مع توزيع فاليرز وتصوير احداث اليوم للتوثيق  86/88/6084

 85/88/6084ور االيتام املختلفة بطنطا وذلك يوم حفل ايتام بحضور اطفال ايتام من د 

 فى قاعة ابن سينا من الساعة الواحدة 

  ايفينت بعنوان "شاى العصارى" وهو عبارة عن ندوة على شكل قعدة عربى فى المدخل

الجانبى للكلية بحضور الدكتور مجدى سعيد استاذ علم التشريح بالكلية مع وجود 

  1/88/6084وذلك يوم خيمة وسماعات بمايك للمحاضر 

  يحاضرها الدكتور  86/88/6084ندوة عن الصحة النفسية بقاعة المؤتمرات يوم

 بانر للدعايا القرار  6جمال شمة استاذ الصحة النفسية بالكلية مع وجود 

  من العاشرة صباحا الى الثانية  86/86/6084-86معرض "فى حب الرسول " فى الفترة من

 عصرا بمدخل الكلية 
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 بقاعة ابن سينا من الساعة الواحدة  88/86/6084لاليتام يوم السبت الموافق  حفل

 ظهرا حتى الرابعة عصرا مع وجود بانر للدعايا 

 : دورة اسعافات اولية ومبادئ طبية فى مدرج التشريح فى االيام التالية 

 6/6/6087  يحاضره الدكتور  احمد مطاوع مدرس مساعد بقسم الباطنة العامة 

 3/6/6087   يحاضره الدكتور  ابراهيم الكباش استاذ الصحة العامة بالكلية 

 4/6/6087   يحاضره الدكتور  على عمران استاذ العظام بالكلية 

 7/6/6087  يحاضره الدكتور  جمال شمة استاذ االمراض العصبية والنفسية بالكلية 

 1/6/6087  يحاضره الدكتور  محمد الكومى مدرس مساعد بقسم االشعة 

 9/6/6087  يحاضره الدكتور  محمد داوود رئيس قسم االشعة والدكتور محمد فراج

 نائب بقسم الباطنة والدكتورة ايمان ابو العينين نائب بقسم الباطنة  

  صباحا بعد  80من الساعة  6/5/6087ايفينت ثقافى تنموى فى المدرج المركزى يوم

 انتهاء املحاضرات ويتضمن االيفينت :

 تور : حسام هيكل مدرب التنمية البشرية محاضرة للدك 

  محاضرة للدكتورة : نهال ابو الفتوح دكتورة بكلية الهندسة تحاضر فى علم النانو 

  محاضرة لالستاذ : اسامة سليمان مدير المركز االوروبى للتدريب 

  فقرة للفنان الكوميدى : على غزالن الستاند اب كوميدى 

o تتضمن بانرات  8/5/6087و  61/6/6087م مع وجود دعايا قبل االيفينت ايا

 وبوسترات 

  رحلة لدريم بارك وسيتى سكيب والقاهرة االسالمية وذلك يوم الجمعة الموافق

جنية شامل التنقل وتذكرة دريم بارك وذلك كعرض مخفض  860باشتراك  65/6/6087

 من شركة مكسيم طنطا للسياحة 

  وتالوة القران الكريم وذلك من يوم االحد ايفينت على خطى الفرقان كمسابقة فى حفظ

  83/5/6087يوم االربعاء الموافق  الى 86/5/6087الموافق 

  1/6087اقامة رحلة الى مدينة شرم الشيخ خالل شهر  
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  9/6087اقامة رحلة الى مدينة مرس ي مطروح خالل شهر  

  80/6087اقامة ايفينت تعريفى باالسر الطالبية بالكلية خالل شهر  

  88/6087اقامة قافلة طبية بقرية منشاة السالم التابعة لمركز كفر الزيات خالل شهر  

  قديم بمناسبة انتهاء االمتحانات الى مدينة دهب خالل شهر   6003اقامة رحلة لدفعة

88/6087  

  80/6087اقامة رحلة لحضور مباراة مصر والكونغو خالل شهر  

  88/6087حب الرسول ( خالل شهر اقامة ايفينت ثقافى دينى بعنوان ) فى  

  86/6087عقد ندوة عن الصحة النفسية بقاعة ابن سينا خالل شهر  

 لالنشطة الطالبية SPOTحدة ,

  80/ 89-83فى الفترة من  40ايفينت مقابلة االعضاء  الجدد  بمقر سبوت وكان عدد الحضور 

6087  

  بمدرج التشريح  58/88/6087-89بتاريخ  66كورس تأهيلى وكان عدد الحضور 

 Research self-learning   بمقر وحدة سبوت  86وكان عدد الحضور  83/88/6087بتاريخ 

 Powerpoint course  افراد  9بمقر وحدة سبوت وكان عدد الحضور  6087/ 69/88بتاريخ 

 ركة : حملة التوعية لمدرسة كفر يعقوب المشت 

 تدريب عملى :  

  5/06التاريخ  

  : 04عدد الحضور  

  المكان : مقر وحدة سبوت 

 الحملة : 

  : 2/06التاريخ  

  : 06عدد المشاركين  

 المكان : مدرسة كفر يعقوب المشتركة بكفر الزيات  
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 Englishday   76بمدرج التشريح وكان عدد الحضور  64/86/6087بتاريخ 

  الى االربعاء  61/88/6084لطالب طب من االثنين كورس لمكافحة العدوى

 58بقاعة ابن سينا ومدرج الفسيولوجى وكان عدد الحضور  50/88/6084

  دورةsoft skills   فبراير وكان عدد  5فبراير حتى  8بقاعة ابن سينا التاريخ من

  60الحضور 

  دورة تدريبsoft skills   فبراير وكان  9الى  4العضاء اسرة معا بقاعة ابن سينا من

  50عدد الحضور 

  الى  84الدورة التأهيلية الطباء االمتياز جعلونى ميزو بسكيل الب وقاعة ابن سينا  من

  660فبراير وكان عدد الحضور  66

  مارس 66حملة توعية عن مرض السكر بالتعاون مع لجنة الجوالة والخدمة العامة/

 بمخل كلية طب طنطا  6084

  مارس  66السنوى : عصر الطب التكاملى  بقاعة المؤتمرات تنظيم مؤتمر الكلية

6084 

  يونيو  4شنطة رمضان بتااليخ  800عدد 

  و  5دورة تدريبية عن االسعافات االولية العضاء فريق سبوت وانسان ب سكيل الب

  60اغسطس وكان عدد الحضور  6

  ل الب وقاعة الدورة التأهيلية السادسة بالتعاون مع اتحاد طالب طب طنطا ب سكي

  400سبتمبر  وكان عدد الحضور  7اغسطس حتى  68المؤتمرات من 

  الدورة التأهيلية لطب االعدادى لطالب طب اسنان بالتعاون مع اتحاد طب اسنان

وكان عدد  87/9/6084بالمدرجات المركزية وكان المدرب محمد مبروك بتاريخ 

  660الحضور 

  بالت شخصية لالععضاء الجدد من االربعا فتح باب التقدم لالنضام للفريق ومقا

 بمقر  الوحدة  63/80/6084الى الثالثاء  89/80/6084
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  حتى  69/88/6084دورة تدريبية لالعضاء الجدد المنضمين الى الفريق من الثالثاء

  53بقاعة ابن سينا وكان عدد الحضور  68/88/6084الخميس 

  50بقاعة اب سينا وكان عدد الحضور  66/88/6084-60كورس تصوير  

  "المشاركة فى تنظيم المؤتمر السنوى الثالث لقسم الروماتولوجى "الباطنة

"Comorbidities in Rheumatic diseases”  8/86/6084  بقاعة المؤتمرات

 بالمستشفى الفرنساوى التعليمى 

   بقاعة التنمية البشرية وكان عدد الحضور  80/86/6084دورة تعليم بريزى السبت

83  

   اعوام على الوحدة  3حملة لعرض انشطة وحدة سبوت واحتفاال بمرور

 مدخل كلية الطب  85/86/6084

  بقاعة التنمية البشرية وكان عدد  6084/  66الى  86من  7دورة اعداد المدربين

  50الحضور 

 Englishday  نوفمبر وديسمبر بمقر الوحدة  الثالثاء من كل اسبوع خالل شهرى 

 How to study  64/86/6087  76بمدرج التشريح وكان عدد الحضور  

 الخريجون 

وتم ايضا إنشاء وحدة لخدمات الخريجين وتم تجهيزها كما توجد الئحة لوحدة خدمات الخريجين 

التى تحدد المسئوليات والخدمات المقدمة اليهم وتم إعتمادها من مجلس الكلية فى 

ديث وتفعيل وحدة الخريجين بالكلية ويوجد لدى الكلية حتم ت 6088وفي عام  64/7/6080

قاعدة بيانات للخريجين ويمكن التواصل بين الكلية والخريجين من خالل التليفون او البريد 

 لما يعانية 
ً
االلكترونى أو العناوين وجارى تحديثها كما يتم اصدار كتيب للخريجين سنويا. ونظرا

من الخريجين من صعوبة الوصول أو االنتظار عند النقابة إلنهاء إجراءات نقابية مثل  كثير 

مشروع عالج االطباء( والمساعدة في عمل رسالة  –ترخيص عيادة  –)استخراج كارنية النقابة 

الماجستير أو الدكتوراة أو كتابة االبحاث العلمية كذلك عمل العروض العلمية أو الطبية وتم 

من النقابة النهاء االجراءات االدارية وكذلك موظف  6عدد دة خدمات الخريجين تزويد وح
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وتم عمل صندوق شكاوي موظف اخر مختص بالمركز العلمي واالنشطة العلمية باسعار خاصة. 

ومقترحات للخريجين بجوار الوحدة. هذا باالضافة الي تحضير والمشاركة في حفل الخريجين 

دة خدمات الخريجين الي وحدة الخدمة العامة كوحدة ذات طابع سنويا. وكذلك تم الحاق وح

 خاص 

 لعدم وجود تواصل بين الخريجين وبعضهم البعض أو مع الكلية فقد تم عمل رابطة 
ً
ونظرا

للخريجين علي النت يتم التواصل بينهم وكذلك االعالن عن الدورات أو الندوات أو ورش العمل 

ت الخريجين .وقد تقرر أن يكون لرابطة للخريجين إجتماع ومسئول عنها نائب مدير وحدة خدما

سنوى فى المؤتمر السنوى للكلية لزيادة التواصل بين الدفعات املختلفة وكذلك يتم اإلعداد 

وتم صدور قرار من االستاذ الدكتور /عميد الكلية إلصدار دليل عن وحدة خدمات الخريجين. 

تعاملون مع الدراسات العليا وشئون أعضاء هيئة بوجوب تحديث بيانات كل الخريجين الذين ي

 التدريس قبل انهاء اجراءاتهم 

وإستمرارا لما تقوم به الوحدة من عمل برنامج لتأهيل الخريجين لسوق العمل من دورات 

ويتم التنسيق مع لجنة التعليم مختلفة واستغالل معمل المهارات فقد تم عمل خطة للتدريب 

للمشاركة واالعالن عن الدورات الخاصة في تخصصات معينة ) سونار  الطبي المستمر بالنقابة

 مناظير( –رسم قلب  –

 وكذلك يتم تحديث موقع خدمات الخريجين علي النت بحيث يشتمل علي :

 قاعدة البيانات للكلية عامة وكذلك لكل قسم ويتم التحديث من خالل الموقع -

 قسم جدول للدورات والندوات والمؤتمر التي تعقد بكل -

 االطالع والمشاركة في موقع مؤتمر الكلية -

 فرص التوظيف الداخلي )مستشفيات خاصة او مستوصف( خارجي )الدول العربية( -

 موقع لالئحة الخاصة بالدراسات العليا -
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وذلك لتدريبهم على المهارات  ورية لخريجيي من اطباء االمتياز ويتم عقد دورات تدريبية بصفة د

دهم اإلعداد المناسب لسوق العمل. كما تهتم الكلية بأخد التغذية الطبية األساسية إلعدا

 الراجعة من المستفيدين وذلك لعالج نقط الضعف وتعزيز نقاط القوة 

 نقاط القوه والضعف في البيئة الداخلية

 نقاط القوة

 سياسات التحويل معلنة من خالل اللوائح والقوانين 

  للطالب من قسم رعاية الشباب وإتحاد الطالبالمعايير المتبعة للدعم المالى معلنة 

  هناك تطور فى أعداد المتفوفين )حيث توجد زيادة فى الحاصلين على تقدير إمتياز مع

 مرتبة الشرف(

 دليل الطالب متوفر ومتاح لجميع الطالب 

 )تنفذ الكلية العديد من األنشطة الطالبية )رياضية وفنية وثقافية وإجتماعية ودينية 

 ية وكذلك العديد من الطالب على المراكز األولى فى عدد من األنشطة حصلت الكل

 الطالبية على مستوى الجامعة والجامعات األخرى 

 بعض أقسام الكلية تقدم نماذج جيدة للدعم الطالبى بصورة جيدة 

    يوجد نشاط اسري ونشاط فني ونشاط اجتماعي بالكلية 

  خالل: دليل الخدمات الطالبية ودليل وحدة يتم إمداد الطالب بمعلومات مفيدة لهم من

الجودة واللوحات اإلرشادية للمبنى وأنشطة وحدة الجودة المعلقة في األماكن البارزة 

 بالكلية

 اإلعالن عن جدول الساعات المكتبية لكثير األساتذه لمقابلة الطالب 

 يوجد دعم مادي للطالب من خالل الصندوق التكافل االجتماعي 

 عم الطالب الممتازين والمتفوقين علميا عن طريق مكافأة التفوق المالية توجد آليه لد

 وكذلك من خالل مجهود فردي من بعض االقسام

  بعض أقسام الكلية تقدم نماذج جيدة للدعم الطالبى بصورة جيدة 

 تطويرالكتاب الجامعى والمراجع المقررة 
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  التوسع فى ممارسة انشطة التنمية االنسانية مثل الرياضة الفردية والجماعية والتثقيف

الصحى وسائر األنشطة األخرى كالرحالت وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات مع 

 أعالم املجتمع فى مختلف املجاالت 

 تحديث موقع خدمات الخريجين 

 وحدةعمل صندوق شكاوي ومقترحات للخريجين بجوار ال 

  المركز العلمى لوحدة الخريجين التابع لنقابة األطباء يقدم خدمات مستمرة لخريجى كلية

الطب) طباعة وتصوير الرسائل العلمية, األبحاث العلمية, المساعدة فى البحث العلمى و 

 عمل العروض الطبية الفعاله

 تم عمل معارض للكتب الطبية بالكلية لدعم التعليم الطبى المستمر 

  



 نقاط الضعف وخطة التحسين 

 التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

يم المتابعة وتقي

 األداء

 ماتم انجازه

جاه عدم رضا لدى الطالب ت

 الدعم المقدم لهم من الكلية 
 تحسين الدعم 

عمل خطة للدعم المقدم 

لطالب من دعم مالي او 

 معنوي 

 طوال العام

 ادارة الكلية

منسقو معيار 

الطالب 

 والخريجون 

وجود خطة 

 معتمدة للدعم

تم عمل الخطة 

ومفعلة وتم 

عمل لقاءات 

شخصية مع 

 الطالب 

التوجد دراسة لنسب الطالب 

المشاركين فى األنشطة 

 املختلفة

 طوال العام استبيانات وحصر  عمل دراسة احصائية

منسقو معيار 

الطالب 

 والخريجون 

 وادارة الشباب

وجود حصر لنسب 

الطالب المشاركين 

فى األنشطة 

 املختلفة

تم انشاء قواعد 

بيانات لجميع 

جوانب النشاط 

االجتماعى 

 بالكلية



 البحث العلمى واألنشطة العلمية  -80

بحيث تكون متوافقة مع الخطة يوجد بالكلية خطة بحثية يتم تحديثها كل خمس سنوات 

  البحثية للجامعة واإلمكانيات المادية للكلية

ارسالها الى مجالس  وتم 87/4/6083بتاريخ للكلية  6083/6060تحديث الخطة البحثية تم وقد 

األقسام لمراجعتها واجراء التعديالت المقترحة عليها وقد تم نشر الخطة البحثية علي الموقع 

اإللكتروني للكلية وتوزيعها على جميع االقسام. وفي اطار ذلك أيضا قد قامت األقسام باعداد 

م العلمية ومدى الخطط البحثية الخاصة بها وتقع مسئولية ارتباط الخطة البحثية لالقسا

التزام االقسام بتنفيذها وتقييم مستوى نجاحها فى تحقيق األهداف المرجوه علي لجنة 

الدراسات العليا والبحوث بالكلية وتعطى األولوية في توزيع ميزانية البحث العلمي بالكلية 

 والتسجيل للدرجات العلمية في ضوء اتساقها مع الخطة البحثية للكلية والجامعة.

على العلمي على الموقع االلكتروني للكلية. انتاجها العلمية بالكلية تقوم برفعاألقسام  معظم

research gate & goggle scholar   

دول العالم لعمل رسائل  )العدد(إيفاد مجموعة كبيرة من صغار الباحثين الى مختلفيتم  كما

الدكتوراة )وفقا لبرنامج االشراف المشترك التابع إلدارة البعثات فى وزارة التعليم العالى ( وفى 

كما يوجد أيضا هذه الرسائل يتم عمل خطط بحثية مشتركة بين الكلية ومؤسسات علمية دولية.

جامعه طنطا والكثير من المراكز البحثية بجمهورية مصر  –فاقيات تعاون بين كلية طب ات

وقد قامت الكلية بعقد العديد من الندوات  ومركز البحوث(العربيه مثل ) جامعه زويل 

  والمؤتمرات يتم فيها عرض الكثير من األبحاث والتعريف بنتائجها

ر الدولى ومن امثلة تنتهج كلية الطب وجامعة طنطا وسائل متعددة لتحفيز الباحثين على النش

 ذلك:

بالجامعة نظام مالي يحث الباحثين علي نشر انتاجهم العلمي في احدى املجالت يوجد  -

جنية حسب  60000الي  6000الدولية العالمية المتخصصة. وتتراوح قيمة الجائزة بين 

حسب معامل التأثير للمجلة التي نشر بها معامل التأثير للمجلة التي نشر بها البحث 

 عضو هيئة تدريس على جوائز النشر الدولى من الجامعة  61بحث وقد حصل ال

اشتركت الكلية بمشروع قواعد البيانات التى تتيح للباحثين الحصول على النصوص  -

الكاملة لألبحاث من خالل أجهزة حاسب ألى متصلة بشبكة اإلنترنت. وقد تم تغطية 
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الكلية والمستشفيات الجامعية والمدرجات بشبكة أنترنت السلكية كأحد مخرجات 

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد, وبتكلفة اجمالية حوالي نصف مليون جنية 

كترونى لملخصات أبحاث أعضاء هيئة ليتوفر بمكتبة كلية الطب دليل ورقى وآخر إ -

 متاحة على صفحة التدريس وكذا ملخصات ومستخلصات الر 
ً
سائل العلمية وهى أيضا

 المكتبة بالموقع اإللكترونى للكلية 

تقوم الجامعة بعمل دورات للمكتبة الرقمية لكى يتعامل اعضاء هيئة التدريس مع  -

 قواعد البيانات بكفاءة عالية 

تحرص الكلية على إشتراك أعضاء هيئة التدريس بالدورات المرتبطة بتنمية المهارات  -

 ية, مثل جدارة البحث العلمي في المصفوقة الجديدة للتدريب البحث

تنشيط ثقافة المشروعات البحثية التى يتم من خالل ميزانيتها التغلب على بعض  -

 المشكالت المادية للبحث العلمي 

الجامعة التقديرية  جائزة على بقسم طب االطفالاستاذ  محمد الشنشورىحصل أ.د/ -

 6083عام 

تقع مسئولية تمويل البحث العلمى على عاتق الباحثين من اعضاء هيئة التدريس حيث ان 

 ميزانية ضعيفة للبحث العلمى .لذا لجأت الكلية ألساليب غير 
ً
الجامعة تخصص للكلية سنويا

تقليدية فى محاولة لتقليل هذا العجز إذ فتحت باب تقديم الخدمات البحثية من خالل بعض 

أعضاء هيئة التدريس بها لتقديم بعض التحاليل والدورات التدريبية في مقابل  المعامل وخبرات

مادى تعمل من خالله على صيانة األجهزة أول بأول وشراء الكيماويات ومستلزمات التشغيل كما 

أثمر تشجيع الكلية ألعضاء هيئة التدريس للتقدم للحصول على مشروعات بحثية على وجود 

حث العلمي. وفي اطار ذلك حصلت الكلية على عدد من المشروعات مصدر جديد لتمويل الب

 البحثية املحلية 

مثال ذلك قامت الكلية بتنظيم العديد من المؤتمرات ذات الطابع املحلى واإلقليمى والدولى  

الى  87فى الفترة من بعنوان )الجديد فى التعليم الطبى( مؤتمر الكلية االول للتعليم الطبى 

قد حضره نخبه كبيرة من المهتمين بتطوير التعليم الطبى من داخل جمهورية و  68/9/6087
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وتحرص الكلية على حضور أعضاء هيئة مصر العربية والدول العربية ووكثير من دول العالم 

 التدريس والهيئة المعاونة للمؤتمرات املحلية واإلقليمية والدولية.

  انشطة لجنه اخالقيات البحث العلمى

 6084في عام  

 407عدد األبحاث العلمية المقدمة: 

مطابق بعد إستيفاء التعديالت  مطابق البيان

 المطلوبة من المراجعين

 االجمالى مرفوض

 600 0 70 550 ماجستير

 14 8 66 45 دكتواره

 884 0 85 805 بحث علمي

 3 0 0 3 مشروع بحث

 407 8 803 308 اإلجمالي

 

0

100

200

300

400

500

600

ماجستير دكتواره بحث علمي مشروع بحث اإلجمالي

2016انشطة لجنه اخالقيات البحث العلمى في عام  

مطابق مطابق بعد إستيفاء التعديالت المطلوبة من المراجعين مرفوض
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  العلمىانشطة لجنه اخالقيات البحث 

 6087في عام  

 787عدد األبحاث العلمية المقدمة: 

مطابق بعد إستيفاء التعديالت  مطابق البيان

 المطلوبة من المراجعين

 االجمالى مرفوض

 631 0 14 576 ماجستير

 855 0 61 803 دكتواره

 865 8 86 801 بحث علمي

 5 0 6 8 مشروع بحث

 787 8 850 314 اإلجمالي

 

 نقاط القوة

  توجد دورات تدريبية ضمن خطة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسTCFLD  عن

 فية النشر الدولى والحصول على تمويل المشروعات البحثيةية وكالبحث العلمى كتاب

  يس والهيئة المعاونه تمتلك الكلية آلية لرفع الكفاءة البحثية ألعضاء هيئه التدر

 ة في عقد حلقات البحث األسبوعية بكل قسم.وتحسين اإلمكانيات البحثية المتمثل

0
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ماجستير دكتواره بحث علمي مشروع بحث اإلجمالي

2017انشطة لجنه اخالقيات البحث العلمى في عام  

مطابق مطابق بعد إستيفاء التعديالت المطلوبة من المراجعين مرفوض
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  تتفق معظم األنشطة البحثية بالكلية مع أحدث ماتم التوصل اليه فى هذا املجال فى

 جميع التخصصات.

  تتوافق الممارسات البحثيه بالكليه مع احتياجات املجتمع فى مجال التعليم حيث تغطى

والدكتوراه وابحاث الترقى العضاء هيئه أغلب البحوث على مستوى مرحلتى الماجستير 

 التدريس مشكالت صحية حقيقية .

  توجد بالكليه قوائم بيانات لالبحاث المنشورة بواسطه اعضاء هيئه التدريس من أجل

الترقى وقوائم بيانات للدرجات العلميه الممنوحه من الكليه )دبلوم , ماجستير , 

 دكتوراه(.

  البحثى مع الكليات والجامعات االخرى يوجد بروتوكوالت للتعاون 

  أقسام الكلية تبذل جهد كبير فى إستكشاف مناطق األبحاث األكثر شيوعا وتطبيق البحث

 العلمى بها

 بعض أعضاء هيئة التدريس لهم أبحاث منشورة دوليا وأجزاء بكتب مرجعية دولية 

  تبنى الجامعة لفكرة المشروعات التنافسية 

  العلمى بالكلية )مجلة طنطا الطبية(يوجد مجلة طبية للنشر 

 تضم الكلية أعضاء هيئة تدريس حاصلين على جوائز تشجيعية وتقديرية 

  هناك دعم وتحفيز مادى للباحثين وكذلك هناك تحفيز مادى ومعنوى للنشر الدولى على

 مستوى الجامعة

  



 نقاط الضعف وخطة التحسين 

 التوقيت التنفيذآليات  األنشطة  نقاط الضعف
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

عدم توفر الميزانيه 

 الكافيه للبحث العلمى 

االشتراك فى 

مشاريع البحثية 

على مستوى 

الجامعه وعلى 

مستوى 

الجمهورية 

والمستوى 

 العالمى 

متابعه جميع 

المشروعات 

البحثية وكيفية 

 االشتراك بها 

رفع كفاءه أعضاء 

هيئة التدريس 

وتدريبهم على 

االشتراك فى هذه 

 المشروعات 

ادارة  6081

 الكلية

 

زيادة 

المشروعات 

 البحثية بالكلية 

 

  



 الدراسات العليا 88

تبنت الكلية المعايير القياسية للدراسات العليا التى اقترحتها الهيئة القومية لضمان الجودة 

بعد تعديلها لتطابق القطاع الطبى كما تركت لألقسام فرصة  6009واالعتماد بتاريخ فبراير 

إضافة أى معايير عالمية فى مجال التخصص كما قامت األقسام املختلفة بالكلية بتوصيف 

بما يضمن تكامل المقررات فى كل برنامج وتحديد ومقررات الدراسات العليا التى تمنحها برامج 

خطوات الحصول على الدرجة بوضوح مما يشجع الطالب على التسجيل فى الدرجات التى 

 يحتاجها املجتمع وتناسب ميولهم دون القلق من العوائق اإلداريه

كما تستعين الكلية بكبار األساتذه فى التخصصات األكاديمية كمراجعين خارجين لبرامجها وفقا 

للنماذج التى أعدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بما يضمن توافق محتوى 

المقررات الدراسية مع مخرجات التعليم المستهدفة لكل برنامج لتتوافق بدورها مع المعايير 

الكاديمية التى يتبناها القسم لكل برنامج وقد تم عمل مصفوفة توافق المقررات الدراسية مع ا

كما تم ايضا عمل مصفوفه توافق لجميع الوسائل مخرجات التعليم المستهدفة لكل برنامج 

 التعليمية المستهدفه مع مخرجات التعليم المستهدفه من كل برنامج 

ساعة معتمدة(  54فصول دراسية ) 6لحصول على الدبلوم وتتراوح متوسط الفترة الزمنية ل

ساعة  76فصول دراسية ) 1ساعة معتمدة( والدكتوراه  36فصول دراسية )  4والماجستيير 

 ( 6085معتمدة وفقا لالئحة الداخلية لكلية طب طنطا 

بعمل مراجعة وتحديث دورى لالئحة الدراسات العليا كل خمس  تم إتخاذ قرار مجلس كلية 

تحت إشراف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لتحديث الالئحة نوات وتم تشكيل لجنة س

( 6083)تاريخ
ً
 تقريبا

يقوم اعضاء هيئة التدريس بتدريس المقررات التى تتفق مع تخصصاتهم فى البرامج املختلفة 

عضاء هيئة ويتم توزيع األعباء التدريسية بصورة داخلية بما يالئم عدد أ للدراسات العليا

 التدريس بكل قسم

وقد حرصت الكلية على توفير التجهيزات والتسهيالت الالزمة للعملية التعليمية بالدراسات 

العليا بما يسمح لطالب الدراسات العليا المسجلين من خارج الجامعة بالحصول على الخدمة 

وتر ومكان مكيف يتم من مكتبة الكلية , ووفرت فى هذا اإلطار عددا مناسبا من أجهزة الكمبي

ايام اسبوعيا لكل الدراسين. كما وفرت هذه الخدمة  4ساعات يوميا لمدة  1العمل به على مدار 

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمنازل من خالل كلمة سر تتيح هذه الخدمة على مدار 
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ت العليا تعتمد على درجة اليوم طوال أيام االسبوع إذ أن فلسفة وإستراتيجية التدريس بالدراسا

 أكبر من المشاركة والفاعلية واإلعتماد على الذات للطالب الملتحقين بها. 

تعتمد الكلية فى تقويم طالب الدراسات العليا على وسائل متنوعة تشتمل جلسات نقاش 

اختبارات تحريرية وذلك للتأكد من  -تقديم أبحاث وتكليفات  -اختبارات شفوية  -)سمينارات(

تحقق النواتج التعليمية المستهدفة وتقدم أوال بأول تغذية راجعة للطالب عن أدائهم لتصحيح 

ذه الوسائل موثقة من خالل توصيف المقررات والبرامج وموضح بها الهدف من كل مسارهم. وه

تقويم , وهذه التوصيفات معلنه للطالب  مع العلم بان مواعيد االمتحانات محدد سلفا باالئحة ) 

شهرى سبتمبر وفبراير من كل عام ( وال ينفرد أحد االساتذه بمقرر دراس ى فى التدريس او التقويم 

 االقسام على لجان ممتحنين داخلية او داخلية وخارجيه بموجب الالئحة  بل تعتمد

وتعلن جداول اإلمتحانات قبل االمتحان بشهر كامل على األقل وتقبل الكلية أية اقتراحات ترد 

من الطالب بالتعديل لتكون فى مصلحة الطالب وفى إمكان الكلية األخذ بها وذلك لمدة أسبوع من 

ثم يوضع الجدول فى صورته النهائية قبل خمسة عشر يوما من موعد  عرض الجدول األولى

االختبار النهائى علما بأن موعد بداية االمتحانات معلن منذ بداية العام األكاديمى بدليل الطالب 

 .ودليل البرنامج والمقرر 

بنشر يوم من آخر اختبار كما يقوم طالب الدراسات  63كما يتم إعالن النتيجة فى موعد أقصاه 

ئمة الدن . اللجاامن ة لرسالة في مجلة علمیة معتمداحد مستنبط من واعن بحث ما اليقل 

   .جةرلداعلى ل لحصوالك قبل وذ (راه لدكتوالیة فى حالة دومجلة ن تكوأن على )ت للترقیا

ولكى تتأكد الكلية من توافق االمتحانات مع محتوى المقررات وأهدافها ألزمت الكلية االقسام 

 بها   وافاه ادارة الكليةبم
ً
من اسئلة  ما يقيسه كل سؤالبتقارير البرامج والمقررات موضحا

وذلك مرتين كل عام من مخرجات التعلم المستهدفة المذكورة بتوصيف المقرر االمتحانات 

 جامعي .

تتوفر بالكلية قواعد بيانات ورقية تتعلق بأعداد المسجلين والدرجات الممنوحة فى السنوات 

سابقة مما يتيح تحديد الزيادة فى القيد لتخصصات معينة واإلحجام عن أخرى ويؤخذ ذلك ال

كمؤشر لحاجة سوق العمل وتقوم الكلية بتحديث قواعد البيانات عن الدراسات العليا من 

حيث أعداد البرامج وأعداد المستفيدين منها والهدف من كل برنامج وأعداد المتقدمين له من 
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االمر الذي سوف يتيح  MISم معالجة المعلومات االلكترونى بجامعة طنطا  خالل مشروع نظا

 سهولة الحصول على المعلومات واجراء االحصاءات.

قامت الكلية بعمل احصائية للدراسات العليا اتضح منها تزايد معدل التسجيل للدرجات 

العلمية خاصة درجة الماجستير من خارج الجامعة وكان اقبال الطالب شديدا على تخصصات 

أمراض األطفال والقلب والباثولوجيا اإلكلينيكية  واالمراض الجلدية و ذلك تبعا الحتياجات 

لك يوجد عدد من الطالب الوافدين من بلدان عربية شقيقة وقامت الكلية من سوق العمل. وكذ

 خالل وحدة ضمان الجودة بعمل آلية لجذب الطالب الوافدين 

تقوم الكلية باستقصاء رأى الطالب فى برامجها من خالل عدة وسائل ومنها صندوق شكاوى و 

مقرر وبرنامج دراس ي. وتقوم الكلية استبيان لطالب الدراسات العليا )ورقيا والكترونيا( لكل 

باعطاء تغذية راجعة لألقسام لتحسين رضاء طالب الدراسات العليا , ويمكن للطالب التظلم من 

اى امتحان او نتيجة او ممارسة يراها غير عادلة بتظلم موقع باسمه فى خالل اسبوعين من اعالن 

يوجد كما الل اسبوعين كحد اقص ى النتيجه وتم البت فى التظلم واخطار الطالب به رسميا خ

 صناديق للشكاوى والمقترحات لتذليل الصعوبات التى تواجه طالب الدراسات العليا

 هقامت الكلية بمنح عدد كبير من الدرجات العلمية وذلك خالل الخمس سنوات األخير 

 

 6087 جدول عدد الدرجات الممنوحة خالل الخمس سنوات االخيرة حتي
 االعوام

 

 الدرجات 

6085 6086 6083 6084 6087 

 879 604 869 848  886 دبلوم 

 351 668 661 657 509 ماجستير

 856 17 76 37 44 دكتوراه

كما يستدل على مدى حاجة سوق العمل لهذه البرامج من خالل اإلتصال المباشر بالجهات 

المستفيدة من وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة عن طريق عميد الكلية ووكيل الكلية 

للدراسات العليا والبحوث وبمعرفة مجلس الكلية من خالل دعوتهم واإلجتماع بهم فى حفل 
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الدورية التى تعقدها الكلية .وقد تم بناء على ذلك إستحداث بعض الخريجين  والمؤتمرات 

الدرجات العلمية التى يحتاجها سوق العمل مثل طب الطوارىء وجاري العمل علي انشاء قسم 

للتعليم الطبي بالكلية وتم تشكيل لجنة لبحث امكانية تفعيله ويمنح من خالله درجتي الدبلوم 

درجتي الماجستير والدكتوراة في بعض الدرجات مثل  تفعيلتم والماجستير في التعليم الطبي و 

وقد تم استحداث بعض الدبلومات جراحة االطفال وجراحة التجميل وجراحة االوعية الدموية 

المهنية بالكلية مثل دبلومة التغذية ودبلومة طب الجنين وتم اعتماده بمجلس الدرسات العليا 

وتم  وقد تم انشاء درجة دكتوراة التخاطب68/6/6081 بتاريخومجلس الكلية 86/6/6081بتاريخ 

  6081-6-68الموافقة عليها من مجلس الجامعة وارسال الموافقة للحاطة بمجلس الكلية بتاريخ 

 نقاط القوة

  اء وحدة ضمان الجودة ع الثالث من كل شهر يشمل مجلس اعضاجتماع دورى فى االسبو

 للعملية التعليمية بالكلية ( وذلك لبحث اى احتياجات ومتطلبات 

  وجود الئحة دراسات عليا تعمل وفقا للساعات المعتمده 

 يوجد تالئم بين برامج الدراسات العليا وإحتياجات املجتمع 

  تتالئم التخصصات العلمية إلعضاء هيئة التدريس مع األعباء التدريسية والمقررات

 التى يقومون بتدريسها

  يوجد قواعد بيانات ورقية للدراسات العليا ويوجد إتجاه لبناء قواعد إلكترونية

 MISللدراسات العليا بالكلية ضمن مشروع نظم المعلومات بالكلية  

 وقد قامت الكلية بعمل آلية للتوزيع  تلتزم األقسام بتوزيع اإلشراف وفقا للتخصص

 60/9/6087دة بتاريخ العادل لإلشراف بأسام الكلية املختلفة وتم إعتما

  أشهر عن مدى تقدم العمل واإلنجاز بالرسالة  4ألزمت الكلية المشرفين بكتابة تقرير كل

 خالل فترة التسجيل

  ألزمت بنشر االبحاث العلمية المستنبطة من رسائل الماجستير والدكتوراة في املجالت

 العلمية املحلية والعالمية

  جات العلميةالتوجد صعوبات فى إجراءات منح الدر 



  

 وحدة ضمان اجلودة
جامعة طنطا –كلية الطب   

 

 
111 

 



 نقاط الضعف وخطة التحسين 

 مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

 ماتم انجازه

تفعيل المراجعة الخارجية 

 للبرامج

مراجعة برامج 

الدرسات العليا 

بواسطة مراجعين 

 خارجيين

 مخاطبة االقسام لتحديد

 مراجعين خارجيين

التواصل معهم وتفعيل 

 المراجعه 

بداية العام 

 الدراس ي

ادارة الكلية 

 ووحدة الجودة

 واقسام الكلية

 

مراجعة معظم 

برامج الدرسات 

العليا بواسطة 

 مراجعين خارجيين

وجود تقارير 

 المراجعة معتمدة

تم تحديد 

مراجعين 

خارجيين في 

 معظم البرامج 

راي الطالب فى أداء 

المقررات )عدد الطالب غير 

 كافى (

 

اجراء االستبيانات 

وتحليلها والخروج 

بتوصيات تعرض على 

 مجلس الكلية

طبع االستبيانات وتوزيعها 

على الطالب ثم جمعها 

وتحليلها وتوزيع النتائج 

 على االقسام

واضافه استبيانات 

الكترونية للطالب من 

خالل معمل الحاسب االلى 

 بالكلية

 اخر كل فصل

 دراس ي

فريق المعيار 

بوحدة ضمان  

 بالجودة 

 

وجود االستبيانات 

 وتحليلها

والتوصيات 

المقدمة ملجلس 

 الكلية 

تم عمل 

استبيانات وتم 

 تحليلها
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 مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

 ماتم انجازه

تقارير البرامج و المقررات 

 للدراسات العليا

قيام االقسام بعمل 

 التقارير المطلوبة

تقوم وحدة ضمان  -6

الجودة بمراجعة 

 التقارير

انتهاء بعد  

امتحانات 

الدراسات العليا 

 بالكلية

تم عمل التقارير  وجود التقارير االقسام 

لمعظم البرامج 

 و المقررات

تشكيل لجنه للتحديث 

الدورى لالئحة الدراسات 

 العليا) الساعات المعتمدة(

*اجتماعات اللجنه 

*الخروج بصيغة 

مبدئية لالئحة بناًء على 

دراسة سلبيات 

وايجابيات الالئحة 

 الحالية 

*وكيل الكلية  6084 *اجتماعات دورية 

لشئون الدراسات 

 العليا 

*وحدة ضمان 

 الجودة 

*أقسام الكلية 

 املختلفة 

صورة مبدئية 

 لالئحة 

 



 ماتم انجازه

  قرار مجلس كلية بعمل مراجعة وتحديث دورى لالئحة الدراسات العليا كل إتخاذ

خمس سنوات وتم تشكيل لجنة تحت إشراف وكيل الكلية للدراسات العليا 

 والبحوث.

 وجود تالئم بين برامج الدراسات العليا وإحتياجات املجتمع 

  والمقررات تالئم التخصصات العلمية إلعضاء هيئة التدريس مع األعباء التدريسية

 التى يقومون بتدريسها

  يوجد قواعد بيانات ورقية للدراسات العليا ويوجد إتجاه لبناء قواعد إلكترونية

 MISللدراسات العليا بالكلية ضمن مشروع نظم المعلومات بالكلية  

 التزام األقسام بتوزيع اإلشراف وفقا للتخصص 

  م العمل واإلنجاز بالرسالة أشهر عن مدى تقد 4ألزام المشرفين بكتابة تقرير كل

 خالل فترة التسجيل

  :المشاركة املجتمعية وتنمية البيئة 86

 .84/5/6084وقد تم اعتمادها  6083/6060توجد خطة لخدمة املجتمع وتنمية البيئة املحيطة 

يتم عمل برامج توعية ضمن فاعليات القوافل الطبية املختلفة التى تنظمها كلية الطب  لقرى 

حافظة الغربية. وتوجد مساهمات لبعض الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى ومراكز م

برامج خدمة املجتمع وتنمية البيئة املحيطة. ومن أمثلة ذلك مشاركتهم فى القوافل الطبية 

املختلفة وتمثل هذه القوافل أنشطة للطلبة ولكن تتطلب خدمة املجتمع زيادة الوعى بين جميع 

 المدني بأهمية تقديم هذه الخدمات، واحتسابها ضمن نشاط كل عضو.أعضاء املجتمع 

 ومن الممارسات الفعلية التى تمت بتطبيق خطة خدمة املجتمع: 

 ممارسات تنفيذ الخطة:

 جنيه  83توفير التطعيم ضد الفيروسات الكبدية بشكل منتظم بقسم المناطق الحارة ب

الهضمى و االمراض المعدية بقسم طب قامت الجمعية المصرية ألمراض الكبد و الجهاز 

 المناطق الحارة والحميات.

  يقوم قسم طب األطفال بعمل يوم أسبوعيا لمرض ى السكر من األطفال و أسرهم للدعم و

 التوعية.
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  7:3/5/6084تحت عنوان تمصير المعايير الطبية من  6084مؤتمر الكلية لعام 

  88ممارسة طبية افضل تمصير المعايير الدولية تحت عنوان  نحو   6087مؤتمر الكلية لعام 

l 4:9/5/6081من 

  قامت اسرة صناع الحياة  بتنظيم حملة توعية ضد املخدرات بمدخل الكلية 

  االشتراك فى حمالت تبرع بالدم التى تنظمها الجامعة باالشتراك مع بنك الدم  الرئيس وبنك

 الدم االقليمي على مدار العام.

  الة والخدمة العامة بالتعاون مع وحدة اقامت اللجنة الجوSPOT   حمله للتوعية

بمرض السكر واخطارة وكان ذلك بطريقة مبتكرة توضح طريقة االصابة بالمرض 

عند مرض ى السكر  ومقارنتها بالطريقة الطبيعية لعمله   insulinوكيفية عمل ال 

. قامت االسرة ميدان بتنظيم حفل خيرى لصالح اطفال  6084وذلك على هيئة لعبة 

 6084مرض الثالسيميا بوحدة امراض الدم فى يونيه 

  6084قامت لجنة االسر  والرحالت بتنظيم يوم للتوعية ضد مرض السكر فى نوفمبر  . 

 السر والرحالت بتنظيم حفل بحضور اطفال ايتام من دور ايتام مختلفة قامت لجنة ا

 . 6084فى نوفمبر 

  : القوافل الطبية 

  6084قافلة طبية لقرية كفر كال الباب مارس  -

 6084قافلة طبية لقرية الرملية اغسطس  -

 6084قافلة طبية لقرية نجريج نوفمبر  -

 ممارسات خارج إطار الخطة:

  قامت لجنة االسر والرحالت بتنظيم يوم للتعريف بالكتب المسموعة وذلك لنشر

 الثقافة بين المكفوفين وذوى االعاقة غير القادرين على القراءة 

  قامت لجنة االسر والرحالت بتنظيم حملة لجمع ادوية الغراض خيرية ويتضمن ذلك

 استخدام بانر وفاليرز  بمدخل الكلية 
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  الرحالت بتنظيم معرض خيري للمالبس بسكن األطباء الدور قامت لجنة االسر و

 السفلي لعمال الكلية و المستشفي 

  قامت لجنة االسر والرحالت بتنظيم يوم لتجميع االدوية لصالح بنك الشفاء بمدخل

 الكلية 

  قامت أسرة  انسان ايفنت )على خطى الفرقان ( مسابقة طالبية بين احسن صوت

 ا للطلبة في قاعة ابن سيناللقران في الكلية مجان

  قامت اسرة فالش دورة لالسعافات االولية والطوارئ 

  /قامت اسرة انسان بتنظيم ندوة عن الثقة بالنفس بحضور د/ نجالء سرحان ود

 طاهر نصر االستاذ بكلية العلوم 

  قامت لجنة االسر والرحالت بتنظيم معرض خيري للمالبس 

 بروتوكوالت التعاون:

  تعاون بين كلية الطب ،مركز الخدمة العامة "التعليم الطبي المستمر" و  ل بروتوكو

 مديرية الشئون الصحية بالغربية.

  بروتوكول تعاون بين قسم العظام والمعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة 

 : وحدات ذات طابع خاص

  نهال المشدمركز  السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تحت اشراف ا.د /  

 الجمعيات الخدمية:

  االستمرار في جمعية اصدقاء مرض ى الجزام المقامة بقسم الجلدية و التناسلية بتقديم

 المساعدات المادية و العالجية لمرض ى الجزام. 

  االستمرارفي الجمعية المصرية ألمراض الكبد و الجهاز الهضمى و األمراض المعدية

عمل التحاليل الالزمة و شراء بعض العالج الالزم لمرض ى بتقديم المساعدات المالية و 

 الكبد بالغربية.
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  االستمرار في جمعية أصدقاء مرض ى األورام بقسم عالج األورام بتقديم الدعم العالجى

 لمرض ى األورام.

  االستمرار في جمعية اصدقاء مرض ى العيون بتقديم العالج املجانى لمرض ى العيون الغير

 قادرين.

 ر في الجمعية المصرية ألطباء األطفال بتقديم الدعم املجانى لمرض ى األطفال و االستمرا

 اسرتهم و كذلك تدريب صغار االطباء على العالج و التواصل مع باقى الكليات .

  انشاء جمعية طنطا للعلوم الطبية برئاسة ا . د / محمد شرف الدين 

  عبد الرؤوف ابو العزم انشاء الجمعية المصرية للكبد والبيئة برئاسة ا . د / 

وقد أنشأت الكلية بناء على نتائج االستقصاء وحدة إدارية تابعة لوكيل شئون خدمة املجتمع 

وتنمية البيئة يوكل إليها إعداد برامج التوعية املجتمعية، وكذا تنفيذها ومتابعتها وتقويمها، 

ويمارس العاملون بقطاع خدمة والكلية اآلن بصدد توفير الميزانيات الالزمة لعمل هذه الوحدة 

املجتمع وتنمية البيئة اختصاصاتهم طبقا لتوصيف وظيفى محدد، فوكيل الكلية املختص 

بشئون خدمة املجتمع والبيئة يمارس مهامه بالنسبة للوحدة اإلدارية والوحدات ذات الطابع 

 الخاص طبقا للتوصيف الوظيفى لوظيفته المعين لها.

 ة بعمل مؤتمرات سنوية فى مجال تخصصها و تشمل:كما تقوم األقسام اآلتي

 قسم أمراض القلب -

 قسم الصدرية  -

 قسم الروماتيزم وإعادة التأهيل -

 قسم طب المناطق الحارة -

 قسم االمراض النفسية -

 قسم االمراض الجلدية والتناسلية -

 قسم الباطنة العامة  -
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 ة لموظفى تعاقدت كلية الطب مع العديد من الهيئات لتقديم الخدمات العالجي

 هذه الهيئات و يتم تجديد هذه التعاقدات سنويا.

  تقوم الكلية سنويا بتنظيم حفل للخريجين بحضور الدفعة المتخرجة و إدارة

 الكلية واهالى الخريجين و يتم دعوة شخصيات عامة لحضور الحفل 

  التعاون مع إدارة التدريب والتعليم الطبى بوزارة الصحة لتقديم الخدمات

ية والتدريبية ألطباء وزراة الصحة والقطاع الخاص والتامين الصحى فى التعليم

مجاالت التعليم الطبى المستمر بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمات 

والمؤسسة العالمية وجميع الجهات الحكومية واألهلية لرفع كفاءة العاملين 

 باملجال الصحى فى مصر ومن يقبلهم من الجنسيات األخرى.

  مع مراكز تطوير التعليم الطبى فى مصر والخارج لعقد مؤتمرات وندوات  التعاون

وورش عمل وإصدار دوريات تعليمية وتدريبية وكذلك تبادل الخبرات مع جميع 

 الدول لدعم نظام العمل فى مجال تطوير التعليم والتدريب الطبى,

 عليم تقديم المساعدة وإعتماد الجهات األخرى التى تسعى لتقديم أنشطة الت

 والتدريب الطبى المستمر..

وباإلضافة الى األنشطة العلمية و اإلجتماعية والثقافية التى تقوم بها الكلية والمتمثلة فى 

الندوات والمؤتمرات )سواء على المستوى العالمى او املحلى( وورش العمل واللقاءات العلمية 

ت التى تهدف خدمة المرض ى والدورات التدريبية قامت الكلية بإنشاء العديد من الوحدا

 وباألخص الفقراء وخدمة املجتمع والبيئة من أمثلة ذلك:

  وحدة طب وجراحة عيون األطفال لتقديم خدمة دقيقة و متخصصة ، قسم طب

 العيون 

  جمعية أصدقاء مرض ى العيون بالغربية وتقدم أنشطة صحية و عالجية و خدمات

 مرض ى العيون.ثقافية و علمية و كذلك مساعدات إجتماعية ل

  يقوم قسم طب و جراحة العيون بالتعاون مع الجمعيات األهلية بتقديم الخدمة

 الطبية املجانية للمترددين على مستشفى الرمد الجامعى من المرض ى الفقراء.   



  

 وحدة ضمان اجلودة
جامعة طنطا –كلية الطب   

 

 
119 

  جمعية أصدقاء مرض ى األورام، قسم عالج األورام و تهدف الى تقديم العالج املجانى

 جمع التبرعات و المساعدات.لمرض ى السرطان من خالل 

  مركزاإلستشارات الطبية الشرعية. يقوم أعضاء هيئة التدريس بقسم الطب الشرعى

والسموم بتقديم اإلستشارات الطبية الشرعية للمواطنين بأجور رمزية من خالل 

 مركز اإلستشارات الطبية الشرعية .

  الكبد و الجهاز الهضمى. الجمعية المصرية للكبد والبيئة والجمعية المصرية ألمراض

وتقوم هذه الجمعيات باعداد الندوات الدورية والمؤتمرات السنوية لمناقشة 

 ودراسة وحل العديد من المشاكل الصحية التى تهم المواطنين.

   6084قسم االمراض الجلدية والتناسلية باالشتراك مع قسم جراحة التجميل مارس . 

  مؤتمرة السنوى بعنوان صحة الجلد والجمال قسم االمراض الجلدية والتناسلية

 . 6084ديسمبر 

  6084قسم االمراض الجلدية والتناسلية قام بثالث ورش عمل تجميلية ديسمبر . 

  ندوة لمكافحة التدخين بالكلية قام بعا د / الزهراء عبد العظيم و د/ ياسمينه العطار

 . 6087اغسطس 

 ة ضد االمراض التى تنقلها الحشرات قام ندوات المدراس وتدريب االطباء على التوعي

 6084بها قسم الطفيليات 

  6084ندو ة مشتركة مع قسم جراحة التجميل مؤتمر الكلية ديسمبر 

  ندوة بعنوان االلتهاب السحائى لالطفال فى المركز الطبى التخصص ى جمعية الشيخ

 . 6087عبد السالم قسم الميكروبيولوجى مارس 

 6087فودية وكيفية الوقاية منها قسم الميكروبيولوجى مايو ندوة بعنوان الحمى التي . 

  6087مؤتمر سنوى بقسم االمراض المستوطنة مارس 

  6084ورش عمل بقسم جراحة التجميل والجلدية ديسمبر 

 وتستعين األطراف املجتمعية بالخدمات المتخصصة التى تقدمها الكلية ومن أمثلة ذلك 
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  النشاط
ً
القطاعات  الخدمةنوع  العدد سنويا

 المستفيدة

 القرى املجاورة مسح طبى خطة  سنوية للكلية القوافل البيئية

 تدريب خطة  سنوية لكل قسم ندوات

 توعية صحية

 أطباء

 تمريض

 مجتمع مدنى

 أطباء امتياز

 أطباء وزارة الصحة

 مرض ى

التدريب بوحدة ضمان 

 الجودة

 تدريب خطة سنوية 

 

 القيادات

 التدريسأعضاء هيئة 

فنيي المعامل و 

 التمريض

 إداريين

 األطباء  تدريب  التعليم الطبى

 القيادات

 الطلبة 

 اإلمتياز

 الموظفين

 الممرضات

 نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية

 نقاط القوة

  الخدمات الصحية التى تقدمها كلية طب طنطا متماشية مع رسالة الكلية من قوافل

 عالجية بالمستشفيات الجامعية والعيادة الشاملة. وإستشارات طبية وخدمة
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  قطاع البيئة وخدمة املجتمع يشارك فى مؤتمرات لخدمة البيئة على المستوى املحلى

 والدولى.

  غالبية أعضاء هيئة التدريس يعيشون فى محافظة الغربية، وهذا يعطيهم إمكانية

 بط مع الطالب.وسهولة التواجد اليومى وكذا أقامة عالقات أجتماعية وروا

 .مشاركة االطراف املجتمعية في انشطة الكلية 

 .وجود وحدات خاصة بالكلية لإلسهام في خدمة البيئة واملجتمع 

  العديد من أعضاء هيئة التدريس يشغلون مناصب قيادية فى الجمعيات العلمية التابعة

 لتخصصاتهم املختلفة.

 دوات واملحاضرات وحمالت خدمة مجتمعية متميزه من خالل لقوافل الطبية والن

 التوعية وغيرها.

  لوضعها داخل الكلية كولدير مياه  6اقامت اللجنة الجوالة والخدمة العامة بشراء عدد

 لخدمة الطالب

 



 التحسين وخطة الضعف نقاط

 مسئولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ األنشطة  نقاط الضعف
مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

 ماتم انجازه

تأخر بعض االقسام عن 

تقديم الخطة الخمسية 

 للمشاركة املجتمعية

تم مراجعة المعيار 

مع معظم األقسام 

وحثهم على تقديم 

 خطة 

ان يتم تسليم   6102مارس  

المستندات فى 

 الوقت المتوقع

- 

عدم وجود استبيانات 

لقياس الرضا لدى 

االطراف املجتمعية 

 المستفيدة من الخدمات

 لدى بعض األقسام

تم حث منسقى 

المعيار فى االقسام 

املختلف لعمل 

استبيانات لقياس 

 الرضا 

ان يتم تسليم   6102مارس  

المستندات فى 

 الوقت المتوقع

- 

 



 ة( وثيقة االعتماد ) مجلس ادارة وحدة ضمان الجود -
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 ( وثيقة االعتماد ) مجلس الكلية
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