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 اإلستراتيجي التخطيط -1
  عرض الخطة االستراتيجية لكلية طب طنطا على وحدة التخطيط االستراتيجي وتقييم األداء

الجامعة  بجامعة طنطا، حيث تم إعطاء تقرير يفيد ارتباط الخطة االستراتيجية للكلية بخطة
 2017-9-19االستراتيجية بتاريخ 

  جامعه طنطا ليصبحوا على النحو التالى: –تحديث االهداف وغايات كلية الطب 

 الكلية تومنشئا مبانيكمال واستحداث تاس .1
تطوير مبنى املستشفى القديم وذلك من خالل وضع تصور إلنشاء مبنى مستشفى  .2

 الرأسيعلى التوسع  اعتماداجديد على طراز حديث وذلك 
باالحتياجات واملتطلبات الحديثة للسوق العمل مع تدريب  لتفيانشاء ادارات جديدة  .3

 املوارد البشرية لتتناسب مع االدارات املستحدثة تأهيلواعادة 
وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واالرتقاء بمستوى االداء ووضع سياسات  تطوير .4

 لية معتمدة للتحسين والتعزيز بالك

 داري للكليةواال التنظيميتطوير الهيكل  .5

 املهنية وتطبيق املمارسات العادلة وعدم التمييز باألخالقياتااللتزام  .6

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

 طرق التدريس والتقييم للطالب والتعلم وتطوير املتاحة للتعليمتحسين املصادر  .8

 الطبيرفع وتنمية القدرات التنافسية للطالب والخريجين مع تبنى برنامج للتعليم  .9
 املستمر لهم

توسيع وتوثيق العالقات بين كلية طب طنطا والكليات والهيئات املحلية والدولية  .10
يس بعض األطباء للتدريب بها مع إيفاد بمستوى بالطالب والخريجين واعضاء هيئة التدر

  يرتقيمما 

 الخطة البحثية للكلية مع ربطها بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدولة تطوير .11
 دعم انشاء وتطوير منظومة البحث العلمي بالكلية. .12

توثيق شبكة التعاون مع املؤسسات البحثية داخل وخارج البالد مع التعاون مع  .13
ملؤسسات العامة والخاصة باملجتمع املحلى وذلك لتشجيع القطاعات االنتاجية وا

 تخدم املجتمع التياملشروعات البحثية 
تحسين فعالية دور الكلية في خدمة املجتمع من خالل خطة شاملة لخدمة املجتمع  .14

 املجتمعية الحتياجاتوالبيئة مبنية على دراسة 
 ثواستحداجودة عالية لخدمة منطقة وسط الدلتا  ووقائية ذات صحيةتوفير خدمه  .15

وتطوير وحدات ومراكز ذات طابع خاص لتوفير التخصصات النادرة وتقديم خدمة صحية 
 التقنيات العاملية أحدثمع  ومتناغمةمتميزة 
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العمل على التواصل مع القالع الصناعية والهيئات اإلنتاجية والصحية باملحافظة  .16
تخدم املجتمع  التيبعض املشروعات البحثية والتعليمية  والجمعيات األهلية وعرض

 بغرض تمويلها

 20/12/2017بتاريخ  30/9/2017تقرير ملتابعه الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية حتى  اعتماد 

  جامعه  –اعتماد تقرير عن ما تم انجازه من الخطة التنفيذية )للخطة االستراتيجية كلية الطب
 20/12/2017بتاريخ  2017ومقارنته بما تم انجازه من الخطة لعام  2018( وذلك لعام  2020-2015طنطا 

 القيادة والحوكمة  -2

  16/8/2018اعادة اعتماد املعايير االكاديمية لالختيار القيادات االكاديمية بتاريخ  

 وأ.د. منال إبراهيم  26/3/2017بتاريخ  أ.د. عزة محمود حسن تعيين مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية
 2018 / 1/3البرماوي بتاريخ 

  21/11/2018اعادة اعتماد معايير اختيار مدير وحدة ضمان الجودة بتاريخ  

  2017تنفيذ الخطة التدريبية لعام 

 التكلفة املدربون التاريخ الفئة املستهدفة  اسم البرنامج م

1.  Plagiarism  أعضاااء هيئااة التاادريس- 
 الهيئة املعاونه 

 2017ابريل 
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ادارة االزمات   .2
 والكوارث

هيئااااة  –الجهاااااز االدارى 
 التمريض 

  2017فبراير 

 -أعضاااء هيئااة التاادريس  التحليل االحصائى   .3
 الهيئة املعاونه 

 –فبراير  –يناير 
 2017مايو 

4.  International publication  أعضااء  -رؤوساء االقساام
الهيئااة  -هيئااة التاادريس 

 املعاونه

 2018أغسطس 

5.  Item analysis  أعضااء  -رؤوساء االقساام
الهيئااة  -هيئااة التاادريس 

 املعاونه

 2018أغسطس 

التدريب على بنك   .6
 االسئلة 

أعضااء  -رؤوساء االقساام 
الهيئااة  -هيئااة التاادريس 

 املعاونه

 2018يونيه 
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 17/11/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 
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 التكلفة املدربون التاريخ الفئة املستهدفة  اسم البرنامج م

املعايير القياسية   .7
المتحانات مرحلتى 

البكالوريوس 
 والدراسات العليا

أعضااء  -رؤوساء االقساام 
الهيئااة  -هيئااة التاادريس 

 املعاونه

 2018ابريل 

ورش عمل معايير   .8
 االعتماد

أعضااء  -رؤوساء االقساام 
الهيئااة  -هيئااة التاادريس 

 املعاونه

طول العام 
2017 

  2017تنفيذ الخطة التدريبية لعام 

الفئة املستهدفة من  اسم البرنامج م
 اعضاء هيئة التدريس

 التكلفة املدربون التاريخ

1.  Competency based 

curriculum 
أعضاء  -رؤوساء االقسام 
 الهيئة -هيئة التدريس 

 املعاونه
  يوليو -يونيه   -مايو 

2018 
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2.  Integrated curriculum  أعضاء  -رؤوساء االقسام
 الهيئة -هيئة التدريس 

 املعاونه
  يوليو -يونيه   -مايو 

2018 

3.  Large group teaching & 

Small group teaching 
أعضاء  -رؤوساء االقسام 
 الهيئة -هيئة التدريس 

 املعاونه
  يوليو -يونيه   -مايو 

2018 

4.  Interviewing skills & 

Consultation skills 
أعضاء  -رؤوساء االقسام 
 الهيئة -هيئة التدريس 

 املعاونه
  يوليو -يونيه   -مايو 

2018 

5.  Problem based learning  أعضاء  -رؤوساء االقسام
 الهيئة -هيئة التدريس 

 املعاونه
  يوليو -يونيه   -مايو 

2018 

6.  MCQs  يوليو -يونيه   -مايو أعضاء  -رؤوساء االقسام - 
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الفئة املستهدفة من  اسم البرنامج م
 اعضاء هيئة التدريس

 التكلفة املدربون التاريخ

 الهيئة -هيئة التدريس 
 املعاونه

2018أغسطس   

7.  OSCE & OSPE  أعضاء  -رؤوساء االقسام
 الهيئة - هيئة التدريس

 املعاونه

 - يوليو -يونيه   -مايو 
2018أغسطس   

ادارة االزمات   .8
 والكوارث

هيئة  –الجهاز االدارى 
 التمريض 

يوليو  –ابريل  –مارس 
2018 

 الجهاز االدارى  اتخاذ القرار  .9

  2018ديسمبر 
أ.د.منال 
 البرماوى

 الجهاز االدارى  ادارة الوقت   .10

  2018ديسمبر 
أ.د.منال 
 البرماوى

  اجراء استطالع الرأى الخاص بنمط القيادة ودراسة االحتياجات التدريبية واعتماد نتائج االستيبيانات
  16/12/2018بتاريخ 

  اعتماد تقرير عن نتائج استبيانات دراسة االحتياجات التدريبية للقيادات االكاديمية واالدارية– 
التخاذ االجراءات التصحيحية ولتحسين االداء  2018و  2017جامعه طنطا عن عامى  –كلية الطب 

 .بالكلية

  ومجلس الكلية بتاريخ  18/3/2017مجلس ادارة الوحدة بتاريخ  فيللكلية قيم جوهرية معتمدة
19/4/2017 

  21/11/2018اعادة اعتماد الوثائق التالية بتاريخ  

 )املوظفيين واالداريين & الهيئة التمريض (وثيقة أخالقيات املهنه لا  .1

 جامعه طنطا  –وثيقة أخالقيات املهنه لكلية الطب  .2

 اجراءات ضمان العادلة وعدم التميز بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونه  .3

 دراسات عليا(  –اجراءات ضمان العادلة وعدم التميز بين الطالب )بكالوريوس  .4

 جامعه طنطا  –كلية الطب  –وثيقة حقوق امللكية الفكرية والنشر  .5
  21/11/2018اعتماد الهيكل التنظيمى لكلية الطب بتاريخ 

  جامعه طنطا  بعد اجراء التعديالت  –كلية الطب  2019-2018اعتماد تحديث التوصيف التنظيمى
 20/12/2018املطلوبة بتاريخ 
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 شكالت واملقترحات للفئات املعنيه )أعضاء هيئة للمؤسسة أليات خاصه للتعامل مع امل
&  21/11/2018ت العليا ( بتاريخ اطالب البكالوريوس والدراس –التدريس والهيئة املعاونه 

20/12/2018 

 ادارة الجودة -3

  21/11/2018اعتماد تشكيل مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بتاريخ  

  االنتهاء من مشروعات متابعه الخطط التنفيذية التابعه ملركز ضمان الجودةI& II  وتم تسليم
 مخرجات املشاريع 

 اجراء ورش عمل خاصة بتوعيه ونشر ثقافه الجودة لالعوام 

 2017 
 

 م اسم ورشة العمل التاريخ املتحدثون

أ.د.ايهاب صبرى نائب مدير 
مركز ضمان الجودة 

 بالجامعه 

االصدار الثالث ملعايير االعتماد  2/1/2017 االثنين
 والتقرير الذاتيه الدراسة كتابه –

 مركز مع بالعاون السنوى
  بالجامعه الجودة ضمان

1.  

  .2 نظام الفرابى فى الجودة  4/1/2017االربعاء  أ.د.نجالء سرحان
  .3 التحليل االحصائى  15/1/2017االحد  أ.د.ابراهيم كباش

  .4 نظام الفرابى فى الجودة  18/1/2017االربعاء  أ.د.نجالء سرحان
  .5 االزمات والكوارث  6/2/2017االثنين  أ.د.نهال املشد

االحد  أ.د.ابراهيم كباش
 15,13,12/2/2017,االثنين,االربعاء

  .6 التحليل االحصائى 

  .7 االزمات والكوارث  27/2/2017االثنين  أ.د.نهال املشد
 ,االثنين,االربعاءاالحد  أ.د.ابراهيم كباش

26,27/2  &1/3/2017 
  .8 التحليل االحصائى 

  .9 ادارة الجودة   14/3/2017الثالثاء  أ.د.نهال املشد
 االربعاء أ.د.منال ابراهيم البرماوى

5/4/2017 
املعايير القياسية المتحانات  

مرحلتى البكالوريوس 
 والدراسات العليا

10.  

 االربعاء أ.د.شريف شحاته
5/4/2017 

السرقات العلمية واالنتحال 
 العلمى 

Plagiarism 

11.  

  .12 املوارد  22/4/2017السبت  ا.د.عزة محمود حسن
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 م اسم ورشة العمل التاريخ املتحدثون

 االحد ,االثنين,االربعاء أ.د.ابراهيم كباش
10,8,7/5/2017 

  .13 التحليل االحصائى 

  .14 الجهاز االدارى 22/5/2017االثنين  د فاطمه انس الشعرواى 
  .15 الجهاز االدارى 12/6/2017االثنين  د فاطمه انس الشعرواى 

ورشة التدريب على بنك  14/6/2017االربعاء   ا.د/ احمد شكل 
 االسئلة 

16.  

  .17 معيار البحث العلمى  8/7/2017السبت  د/ اميرة عالء الدين 
  .18 ورشة عمل ادارة الجودة  8/8/2017الثالثاء  ا.د/ نهال املشد

 د/ ياسمين العطار
 د/ الزهراء عالم

ورشة عمل املشاركة  15/8/7017الثالثاء 
 املجتمعية

19.  

  .20 ورشة عمل املوارد 21/8/2017االثنين  د/ مروة عوض 
 28 ا.د/ على الديب

 ا.د/ منال هميسه
 د/ محمد حسن 

  .21 الطالب والخريجين  22/8/2017الثالثاء 

ا.د/ احمد عبد الستار 
 االبيارى 

  .22 النشر الدولى  22/8/2017الثالثاء 

  .Item analysis made easy 23 28/8/2017االثنين  ا.د/ محمد حسنين 
ورشة عمل التخطيط  28/8/2017االثنين  ا.د/ عزة ابو رية

 االستراتيجى 
24.  

مجموعة من اعضاء 
 التدريس 

  .25 حرر جسدك من اغالل التدخين  28/8/2017االثنين 

 
2018 

 

 م اسم ورشة العمل التاريخ املتحدثون

 حازمأ.د/ دينا  -
 أ.د/ عزة أبو ريا -

 السبت
24/2/2018 

عرض ومناقشة خطة تطوير التعليم 
  2015/2030العالى 

1.  

أ.د/ وكيل الكلية  -
لشئون التعليم 

 األحد
1/4/2018 

التوعية بنظام البوكليت للفرق  
 الدراسية

2.  
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 م اسم ورشة العمل التاريخ املتحدثون

 2/4/2018االثنين  والطالب
 الثالثاء

3/4/2018 
 4/4/2018األربعاء 

 السبت
7/4/2018 

املعايير القومية األكاديمية املرجعية  29/4/2018االحد  أ.د/ عزة محمود حسن
من الهيئة القومية لضمان الجودة 

  2017واإلعتماد 

3.  

 أ.د/أمل حشيش
 أ.د/ وليد سامى
 أ.د/ عزة أبوريه

البرنامج التدريبى للسادة أعضاء هيئة  20/5/2018اليوم األول 
التدريس للتدريب على الطرق الحديثة 

للتعليم والتقويم لتطبيق برنامج 
الطب والجراحة بنظام  بكالورريوس 

 )النقاط املعتمدة( 2+5الخمس سنوات 

4.  

 أ.د/ خالد مصطفى
 أ.د/ هشام الطوخى

 أ.د/ عزة أبوريه

 23/5/2018اليوم الثانى 

 أ.د/أمل حشيش
 أ.د/ وليد سامى
 أ.د/ أمل حالوة

 27/5/2018اليوم الثالث 

 

 أ.د/أمل حشيش
 أ.د/ وليد سامى

 أ.د/ منال البرماوى

البرنامج التدريبى للسادة أعضاء هيئة  3/6/2018اليوم األول 
التدريس للتدريب على الطرق الحديثة 

للتعليم والتقويم لتطبيق برنامج 
الطب والجراحة بنظام  بكالورريوس 

 )النقاط املعتمدة( 2+5الخمس سنوات 

5.  

 أ.د/ إيمان حسبي 
 أ.د/ مى عاطف 
 أ.د/ على تركى 

 اليوم الثانى

6/6/2018 

 أ.د/خلود النوبى 
 أ.د/ عزة أبوريه
 أ.د/ عزة حسن 

 اليوم الثالث
10/6/2018 

 الخميس أ.د/ منال البرماوى

12/7/2018 
كتابة توصيف مقرربرنامج  بكالوريوس 

الطب والجراحة بالنقاط املعتمدة )الجديد  
6.  
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 17/11/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 
 21/11/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 م اسم ورشة العمل التاريخ املتحدثون

5+2 ) 

 امل حشيش أ.د/
 أ.د/ عزة أبوريه
 أ.د/ عزة حسن

 اليوم األول
21/7/2018 

البرنامج التدريبى للسادة أعضاء هيئة 
التدريس للتدريب على الطرق الحديثة 

للتعليم والتقويم لتطبيق برنامج 
الطب والجراحة بنظام  بكالورريوس 

 )النقاط املعتمدة( 2+5الخمس سنوات 

7.  

 امل حشيش أ.د/
 أ.د/ عزة أبوريه

 أ.د/ هشام الطوخى 

 اليوم الثانى
22/7/2018 

 سامىوليد  أ.د/
 أ.د/ أمل حالوة

 اليوم الثالث
25/7/2018 

 وليد سامى أ.د/
 أ.د/ أمل حشيش

 اليوم األول
28/7/2018 

البرنامج التدريبى للسادة أعضاء هيئة 
التدريس للتدريب على الطرق الحديثة 

للتعليم والتقويم لتطبيق برنامج 
الطب والجراحة بنظام  بكالورريوس 

 )النقاط املعتمدة( 2+5الخمس سنوات 

8.  

 خالد مصطفى أ.د/
 أ.د/ عزة أبوريه

 أ.د/ هشام الطوخى

 اليوم الثانى
30/7/2018 

 امل حشيش أ.د/
 أ.د/ وليد سامى
 أ.د/ خلود النوبى

 اليوم الثالث
1/8/2018 

  introduction to incision academy 1/9/2018السبت   مندوب الشركة

introduction to incision academy  

9.  
  .10 1/9/2018السبت   مندوب الشركة
 اإلثنين أ.د/ محمد جابر

17/9/2018 
 2+5البرنامج التعريفى للبرنامج الجديد 

 للجهاز اإلدارى 
11.  

 أ.د/ أحمد شكل 
 ا.د/ منال البرماوى 
 ا.د/ إيمان حسبى 

 سامىا.د/ وليد 
 ا.د/ محمد الهنيدى 

 ا.د/ خلود النوبى 

 2+5البرنامج التعريفى للبرنامج الجديد  18/9/2018الثالثاء  
 ألعضاء هيئة التدريس 

 

12.  

أ.د/ أمجد عبد الرؤوف 
 فرحات

 األربعاء
19/9/2018 

 2+5البرنامج التعريفى للبرنامج الجديد 
 الطالب 

13.  
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 17/11/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 
 21/11/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 م اسم ورشة العمل التاريخ املتحدثون

 أ.د/ أحمد شكل
 أ.د/ وليد سامي

 أ.د/ محمد الهنيدي
 أ.د/ خلود النوبي

 

 أ.د/ منال البرماوي
 أ.د/ عزة حسن

 أ.د/ إيمان حسبي
 أ.د/ مني زعير

 الخميس
20/9/2018 

 أ.د/ عزة أبو رية
 أ.م/ محمد جابر

 أ.د/ محمد الصواف

 السبت
22/9/2018 

 أ.د/ منال البرماوى 
أ.د/ أحمد عبد السالم 

 شكل 

 السبت
16/10/2018 

اجتماع منسقى برنامج امعايير الجودة 
ملتابعة العمل فى تحديث معايير 

 اإلعتماد 

14.  

 أ.د / عزة محمود حسن
 أ.د/ عزة أبو رية

 أ.م/ جيهان يونس
 أ.د/ هويدا األتربي 

 أ.د/ عصام عبد املنعم 

 اإلثنين
22/10/2018 

تسليم مشروع تعزيز وحدات ضمان 
 الجودة فى الكليات

15.  

 عماد عتمانأ.د/ 
 أ.د/ عمرو زعير 
 أ.د/ سحر هزاع 

 أ.د/ عبد املنعم شهاب 
 أ.د/ هالة مستكلى

 الثالثاء
13/11/2018 

 لقاء مع أطراف املجتمع املدنى 
ندوة : املنظومة الصحية ورؤية مصر 

وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة  2030
لإلستعالمات وإدارة اعالم وسط الدلتا 

 ومركز النيل لالعالم

16.  

 الخميس أ.د/ عزة محمود حسن
15/11/2018 

زيارة املتابعة والدعم الفنى من قبل 
 مركز ضمان الجودة

26.  

 أ.د/ أحمد شكل 
 أ.د/ إيمان حسبى 

  .27 ورشة عمل البوابو األلكترونية  18/11/2018األحد 

 أ.د/ منال البرماوى 
 أ.د/ مى عاطف  

 اليوم األول 
21/11/2018 

البرنامج التدريبى للسادة أعضاء هيئة 
التدريس للتدريب على الطرق الحديثة 

28.  
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 17/11/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 
 21/11/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 م اسم ورشة العمل التاريخ املتحدثون

للتعليم والتقويم لتطبيق برنامج  أ.د/ خالد مصطفى  
الطب والجراحة بنظام  بكالورريوس 

 أ.د/ على تركى )النقاط املعتمدة( 2+5الخمس سنوات 
 أ.د/ وليد سامى 
 أ.د/ أمل حشيش 

 اليوم الثانى 
22/11/2018 

 أ.د/ على تركى
 أ.د/ أمل حالوة 

 أ.د/ حنان سليملن 

 اليوم الثالث 
25/11/2018 

 أ.د/ منى الجوهرى
 أ.د/ مى عيسى 

 أ.د/ سحر هزاع
 أ.د/ فاطمة الديب 

 أ.د/ ريهام عامر  

 الثالثاء 
27/11/2018 

 لقاء مع أطراف املجتمع املدنى 
ندوة : بمناسبة اليووم العاملى للقضاء 

 على العنف ضد املراة

29.  

 اإلثنين  أ.د/ حنان سليمان 
3/12/2018 

ندوة للتوعية عن فيروس سي والوقاية 
 منه 

30.  

 أ.د/ وليد سامى 
 أ.د/ مى عاطف 

 أ.د/ أمل حشيش 

 اليوم األول 
24/12/2018 

البرنامج التدريبى للسادة أعضاء هيئة 
التدريس للتدريب على الطرق الحديثة 

للتعليم والتقويم لتطبيق برنامج 
الطب والجراحة بنظام  بكالورريوس 

 )النقاط املعتمدة( 2+5الخمس سنوات 

31.  

 أ.د / على تركى 
 أ.د/ إيمان حسبى 

 اليوم الثانى 
27/12/2018 

 أ.د/ منال البرماوى 
 أ.د/ خلود النوبى 

 أ.د/ حنان سليمان 

 اليوم الثالث
29/12/2018 

 األربعاء أ.د/ منال البرماوى 
26/12/2018 

ورشة عمل التعريف بالتوصيف الوظيفى 
 للجهاز اإلدارى 

32.  

  2016/2017اعداد التقرير السنوى لعام 

  21/11/2018معتمدة بتاريخ  2018اعداد الدراسة الذاتيه لكلية الطب 

  20/12/2018اعتماد نظام داخلى لوحدة ضمان الجودة وآلية وخطط عمل وحدة ضمان الجودة بتاريخ 

  تشكيل لجنة ملتابعه العمل بالوحدة والدعم الفنى لها فى شوء استعداد الكلية العادة االعتماد
 19/7/2017بتاريخ 
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 17/11/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 
 21/11/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 يم الجودة باالقسام على اجراء زيارات املتابعه الداخلية لالقسام الكلية للتوعيه وترسيخ مفاه
 النحو التالى

 التاريخ القسم م
 27/11/2018الثالثاء التشريح  .1
 الباثولوجى  .2
 الطفيليات  .3
 4/12/2018الثالثاء الفسيولوجى   .4
 الكيمياء الحيوية الطبية   .5
 الهستولوجى  .6

 11/12/2018الثالثاء امليكروبيولوجى  .7

 الفارماكولوجى   .8
 والسموم االكلينيكيةالطب الشرعى   .9

 18/12/2018الثالثاء االنف واالذن والحنجرة  .10

 الصحة العامه   .11
 طب وجراحة العين  .12

 25/12/2018الثالثاء الباطنة العامه   .13

 الباثولوجيا االكلينيكية   .14
  زيارات تسليم مخرجات مشروعات دعم ومتابعه الخطط التنفيذية لوحدة ضمان الجودة الدورة

 من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعه  22/10/2018& الدور الثانيه  27/11/2017االولى بتاريخ 

 دة فى ضوء زيارة املتابعه والدعم الفنى لكلية الطب من قبل مركز ضمان وحدة ضمان لجو
 15/11/2018ة االعتماد بتاريخ الكلية لالعاداستعداد 

  20/12/2018اعداد آلية للمتابعه الداخلية ألقسام الكلية املختلف بتاريخ  

 أعضاء هيئة التدريس  -4
  2017تنفيذ الخطة التدريبية لعام 

 التكلفة املدربون التاريخ الفئة املستهدفة  اسم البرنامج م

9.  Plagiarism  أعضاااء هيئااة التاادريس- 
 الهيئة املعاونه 

 2017ابريل 
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ادارة االزمات   .10
 والكوارث

هيئااااة  –الجهاااااز االدارى 
 التمريض 

  2017فبراير 

 –فبراير  –يناير  -أعضاااء هيئااة التاادريس  التحليل االحصائى   .11
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 17/11/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 
 21/11/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 التكلفة املدربون التاريخ الفئة املستهدفة  اسم البرنامج م

 2017مايو  الهيئة املعاونه 

12.  International publication  أعضااء  -رؤوساء االقساام
الهيئااة  -هيئااة التاادريس 

 املعاونه

 2018أغسطس 

13.  Item analysis  أعضااء  -رؤوساء االقساام
الهيئااة  -هيئااة التاادريس 

 املعاونه

 2018أغسطس 

التدريب على بنك   .14
 االسئلة 

أعضااء  -رؤوساء االقساام 
الهيئااة  -هيئااة التاادريس 

 املعاونه

 2018يونيه 

املعايير القياسية   .15
المتحانات مرحلتى 

البكالوريوس 
 والدراسات العليا

أعضااء  -رؤوساء االقساام 
الهيئااة  -هيئااة التاادريس 

 املعاونه

 2018ابريل 

ورش عمل معايير   .16
 االعتماد

أعضااء  -رؤوساء االقساام 
الهيئااة  -هيئااة التاادريس 

 املعاونه

طول العام 
2017 

  2017تنفيذ الخطة التدريبية لعام 

الفئة املستهدفة من  اسم البرنامج م
 اعضاء هيئة التدريس

 التكلفة املدربون التاريخ

11.  Competency based 

curriculum 
أعضاء  -رؤوساء االقسام 
 الهيئة -هيئة التدريس 

 املعاونه
  يوليو -يونيه   -مايو 

2018 
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12.  Integrated curriculum  أعضاء  -رؤوساء االقسام
 الهيئة -هيئة التدريس 

 املعاونه
  يوليو -يونيه   -مايو 

2018 
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 17/11/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 
 21/11/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

الفئة املستهدفة من  اسم البرنامج م
 اعضاء هيئة التدريس

 التكلفة املدربون التاريخ

13.  Large group teaching & 

Small group teaching 
أعضاء  -رؤوساء االقسام 
 الهيئة -هيئة التدريس 

 املعاونه
  يوليو -يونيه   -مايو 

2018 

14.  Interviewing skills & 

Consultation skills 
أعضاء  -رؤوساء االقسام 
 الهيئة -هيئة التدريس 

 املعاونه
  يوليو -يونيه   -مايو 

2018 

15.  Problem based learning  أعضاء  -رؤوساء االقسام
 الهيئة -هيئة التدريس 

 املعاونه
  يوليو -يونيه   -مايو 

2018 

16.  MCQs  أعضاء  -رؤوساء االقسام
 الهيئة -هيئة التدريس 

 املعاونه

 - يوليو -يونيه   -مايو 
2018أغسطس   

17.  OSCE & OSPE  أعضاء  -رؤوساء االقسام
 الهيئة - هيئة التدريس

 املعاونه

 - يوليو -يونيه   -مايو 
2018أغسطس   

ادارة االزمات   .18
 والكوارث

هيئة  –الجهاز االدارى 
 التمريض 

يوليو  –ابريل  –مارس 
2018 

 الجهاز االدارى  اتخاذ القرار  .19

  2018ديسمبر 
أ.د.منال 
 البرماوى

 الجهاز االدارى  ادارة الوقت   .20

  2018ديسمبر 
أ.د.منال 
 البرماوى

 يتم قياس مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة عن طريق اإلستقصاءات 
  يوجد عدد من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي مهارات تدريبية متعددة في كافية

 املجاالت املعرفية
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 17/11/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 
 21/11/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

  الكثيريوجد ( من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي شهادةTOT املعتمدة الدولية ) كما
يوجد عدد من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي شهادة تدريب املدربين التكميلية 

 والتمهيدية
 ة الشاملةديوجد عدد من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي دبلوم ادارة الجو 

  يوجد عدد من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي شهادات في املراجعة الخارجية 

 تدريسية على السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونه وذلك اعداد توزيع االعباء ال
فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بناءً على الساعات الدراسية املعتمدة على 
الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة والئحة طالب البكالوريوس بنظام 

 2017 /2016دءً من العام الدراسى الساعات املعتمدة كذلك واملنظور العمل بها ب

  اعادة اعتماد آليات الكلية للتعامل مع حاالت العجز والفائض ألعضاء هيئة التدريس
 20/12/2018والهيئة املعاونه بتاريخ 

  القيادات االكاديمية  2020-2017اعتماد تقرير يوضح ما تم انجازه من الخطة التدريبية(– 
بتاريخ  2017الجهاز االدارى ( خالل الفترة  –عاونه أعضاء هيئة التدريس والهيئة امل

20/12/2018  

 :آلية تقويم ) وثيقة تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونه متضمنه اآلتى
ألية  - التظلمات  -درجات التقييم  -مواعيد تقييم االداء  - لجنة تقييم االداء - االداء

 (استمارة تقويم االداء  - معايير اختيار لجنة تقويم االقسام املختلفه  - الثواب والعقاب

 الجهاز اإلدارى -5

 . تم تحديد االحتياجات التدريبيه للقيادات االداريه والعاملين بالكليه 
  الخطه الخاصه بتدريب االداريين والقيادات االداريه معتمدة ومعلنه و مفعلة وموضح بها انواع

 وتاريخها وعدد املتدربيينالدورات التدريبيه 

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

 تم تحديد االليات املستخدمه لتعظيم االستفاده من املوارد البشريه املتاحه 

 دم الرضا باستخدام تم قياس مستوى الرضا الوظيفى للعاملين وتحديد عوامل الرضا وعوامل ع
 االستبيانات 

  20/12/2018تم عمل وثيقة تقيم أداء الجهاز االدارى وتم اعتمادها بتاريخ  

  20/12/2018تم اعتماد وثيقه التعامل مع العجز والفائض للجهاز االدارى بتاريخ  

 :واملادية املوارداملالية -6

 تحسين بعض مرافق الكلية 
 البرامج واملقررات  -7

  تم إعادة اعتماد املعايير املتبناةNARS 2009 12/5/2018من مجلس الكلية في  
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 17/11/2018تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 
 21/11/2018تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 الجديدة  تبنى املعايير تمNARS 2017  ورشة عمل لها  عمل وتم 12/4/2018من مجلس الكلية في
 29/4/2018يوم 

  التعليم الطبي املستمر وتم اعتماده من االكاديمية االمريكية للتعليم الطبي قسمإنشاء 
 18/12/2018بتاريخ  5585بقرار وزارى رقم 

  تمت املوافقة على قيام كلية الطب جامعة طنطا بمنح درجة بكالوريوس الطب والجراحة القائم
 واملالية للبرنامج اإلداريةعلى الجدارات بنظام الساعات املعتمدة، تم اعداد قواعد العمل 

  لتدريب على برنامج البكالوريوس الجديد  2017قامت إدارة الكلية بعمل ورش عمل مكثفة خالل
( تم خاللها Competency-Based Medical Bachelor Program)القائم على الجدارات بنظام الساعات املعتمدة 

 عضو هيئة تدريس  300تدريب 
  بعمل ورش عمل متعددة لطرق انشاء اسئلة االختيار من متعدد  وحدة ضمان الجودةقامت

بنك لألسئلة بالكلية والتي يحتوي  وتم انشاء OSPE، OSCEالصعوبة وامتحانات درجة  فيمتفاوتة 
 سؤال شاملة أسئلة االختيار من متعدد واالسئلة القصيرة ألف 30ما يزيد عن  علىاالن 

  2017اعتماد برنامج ومقررات البكالوريوس الطب والجراحة نظام الست سنوات للعام الجامعي-
 2017-12-20بتاريخ  2018

  اعتماد برنامج ومقررات البكالوريوس الطب والجراحة نظام الست سنوات للطالب املاليزيين للعام
 2017-12-20بتاريخ  2018-2017الجامعي 

  اعتماد برنامج البكالوريوس الطب والجراحة نظام الخمس سنوات بالنقاط املعتمدة للعام
 2018-6-20بتاريخ  2019-2018الجامعي 

 كالوريوس الطب والجراحة نظام الخمس سنوات بالنقاط املعتمدة للعام اعتماد مقررات الب
 2018-7-18بتاريخ  2019-2018الجامعي 

  اعتماد برنامج ومقررات البكالوريوس الطب والجراحة املبني على الجدارات بالساعات املعتمدة
 2018-8-16بتاريخ  2019-2018نظام الخمس سنوات للعام الجامعي  –نظام الست سنوات 

  2005تم تحديد مراجع داخلى وخارجى ملراجعه توصيفات برنامج ومقررات الطب والجراحة  

  مخرجات التعليم املستهدفة(ILOs) لبرنامج البكالوريوس متماشية مع أهدافه وتدعم الرسالة 
 يتم تحقيق جميع مخرجات التعليم املستهدفة من خالل مقرر أو أكثر على األقل 
  الالئحة الداخلية للكلية تتوافق مع طرق تقييم الطالب، هذا وتتنوع طرق التقييم لقياس مخرجات

 .ةواإلكلينيكيالتحريرية والشفوية والعملية  االمتحاناتبين  (ILOs)التعليم املستهدفة 
  يمكن قياسهاILOs بأساليب تقويم محددة في بعض املقررات 
 بعض املقررات فيرضية املعايير األكاديمية مطبقة بصورة م 

 التدريس والتعلم  -8
  20/12/2018معتمدة بتاريخ  والتعلم في بعض املقررات التدريس استراتيجياتلدى الكلية 

  2018/2019جامعه طنطا عن العام الجامعى  –مشكالت التدريس والتعلم لكلية الطب 
  20/12/2018بتاريخ 
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  جامعه  –لكلية الطب  20/12/2018بتاريخ  2019-2018اعتماد خطة الدروس الخصوصية لعام
 طنطا

 يوجد بعض طرق التعلم الذاتي في بعض املقررات 
  سؤال من أقسام الكلية 20000يوجد لدى الكلية بنك أسئلة به عدد كبير من االسئلة تعدى

 البكالوريوسلطالب  املختلفة

  لتصحيح االسئلة االختيار من متعدد وعمل تحليل  اإللكترونييوجد بالكلية جهاز تصحيح
 الالزمةالالزم بعد التصحيح لعرضه على أعضاء هيئة التدريس التخاذ االجراءات التحسينية 

 بناء على هذا التحليل 

 قع توجد مادة تعليمية جيدة لتدريس بعض املقررات حيث توفير الكتب واملراجع وموا
 اإلنترنت  

  يوجد انضباط لدى معظم أعضاء هيئة التدريس والطالب في حضور املحاضرات 
  بعض األقسام العلمية فيتوجد طرق متنوعة في التدريس 
  سنوات الدراسة األكاديمية كافية لتنفيذ برنامج مرحلة البكالوريوس وكذلك برامج مرحلة

 الدراسات العليا
 إضافيالى برنامج  االضطرارسوق العمل مباشرة بدون  في البرامج تؤهل الخريج لالنخراط 

 بعد التخرج
 وجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس املدربين واملؤهلين أكاديميا 
  وجود الكثير من أعضاء هيئه التدريس املشاركين بالتدريس والعمل في معظم الجامعات

 في مصر وخارجها األخرى
 اجهة مشكلة الدروس الخصوصية بتفعيل الالئحة من الكلية بعض اإلجراءات ملو اتخذت

 الذيوحرمان الطالب  واإلكلينيكيةالدروس العملية  فيحيث تسجيل حضور الطالب بدقة 
 تلك الدروس فيتحسن نسبة الحضور  فيساهم  مما %25تتعدى نسبة غيابه 

 تستخدم األقسام بالكلية نظام املمتحنين الخارجيين 
  الدوريات الحديثة الكترونيااملكتبة الرقمية توفر 
  مصادر التعلم بالكلية الستكمالتوجد خطة 

 الطالب والخريجون - -9
 وجود سياسات للتحويل معلنة من خالل اللوائح والقوانين 
  حدوث تطور فى أعداد املتفوفين )حيث توجد زيادة فى الحاصلين على تقدير إمتياز مع مرتبة

 الشرف(
 تبع ودليل اإلرشاد األكاديمى متوفر ومتاح للطالبوجود نظام االرشاد األكاديمى م 
 تطويرالكتاب الجامعى واملراجع املقررة 
 تطوير اساليب التقييم واالمتحان 
 دعم النظم والعمليات االدارية املتعلقة باالنشطة التعليمية 
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  التوسع فى ممارسة انشطة التنمية االنسانية مثل الرياضة الفردية والجماعية والتثقيف
الصحى وسائر األنشطة األخرى كالرحالت وتنظيم املؤتمرات والندوات واللقاءات مع أعالم 

 املجتمع فى مختلف املجاالت
 البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى -10
  توجد خطة لتدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة وتشمل دورات خاصة بالبحث العلمي

حصول املشروعات البحثية من خالل مركز تنمية قدرات أعضاء وكبفية النشر الدولى وكيفية ال
 عن البحث العلمى كتابة  TCFLDهيئة التدريس 

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

 لس االقسام للعام تجميع بيان بالنشاط العلمى ألقسام الكلية املختلفة واعتمادها بمجا
   2018 & 2017الجامعى 

 2020-2015بحثية ة توجد خط  

 كتابة  العلميعن البحث املقررات االختيارية لطالب الدراسات العليا  توجد دورات تدريبية ضمن
 والحصول على تمويل املشروعات البحثية الدوليوكيفية النشر 

  وقوائم  الترقياعضاء هيئه التدريس من أجل  بواسطةاملنشورة  لألبحاثتوجد قوائم بيانات
 دكتوراه(. ماجستير، دبلوم،) الكليةمن  املمنوحة العلميةبيانات للدرجات 

 بعض أعضاء هيئة التدريس لهم أبحاث منشورة دوليا وأجزاء بكتب مرجعية دولية 
 الدراسات العليا  -11
   ودبلومه طب الجنين وتم استحداث بعض الدبلومات املهنية بالكلية مثل دبلومه التغذية

وقد تم انشاء 21/2/2018ومجلس الكلية بتاريخ 14/2/2018اعتماده بمجلس الدراسات العليا بتاريخ 
درجة دكتوراه التخاطب وتم املوافقة عليها من مجلس الجامعة وارسال املوافقة لإلحاطة 

 .2018-2-21بمجلس الكلية بتاريخ 

  اعتماده من االكاديمية االمريكية للتعليم الطبي التعليم الطبي املستمر وتم قسمإنشاء 
 18/12/2018بتاريخ  5585بقرار وزارى رقم 

  بأعداد املسجلين والدرجات املمنوحةورقية تتعلق قواعد بيانات 

 21/11/2018بتاريخ  عمل خطة موثقة ومعتمدة لجذب الطالب الوافدين 

  مج الدراسات العليا التابعة للهيئة القومية تبنى الكلية املعايير القياسية العامة لبرااعادة
  20/5/2018بتاريخ  2009لضمان الجودة واالعتماد والصادر بتاريخ فبراير 

  20/9/2017بتاريخ  اعتمادهآلية للتوزيع العادل لإلشراف بأقسام الكلية املختلفة وتم 

  18/7/2018بتاريخ  2019-2018اعتماد توصيفات البرامج واملقررات للعام الجامعى 

 : وتنميةالبيئة املشاركةاملجتمعية -12

  تقدمها كلية طب طنطا متماشية مع رسالة الكلية من قوافل  التيالخدمات الصحية
 طبية وخدمة عالجية باملستشفيات الجامعية والعيادة الشاملة. واستشارات
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  مؤتمرات لخدمة البيئة على املستوى املحلى  فيقطاع البيئة وخدمة املجتمع يشارك
 .والدولي

 .مشاركة االطراف املجتمعية في انشطة الكلية 

 .وجود وحدات خاصة بالكلية لإلسهام في خدمة البيئة واملجتمع 
  الجمعيات العلمية التابعة  فيالعديد من أعضاء هيئة التدريس يشغلون مناصب قيادية

 لتخصصاتهم املختلفة.

 والندوات واملحاضرات وحمالت التوعية من خالل لقوافل الطبية متميزةية خدمة مجتمع 
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 )مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة(وثيقة االعتماد 
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 )مجلس الكلية(وثيقة االعتماد 
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