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 16/11/2019تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 اإلستراتيجي التخطيط -1

  دهدا  االستراتيجية ك  آلية املراجعة والتحديث الدورى للرؤية والرسالة والغايات واالاعتماد
 ( 21/11/2018& مجلس كلية  17/11/2018بتاريخ )مجلس ادارة  خمس سنوات

  طنطا جامعه –تقرير عن ما تم انجازه من الخطة التنفيذية )للخطة االستراتيجية كلية الطب 
)مجلس ادارة  2017 لعام الخطة من انجازه تم بما ومقارنته 2018 لعام وذلك(  2015-2020

 (20/12/2018& مجلس كلية  16/12/2018
  من خالل : 2025 – 2021 طنطا جامعة –إعداد الخطة اإلستراتيجية لكلية الطب البدء فى 

   2025 – 2021نطا ط جامعة –تحديث رؤية ورسالة كلية الطب  -

 استبيانات التحلي  البيئى بأقسام الكلية املختلفه  -
 القيادة والحوكمة  -2

  عرض التوصيف الوظيفى للفريق التنفيذى لوحدة ضمان الجودة وفقا لالئحة املوحدة لوحدة
)مجلس ادارة طنطا – طب لكلية الوظيفى التوصيف ضمن وادرجه 2015ضمان الجودة مايو 

 (19/4/2018& مجلس كلية  7/4/2018
 (19/6/2018بتاريخ)مجلس كلية  تحديث الهيك  التنظيمى لكلية الطب 
 ( اعادة اعتماد    & ) وثيقة أخالقيات املهنه لـ )املوظفيين واالداريين & الهيئة التمريض

 وعدم العادلة ضمان اجراءات     &  طنطا جامعه –وثيقة أخالقيات املهنه لكلية الطب 
 التميز وعدم العادلة ضمان اجراءات   &  املعاونه والهيئة التدريس دهيئة أعضاء بين التميز
 كلية –امللكية الفكرية والنشر  حقوق وثيقة( & عليا دراسات – بكالوريوس) الطالب بين

 (21/11/2018& مجلس كلية  17/11/2018بتاريخ )مجلس ادارة  طنطا جامعه – الطب
  االلية الخاصة بالشكاوى واملقترحات الخاصة بطالب البكالوريوس والدراسات اعادة اعتماد

 (21/11/2018& مجلس كلية  17/11/2018بتاريخ )مجلس ادارة  العليا
  تحلي  استبيان تقييم االداء لالستاذ الدكتور عميد الكلية السابق والسادة الوكالء السابقين

 ومدير وحدة ضمان الجودة  واالستاذ أمين الكلية

 ادارة الجودة -3

  7/4/2018بتاريخ )مجلس ادارة  2017 /2016اعتماد التقرير السنوى لكلية الطب للعام الجامعى 
 ( 19/4/2018& مجلس كلية 

  وفقا للخطة التدريبية لكلية الطب 2018الجدول الشهرى للدورات التدريبية لشهر ابري  اعتماد 
 ( 19/4/2018& مجلس كلية  7/4/2018بتاريخ )مجلس ادارة 

  تفعي  زيارات املتابعه الداخلية القسام الكلية 
   املستندات ب الستعداد الكلية للتقدم العادة االعتماد من خالل التعريفعم  خطة عم

وتحديد مسئوليه كال من  )االدارة  طنطا جامعه –املطلوبة إلعادة االعتماد كلية الطب 
 واالقسام ووحده ضمان الجودة ووحدات الكلية املختلفه ( فى دهذا االعتماد 
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 16/11/2019تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

  مجلس  12/5/2018بتاريخ )مجلس ادارة  ية الطبلكل 2018تحديث فريق اعداد الدراسة الذاتية &
 ( 20/5/2018كلية 

  بتاريخ  ( للدورات التدريبية للسادة أعضاء دهيئة التدريس2018)مايو الجدول الشهرى اعتماد
 (20/5/2018& مجلس كلية  12/5/2018)مجلس ادارة 

  بتاريخ )مجلس  التدريس( للدورات التدريبية للسادة أعضاء دهيئة 2018الجدول الشهرى )يوليو
 (18/7/2018& مجلس كلية  14/7/2018ادارة 

  بتاريخ )مجلس ادارة  طنطا جامعه –اعادة اعتماد نظام الجودة الداخلى كلية الطب
 ( 21/11/2018& مجلس كلية  17/11/2018

  بتاريخ )مجلس ادارة  2019-2018تشكي  مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة للعام الجامعى
 (21/11/2018& مجلس كلية  17/11/2018

  تشكي  لجنة املتابعه الداخلية القسام الكلية املختلفه وجدول زيارات املتابعه الداخلية
 2019-2018لوحدة ضمان الجودة 

  2019-2018تحديث سياسات لجذب الطالب الوافدين ملرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا 
 (21/11/2018& مجلس كلية  17/11/2018بتاريخ )مجلس ادارة 

  تحلي  االستبيانات الخاصة بامللتقى التواص  بين كلية الطب واملجتمع املدنى بعنوان
بتاريخ )مجلس  وتفعي  االجراءات التصيحية الخاصه به 2030)املنظومة الصحية ورؤية مصر 

 (21/11/2018& مجلس كلية  17/11/2018ادارة 
 16/2/2019بتاريخ )مجلس ادارة  2018-2017لتقرير السنوى لكلية الطب للعام الجامعى ا  &

 (20/2/2019مجلس كلية 
  تقرير مجمع عن زيارات املتابعه الداخلية ألقسام الكلية املختلفه للعام الجامعى اعداد

2018-2019  

 15/11/2018على تقرير زيارة املتابعه والدعم الفنى من قب  مركز ضمان الجودة بتاريخ  رد 
  جامعة –مقترح تحديث رؤية ورسالة واألدهدا  اإلستراتيجية لوحدة ضمان الجودة كلية الطب 

 من خالل استبيانات خاصه بذلك  طنطا
  فى ضوء االستعداد لزياره من قب  مركز ضمان الجودة بالجامعه االستعداد لزيارة املحاكاه

 17من قب  الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم واالعتماد خالل الفترة من اعادة االعتماد 
  2/2019/ 18الى 

  17تقرير زيارة املحاكاة لكلية الطب في ضوء إستعداد زيارة إعادة اإلعتماد مناقشة &
18/2/2019 

  عة الداخلية ومسئولياتها علي أقسام الكلية معايير إختيار أعضاء فريق لجنة املتاباعتماد
 (21/5/2019& مجلس كلية  18/5/2019بتاريخ )مجلس ادارة  املختلفة

 بتاريخ )مجلس ادارة  2019ة االستمرارية والتحسين للكلية للعام الجامعى اعتماد خط
 (21/5/2019& مجلس كلية  18/5/2019
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 16/11/2019تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

   لكنتروالت كلية الطب فى ضوء استعداد الكلية  2019زيارات املتابعه الداخلية لعام تفعي
 لزيارة اعاده االعتماد

  بتاريخ )مجلس كلية واعتماددها  كلية الطب 2019الدراسة الذاتيه فبراير االنتهاء من
20/2/2019) 

  طنطا جامعه – الطب كلية –تحديث رؤية ورساله واالدهدا  االستراتيجية لوحدة ضمان الجودة 
 (23/10/2019بتاريخ )مجلس كلية  استبيانات رؤية ورساله وحدة ضمان الجودناءً على تحلي  ب

  2018جدول ورش عم  عام  

 اسم ورشة العم  التاريخ موضوع الدورة املتحدثون

 أ.د/ دينا حازم -
 أ.د/ عزة أبو ريا -

عرض ومناقشة خطة تطوير 
 2015/2030التعليم العالى 

 السبت
24/2/2018 

عرض ومناقشة خطة 
تطوير التعليم العالى 

2015/2030  
أ.د/ وكي  الكلية  -

لشئون التعليم 
 والطالب

تطبيق نظام البوكلت 
إلمتحانات األسئلة القصيرة 
وأسئلة اإلختيار من متعدد 

في اإلختبارات التحريرية لنهاية 
العام وتفعي  لجنة التقييم 
الفني إلمتحانات التحريرية 

 لنهاية العام

 األحد
1/4/2018 

االثنين 
2/4/2018 

 الثالثاء
3/4/2018 

األربعاء 
4/4/2018 

 السبت
7/4/2018 

التوعية بنظام  
البوكليت للفرق 

 الدراسية

أ.د/ عزة محمود 
 حسن

التوعية باملعايير القومية 
 NARS 2017االكاديمية 

 ألقسام الكلية املختلفة

االحد 
29/4/2018 

املعايير القومية 
األكاديمية املرجعية من 
الهيئة القومية لضمان 

  2017الجودة واإلعتماد 
 أ.د/أم  حشيش
 أ.د/ وليد سامى
 أ.د/ عزة أبوريه

 competency) التدريب على

based curriculum – 
integrated curriculum – 

professionalism ) 

اليوم األول 
20/5/2018 

البرنامج التدريبى 
للسادة أعضاء دهيئة 

التدريس للتدريب على 
الطرق الحديثة للتعليم 
والتقويم لتطبيق برنامج 

الطب  بكالورريوس 

 أ.د/ خالد مصطفى
 أ.د/ دهشام الطوخى
 أ.د/ عزة أبوريه

 large/small)التدريب على 

group teaching – 
interviewing / consultation 

skills – problem based 
learning) 

اليوم الثانى 
23/5/2018 
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 16/11/2019تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 اسم ورشة العم  التاريخ موضوع الدورة املتحدثون

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

 – MCQs )التدريب على 

OSCE&OSPE – feedback 
and reflection ) 

اليوم الثالث 
27/5/2018 

والجراحة بنظام الخمس 
)النقاط  2+5سنوات 

 املعتمدة(
 

 أ.د/أم  حشيش
 أ.د/ وليد سامى

 البرماوىأ.د/ منال 

 competency) التدريب على

based curriculum – 
integrated curriculum – 

professionalism ) 

اليوم األول 
3/6/2018 

البرنامج التدريبى 
للسادة أعضاء دهيئة 

التدريس للتدريب على 
الطرق الحديثة للتعليم 
والتقويم لتطبيق برنامج 

الطب  بكالورريوس 
والجراحة بنظام الخمس 

)النقاط  2+5وات سن
 املعتمدة(

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

 large/small)التدريب على 

group teaching – 
interviewing / consultation 

skills – problem based 
learning) 

 اليوم الثانى

6/6/2018 

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

 – MCQs )التدريب على 

OSCE&OSPE – feedback 
and reflection ) 

 اليوم الثالث
10/6/2018 

كتابة توصيف مقررات  أ.د/ منال البرماوى
بكالوريوس الطب والجراحة 

 2+5بالنقاط املعتمدة  

 الخميس

12/7/2018 
كتابة توصيف مقرربرنامج  

بكالوريوس الطب 
والجراحة بالنقاط 

 ( 2+5)الجديد  املعتمدة 
 ام  حشيش أ.د/

 أ.د/ عزة أبوريه
 أ.د/ عزة حسن

 competency)التدريب عىل 
based curriculum – 

professionalism – large/small 
group teaching) 

 اليوم األول
21/7/2018 

البرنامج التدريبى 
للسادة أعضاء دهيئة 

التدريس للتدريب على 
الطرق الحديثة للتعليم 
والتقويم لتطبيق برنامج 

الطب  بكالورريوس 
والجراحة بنظام الخمس 

)النقاط  2+5سنوات 
 املعتمدة(

 ام  حشيش أ.د/
 أ.د/ عزة أبوريه

 أ.د/ دهشام الطوخى 

 feedback and)التدريب عىل 
reflection– interviewing/ 

consultation skills – problem 
based learning) 

 اليوم الثانى
22/7/2018 

 وليد سامى أ.د/
 أ.د/ أم  حالوة

 -MCQs)التدريب عىل 
OSCE/OSPE ) 

 اليوم الثالث
25/7/2018 

 وليد سامى أ.د/
 أ.د/ أم  حشيش

 competency )التدريب عىل
based curriculum – 

integrated curriculum ) 

 اليوم األول
28/7/2018 

البرنامج التدريبى 
للسادة أعضاء دهيئة 

التدريس للتدريب على 
الطرق الحديثة للتعليم 

 خالد مصطفى أ.د/
 أ.د/ عزة أبوريه

 large/small group)ريب عىل التد
teaching- interviewing/ 

 اليوم الثانى
30/7/2018 
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 16/11/2019تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 اسم ورشة العم  التاريخ موضوع الدورة املتحدثون

 consultation skills- problem أ.د/ دهشام الطوخى
based learning)  

والتقويم لتطبيق برنامج 
الطب  بكالورريوس 

والجراحة بنظام الخمس 
)النقاط  2+5سنوات 

 املعتمدة(

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

 -MCQsالتدريب عىل (
OSCE/OSPE- feedback and 

reflection )  

 اليوم الثالث
1/8/2018 

 introduction to incision الشركةمندوب 
academy 

السبت  
1/9/2018 

introduction to incision 
academy  
introduction to incision 
academy  

 

 introduction to incision مندوب الشركة
academy 

السبت  
1/9/2018 

تعريف أعضاء الجهاز اإلدارى  أ.د/ محمد جابر
 2+5بالبرنامج الجديد 

 

 اإلثنين
17/9/2018 

البرنامج التعريفى 
 2+5للبرنامج الجديد 
 للجهاز اإلدارى 
 

 أ.د/ أحمد شك  
 ا.د/ منال البرماوى 
 ا.د/ إيمان حسبى 
 ا.د/ وليد سامى

 ا.د/ محمد الهنيدى 
 ا.د/ خلود النوبى 

تعريف أعضاء دهيئة التدريس  
 2+5بالبرنامج الجديد 

 

الثالثاء  
18/9/2018 

البرنامج التعريفى 
 2+5للبرنامج الجديد 

 ألعضاء دهيئة التدريس 
 

أ.د/ أمجد عبد الرؤو  
 فرحات

 أ.د/ أحمد شك 
 أ.د/ وليد سامي

 أ.د/ محمد الهنيدي
 أ.د/ خلود النوبي

تعريف الطالب بالبرنامج الجديد 
5+2 
 

 األربعاء
19/9/2018 

البرنامج التعريفى 
 2+5للبرنامج الجديد 

 الطالب 
 

 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

 السبت
22/9/2018 
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 16/11/2019تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 اسم ورشة العم  التاريخ موضوع الدورة املتحدثون

 أ.د/ محمد الصوا 
 أ.د/ منال البرماوى 

أ.د/ أحمد عبد 
 السالم شك  

 السبت تحديث معايير اإلعتماد
16/10/2018 

اجتماع منسقى برنامج 
امعايير الجودة ملتابعة 

العم  فى تحديث معايير 
 اإلعتماد 

أ.د / عزة محمود 
 حسن

 أ.د/ عزة أبو رية
 أ.م/ جيهان يونس
 أ.د/ دهويدا األتربي 

أ.د/ عصام عبد 
 املنعم 

تسليم مشروع تعزيز وحدات 
 ضمان الجودة فى الكليات

 اإلثنين
22/10/2018 

تسليم مشروع تعزيز 
وحدات ضمان الجودة فى 

 الكليات

 أ.د/ عماد عتمان
 أ.د/ عمرو زعير 
 أ.د/ سحر دهزاع 

أ.د/ عبد املنعم 
 شهاب 

 أ.د/ دهالة مستكلى

املنظومة الصحية ورؤية مصر 
2030 

 الثالثاء
13/11/2018 

لقاء مع أطرا  املجتمع 
 املدنى 

ندوة : املنظومة الصحية 
وذلك  2030ورؤية مصر 
الهيئة بالتعاون مع 

العامة لإلستعالمات 
وإدارة اعالم وسط الدلتا 

 ومركز الني  لالعالم
 أ.د/ أحمد شك  

 أ.د/ إيمان حسبى 
املوقع الرسمى للكلية 
وكيفية تفعي  الصفحات 

 الشخصية 

األحد 
18/11/2018 

ة ورشة عم  البواب
 األلكترونية 

 أ.د/ منال البرماوى 
 أ.د/ مى عاطف  

 أ.د/ خالد مصطفى  
 

 Competencyالتدريب على )

based curriculum  - 
Interviewing skills  

Consultation skills - Large 

group teaching 
Small group teaching 

 اليوم األول 
21/11/2018 

البرنامج التدريبى 
للسادة أعضاء دهيئة 

التدريس للتدريب على 
الطرق الحديثة للتعليم 
والتقويم لتطبيق برنامج 

الطب  بكالورريوس 
والجراحة بنظام الخمس 

 أ.د/ على تركى
 أ.د/ وليد سامى 
 أ.د/ أم  حشيش 

Problem based learning - 
Integrated curriculum- 

Feedback and reflection 

 اليوم الثانى 
22/11/2018 
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 16/11/2019تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 اسم ورشة العم  التاريخ موضوع الدورة املتحدثون

)النقاط  2+5سنوات  
 املعتمدة(

 أ.د/ على تركى
 أ.د/ أم  حالوة 

 أ.د/ حنان سليملن 
 

MCQs/ OSCE 
OSPE / Professionalism 

 اليوم الثالث 
25/11/2018 

 أ.د/ منى الجودهرى
 أ.د/ مى عيسى 

 أ.د/ سحر دهزاع
 أ.د/ فاطمة الديب 
 أ.د/ ريهام عامر  

 

 الثالثاء  على العنف ضد املرأةالقضاء 
27/11/2018 

لقاء مع أطرا  املجتمع 
 املدنى 

ندوة : بمناسبة اليوم 
العاملى للقضاء على 

 العنف ضد املراة

للتوعية عن فيروس سي  أ.د/ حنان سليمان 
 والوقاية منه

 اإلثنين 
3/12/2018 

ندوة للتوعية عن فيروس 
 سي والوقاية منه 

 أ.د/ وليد سامى 
 أ.د/ مى عاطف 
 أ.د/ أم  حشيش 

 integrated التدريب على )

curriculum – 
interviewing/consultation 
skills – feedback and 
reflection ) 

 اليوم األول 
24/12/2018 

البرنامج التدريبى 
للسادة أعضاء دهيئة 

التدريس للتدريب على 
الطرق الحديثة للتعليم 
والتقويم لتطبيق برنامج 

الطب  لورريوس بكا
والجراحة بنظام الخمس 

)النقاط  2+5سنوات 
 املعتمدة(

 أ.د / على تركى 
 أ.د/ إيمان حسبى 

 problem)التدريب على 

based learning – MCQs – 
large/small group teaching 
) 

 اليوم الثانى 
27/12/2018 

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

 OSCE/OSPE)التدريب على 

– professionalism – 
competency based 

curriculum ) 

 اليوم الثالث
29/12/2018 

 أ.د/ منال البرماوى 
 

تعريف الجهاز اإلدارى بالتوصيف 
 الوظيفى 

 األربعاء
26/12/2018 

 التعريف عم  ورشة
 الوظيفى بالتوصيف

  اإلدارى للجهاز
 

  2019جدول ورش عم  عام  

 اسم ورشة العم  التاريخ موضوع الدورة املتحدثون

التعريف بالتوصيف  أ.د/ منال البرماوى 
 الوظيفى 

 األربعاء 
13/2/2019 

الجهاز  –التوصيف الوظيفى 
  اإلدارى 
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 16/11/2019تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 اسم ورشة العم  التاريخ موضوع الدورة املتحدثون

 أ.د/ عمرو زعير  -

 أ.د/ منال البرماوى  -
مناقشة معيار 
الدراسات العليا 
إستعدادا لزيارة 

 املحاكاة 

 السبت
16/2/2019 

 

إجتماع منسقى معيار  
الدراسات العليا من الهيئة 

املعاونة فى ضوء اإلستعداد 
 لزيارة املحاكاة 

التعريف بمعايير  منال البرماوىأ.د/ 
  الجودة 

 األربعاء
13/3/2019 

  التعريف بمعايير الجودة 

إختبار تجريبي  
للمسابقة 
 املعرفية 

تجربة كلية الطب جامعة طنطا  27/2/2019
لإلختبار التجريبى للمسابقة 
املعرفية لطالب املرحلة 

 (1اإلكلينيكية بكليات الطب )
إختبار تجريبي  

للمسابقة 
 املعرفية

تجربة كلية الطب جامعة طنطا  7/3/2019
لإلختبار التجريبى للمسابقة 
املعرفية لطالب املرحلة 

 (1اإلكلينيكية بكليات الطب )
العناصر تحلي   منال البرماوىأ.د/ 

ملقررات الساعات 
 املعتمدة

 الثالثاء 
30/4/2019 

تحلي  العناصر ملقررات الساعات 
 املعتمدة 

املراجعة النهائية  منال البرماوىأ.د/ 
لتوصيفات البرامج 
واملقررات ملرحلة 

 الدراسات العليا

 األربعاء 
8/5/2019 

املراجعة النهائية لتوصيفات 
البرامج واملقررات ملرحلة 

 الدراسات العليا

املراجعة النهائية  منال البرماوىأ.د/ 
لتوصيفات البرامج 
واملقررات ملرحلة 

 الدراسات العليا

 األحد 
12/5/2019 

املراجعة النهائية لتوصيفات 
البرامج واملقررات ملرحلة 

 الدراسات العليا

املراجعة النهائية  منال البرماوىأ.د/ 
لتوصيفات البرامج 

ملرحلة واملقررات 
 الدراسات العليا

 الثالثاء 
14/5/2019 

املراجعة النهائية لتوصيفات 
البرامج واملقررات ملرحلة 

 الدراسات العليا

مناقشة ألمور  أ.د/ أحمدة غنيم 
 الكلية 

 الثالثاء 
11/6/2019 

لقاء مع أ.د/ عميد الكلية مع 
 أعضاء فريق وحدة ضمان الجودة 



 طنطا جامعه –التقرير السنوى ألنشطة وحدة ضمان الجودة كلية الطب  2018-2019
 

10 

 16/11/2019تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 اسم ورشة العم  التاريخ موضوع الدورة املتحدثون

إستعدادا لزيارة 
 اإلعتماد

 األربعاء  item analysis منال البرماوىأ.د/ 
19/6/2019 

مراجعة اإلمتحانات من خالل 
item analysis 

مقررات الدراسات  منال البرماوىأ.د/ 
 العليا

 الثالثاء 
25/6/2019 

عم  تقرير مقررات الدراسات 
 2019العليا للعام الجامعى 

 دورى )فبراير ، إبري (
الدراسات  مقررات منال البرماوىأ.د/ 

 العليا
 األربعاء

26/6/2019 
عم  تقرير مقررات الدراسات 

 2019العليا للعام الجامعى 
 دورى )فبراير ، إبري (

مقررات الدراسات  منال البرماوىأ.د/ 
 العليا

 الخميس
27/6/2019 

عم  تقرير مقررات الدراسات 
 2019العليا للعام الجامعى 

 دورى )فبراير ، إبري (
 الخميس 2+5توصيفات  البرماوىمنال أ.د/ 

18/7/2019 
 2+5توصيفات 

 course) أ.د/ عزة أبو ريا 
specification) 

 األحد
15/9/2019 

 توصيف املقرر
(course specification) 

 أ.د/ وليد سامى
 أ.د/ منال البرماوى 
 أ.د/  إيمان حسبى 
 أ.د/ محمد الهنيدى 
 أ.د/ خلود النوبي 

 TMBP-CP 
Overview  

 Teaching 
Methods 

 Assessment 
methods 

 E- Learning 

 Teaching plain 

 الثالثاء
17/9/2019 

تعريف أعضاء دهيئة التدريس 
  2+5ببرنامج البكالوريوس الجديد 

 ) النقاط املعتمدة (

 أ.د / مجدى السبع
 أ.د / أحمد غنيم
 أ.د / وليد سامى

 أ.د / عزة حسن
 أ.د/ منال البرماوى

 النوبىأ.د/ خلود 
 أ.د/ محمد الهنيدى

 Faculty 
Organization, 
MSBP-CP 
Overview 

 Student Plain 

 Teaching 
Methods 

 Competency 
Based Learning  

 Self-Directed 
Learning 

 األربعاء 
18/9/2019 

تعريف الطالب  ببرنامج 
  2+5البكالوريوس الجديد 
 ) النقاط املعتمدة (
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 16/11/2019تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

 اسم ورشة العم  التاريخ موضوع الدورة املتحدثون

 أ.د / منى زعير
 إيمان حسبىأ.د / 

 أ.د / والء عراقيب
 أ.د / محمد الصوا 

 أ.د/ وليد على محمد

- Assessment 
Policies 

- E- Learning 
- Online English 

Course 
Academic 

Counselling 
- Skills Lab 
- Egyptian 

Knowledge Bank 

 الخميس
19/9/2019 

 ببرنامج  الطالب تعريف
  2+5 الجديد البكالوريوس

 ( املعتمدة النقاط) 
 

 أعضاء دهيئة التدريس -4

  ليات التعام  مع العجز والفائض إلعضاء دهيئة التدريس والهيئة املعاونه آاعادة اعتماد
 (20/12/2018& مجلس كلية  16/12/2018بتاريخ )مجلس ادارة  لكلية الطب

  أعضاء – االكاديمية القيادات) 2020-2017تقرير يوضح ما تم انجازه من الخطة التدريبية اعداد 
بتاريخ )مجلس ادارة  2017 الفترة خالل(  االدارى الجهاز –ة التدريس والهيئة املعاونه دهيئ
 (20/12/2018& مجلس كلية  16/12/2018

 وثيقة تقويم أداء أعضاء دهيئة التدريس والهيئة املعاونه متضمنه اآلتى: اعتماد 

 آلية تقويم االداء  -

 جنة تقييم االداءل -

 مواعيد تقييم االداء  -

 درجات التقييم  -

 التظلمات  -

 ألية الثواب والعقاب -

 معايير اختيار لجنة تقويم االقسام املختلفه  -

 استمارة تقويم االداء -

 (20/12/2018& مجلس كلية  16/12/2018بتاريخ )مجلس ادارة 
 أداء أعضاء موذج تقويم االداء الوظيفى لالطباء االمتياز على ان يدرج ضمن وثيقة تقويم ن

 (20/2/2019& مجلس كلية  16/2/2019بتاريخ )مجلس ادارة  دهيئة التدريس والهيئة املعاونه
 الجهاز اإلدارى -5

  طنطا جامعه –آليات تعظيم االستفادة من املوارد البشرية الخاصة بكلية الطب اعتماد 
 (20/12/2018& مجلس كلية  16/12/2018بتاريخ )مجلس ادارة 

  (16/1/2019بتاريخ )مجلس كلية  العاملين بالكلية اداءوثيقة تقييم اعتماد 
 (20/12/2018& مجلس كلية  16/12/2018بتاريخ )مجلس ادارة  ثيقة ربط الحافز باالنتاجاعتماد و 
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 16/11/2019تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

  طنطا جامعه –ة الطب كلي –تائج استبيانات الرضا الوظيفى ألعضاء الجهاز االدارى ناعتماد 
بتاريخ )مجلس ادارة  االداء ولتحسين التصحيحية االجراءات التخاذ 2018 و 2017 عامى عن
 (20/12/2018& مجلس كلية  16/12/2018

 :واملادية املوارداملالية -6

  2018-2017املوازنه الخاصة بوحدة ضمان الجودة للعام املالى االنتهاء من 
  مجلس كلية  16/2/2019بتاريخ )مجلس ادارة  دلي  االزمات والحد من الكوارثاعتماد &

20/2/2019) 
  التقييم الكمى للمساحات والتجهيزات واالجهزة واملوارد البشرية اعداد واعتمادNORMS 

 (16/1/2019بتاريخ )مجلس كلية 
 بتاريخ )مجلس كلية  خطة الصيانه الخاصة بكلية الطب جامعه طنطا اعداد واعتماد

16/1/2019) 
 البرامج واملقررات  -7

  املعدله من املعايير االكاديمية القياسية القوميه الـاعادة تبنى النسخةNARS  2009نسخة 
بنظام الست سنوات كأساس للمعايير االكاديمية لكلية طب طنطا ملرحلتى البكالوريوس 

 (20/5/2018& مجلس كلية  12/5/2018بتاريخ )مجلس ادارة والدراسات العليا 

  االكاديمية القياسية القوميه الـاعادة تبنى النسخة املعدله من املعاييرNARS  2017نسخة 
بنظام النقاط البكالوريوس  هاالكاديمية لكلية طب طنطا ملرحلكأساس للمعايير 

 (24/3/2018بتاريخ )مجلس كلية  املعتمده
   اعتماد توصيفات مقررات برنامج البكالوريوس الطب والجراحة بالنقاط املعتمدة للفص

& مجلس  14/7/2018بتاريخ )مجلس ادارة  2018/2019للعام الجامعى الدراسى االول والثانى 
 (18/7/2018كلية 

  مصفوفة توافق مخرجات التعلم املستهدفهILOS املعايير االكاديمية القومية  مع
& مجلس  16/2/2019بتاريخ )مجلس ادارة  القياسية ملرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا

 (20/2/2019كلية 
  يوس تعلم املستهدفه ملرحلتى البكالورتوافق طرق التدريس مع مخرجات المصفوفه

 (20/2/2019& مجلس كلية  16/2/2019بتاريخ )مجلس ادارة  والدراسات العليا
  رير برنامج البكالوريوس تقاعتمادProgram Report  بتاريخ )مجلس ادارة  2017/2018للعام الجامعى

 (20/2/2019& مجلس كلية  16/2/2019
  إختيار كال من 

 املنوفيه جامعه –صالح صادق أستاذ الطفيليات كلية الطب  ناالستاذ الدكتور/ جيها -
 املعتمدة النقاط نظامالطب والجراحة ب بكالوريوس لبرنامج خارجي كمراجع
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 16/11/2019تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 

 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

االستاذ الدكتور عزة محمود حسن أستاذ امليكروبيولوجى كلية الطب جامعه طنطا  -
 املعتمدة النقاط نظامالطب والجراحة ب بكالوريوسكمراجع داخلى لبرنامج 

 (21/5/2019& مجلس كلية  18/5/2019بتاريخ )مجلس ادارة 

  للعام  جامعه طنطا -توصيفات برامج البكالوريوس الطب والجراحة بكلية الطب اعتماد
 (21/7/2019بتاريخ )مجلس كلية  2019/2020الجامعى 

  بكالوريوس الطب والجراحة لالعتماد على النحو عرض توصيفات مقررات برامج ومقررات
 التالى:

-2019للعام الجامعى  2005الئحة  1+6توصيف مقررات برنامج بكالوريوس الطب والجراحة  -
2020 

للعام  2+5توصيف مقررات برنامج بكالوريوس الطب والجراحة نظام النقاط املعتمدة  -
 2020-2019الجامعى 

بكالوريوس الطب والجراحة القائم على الجدارات بنظام الساعات توصيفات مقررات برامج  -
 2020-2019للعام الجامعى  1+6&  2+5املعتده 

 للعام( دكتوراه – ماجستير –توصيفات برامج ومقررات مرحلة الدراسات العليا )دبلوم  -
 لالعتماد 2020-2019 الجامعى

 (21/8/2019& مجلس كلية  20/8/2019بتاريخ )مجلس ادارة 
 املعتمدة النقاط الطب والجراحة بنظام بكالوريوسقرير املراجع الداخلى والخارجى لبرنامج ت 

 (21/8/2019& مجلس كلية  20/8/2019بتاريخ )مجلس ادارة لالعتماد  2020-2019للعام الجامعى 
  ماجستير –تقارير املراجعيين الداخليين والخارجيين ملرحلة الدراسات العليا )دبلوم اعتماد – 

بتاريخ )مجلس ادارة  لالعتماد 2020-2019 الجامعى للعام املختلفه الكلية بأقسام( دكتوراه
 (21/8/2019& مجلس كلية  20/8/2019

  2018 الجامعى للعام طنطا جامعه –تقارير مقررات برامج البكالوريوس الطب والجراحة اعتماد-
 :التالى النحو على لالعتماد 2019

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

للعام  2+5تقارير مقررات برنامج بكالورويوس الطب والجراحة نظام النقاط املعتمده  -
  2019-2018الجامعى 

ات تقارير مقررات برامج بكالورويوس الطب والجراحة القائم على الجدارات بنظام الساع -
 2019-2018للعام الجامعى  1+6&  2+5املعتمدة 

 (21/8/2019& مجلس كلية  20/8/2019بتاريخ )مجلس ادارة 
  بتاريخ 5585 رقم الوزارى للقرار وفقا طنطا جامعه–تفعي  قسم التعليم الطبى بكلية الطب 

تم املوافقه على تفعي  القسم على ان يقوم السيد االستاذ الدكتور/وكي  حيث  18/12/2018
الكلية لشئون التعليم والطالب باختيار املكان املناسب للقسم وفتح باب التقدم أمام 
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 20/11/2019تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 

الراغيبين فى املشاركة فى القسم باالنتداب الجزئى او االنتداب  أعضاء دهيئة التدريس
& مجلس  20/8/2019بتاريخ )مجلس ادارة  ة فى القسمالكلى بناءً على الخبرات املطلوب

 (21/8/2019كلية 
  وما تم اتخاذه من  2005والئحة  2+5مصفوفه سد الفجوة بين الئحة النقاط املعتمدة اعتماد

 (23/10/2019بتاريخ )مجلس كلية  اجراءات لسد دهذه الفجوه فى االعوام القادمه
 كلية الطب ملرحلتى البكالوريوس  -الدراسية  لية واجراءات مراجعه البرامج واملقرراتآ

 (16/1/2019بتاريخ )مجلس كلية  والدراسات العليا
  توافق املعايير االكاديمية القياسيةNARS 2017 بتاريخ  مع االدهدا  االستراتيجية لكلية الطب

  (16/1/2019)مجلس كلية 
 التدريس والتعلم  -8

  بتاريخ  واالعتماد للمناقشة طنطا جامعه –مشكالت التدريس والتعلم لكلية الطب اعتماد
  (20/12/2018& مجلس كلية  16/12/2018)مجلس ادارة 

  بتاريخ )مجلس ادارة  طنطا جامعه – الطب لكليةالدروس الخصوصية مواجهه خطة اعتماد
 (20/12/2018& مجلس كلية  16/12/2018

  بتاريخ )مجلس  طنطا جامعه – الطب كلية 2019-2018راتيجية التدريس والتعلم استاعتماد
 (20/12/2018& مجلس كلية  16/12/2018ادارة 

  بتاريخ 5585 رقم الوزارى للقرار وفقا طنطا جامعه–تفعي  قسم التعليم الطبى بكلية الطب 
تم املوافقه على تفعي  القسم على ان يقوم السيد االستاذ الدكتور/وكي  حيث  18/12/2018

والطالب باختيار املكان املناسب للقسم وفتح باب التقدم أمام الكلية لشئون التعليم 
أعضاء دهيئة التدريس الراغيبين فى املشاركة فى القسم باالنتداب الجزئى او االنتداب 

& مجلس  20/8/2019بتاريخ )مجلس ادارة  الكلى بناءً على الخبرات املطلوبة فى القسم
 ( 21/8/2019كلية 

  (16/1/2019بتاريخ )مجلس كلية  االمتحانات والتقويم دلي  ادارةاعتماد وتعميم 
  وثيقة توافق طرق التعليم التقليدية والغير تقليدية بمخرجات التعليم اعداد واعتماد

& بكالوريوس الطب والجراحة  2005املستهدفه لبرنامجى بكالوريوس الطب والجراحة الئحة 
 (20/3/2019بتاريخ )مجلس كلية  النقاط املعتمدة

  قائمة بأساليب التعليم التقليدية والغير تقليدية بأقسام الكلية املختلفة اعداد واعتماد
 (20/3/2019بتاريخ )مجلس كلية طنطا  جامعه – الطب كلية –

 الطالب والخريجون - -9
  مجلس  14/7/2018بتاريخ )مجلس ادارة  2018/2019اعتماد تحديث دلي  االرشاد االكاديمى &

 ( 18/7/2018كلية 
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 البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى -10
  بتاريخ )مجلس  طنطا طنطا جامعه –مدونه االمانه العلمية بكلية الطب اعتماد وتعميم

 (20/12/2018& مجلس كلية  16/12/2018ادارة 
  وثيقة االرتباط بين الخطة البحثية لجامعه طنطا وكلية الطب وأقسام الكلية اعتماد

 (20/2/2019& مجلس كلية  16/2/2019بتاريخ )مجلس ادارة  طنطا املختلفه
 الدراسات العليا  -11

  بتاريخ  2018/2019اعتماد توصيفات البرامج واملقررات ملرحلة الدراسات العليا للعام الجامعى
 (18/7/2018& مجلس كلية  14/7/2018)مجلس ادارة 

  القياسية القوميه الـاعادة تبنى النسخة املعدله من املعايير االكاديميةNARS  2009نسخة 
كأساس للمعايير االكاديمية لكلية طب طنطا ملرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا 

  20/5/2018& مجلس كلية  12/5/2018بتاريخ )مجلس ادارة 
  مصفوفة توافق مخرجات التعلم املستهدفهILOS من املعايير االكاديمية القومية القياسية

NARS  والARS 16/2/2019بتاريخ )مجلس ادارة  ملرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا  &
 (20/2/2019مجلس كلية 

  مصفوفه توافق طرق التدريس مع مخرجات التعلم املستهدفه ملرحلتى البكالورويوس
 (20/2/2019& مجلس كلية  16/2/2019بتاريخ )مجلس ادارة  والدراسات العليا

  مجلس كلية  16/2/2019بتاريخ )مجلس ادارة  2018الدراسات العليا لعام تقارير برامج اعتماد &
20/2/2019) 

  (دكتوراه – ماجستير –تقارير املراجعيين الداخليين والخارجيين ملرحلة الدراسات العليا )دبلوم 
 20/8/2019بتاريخ )مجلس ادارة  لالعتماد 2020-2019 الجامعى للعام املختلفه الكلية بأقسام

 ( 21/8/2019مجلس كلية  &
  كلية الطب ملرحلتى  -لية واجراءات مراجعه البرامج واملقررات الدراسية آاعتماد

 (16/1/2019بتاريخ )مجلس كلية  البكالوريوس والدراسات العليا
 : وتنميةالبيئة املشاركةاملجتمعية -12

 املشاركة قرير ما تم تنفيذة من الخطة الخمسية لخدمة املجتمع وتنمية البيئة ت(
& مجلس كلية  16/2/2019بتاريخ )مجلس ادارة  2018الى عام  2015املجتمعيه ( من عام 

20/2/2 
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 خطط التعزيز والتحسين بناءًا على ما تم تنفيذه 
  تشم  ك  املعايير  2020-2019عم  خطة عم  جديدة للوحدة للعام الجامعى 

   ضم كوادر جديدة لوحدة ضمان الجودة لضمان استمرارية العم 

  تضمين آليه للتعاون مع الكيانات الجديدة التى تخدم جودة العمليه التعليمية بالكلية مث  وحدة
 القياس والتقويم وقسم التعليم الطبى 


