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 الدراسة الذاتية 2020 / 2021      جامعة األزهر – كلية  الطب

 كلمة السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ونحن إذ نتقدم بالدراسة الذاتية لكلية طب األزهر التى تستكمل هذا العام العقد السادس من  

تاريخها المشرف وتستمد أيضا التاريخ المشرف من جامعتها التى استكملت القرن العاشر ،  

نفخر بما قدمته من خريجين وعلماء واستكماالً لهذه المسيرة من جهد وتفانى من إدارات 

لية وعمداء أجالء ساهموا فى رفع شأنها على مدار تاريخها حتى استحقت سابقة بالك

، تتقدم الكلية هذا العام لتجديد اإلعتماد من   2017الحصول على اإلعتماد األول فى عام 

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد الموقرة .  

 للكلية وخطتها االستراتيجية . وأود تقديم الشكر لكل من ساهم فى إعداد الدراسة الذاتية 

 آملين من المولي القدير أن يكلل تلك الجهود بالقبول. 

 وفقنا هللا جميعا لمافيه الخير ،،،

 

 عميد الكلية 

ا.د. حسين أبوالغيط 



 

 جامعة األزهر – كلية  الطب – الدراسة الذاتية 2020 / 2021

 رؤية ورسالة الكلية 

 رؤيتنا 

 "أن تصل كلية طب األزهـر بنين بالقاهرة للعالمية فى مجال التعليم الطبى المتميز والبحث العلمى لتقديم خدمة مجتمعية متميزة فى إطار

 ثقافة إسالمية وسطية"

 

 رسالتنا 

صحية متميزة ، مع التطوير المستمر للعملية " تلتزم كلية طب األزهـر بنين بالقاهرة بإعداد أطباء مؤهلين علمياً قادرين على تقديم رعاية 

التعليمية والبحث العلمى المتميز بما يحقق المواصفات العالمية لألطباء لمواجهة المشكالت الصحية المجتمعية بكفاءة واقتدار فى إطار 

 -ثقافة إسالمية وسطية من خالل:

م على الدمج بين العلوم الطبية األساسية و العلوم السريرية  منذ بدء البرنامج تبنى إستراتيجية التعليم التكاملى لمرحلة البكالوريوس القائ  -1

 الدراسى.  

 التميز في مجاالت البحث العلمى الذي يرتبط بالمشكالت الصحية على المستويين القليمى والعالمى.  -2

 األكاديمى.  إتاحة فرص تعليم طبى وبحثى لطلبة الدراسات العليا لإلرتقاء بالمستوى المهنى و -3

تقديم الرعاية الصحية ونشر الوعي الصحي لخدمة المجتمع على المستويين االقليمى والعالمى.  -4



 

 

 

 

 

 رئيس الفريق 

 الكليةعميد  ا.د/ حسين أبو الغيط 1

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ا.د/خيرى عبد الحميد 2

 وكيل الكلية للدراسات العليا  ا.د/محمد عبد العزيز الزيات 3

 مدير وحدة  ضمان الجودة ا.د / فيصل زايد  4

 نائب مدير وحدة الجودة د / أحمد حسن نوح 5

 الجودة مستشار بوحدة ضمان  ا. د/ مصطفى عبد الناصر  6

 األعضاء

 معيار التخطيط اإلستراتيجى د/ محمد عبد العزيز دومة 7

 معيار القيادة والحوكمة د / محمود عزب   8

 معيار إدارة نظم الجودة د / خالد تحسين      9

 معيار الجهاز االدارى د / لطفى شقوير   10

 معيار الموارد المالية د/ حاتم جالل  11

 معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية د/ عبد هللا المالح   12

 

 

 

 

 مدير وحدة ضمان الجودة ا.د/ فيصل زايد    1

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة د / احمد حسن نوح 2

 رئيس قسم الدراسات االسالمية ا.د/ أنس أبو شادى  3

 إستشارى بوحدة ضمان الجودة ا.د/ شاهيناز محمود حسين  4

 مدرس الكيمياء الحيوية الطبية د/ محمد عبدالعزيز محمد دومه 5

 مدرس مساعد الباثولوجيا   د/ محمد زين العابدين 6

 سكرتير وحدة الجودة  أ/ محمد سيد العطار 7

 سكرتيرة وحدة الجودة أ/ هبة شلبى  8

 

  

 فريق إعداد الدراسة الذاتية 

 

 فريق تحرير ومراجعة الدراسة الذاتية

 



 

 

 

 رئيس قسم الصحة العامة  ا.د/ رائد محمد احمد العزب     1

 مدرس الصحة العامة  د / محمد صبحى 2

 مدرس الصحة العامة  د/ مصطفى ربيع  3

 

 

 

 تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة

 الكليةعميد  ا.د/ حسين أبو الغيط 1

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ا.د/خيرى عبد الحميد 2

 وكيل الكلية للدراسات العليا  ا.د/محمد عبد العزيز الزيات 3

 مدير وحدة  ضمان الجودة ا.د / فيصل زايد  4

 نائب مدير وحدة الجودة د / أحمد حسن نوح 5

 التكاملي مدير وحدة التعليم الطبي  ا.د/ وجيه منصور 6

 عضو نقابة أطباء القاهرة  ا.د/ محمد على البرعى  7

 مدير عام الكلية   أ/ خالد عادل عبدالخالق  8

 طبيب أمتياز         عمر السمرى  9

 الفرقة الرابعة   خالد محمد محمد السيد قنديل 10

 أعضاء الوحدة

 عميد الكلية السابق  أ.د / أحمد محمد سليم           1

2 
 أ.د / مصطفى عبد الحميد أبو العينين     

رئيس قسم طب االطوارئ والحاالت الحرجة ومدير وحدة 

 األزمات والكوارث 

3 
 أ.د يسرى رجب

  –أستاذ الروماتيزم والتأهيل ورئيس قسم طب المسنين 

 معيار الجهازاإلدارى

4 
 ياسر حلمىأ.د/ 

أستاذ جراحة التجميل ومدير وحدة األبحاث العلمية  

 والمجالت

 مدير وحدة القياس والتقويم  أ.د/ ناجح مبروك 5

 مدير وحدة التعليم اإللكترونى  أ.د/ أحمد سيد بيومى  6

 مدرس الكيمياء الحيوية الطبية د/ محمد عبدالعزيز دومة 7

 مساعد بقسم الباثولوجيا العامةمدرس  د/ محمد زين العابدين يوسف 8

9 
 د/ أسامة مصطفى عبدالرازق 

معيار التخطيط   –مدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمى 

 األستراتيجى 

 فريق التحليل واإلحصاء للدراسة الذاتية

 تشكيل وحدة ضمان جودة التعليم

 



 

 معيار القيادة والحوكمة –مدرس الصحة العامة  د/ مصطفى محمود ربيع  10

 التدريسمعيار أعضاء هيئة   –معيد الفارماكولوجى  د/ محمد جابر كشكة  11

 معيار الجهاز اإلدارى –مدرس العظام  د/ لطفى محمد على سليمان   12

13 
 د/ حاتم جالل عبدهللا 

معيار الموارد  –مدرس الروماتيزم والتأهيل الطبى 

 المالية والمادية 

14 
 د/ عبدهللا حسن المالح 

معيار المعايير   –مدرس جراحة األوعية الدموية 

 والبرامج التعليميةاألكاديمية 

15 
 د/ أحمد محمود الشريف

معيار البحث   –أستاذ مساعد جراحة المخ واألعصاب 

 العلمى

 معيار المشاركة المجتمعية  –مدرس الطب النفسى  د/ محمد على الشيخ  16

 المستشارين

1 
 أ.د/ مصطفى عبد الناصر على 

ومستشار  رئيس شرف  –أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة 

 الوحدة

2 
 أ.د/ شاهيناز محمود حسين 

  -أستاذ بقسم طب األطفال كلية الطب جامعة األزهر

 مستشارة بوحدة الجودة 

 األطراف المجتمعية 

 أمين نقابة أطباء القاهرة   أ.د/ أسامة عبد الحى  1

 عضو مجلس الشعب أ.د/ ابراهيم جميل محمد عويس  2

 

 

 

 أعضاء الفريق  المقرر / رئيس الفريق  المعيار

 الوظيفة االســــــم  الوظيفة االســــــم 

. التخطيط  1

 اإلستراتيجى 
 أ.د. مصطفى عبد الناصر علي 

أستاذ 

الميكروبيولوجي  

 والمناعة 

 د/ أسامة مصطفى عبدالرازق 
مدرس أمراض الكبد 

 والجهاز الهضمي

مدرس الكيمياء الحيوية  د/ محمد عبدالعزيز محمد دومة

 الطبية

د/ محمد محمود عبدالحليم 

 محمود 

مدرس أمراض الكبد 

 والجهاز الهضمي 

     

 

. القيادة 2

 والحوكمة
 د/ محمود أحمد محمد عزب

مدرس الفسيولوجيا  

 الطبية

مدرس الصحة العامة   د/ مصطفى محمود ربيع 

 وطب المجتمع 

 االطفال مدرس طب  د/ محمد فاروق أحمد

 فرق مسئولى المعايير



 

 مدير عام الكلية   أ/ خالد عادل عبدالرازق

مهندس السالمة   م/شريف السيد عبدالمقصود 

 والصحة المهنية

 

. إدارة الجودة  3

 والتطوير 
 ا.د/ فيصل زايد 

مدير وحدة جودة  

 التعليم

مدرس االمراض  أحمد حسن نوح

 الجلدية والتناسلية

 د/ خالد تحسين جبر 

 

 مدرس الكيمياء الحيوية

 الطبية

 مدرس طب األطفال  د/ محمود محمد عبدالمطلب 

الطالب/ سراقة محمد محمود  

 فندي

 الفرقة الثالثة 

 

أعضاء هيئة  .4

التدريس والهيئة 

 المعاونة

 د/ محمد جابر كشكة 

 

مدرس مساعد 

 الفارماكولوجي

 مدرس الطب الشرعي  د/عصام سعيد محمد عامر 

 

 د/ محمد حامد رشاد    

 

مدرس طب المخ 

 واألعصاب

رئيس قسم شئون   أ/ أحمد رمزي 

 أعضاء هيئة التدريس 

 الفرقة الثالثة  الشافعي حسن الشافعي  الطالب/   

 

. الجهاز 5

 اإلداري 

 

 د/ لطفى محمد على سليمان 

مدرس جراحة  

 العظام

 

 أ.د/ يسرى رجب 

 

 رئيس قسم طب المسنين

مدرس مساعد األمراض  د/ فوزي محمد عبدالفتاح عمر

 الصدرية 

مدرس مساعد جراحة   د/ محمد عبدالعزيز نصر سالم 

 العظام

 مدير عام الكلية   أ/ خالد عادل عبدالرازق

 مسئول الدفاع المدنى أ/ سامح يوسف فتحى

 الفرقة الثانية حامد سعد طعيمةالطالب/ أحمد    

 

. الموارد المالية  6

 والمادية
 د/حاتم جالل عبدهللا 

مدرس الروماتيزم  

 والتأهيل

 مدرس جراحة العظام  د/ عبدالحميد السعيد هندى 

مدرس مساعد  د. محمد حرب 

 الروماتيزم

 الطالب/ عمرو محمد عبدالكريم
 الفرقة الخامسة 

 



 

 مدير الشئون المالية الصياد أ/ محمد 

 
 

. المعايير  7

األكاديمية و  

 البرامج التعليمية

 د/ عبدهللا حسن المالح 
مدرس مساعد 

 جراحة االوعية 

مدرس الكيمياء الحيوية  د/ محمد عبدالعزيز محمد دومة

 الطبية

 مدرس الجراحة العامة  الرحمن صفوتد. عبد 

 مدرس الباطنة العامة د. أحمد فرج 

 الفرقة الثانية الطالب/ محمد جادو

  

. التدريس 8

 والتعلم
 د. محمد زين العابدين يوسف 

مدرس مساعد 

 الباثولوجيا العامة

مدرس طب وجراحة  أحمد الجبار د/ عبدالغنى على 

 العيون 

 مدرس مساعد التشريح د/ محمد خضر مصطفى قنديل

مدرس االمراض  أحمد حسن نوحد. 

 الجلدية والتناسلية

 الفرقة الثالثة  الجرف  الطالب/ عالء عبد هللا   

  

 

. الطالب 9

 والخريجون
 د/ محمد مصطفى عطية

مدرس 

الميكروبيولوجيا  

 والمناعة 

 

مدرس القلب واألوعية  د. عصام أحمد خليل 

 الدموية

مدرس مساعد األنف  د. بهاء الدين السيد أبو زيد

 واألذن

د. أحمد مصطفى أحمد أبو 

 منصورة 

مدرس مساعد األنف 

 واألذن

السيد  الطالب/ خالد محمد محمد 

 قنديل

 مسئول الفرقة الرابعة 

نائب مسئول الفرقة  الطالب/ محمد عبده محمد سالم

 الرابعة 

 الفرقة الثالثة  الطالب/ محمود عادل أبو النجا 

 

 مدير قسم رعاية الشباب أ/ قدرى أمين محمد

 مسئول وحدة الخريجين 

مدير قسم شئون الطالب  أ / أسامة أحمد الحسن 

 والخريجون



 

  

. البحث 10

العلمي األنشطة 

 العلمية

 د/ أحمد محمود الشريف

أستاذ مساعد 

جراحة المخ  

 واألعصاب

 مدرس النساء والتوليد د/ عماد محمد ابراهيم عطالل 

 

مدرس جراحة التجميل   د/ محمد على عبدالعزيز

 والحروق

مدرس مساعد جراحة   د. أحمد العزب أحمد العزب

 األطفال

 الفرقة الثالثة  الطالب/ عبد الرحمن منصور

  

  

. الدراسات  11

 العليا
 أ.د/ محمد عبدالعزيز

وكيل الكلية 

 للدراسات العليا 

التخدير مدرس مساعد  د/ محمد مصلح زبادى 

 والعناية المركزة 

مدرس طب المخ  د/ محمد على سعيد حسن

 واألعصاب

 

مدرس الكيمياء الحيوية  د/ محمد عبدالعزيز محمد دومة

 الطبية

 مدرس األطفال د. أحمد إبراهيم فياض 

مدرس كلينيكال   د. عادل محمود محمد عبده

 باثولوجي 

محمود الطالب/ عبد الرحمن 

 يوسف 

طالب دكتوراه عظام من 

 الخارج

رئيس قسم الدراسات  أ. محمد الشحات

 العليا

  

. المشاركة 12

 المجتمعية 

 وتنمية البيئة 

 د/ السيد بسيونى 
مدرس الجراحة  

 العامة

 الجراحة العامة مدرس  د/ محمد حسن القصير 

 الطب النفسيمدرس  د. محمد الشيخ 

 الفرقة الثالثة  الطالب/ أحمد سامي علوي 

  

  

 



 

 

 كلمة السيد األستاذ الدكتور مدير وحدة ضمان الجودة

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 اإلعتماد األول من قبل الهيئة القومية إمتدادا لما بدأناه منذ عدة سنوات، وبعد حصولنا علي 

 ، وانطالقا من سعينا الدائم نحو تحقيق  ٢٠١٧/  ٤/  ٩لضمان جودة التعليم واإلعتماد بتاريخ 

ويقينا منا أن أول خطوة من خطوات التخطيط للمستقبل هي إعداد   –كلية طب األزهر  –التميز لكليتنا 

 الدراسة الذاتية المحدثة والتي تشمل   دراسة ذاتية حقيقية وواقعية، قمنا بعمل هذه

، لتكون امتدادا للدراسات الذاتية السابقة ولتكون نقطة انطالق جديدة  ٢٠٢١/   ٢٠٢٠العام الدراسي 

نحو آفاق أكثر تميزا للوصول بمستوى خريج كلية طب األزهر إلى المنافسة محليا وإقليميا وعالميا، 

البحث العلمي لتحقيق خدمة مجتمعية متميزة وهو ما أشرنا إلى بعض  وكذلك من أجل االرتقاء بمستوى 

 من جوانبه المضيئة في هذه الدراسة. 

 وكان لزاما علينا أيضا إلتمام هذه الدراسة وإخراجها بالشكل المطلوب أن نعمل جاهدين على 

 نحقق ما  تطوير األداء األكاديمي واإلداري، وأن نستثمر وننمي مواردنا البشرية والمادية كي

 نسعى إليه من تميز لكليتنا وجامعتنا من أجل خدمة وطننا الغالي مصر. 

 مدير وحدة ضمان الجودة

 ا.د. فيصل زايد

 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 كلية طب األزهر:  اسم المؤسسة .1

 كليـــــــــــــــــة :  نوع المؤسسـة •

 إحدي الجامعات المصرية –جامعة األزهر :  اسم الجامعة التابعة لها المؤسسة •

 نوع الجامعــة  : حكوميـــــــــــــة •

 القاهرة -مدينة نصر شارع المخيم  الدائم   –المحافظة : القاهـــــــــــــــــــــرة  :  عنوان المؤسسة .3

 103القرار الجمهوري رقم  1961   تاريخ التأسيس: مايو •

 1964/1965:  تاريخ بدء الدراسة  •

حتى دخول دفعة بداية العام   يتبعها سنة تدريبية للحصول على درجة البكالوريوس  سنوات 6مدة الدراسة :  •

 .2017/2018الدراسى 

من العام الدراسى   إعتبارا. سنوات خمس سنوات، بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة  5مدة الدراسة حاليا  •

يعقبها عامين تدريبين )فترة   2017مارس  29بتاريخ 565طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 2018/2019

 (.اإلمتياز

 مدة الدراسة فى الدراسات العليا: حسب اللوائح المذكورة   •

   اإلنجليزية  –لغة الدراســـة :  العربية  •

 :   القيادة األكاديمية .2

 الدرجة العلمية: أستاذ                                               عميد الكلية: أ.د. حسين أبو الغيط •

 الدرجة العلمية: أستاذ         أ.د. خيرى عبد الحميد :  كيل الكلية لشئون الطالب والخريجينو •

 أ.د. محمد عبد العزيز                        الدرجة العلمية: أستاذ      :  وكيل الكلية للدراسات العليا •

 

 :  بالمؤسسة الموارد البشرية   .4

 مرافق زوجة 318معار، 130،على رأس العمل1280 منهم1726عدد أعضاء هيئة التدريس: إجمالي  •

 %  13.2نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس:  •

 % 18.4مرافقة الزوجة ( إلجمالي أعضاء هيئة التدريس: 318نسبة اإلجازات الخاصة)  •

 مهمة علمية   1أجازه خاًصة و  4على رأس العمل  178منهم 183عدد أعضاء الهيئة المعاونة: إجمالي   •

 %.2.18نسبة اإلجازات الخاصة إلجمالي الهيئة المعاونة : •

 منتدب 67دائم و   79منهم  146عدد أفراد الجهاز الفنى واإلدارى : إجمالى  •

 

 القسم االول: البيانات الوصفية
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 رأس العمل(: توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقًا للدرجة العلمية )من هم على  •

 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس 

الدرجة  

 العلمية

 أستاذ

 متفرغ

 أستاذ
أستاذ 

 مساعد

أستاذ 

 مساعد

 متفرغ

 مدرس

 مدرس

 اإلجمالي متفرغ 
مدرس 

 مساعد
 اإلجمالي معيد

 178 25 153 1280 2 349 16 158 218 537 العدد 

 %100 %14.05 %85.95 %100 %0.156 %27.26 %1.25 %12.34 %17.03 41.9 النسبة

 توزيع أفراد الجهاز الفنى واإلدارى :  •

 العمال  الموظفين 

 دائمين بالكلية   24         موظف دائم   55 •

 منتدب من مستشفى الحسين   7 موظف منتدب من مستشفى الحسين   22 •

 منتدب من مستشفى باب الشعرية    6 موظف منتدب من مستشفى باب الشعرية   21 •

  تكليف من وزارة التضامن لمدة عام   1 •

  من حرس الجامعة   1 •

  اللجنة الطبية المنتدبة من مستشفى باب الشعرية   9 •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1جدول )

 :   األنشطة األكاديمية بالمؤسسة .5

 برامج المرحلة الجامعية األولى : •

 تمنح المؤسسة درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة من خالل عدد برنامج واحد  •

 (1970/  1969دفعه كان أولها فى العام الدراسى )  52تخرج من الكلية  -

 طالب  3979( :  2021/  2020مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسى )  -

 (   115ماليزيين  – 225وافدين  – 3639) مصريين 

 جين فى السنوات الخمس األخيرة:  عدد الخري -

 اإلجمالى 2020 2019 2018 2017 2016 العام الدراسى 

 2646 670 532 567 502 387 العدد 
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برنامج 

 البكالورويوس 

عدد أعضاء هيئة  

 التدريس 

عدد أعضاء  

 الهيئة المعاونة

نسبة أعضاء هيئة  عدد الطالب 

 التدريس للطالب 

أعضاء نسبة 

الهيئة المعاونة 

 للطالب 

برنامج بكالوريويس  

 الطب والجراحة 

1280 178 3979 1 :3.1  1 :22.3 

 

 : توزيع برامج الدبلوم والماجستير والدكتوراة طبقا لألقسام2جدول 

 توزيع برامج الدبلوم 

 الدرجات الممنوحة القسم م

 دبلوم الجراحة  الجراحة العامة  1

 الدموية دبلوم أمراض القلب واألوعية  أمراض القلب واألوعية الدموية 2

 دبلوم التوليد و امراض النساء التوليد و امراض النساء 3

 دبلوم جراحة العظام جراحة العظام 4

 دبلوم طب األطفال  طب األطفال  5

 دبلوم طب وجراحة العيون طب وجراحة العيون 6

 دبلوم االمراض الباطنة الباطنة العامة 7

 التخديردبلوم  التخدير والعناية المركزة 8

9 
 أمراض الكبد والجهاز الهضمى واألمراض المعدية

دبلوم أمراض الكبد والجهاز الهضمى واألمراض 

 المعدية

 دبلوم جراحة أنف وأذن وحنجرة جراحة األنف وأذن والحنجرة 10

 برامج الدراسات العليا :  •

  38برنامج دبلوم وعدد  26من برامج الدراسات العليا منها عدد  104تمنح المؤسسة عدد  -

   2برنامج دكتوراة فى التخصصات المبينة  فى جدول  40برنامج ماجستير وعدد 

طالب منهم عدد   1128( عدد 2021/  2020مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسى )  -

 طالب دكتوراة  150ماجستير وعدد طالب  704طالب دبلوم وعدد  274

 عدد الدرجات التى تم منحها خالل السنوات الخمس األخيرة:   -

 اإلجمالى دكتوراة  ماجستير  دبلوم  العام الدراسى 

2016/2017 141 437 111 689 

2017/2018 200 471 181 852 

2018/2019 67 229 80 376 

2019/2020 301 406 128 835 

2020/2021 274 704 150 1128 

 3880 650 2247 983 اإلجمالى
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 دبلوم األشعة تشخيصية األشعة التشخيصية 11

 الجلدية والتناسليةدبلوم االمراض  االمراض الجلدية والتناسلية 12

 دبلوم الباثولوجيا األكلينيكية الباثولوجيا األكلينيكية 13

 دبلوم طب المخ واألعصاب طب المخ واألعصاب 14

 دبلوم االمراض الصدرية  االمراض الصدرية  15

 دبلوم الروماتيزم والتأهيل الروماتيزم والتأهيل 16

 المسالك البولية دبلوم جراحة  جراحة المسالك البولية  17

 دبلوم الكيمياء الحيوية الطبية الكيمياء الحيوية الطبية 18

19 
 الصحة العامة وطب المجتمع والصناعات

 دبلوم الصحة العامة وطب المجتمع

 دبلوم الصحة المهنية وطب الصناعات

20 
 الطب شرعى والسموم االكلينيكية

 دبلوم الطب شرعى و السموم 

 االكلينيكية دبلوم السموم 

 دبلوم االحياء الدقيقة )الميكروبيولوجيا والمناعة( االحياء الدقيقة )الميكروبيولوجيا والمناعة( 21

 دبلوم علم االمراض )الباتوجيا العامة(  علم االمراض )الباتوجيا العامة( 22

 دبلوم الطفيليات  الطفيليات  23

 صحة المسنين وعلوم االعمار دبلوم طب و طب و صحة المسنين وعلوم االعمار 24

 توزيع برامج الماجستير 

 الدرجات الممنوحة القسم م

 ماجستير الجراحة الجراحة العامة  1

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية أمراض القلب واألوعية الدموية 2

 ماجستير التوليد و امراض النساء  التوليد و امراض النساء 3

 ماجستير جراحة العظام العظامجراحة  4

 ماجستير طب األطفال  طب األطفال  5

 ماجستير طب وجراحة العيون طب وجراحة العيون 6

 ماجستير الباطنة العامة  الباطنة العامة 7

8 
 التخدير والعناية المركزة

 ماجستير التخدير والعناية المركزة

 ماجستير عالج االلم 

9 
 الهضمى واألمراض المعديةأمراض الكبد والجهاز 

ماجستير أمراض الكبد والجهاز الهضمى واألمراض 

 المعدية
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 ماجستير جراحة أنف وأذن وحنجرة جراحة األنف وأذن والحنجرة 10

 ماجستير األشعة تشخيصية  األشعة التشخيصية 11

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية االمراض الجلدية والتناسلية 12

 ماجستير الباثولوجيا األكلينيكية  الباثولوجيا األكلينيكية 13

 ماجستير جراحة المخ واألعصاب جراحة المخ واألعصاب  14

 ماجستير طب المخ واألعصاب طب المخ واألعصاب 15

 ماجستير االمراض الصدرية  االمراض الصدرية  16

 ماجستير التشريح  التشريح 17

 ماجستير الروماتيزم والتأهيل  والتأهيلالروماتيزم  18

 ماجستير جراحة المسالك البولية جراحة المسالك البولية  19

 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية الكيمياء الحيوية الطبية 20

21 
 الصحة العامة وطب المجتمع والصناعات

 ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع 

 الصناعاتماجستير الصحة المهنية وطب 

22 
 الطب شرعى والسموم االكلينيكية

 ماجستير الطب شرعى و السموم 

 ماجستير السموم االكلينيكية 

 ماجستير علم وظائف األعضاء)الفسيولوجى (  علم وظائف األعضاء)الفسيولوجى ( 23

 ماجستير عالج االورام والطب النووى  عالج االورام والطب النووى 24

 ماجستير االحياء الدقيقة )الميكروبيولوجيا والمناعة( الدقيقة )الميكروبيولوجيا والمناعة(االحياء  25

 ماجستير علم االمراض )الباتوجيا العامة( علم االمراض )الباتوجيا العامة( 26

 ماجستير الطفيليات  الطفيليات  27

 )الهستولوجيا( ماجستير علم االنسجة  علم االنسجة )الهستولوجيا(  28

 ماجستير علم االدوية )الفارماكولوجيا(  علم االدوية )الفارماكولوجيا( 29

 ماجستير وحدة طب السمع و األتزان  وحدة طب السمع و األتزان  30

 ماجستير جراحة التجميل والحروق جراحة التجميل والحروق 31

 ماجستير جراحة األطفال جراحة األطفال  32

 ماجستير جراحة االوعية الدموية االوعية الدمويةجراحة  33

 ماجستير طب و صحة المسنين وعلوم االعمار  طب و صحة المسنين وعلوم االعمار 34

 ماجستير طب الطوارئ و الحاالت الحرجة  طب الطوارئ و الحاالت الحرجة 35
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 توزيع برامج الدكتوراة 

 الدرجات الممنوحة القسم م

 دكتوراة الجراحة  العامة الجراحة  1

 دكتوراة أمراض القلب واألوعية الدموية أمراض القلب واألوعية الدموية 2

 دكتوراة التوليد و امراض النساء التوليد و امراض النساء 3

 دكتوراة جراحة العظام  جراحة العظام 4

 دكتوراة طب األطفال طب األطفال  5

 وجراحة العيوندكتوراة طب  طب وجراحة العيون 6

 دكتوراة الباطنة العامة الباطنة العامة 7

 دكتوراة التخدير والعناية المركزة  التخدير والعناية المركزة 8

9 
 أمراض الكبد والجهاز الهضمى واألمراض المعدية

دكتوراة أمراض الكبد والجهاز الهضمى واألمراض 

 المعدية

 دكتوراة جراحة أنف وأذن وحنجرة جراحة األنف وأذن والحنجرة 10

 دكتوراة األشعة تشخيصية األشعة التشخيصية 11

 دكتوراة االمراض الجلدية والتناسلية االمراض الجلدية والتناسلية 12

 دكتوراة الباثولوجيا األكلينيكية الباثولوجيا األكلينيكية 13

 واألعصاب دكتوراة جراحة المخ  جراحة المخ واألعصاب  14

 دكتوراة طب المخ واألعصاب طب المخ واألعصاب 15

 دكتوراة االمراض الصدرية  االمراض الصدرية  16

 دكتوراة التشريح التشريح 17

 دكتوراة الروماتيزم والتأهيل  الروماتيزم والتأهيل 18

 دكتوراة جراحة المسالك البولية  جراحة المسالك البولية  19

 دكتوراة الكيمياء الحيوية الطبية  الحيوية الطبيةالكيمياء  20

21 
 الصحة العامة وطب المجتمع والصناعات

 دكتوراة الصحة العامة وطب المجتمع 

 دكتوراة الصحة المهنية وطب الصناعات

22 
 الطب شرعى والسموم االكلينيكية

 دكتوراة الطب شرعى و السموم

 دكتوراة السموم االكلينيكية

 دكتوراة علم وظائف األعضاء)الفسيولوجى (  وظائف األعضاء)الفسيولوجى (علم  23
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 دكتوراة عالج االورام والطب النووى عالج االورام والطب النووى 24

 دكتوراة االحياء الدقيقة )الميكروبيولوجيا والمناعة(  االحياء الدقيقة )الميكروبيولوجيا والمناعة( 25

 دكتوراة علم االمراض )الباتوجيا العامة( )الباتوجيا العامة(علم االمراض  26

 دكتوراة الطفيليات  الطفيليات  27

 دكتوراة علم االنسجة )الهستولوجيا(  علم االنسجة )الهستولوجيا(  28

 دكتوراة علم االدوية )الفارماكولوجيا(  علم االدوية )الفارماكولوجيا( 29

 دكتوراة وحدة طب السمع و األتزان  األتزان وحدة طب السمع و  30

 دكتوراة جراحة التجميل والحروق جراحة التجميل والحروق 31

 دكتوراة جراحة القلب والصدر  جراحة القلب والصدر  32

 دكتوراة االمراض النفسية  الطب النفسى 33

 دكتوراة جراحة األطفال جراحة األطفال  34

 دكتوراة جراحة االوعية الدموية  الدمويةجراحة االوعية  35

 دكتوراة طب و صحة المسنين وعلوم االعمار  طب و صحة المسنين وعلوم االعمار 36
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 مؤشرات التقييم

مستوف   مستوف  المؤشر م

 جزئيا 

غير 

 مستوف 

   √ رؤية ورسالة الكلية معتمدتان ومعلنتان وشارك فى وضعهما االطراف المعنية 1

رسالة الكلية واضحة وتعكس دورها التعليمى والبحثى و مسؤليتها المجتمعية وتسهم كال من   2

 الرؤية والرسالة فى تحقيق رؤية ورسالة الجامعة 

√   

   √ الخطة االستراتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر، وتتسق مع استراتيجية الجامعة  3

التحليل البيئى للمؤسسة شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فية جميع االطراف المعنية   4

وتعددت الوسائل المستخدمة فى اجرائة بما يضمن مالئمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة 

 المستهدفة

√   

معلنة و واضحة الصياغة و مبنية على   Strategic Objectivesاألهداف االستراتيجية   5

المدى   في  والتحقق  للقياس  وقابلة  المؤسسة،  تحقيق رسالة  في  وتسهم  البيئى  التحليل  نتائج 

 الزمني للخطة 

√   

الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التي تحقق األهداف االستراتيجية، وتعكس أولويات تنفيذ  6

بها مسئولية التنفيذ، والجدول الزمني، والتكلفة المالية،  األنشطة وتسلسلها المنطقي، ومحدد  

 ومؤشرات األداء. 

√   

للمؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية وفقا للجدول الزمني وتحقق   7

 مستويات األداء المستهدفة.

√   

 وضعهما االطراف المعنية رؤية ورسالة الكلية معتمدتان ومعلنتان وشارك فى  1/1

 يشارك مختلف األطراف داخل المؤسسة وخارجها فى صياغة الرؤية والرسالة:   1/1/1

شارك في صياغة رؤية ورسالة الكلية أطراف من داخل الكلية وخارجها شملت القيادات األكاديمية )عميد الكلية ووكيليها ورؤساء أقسامها   

مرحلتي  من  وطالب  المعاونة  التدريس  وهيئة  والمدرسين  المساعدين  واألساتذة  األساتذة  عن  وممثلين  اإلدارية  و  إداراتها(  ومديري 

عضو    1015لدراسات العليا و االطراف المجتمعية وقد بلغ عدد المشاركين فى استبيانات إعادة صياغة الرؤية والرسالة  البكالوريوس وا

من األطراف   109طالب من طالب الدراسات العليا وعدد    347طالب من طالب المرحلة الجامعية األولى وعدد    1205هيئة تدريس و  

 2/ 1/1/ 1تشكيل لجنة صياغة الرؤية و الرسالة( )مرفق رقم    1/1/1/1)مرفق رقم     2755ع  من اإلداريين بمجمو  79المجتمعية وعدد  

رقم   )مرفق  الرسالة(  و  الرؤية  إعداد  اجتماعات  من محاضر  رقم   1/1/1/3نماذج  )مرفق  الرسالة(  و  بالرؤية  الخاص  االستبيان  لينك 

لقطات شاشة من ردود بعض المشاركين من جوجل درايف( )مرفق   1/5/ 1/1نموذج من استبيان الرؤية و الرسالة( )مرفق رقم    1/1/1/4

 المعيار االول: التخطيط االستراتيجى 

 المعيار  منطوق

، ولها خطة ي والمجتمعي ي
ي والبحث  ي عن دورها التعليمي ي وضعهما األطراف المعنية  وتعب  ي

 للمؤسسة رسالة ورؤية واضحةي شارك ف 

اتيجية الجامعة اتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ تتضمن أهداف محددة، وتتسق مع اسبر  اسبر
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الرسالة( )مرفق رقم    1/1/1/6رقم   الرؤية و  المجتمعية فى استبيان  الشيوخ و بعض األطراف  نتيجة   1/1/1/7مشاركة عضو مجلس 

 اإلستبيان النهائية( 

 تحدد المؤسسة رؤية ورسالة خاصة بها وتعتمدهما من مجلسها الرسمى: 1/1/2

 (  1/1/2/1)مرفق رقم  2005/ 6/  24بتاريخ   524تم وضع رؤية ورسالة الكلية واعتمادها فى مجلس الكلية رقم  -

 (  1/1/2/2)مرفق رقم  2014/ 24/6بتاريخ  627تم تحديث رؤية ورسالة الكلية واعتمادها فى مجلس الكلية  رقم -

 (. 1/1/2/3)مرفق رقم  23/2/2016بتاريخ   645ــــة رقم  ثم تحديث رؤية ورسالة الكلية واعتمادهما  من مجلس الكليــــ -

 (.1/1/2/4)مرفق رقم  20/12/2020بتاريخ   700ثم تحديث رؤية ورسالة الكلية واعتمادهما  من مجلس الكليــــــــة رقم   -

 األسباب الدافعة لتحديث الرؤية والرسالة: 

أ من تغييرات فى اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة كما تم اعتماد  تم تحديث رؤية ورسالة الكلية وإعادة صياغتها  لما طر 

و عليه وصول الكلية الى العالمية و بعد تبنى الكلية احدث النظم العالمية فى   world federation for medical educationالهيئة من 

لتدريس بالمؤتمرات العالمية وبناء على استقصاءات الرأى والمقابالت  التعليم متمثال فى برنامج الطب التكاملى ومشاركة أعضاء هيئة ا 

 لألطراف الداخلية والخارجية وفى ضوء نتائج التقويم الذاتى لذلك

 تم تكوين فريق العمل   .1

 عقد اجتماع مع اإلدارة العليا للكلية و مركز ضمان الجودة  .2

 صياغة مسودة أولية للرؤية والرسالة  .3

 األولية على جميع األطراف السابق ذكرها وتجميع مقترحاتهم وآرائهم بشأنها. عرض المسودة  .4

السابق تجميعها و نتائج االستبيانات وعرضها على كل   .5 المقترحات  إجراء تعديالت علي الرؤية والرسالة في ضوء 

 األطراف وتجميع اآلراء المتعلقة بهذه التعديالت مرة أخرى. 

 على اإلدارة العليا. تحديث الرؤية والرسالة وعرضها  .6

 إعداد النسخة النهائية واعتمادها. .7

 توثيق الرؤية والرسالة ونشرهما. .8

 الرؤية الحالية للكلية: 

 "أن تصل كلية طب األزهـر بنين بالقاهرة للعالمية فى مجال التعليم الطبى المتميز والبحث العلمى لتقديم خدمة مجتمعية متميزة فى إطار 

 وسطية".ثقافة إسالمية 

 الرسالة الحالية للكلية : 

ة " تلتزم كلية طب األزهـر بنين بالقاهرة بإعداد أطباء مؤهلين علميا قادرين على تقديم رعاية صحية متميزة  مع التطوير المستمر للعملي

تمعية بكفاءة و اقتدار فى إطار  التعليمية والبحث العلمى المتميز بما يحقق المواصفات العالمية لألطباء لمواجهة المشكالت الصحية المج

 -ثقافة اسالمية وسطية من خالل:

تبنى إستراتيجية التعليم التكاملي لمرحلة البكالوريوس القائم على الدمج بين العلوم الطبية األساسية و العلوم السريرية  منذ بدء   .1

 البرنامج الدراسي  

 حية على المستويين اإلقليمى و العالمى. التميز في مجاالت البحث العلمي الذي يرتبط بالمشكالت الص .2

 إتاحة فرص تعليم طبى وبحثى لطلبة الدراسات العليا لالرتقاء بالمستوى المهنى واألكاديمى.   .3
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 تقديم الرعاية الصحية ونشر الوعي الصحي لخدمة المجتمع على المستويين اإلقليمى و العالمى.  .4

 المؤسسة وخارجها بوسائل متعددهتعلن المؤسسة الرؤية والرسالة داخل   1/1/3

ولوحات ملونة كبيرة الحجم   log  bookتم نشر رؤية ورسالة الكلية من خالل عدد من المطبوعات مثل  دليل الكلية  ودليل الطالب و ال 

دليل   1/1/3/1)مرفق رقم      www.medicineazhar.edu.egبمداخل مبنى الكلية واألقسام والمستشفيات والموقع اإللكترونى للكلية  

 نموذج من صور الرؤية والرسالة فى مدخل الكلية( 1/1/3/3( )مرفق رقم   log  bookنموذج من  1/1/3/2الطالب( )مرفق رقم 

لرسالة فى تحقيق رؤية رسالة الكلية واضحة وتعكس دورها التعليمى والبحثى و مسؤليتها المجتمعية وتسهم كال من الرؤية وا  1/2

 ورسالة الجامعة

 تحلل المؤسسة مدى وضوح رسالتها وأنها تعكس دورها التعليمى والبحثى ومسئوليتها المجتمعية بما يتفق مع توقعات المجتمع 1/2/1

ليمية( والذى طبقتة الكلية فى قامت الكلية بتحليل الرسالة للتأكد من تضمنها للشق التعليمى و الذى يظهر فى )التطوير المستمر للعملية التع

تحديث البرامج و المقررات و تطبيق نظام التعليم التكاملى المبنى على الجدارات و ادخال طرق حديثة فى التعليم مثل ) المحاضرات و 

سيناريو للحاالت االكلينيكية)   التمارين العملية و االكلينيكية و المحاكاة و السيمنارات و الندوات العلمية و نماذج للحاالت االكلينيكية (سرد

 و التأمل و ردود االفعال و استخدام االنترنت (    

كما تأكدت الكلية من تضمن الرسالة للجانب البحثى و الذى ظهر فى نص الرسالة )البحث العلمى المتميز( و الذى تطبقة الكلية خالل خطة 

 2021بحت فى عام    510ومن خالل ابحاث متميزة و صل نسبتها الى    2030بحثية تتوافق مع الخطة البحثية للجامعة و مع رؤية مصر  

كما تضمنت الرسالة الجانب المجتمعى و الذى ظهر فى نص الرسالة ) إعداد أطباء مؤهلين علميا قادرين على تقديم     Scopusعلى موقع  

تقوم الكلية بتطبيقة من خالل خطة خدمة المجتمع و   رعاية صحية متميزة و مواجهة المشكالت الصحية المجتمعية بكفاءة و اقتدار( والذى

 تنمية البيئة ومن خالل تطبيق البرنامج التعليمى و الذى يتضمن المهارات التى توصل الطالب إلى التعامل مع المشاكل المجتمعية. 

 تتحقق المؤسسة من إسهام رسالتها فى تحقيق رسالة الجامعة:  1/2/2

 –فإن رؤية ورسالة الكلية ترتبطان ارتباطاً كلياً برؤية ورسالة الجامعة في المجاالت الرئيسية )التعليم    وفقا لدراسة وحدة ضمان الجودة 

 (1/2/2()1/2/1( جدول )1/2/2/1خدمة المجتمع( ونطاق التميز المنشود )العالمى( مرفق رقم ) –البحث العلمى 

 :  مقارنة بين رؤية  الجامعة والكلية(1/2/1 )جدول رقم

 رؤية الكلية  رؤية الجامعة

تتطلع جامعة األزهر إلى أن تكون الجامعة الرائدة عالميا فى تقديم 

الجدارة  وتحقيق  الوسطية  على  القائم  الصحيح  اإلسالمى  الفكر 

الكوادر  العلمى وإعداد  الجامعى والبحث  التعليم  فى ميدان  والتميز 

واإلقليمية   المحلية  المستويات  يتسم على  مناخ  ظل  فى  والعالمية 

باالستقاللية والديموقراطية وبما يسهم فى خدمة المجتمع وصوال إلى 

 التنمية المستدامة.

أن تصل كلية طب األزهـر بنين بالقاهرة للعالمية فى مجال التعليم 

الطبى المتميز والبحث العلمى لتقديم خدمة مجتمعية متميزة فى إطار 

 ثقافة إسالمية وسطية

 

 (:  مقارنة بين رسالة  الجامعة والكلية 1/2/2دول رقم )ج
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 رسالة الكلية  رسالة الجامعة

تبنى إستراتيجية التعليم التكاملى لمرحلة البكالوريوس القائم على   التعاون العلمي والثقافي مع جامعات العالم ومؤسساته العلمية والثقافية

بدء  منذ  السريرية   العلوم  و  األساسية  الطبية  العلوم  بين  الدمج 

 البرنامج الدراسى 

والداعية  واإلعتدال  الوسطية  على  القائمة  اإلسالم  رسالة  تقديم 

 للتواصل بين الحضارات. 

 اسالمية وسطية تقديم كافة خدماتها في إطار ثقافة 

ربط برامجها األكاديمية باحتياجات سوق العمل من خالل خريجيها 

 المتميزون في شتى المجاالت. 

تلتزم الكلية بإعداد أطباء مؤهلين علميا قادرين على تقديم رعاية  

 صحية متميزة 

تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها من خالل البرامج 

 التدريبية.

لالرتقاء  العليا  الدراسات  لطلبة  وبحثي  طبي  تعليم  فرص  إتاحة 

 بالمستوى المهني واألكاديمي للخريج. 

العلمية  البحوث  بإجراء  والقيام  الحديث  العصر  االفادة من منجزات 

 والتدريب واالستشارات المختلفة. 

التميز في مجاالت البحث العلمي الذي يرتبط بالمشكالت الصحية 

 لى المستويين اإلقليمى و العالمى.ع

النهضة بدور الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما تقدمه 

مختلف  في  البشرية  والتنمية  والصحي  والثقافي  الديني  الوعي  من 

 المجاالت.

تقديم الرعاية الصحية ونشر الوعي الصحي لخدمة المجتمع على 

 المستويين اإلقليمى و العالمى.  

 

 

 الخطة االستراتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر، وتتسق مع استراتيجية الجامعة 1/3

 تتخذ الكلية خطوات منهجية  إلعداد الخطة االستراتيجية وتتأكد  من اكتمال عناصرها الرئيسة 1/3/1

)مرفق رقم    21/6/2016بتاريخ    649الكلية رقم  ( معتمدة بمجلس  2021  -2016توجد لكلية الطب جامعة األزهر خطة استراتيجية  )

 صورة من مجلس اعتماد الخطة االستراتيجية( و سبق أن تقدمت بها الكلية لالعتماد. 1/3/1/1

صورة من تشكيل    1/3/1/2( )مرفق رقم  2026  -2021ولتحديث الخطة اإلستراتيجية تم تشكيل لجنة إلعداد الخطة اإلستراتيجية المحدثة )

صورة من مجلس   1/3/1/3)مرفق رقم    2020سبتمبر  22( بتاريخ 697يط االستراتيجى ( واعتمادها من مجلس الكلية رقم )لجنة التخط

( وتم عقد إجتماعات للجنة التخطيط اإلستراتيجى لمناقشة تحديث الخطة اإلستراتيجية  مع   2020سبتمبر    22( بتاريخ  697الكلية رقم )

م إنجازه فى الخطة الخمسية السابقة للكلية وبناءا عليه تم إعداد خطة خمسية جديدة للكلية في مدى زمنى خمس  مراعاة ما تم إنجازه و مالم يت

)مرفق رقم   28/6/2021بتاريخ    706ومراجعتها وإعتمادها من مجلس الكلية رقم    2026حتى يونيو    2021سنوات في الفترة من يوليو  

1/3/1/4.) 

 قة لمنهجية تتلخص فى:وقد تم إعداد الخطة و فقا  لطري

 مرحلة التخطيط والتجهيز واإلعداد  .1

 مرحلة تحديث  رؤية ورسالة الكلية .2
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مرحلة إجراء تحليل بيئي وصفي وكمي موسع للكلية باستخدام أسلوب التحليل الرباعي للبيئة الخارجية لمعرفة الفرص والتهديدات  .3

اإلقتصادية واإلجتماعية والتشريعية والتكنولوجية التي قد تطرأ على البيئة الخارجية  الحالية والمتوقعة تبعا للمتغيرات السياسية و  

 .2021، وتحليل البيئة الداخلية لتحديد نقاط القوة والضعف، ، حيث بدأت فيه الكلية من يناير من عام 

 مرحلة تحديد الفجوة بين الوضع المأمول والوضع الحالي.  .4

 TOWSديلة باستخدام مصفوفة مرحلة تحديد االستراتيجيات الب .5

 مرحلة وضع الغايات واألهداف اإلستراتيجية والسياسات.  .6

 مرحلة تصميم الخطة التنفيذية لتحقيق الخطة اإلستراتيجية.  .7

 مرحلة وضع آليات التقييم ومتابعة التنفيذ للخطة التنفيذية. .8

ؤية الكلية ورسالتها والغايات النهائية وكذا األهداف االستراتيجية وتشتمل الخطة على جميع العناصر األساسية للعمل بالكلية والمتمثلة فى ر

 ، باإلضافة إلى االستراتيجيات البديلة وتحليل الفجوات والسياسات المنظمة لعمل الكلية فى المجاالت المختلفة. 

 ترتبط مجاالت الخطة االستراتيجية للكلية مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة 1/3/2

روعي فى وضع الخطة اإلستراتيجية للكلية ارتباطها الوثيق مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة  و باستعراض نقاط إتساق المقارنات بين  

 الخطة االستراتيجية للجامعة والكلية يتضح ما يلي :

خدمة المجتمع( ونطاق التميز  –بحث العلمى ال –االتفاق بين الرؤية والرسالة لكل من الكلية والجامعة في المجاالت الرئيسية )التعليم  .1

 المنشود )العالمى(  

 (. 1/3/1االرتباط بين الغايات واألهداف االستراتيجية للكلية والغايات واألهداف االستراتيجية للجامعة )جدول رقم  .2

 ( : االرتباط بين الغايات واألهداف االستراتيجية للكلية للجامعة 1/3/1جدول )

الغايات 

 واألهداف

 أوجه اإلتساق الكلية  الجامعة

الغاية  

 األولى

التعليم  مجالى  فى   األزهر  جامعة  دور  تطوير 

برؤى  الشاملة   الجودة  نظم  إطار  فى  والطالب 

 ذات وجه مستقبلى 

للكلية  المؤسسية  بالقدرة  االرتقاء 

 وتحسين المزايا التنافسية

الغاية   ( الجامعة  دور  تطوير 

والكلية )الغاية االولى( األولى (  

 فى التعليم

 األهداف 

األكاديمى    لإلعتماد  والكليات  الجامعة  تأهيل 

 وتعظيم  قدرتها التنافسية المحلية واإلقليمية 

وظائف   و  التنظيمى  الهيكل  تطوير 

هيئة  )أعضاء  بالكلية  العاملين 

والفنيين  المعاونة   والهيئة  التدريس 

سياسات  ووضع  واالداريين( 

إلضافة إدارات وأقسام علمية جديدة 

 طبقا لألحتياجات الكلية.

 للكلية  االولى الغاية من

التطوير  المستمر للبرامج   األكاديمية بما يواكب  

األكاديمية   المعايير  وتقابل  العصر  متطلبات 

 وتوقعات األطراف المعنية ومنظمات األعمال.

تحديث لوائح برنامج البكالوريوس و  

الدر وفقاً برامج  العليا  اسات 

للكلية:   الثانية  الغاية  من اهداف 

تطوير دور الكلية فى رفع كفائة  

العملية التعليمية و اعداد خريج  
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يتوافق  بما  العمل   سوق  لمتطلبات 

 والمعايير العالمية 

ذات قدرة تنافسية على المستوى  

 العالمى

للجامعة  والتكنولوجية    التعليمية  البيئة  تحسين 

 وكلياتها

والتعلم  التعليم  بأماكن  اإلرتقاء 

 والخدمات الملحقة 

 من اهداف الغاية الثانية للكلية 

توفير خدمات تعليمية وتدريبية للطالب تزيد من  

 قدرتهم التنافسية فى سوق العمل.

تحديث لوائح برنامج البكالوريوس و  

وفقاً  العليا  الدراسات  برامج 

يتواف بما  العمل   سوق  ق لمتطلبات 

 والمعايير العالمية 

 من اهداف الغاية الثانية للكلية 

التدريس  هيئة  أعضاء  وتأهيل  وتنمية   تطوير 

 والوظائف  المعاونة بالجامعة وكلياتها. 

التدريس  قدرات أعضاء هيئة  تنمية 

 والهيئة المعاونة والفنيين

 من اهداف الغاية االولى للكلية 

للضيافة    دار  اإلنشاءات   تشييد  من  واإلنتهاء 

 الجارية. 

تنمية الموارد المالية والمادية الذاتية 

 للمؤسسة لضمان التطوير المستمر.

 

 

الغاية  

 الثانية

فى    األزهر  جامعة  دور  وفاعلية   كفاءة  رفع 

مجال  الدراسات العليا والبحوث وتعظيم التعاون 

و  التعليمية  المؤسسات  كافة  مع   والمشاركة 

 البحثية  والمجتمعية  سواء المحلية أو الدولية. 

البحث العلمى بما يحقق  التميز فى  

للخدمات  الدولة  استراتيجيات 

التعليمية  الكفاءة  وزيادة  الصحية 

 للدراسات العليا. 

دور(   )تطوير  كفاءة  رفع 

  ) الثانية  الغاية   ( الجامعة  

فى   الرابعة(  )الغاية  والكلية 

 البحث العلمى

 األهداف 

التطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا بما يواكب   

 متطلبات العصر. 

  تطوير برامج الدراسات العليا  

وكلياتها   للجامعة  البحثية   الخطط   وتطوير  إعداد 

والتوسع فى المشروعات المشتركة  سواء مع جهات  

 محلية أو عالمية .

للكلية  البحثية   الخطة  تحديث 

بالخطة البحثية للجامعة  وربطها  

 والدولة 

 

المحيط  المجتمع  مع  الشراكة 

 لدعم البحث العلمى

التدريس   هيئة  أعضاء  قدرات   وتنمية   تطوير 

العليا   الدراسات  مجال  فى  المعاونة   والوظائف  

 والبحوث العلمية والتطبيقية ووضع نظم لتقييم األداء.

متميزة   بحثية  كوادر  تنمية 

التقنيات الحديثة مع  تتواكب مع  

القومية   بالمعايير  االلتزام 

 والدولية للبحث العلمي. 

 

 دعم الباحثين 
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الغاية  

 الثالثة 

زيادة قدرة جامعة األزهر فى مجال خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة. 

مع   زيادة كفاءة المشاركة المجتمعية  الشراكة  )تعزيز(  تدعيم  

المدنى   المجتمع  مؤسسات 

الثالثة   )الغاية  البيئة  وتنمية 

الخامسة  )الغاية  للجامعة( 

 للكلية(.

 األهداف 

تفعيل دور المراكز والوحدات  ذات الطابع الخاص   

 فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وخدمات  أنشطة  فى  التوسع 

لخدمة  ومستشفياتها  الكلية 

 المجتمع الخارجي

 

مع   التواصل  آليات  تطوير 

المحلية الجهات   المعنية 

خدمة   مجال  في  والعالمية  

 المجتمع وتنمية البيئة.

 

فى    الطبية   القوافل  دور  تفعيل 

الصحى  بالمستوى  اإلرتقاء 

 والثقافى للمواطن المصرى 

 

الخدمات    عن  الرضا  زيادة 

 المجتمعية المقدمة 

 

المجتمع    من  االستفادة   تعزيز 

التدريب  لدعم  المحيط 

و  البكالريوس  لطلبة  االكلينيكى 

 الدراسات العليا 

 

 

الغاية  

 الرابعة 

االرتقاء بالقدرة المؤسسية للكلية  اإلرتقاء  بكفاءة األداء المؤسسى للجامعة وكلياتها. 

 وتحسين المزايا التنافسية 

األداء   بكفاءة  اإلرتقاء  

الغاية   ( للجامعة  المؤسسى 

األولى( الرابعة( والكلية )الغاية  

. 

 األهداف 

أعضاء   وإمكانيات  مهارات  وزيادة  تحسين 

وتطوير   وتحفيزهم  المختلفة  اإلدارية  المستويات   

 مقاييس  التقييم الدورى . 

و   التنظيمى  الهيكل  تطوير 

بالكلية   العاملين  وظائف  

والهيئة  التدريس  هيئة  )أعضاء 
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اإلدارة   بالجامعة  اإلدارى  العمل  نظام  تحويل 

 اإللكترونية

واالداريين(  والفنيين  المعاونة  

الحديثة  التغيرات  يناسب  بما 

 بالكلية

 

الخدمات    وتطوير  الصحية  الرعاية  تحسين 

 اإلجتماعية لإلداريين والعاملين.

تنمية قدرات اإلداريين بناء على  

جميع  فى  الفعلية  االحتياجات 

 المجاالت.

 

  إنشاء مجمع خدمى للعاملين. 

اإلستراتيجي     التخطيط  إعتماد 

 أساس إدارة الكلية 

 

الخاصة     الممارسات  تبني 

الفكرية   الملكية  بالعدالة وحقوق 

 والنشر.

 

والمادية     المالية  الموارد  تنمية 

لضمان   للمؤسسة  الذاتية 

 التطوير المستمر. 

 

الممارسات     وتطبيق  نشر 

 األخالقية

 

  تطوير الموقع اإللكتروني للكلية  

 

الغاية 

 الخامسة 

تطوير دور الكلية فى رفع كفائة  تعزيز االنتشار العالمى للجامعة

العملية التعليمية و اعداد خريج  

المستوى  ذو   تنافسية على  قدرة 

 العالمى

تعزيز االنتشار العالمى للجامعة  

)الغاية الخامسة( والكلية )الغاية 

 الثانية

 األهداف 

برنامج   إنشاء كلية إلكترونية لإلعالم الدينى  لوائح  تحديث 

برامج  و  البكالوريوس 

لمتطلبات   وفقاً  العليا  الدراسات 

يتوافق   بما  العمل   سوق 

 والمعايير العالمية 

 

الصحيح   اإلسالمى  الفكر  تقديم  تلفزيونية  قناة  إنشاء 

 القائم على الوسطية.

  تطوير طرق للتدريس والتعلم

  تطوير طرق التقويم   
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والتعلم     التعليم  بأماكن  اإلرتقاء 

 والخدمات الملحقة 

 

  بناء الشخصية المتميزة للطالب   

 

الغاية 

 السادسة 

الجودة   لنظم  الفعلية  الممارسة 

 في اإلداء المؤسسي 

 

 االهداف 

  نشر ثقافة الجودة داخل الكلية   

فعال مع مركز ضمان     تواصل 

الجودة بالجامعة والهيئة القومية 

 لضمان جودة التعليم واالعتماد.

 

تطبيق نظم الجودة الشاملة علي    

األكاديمية   األقسام  مستوي 

 واإلدراية.

 

 تعتمد المؤسسة خطتها اإلستراتيجية من مجلسها الرسمي  1/3/3

 (.5/ 1/3/1)مرفق رقم  28/6/2021بتاريخ  706تم مراجعة الخطة وإعتمادها من مجلس الكلية رقم 

المعنية وتعددت    1/4 االطراف  فيه جميع  الداخلية والخارجية وشارك  البيئة  للمؤسسة شمل  البيئى  فى التحليل  المستخدمة  الوسائل 

 إجرائه بما يضمن مالئمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة المستهدفة

 يشتمل التحليل البيئي على البيئة  الداخلية والخارجية )أوجه نشاط المؤسسة من التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع(  1/4/1

ية والخارجية حيث اعتمد على التحقق من المعايير المعتمدة من الهيئة القومية  شمل التحليل البيئى كافة أوجه نشاط الكلية وبيئتها الداخل

ثم أعقبه جلسات عصف ذهنى الستنباط    PESTلضمان جودة التعليم واالعتماد فى البيئة الداخلية أما فى البيئة الخارجية فقد اعتمد على  

  - هيئة معاونة    –استطالع رأى الجهات المعنية )أعضاء هيئة تدريس  أهم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والتى بناء عليها تم  

 محاضر اجتماعات التحليل البيئى بوحدة الجودة (.   1/4/1/1أطراف مجتمعية( )مرفق رقم    -إداريين    -دراسات عليا    –خريجين    –طالب  

البيئى )مثل اإلس  1/4/2 التحليل  الكلية وسائل مناسبة ومتعددة عند إجراء  تبانات والمقابالت والمناقشات والمالحظات وغيرها( تستخدم 

الطالب واإلداريين  تناسب  القيادات واإلستبانات  تناسب  المقابالت  المستهدفة )مثل  والفئة  التحليل  الوسيلة مع موضوع  وتراعى مالئمة 

 وأعضاء هيئة التدريس وغيرها(

لكل من البيئة الداخلية والخارجية لصياغة استراتيجية الكلية وتحديد نقاط    اعتمدت الكلية فى عمل الخطة االستراتيجية على التحليل البيئى

وتم استخدام وسائل متعددة     SWOT analysisالقوة والضعف ومعرفة الفرص المتاحة والتحديات التى تواجهنا بأسلوب التحليل الرباعى  

نى لدراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وفقا  مالئمة فى تحديث التحليل البيئى حيث تم اجراء مقابالت وجلسات عصف ذه

بلغ عد الكترونى وقد  استبيان  استمارة  تم تصميم  التحليل  نتائج هذا  التعليم واالعتماد وبناءا على  القومية لضمان جودة  الهيئة  د  لمعايير 
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طالب من طالب المرحلة الجامعية األولى وعدد  1105عضو هيئة تدريس و  845المشاركين فى اإلستبيانات اإللكترونية للتحليل البيئى  

 1/4/2/1)مرفق رقم  2458من اإلداريين بمجموع    73من األطراف المجتمعية وعدد    98طالب من طالب الدراسات العليا وعدد    337

 لينك استبيان التحليل البيئى (   1/4/2/2صورة من استمارة استبيان التحليل البيئى ( )مرفق رقم 

 ك مختلف األطراف داخل المؤسسة وخارجها فى التحليل البيئىيشار  1/4/3

وقد اشترك في التحليل البيئي أعضاء من داخل الكلية وخارجها مشاركة فعالة حيث شارك فى التحليل أعداد مناسبة من كل فئة والتى شملت 

لتي البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء قيادات أكاديمية وأعضاء هيئة تدريس ومعاوني أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطالب مرح

نتيجة    1/4/3/2لقطات شاشة من استجابات بعض االطراف على جوجل درايف( )مرفق رقم    1/4/3/1من المجتمع المحلي )مرفق رقم  

 استبيان التحليل البيئى ( 

معلنة و واضحة الصياغة و مبنية على نتائج التحليل البيئى وتسهم في تحقيق    Strategic Objectivesاألهداف االستراتيجية    1/5

 رسالة المؤسسة، وقابلة للقياس والتحقق في المدى الزمني للخطة

 تضع المؤسسة أهدافها اإلستراتيجية وفق نتائج التحليل البيئى  1/5/1

ورسالتها وهذه األهداف مبنية على نتائج التحليل تبنت الكلية مجموعة من األهداف االستراتيجية لتحقق بها رؤيتها    ⮚

)مرفق   االستراتيجية:  الغايات  وضع  خطوات  يلى  وفيما  والمستقبلية  الحالية  والتحديات  التنافسى،  ووضعها  البيئى 

 (1/5/1/1رقم

 مراجعة نتائج التحليل البيئي وتحليل الفجوة ورؤية ورسالة الكلية المعتمدة  ❖

 للغايات االستراتيجية بناء على ما سبق. صياغة مسودة  ❖

 عرض المسودة على جميع األطراف السابق ذكرها وتجميع مقترحاتهم وآرائهم بشأنها.  ❖

 إعداد النسخة النهائية من الغايات و االهداف االستراتيجية و توثيقها ❖

  : ومن أمثلة تلك األهداف االستراتيجية

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مهارات التدريس ونظم التعليم   .1

 تحسين بيئة العمل بإدارات الكلية وأقسامها المختلفة .2

 تطوير البنية األساسية للبحث العلمي بالكلية  .3

 توسيع نطاق االستفادة من أنشطة وخدمات الكلية لتشمل المجتمع الخارجى.  .4

ية مدى إسهام األهداف اإلستراتيجية فى تحقيق رسالة الكلية  وأنها تعكس مدى وعى الكلية باإلتجاهات الحديثة للمؤسسات تدرس الكل  1/5/2

 التعليمية ) مثل توجهات ريادة األعمال وقابلية التوظيف( 

  (1/5/1ويتضح مدى إسهام األهداف اإلستراتيجية فى تحقيق رسالة الكلية من خالل الجدول )
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 (1/5/1)جدول 

 الغايات و األهداف االستراتيجية رسالة الكلية  أوجة االسهام

الشق 

 التعليمى 

 الغاية األولى  :اإلرتقاء بالقدرة المؤسسية للكلية وتحسين المزايا التنافسية  التطوير المستمر فى العملية التعليمية

 االهداف االستراتيجية

 إدارة الكلية إعتماد التخطيط اإلستراتيجي أساس  -1

تطوير الهيكل التنظيمى و وظائف  العاملين بالكلية )أعضاء هيئة التدريس   -2

 والهيئة المعاونة  والفنيين واالداريين( بما يناسب التغيرات الحديثة بالكلية 

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين.  -3

 حتياجات الفعلية فى جميع المجاالت تنمية قدرات اإلداريين بناء على اال -4

 تبني الممارسات الخاصة بالعدالة وحقوق الملكية الفكرية والنشر. -5

 تنمية الموارد المالية والمادية الذاتية للمؤسسة لضمان التطوير المستمر.  -6

 نشر وتطبيق الممارسات األخالقية داخل الكلية والمستشفيات التابعة لها.   -7

 اإللكتروني للكليةتطوير الموقع 

الغاية الثانية : تطوير دور الكلية فى رفع كفاءة العملية التعليمية وإعداد خريج  

 ذو قدرة تنافسية على المستوى العالمى

 االهداف االستراتيجية

تحديث لوائح برنامج البكالوريوس و برامج الدراسات العليا وفقاً لمتطلبات    -1

 والمعايير العالميةسوق العمل  بما يتوافق 

 تطوير طرق للتدريس والتعلم  -2

 تطوير طرق التقويم  -3

 اإلرتقاء بأماكن التعليم والتعلم والخدمات الملحقة  -4

 بناء الشخصية المتميزة للطالب -5
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البحث 

 العلمى

للخدمات الغاية الرابعة : التميز فى البحث العلمى بما يحقق إستراتيجيات الدولة   البحث العلمى المتميز 

 الصحية وزيادة الكفاءات التعليمية للدراسات العليا

 االهداف االستراتيجية

 تحديث الخطة البحثية  للكلية وربطها بالخطة البحثية للجامعة والدولة  -1

تنمية كوادر بحثية متميزة تتواكب مع التقنيات الحديثة مع االلتزام بالمعايير    -2

 العلمي. القومية والدولية للبحث 

 دعم البنية األساسية للبحث العلمي بالكلية -3

 الشراكة مع المجتمع المحيط لدعم البحث العلمى  -4

 دعم الباحثين -5

 تطوير برامج الدراسات العليا  -6

الجانب 

 المجتمعى 

قادرين  علميا  مؤهلين  أطباء  إعداد 

 على تقديم رعاية صحية متميزة  

 

 

الصحية  المشكالت  مواجهة 

 المجتمعية بكفاءة و اقتدار

 الغاية الثالثة : تنمية وتوجيه الدعم الطالبى وتحسين خدمات الخريجين

1-  ً  تفعيل آليات دعم الطالب أكاديميا

 تشجيع األنشطة الطالبية -2

 وتفعيل وسائل/اليات التواصل مع تحسين خدمات الخريجينتطوير  -3

 االرتقاء بمستوى اطباء االمتياز )حديثى التخرج(  -4

 الغاية الخامسة : زيادة كفاءة المشاركة المجتمعية 

 التوسع فى أنشطة وخدمات الكلية ومستشفياتها لخدمة المجتمع الخارجي.  -1

ات المعنية في مجال خدمة المجتمع  تطوير آليات التواصل  والتنسيق مع الجه  -2

 وتنمية البيئة. 

تفعيل دور القوافل الطبية والدورات التدريبية والندوات والتعليم الطبي  فى    -3

 اإلرتقاء بالمستوى الصحى والثقافى للمواطن المصرى 

 العمل على زيادة الرضا عن الخدمات المجتمعية المقدمة -4

ا  -5 المجتمع  من  االستفادة   لطلبة تعزيز  االكلينيكى  التدريب  لدعم  لمحيط 

 البكالوريوس و الدراسات العليا
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 تتأكد الكلية من أن أهدافها اإلستراتيجية واضحة وقابلة للتحقق والقياس وفق الجدول الزمنى للخطة  1/5/3

للتحقيق والقياس، حيث تم صياغتها بناء على تحليل بيئى   إلى خطة تنفيذية، األهداف االستراتيجية واضحة وقابلة  واقعى وتم ترجمتها 

يذها روعى فيها أن ترتبط بالغايات وتحقيق رسالة الكلية كما تم ترجمتها الى أهداف تنفيذية ونظاما لألولويات لألنشطة والمهام المطلوب تنف 

زمني محدد، مع إدراج مؤشرات ، مع تحديد واضح ودقيق لمسئوليات تنفيذ األنشطة والمهام المتضمنة بالخطة. وتم ربط الخطة بإطار  

طة  التقييم بصورها المختلفة في الخطة ، كما تم إعداد موازنة مالية موازية طبقا للموارد. و قد تم اعتماد الخطة اإلستراتيجية وكذلك الخ

 4/ 1/1/2)مرفق رقم       2021/  28/6بتاريخ    706بقرار مجلس الكلية رقم    2026حتى يونيو    2021التنفيذية الخمسية الممتدة لها من يوليو  

 (.706صورة من مجلس الكلية رقم 

 تعلن الكلية األهداف اإلستراتيجية داخل المؤسسة وخارجها بوسائل متعددة:  1/5/4

 www.medicineazhar.edu.egتم نشر األهداف اإلستراتيجية بوسائل مختلفة حيث تم اإلعالن عنها عن طريق الموقع اإللكتروني  

دليل الكلية   1/5/4/2صورة بوسترات االهداف االستراتيجية( )مرفق رقم   1/5/4/1وفي بوسترات داخل الكلية و دليل الكلية. )مرفق رقم  

) 

 لغايات واألهداف اإلستراتيجية  (:  ا 1/5/2جدول رقم)

 الغاية األولى  :اإلرتقاء بالقدرة المؤسسية للكلية وتحسين المزايا التنافسية 

 األهداف اإلستراتيجية

 إعتماد التخطيط اإلستراتيجي أساس إدارة الكلية  .1

تطوير الهيكل التنظيمى و وظائف  العاملين بالكلية )أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة    .2

 والفنيين واالداريين( بما يناسب التغيرات الحديثة بالكلية  

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين.  .3

 يع المجاالت تنمية قدرات اإلداريين بناء على االحتياجات الفعلية فى جم .4

 تبني الممارسات الخاصة بالعدالة وحقوق الملكية الفكرية والنشر.  .5

 تنمية الموارد المالية والمادية الذاتية للمؤسسة لضمان التطوير المستمر.  .6

 نشر وتطبيق الممارسات األخالقية داخل الكلية والمستشفيات التابعة لها.  .7

 تطوير الموقع اإللكتروني للكلية .8

الثانية : تطوير دور الكلية فى رفع كفاءة العملية التعليمية وإعداد خريج ذو قدرة تنافسية على المستوى  الغاية  

 العالمى

 األهداف اإلستراتيجية

تحديث لوائح برنامج البكالوريوس و برامج الدراسات العليا وفقاً لمتطلبات سوق العمل    -1

 بما يتوافق والمعايير العالمية

 للتدريس والتعلمتطوير طرق  -2

 تطوير طرق التقويم  -3

 اإلرتقاء بأماكن التعليم والتعلم والخدمات الملحقة  -4

 بناء الشخصية المتميزة للطالب   -5

 ية الثالثة : تنمية وتوجيه الدعم الطالبى وتحسين خدمات الخريجينغاال

 األهداف اإلستراتيجية
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1-  ً  تفعيل آليات دعم الطالب أكاديميا

 األنشطة الطالبيةتشجيع  -2

 تطوير وتفعيل وسائل/اليات التواصل مع تحسين خدمات الخريجين -3

 االرتقاء بمستوى اطباء االمتياز)حديثى التخرج(  -4

الغاية الرابعة : التميز فى البحث العلمى بما يحقق إستراتيجيات الدولة للخدمات الصحية وزيادة الكفاءات  

 التعليمية للدراسات العليا

 األهداف اإلستراتيجية

 تحديث الخطة البحثية  للكلية وربطها بالخطة البحثية للجامعة والدولة  -1

تنمية كوادر بحثية متميزة تتواكب مع التقنيات الحديثة مع االلتزام بالمعايير القومية والدولية   -2

 للبحث العلمي.

 دعم البنية األساسية للبحث العلمي بالكلية -3

 المجتمع المحيط لدعم البحث العلمىالشراكة مع  -4

 دعم الباحثين  -5

 تطوير برامج الدراسات العليا  -6

 الغاية الخامسة : زيادة كفاءة المشاركة المجتمعية 

 األهداف اإلستراتيجية

 التوسع فى أنشطة وخدمات الكلية ومستشفياتها لخدمة المجتمع الخارجي. -1

 المعنية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة. تطوير آليات التواصل  والتنسيق مع الجهات  -2

اإلرتقاء  -3 فى  الطبي   والتعليم  والندوات  التدريبية  والدورات  الطبية  القوافل  دور  تفعيل 

 بالمستوى الصحى والثقافى للمواطن المصرى 

 العمل على زيادة الرضا عن الخدمات المجتمعية المقدمة -4

المحيط   -5 المجتمع  من  االستفادة   و تعزيز  البكالوريوس  لطلبة  االكلينيكى  التدريب  لدعم 

 الدراسات العليا 

 الغاية السادسة:الممارسة الفعلية لنظم الجودة فى األداء المؤسسى 

 األهداف اإلستراتيجية

 نشر ثقافة الجودة داخل الكلية و مستشفاياتها  -1

التعليم تواصل فعال مع مركز ضمان الجودة والتدريب بالجامعة والهيئة   -2 القومية لضمان جودة 

 واالعتماد.

 تطبيق نظم الجودة الشاملة علي مستوي األقسام العلمية واإلدراية. -3

الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التي تحقق األهداف االستراتيجية، وتعكس أولويات تنفيذ األنشطة وتسلسلها المنطقي، ومحدد  6/  1

 الزمني، والتكلفة المالية، ومؤشرات األداء. بها مسئولية التنفيذ، والجدول 

 تعد المؤسسة الخطط التنفيذية السنوية إستنادا إلى الخطة اإلستراتيجية  1/6/1

، حيث تغطى تلك الخطة جميع الغايات  2026يونيو   –  2021توجد بالكلية خطة تنفيذية معتمدة وموثقة لتطبيق الخطة اإلستراتيجية  يوليو   

موضحا واألهداف اإلستراتيجية للكلية وتحدد  المهام والمسئوليات والجدول الزمني المالئم  لكل مرحلة والتكلفة التقديرية لألنشطة المختلفة  

يها مساهمة الجامعة والجهات األخرى، كما تمتلك الخطة مؤشرات لألداء واضحة ومحددة. و قد قامت الكلية باعداد خطة تنفيذية سنوية  ف

 (1/6/1/1( )مرفق 2022-2021منبثقة من الخطة اإلستراتيجية للعام )
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ألنشطة ومسئولية التنفيذ والجدول الزمنى المالئم والتكلفة تعكس الخطة التنفيذية اولويات التنفيذ )التسلسل المنطقى( وتحدد بدقة ا  1-6-2

 المالية الالزمة لتنفيذ الخطة ومؤشرات المتابعة والتقييم 

فيذ باقى  تعكس الخطة التنفيذية   أولويات التنفيذ والتسلسل المنطقى  حيث أن األنشطة ذات األهمية الكبرى يتم تنفيذها أوال ثم يتم بعد ذلك تن

قا لترتيب أهميتها وحسب ترتيبها فى الرؤية والرسالة ، فعلى سبيل المثال تأتى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و تنمية  األنشطة طب

قدرة   قدرات العاملين بالكلية )أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  والفنيين واإلداريين( أوال ثم تطوير دور الكلية كمؤسسة تعليمية ذات 

المستوى العالمى، ثم تنمية وتوجيه الدعم الطالبى ومتابعة الخريجين، ثم تطوير البحث العلمى بما يحقق استراتيجيات الدولة  تنافسية على  

للخدمات الصحية، ثم تعزيز المشاركة المجتمعية وذلك فى اطار الممارسة الفعلية لنظم الجودة فى االداء المؤسسى  وما يترتب عليه من  

 تحديد دقيق لمسئولية التنفيذ ومشاركة واسعة فى التنفيذ تجديد اإلعتماد مع 

 للمؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية وفقا للجدول الزمني وتحقق مستويات األداء المستهدفة. 1/7

 تعد المؤسسة تقارير دورية )نصف سنوية أو سنوية ( لمتابعة الخطط التنفيذية  1/7/1

( تضمن االنشطة التى تم تنفيذها  واالنشطة التى تم ترحيلها الى الخطة  2021  -2016ية باعداد تقرير انجاز عن الخطة السابقة )قامت الكل

 (1/7/1/1( مرفق ) 2026-2021المحدثة )

و معدالت االنجاز  ( متضمنا األنشطة التى تم تنفيذها  2026-2021كما قامت الكلية بأعداد تقرير انجاز نصف سنوى عن الخطة الحالية )

تحديث الهيكل التنظيمى للكلية    2022-2021( ومن امثلة االنشطة التى قامت الكلية بتنفيذها خالل  1/7/1/2واسباب عدم االنجاز مرفق )

 ظيفىمع وضع رؤية ورسالة لجميع اقسام الكلية و دورات تدريبية للجهاز اإلدارى و تحديث دليل الطالب و دليل الكلية و الملتقى التو

 تدرس المؤسسة مدى تحقق مستويات األداء المستهدفة بالخطة وترصد أسباب عدم اإلنجاز وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة  1/7/2

 كما قامت الكلية بدراسة مدى تحقيق األنشطة المستهدفة بالخطة التنفيذية بعد جائحة كورونا و ادخال نظام التعليم الهجين حيث تم ترحيل 

مع تعديل الجدول الزمنى كما تم تعديل    onlineدورات التدريبية المزمع عرضها بالحضور المباشر حيث تم استبدالها بدورات  بعض ال

خطة التدريب و اعطاء اولوية للدورات التدريبية الخاصة بالتعليم الهجين و استخدام المنصات كما تم ترحيل األنشطة الخاصة بالخدمة 

افل الطبية نظرا لتعليق الدراسة و تعليق كافة االنشطة التى تتطلب تواصل مباشر للحد من انتشار فيروس كورونا  المجتمعية و خاصة القو

 المستجد

 األدلة والوثائق

 اسم المرفق  رقم المرفق  م

 تشكيل لجنة صياغة الرؤية و الرسالة  ( 1/1/1/1)مرفق رقم   .1

 اجتماعات اعداد الرؤية و الرسالة نملذج من محاضر  (1/1/1/2))مرفق رقم   .2

 لينك االستبيان الخاص بالرؤية و الرسالة  (1/1/1/3)مرفق رقم   .3

 نموذج من استبيان الرؤية و الرسالة  (1/1/1/4)مرفق رقم   .4

 من ردود بعض المشاركين من جوجل درايف  screenshot (1/1/1/5)مرفق رقم   .5

الشيوخ و بعض االطراف المجتمعية فى استبيان الرؤية و مشاركة عضو مجلس  (1/1/1/6)مرفق رقم   .6

 الرسالة 

 نتيجة االستبيان النهائية (1/1/1/7)مرفق رقم   .7
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 2005يونيو24بتاريخ   524مجلس الكلية رقم  (1/1/2/1)مرفق رقم   .8

 2014يونيـــــو   24بتاريخ  627مجلس الكلية  رقم (1/1/2/2)مرفق رقم   .9

 23/2/2016بتاريخ   645مجلس الكليــــــــة رقم   (1/1/2/3)مرفق رقم   .10

    2021يونيو 29بتاريخ   706مجلس الكلية رقم  (1/1/2/4)مرفق رقم   .11

 دليل الطالب  ( 1/1/3/1)مرفق رقم      .12

   log  bookنموذج من  ( 1/1/3/2)مرفق رقم   .13

 والرسالة فى مدخل الكلية نموذج من صور الرؤية  (1/1/3/3)مرفق رقم   .14

 مضاهاة الرؤية والرسالة و الغايات بالجامعة  (1/2/2/1مرفق رقم )  .15

 2016-6-21بتاريخ  649مجلس الكلية رقم  (1/3/1/1)مرفق رقم   .16

 صورة من تشكيل لجنة التخطيط االستراتيجى  ( 1/3/1/2)مرفق رقم   .17

 2020سبتمبر  22( بتاريخ 697)صورة من مجلس الكلية رقم  (1/3/1/3)مرفق رقم   .18

 28/6/2021بتاريخ  706من مجلس الكلية رقم  1/3/1/4مرفق رقم   .19

 محاضر اجتماعات التحليل البيئى بوحدة الجودة (  1/4/1/1)مرفق رقم   .20

21.  
 (  1/4/2/1)مرفق رقم 

 صورة من استمارة استبيان التحليل البيئى

22.  
 ( 1/4/2/2)مرفق رقم 

 التحليل البيئىلينك استبيان 

23.  
 ( 1/4/3/1)مرفق رقم 

 استجابات بعض االطراف الستبيان التحليل البيئى 

24.  
 (1/4/3/2)مرفق رقم 

 نتيجة استبيان التحليل البيئى

 صورة بوسترات االهداف االستراتيجية (1/5/4/1)مرفق رقم   .25

 دليل الكلية  ( 1/5/4/2)مرفق رقم    .26

 (2022-2021تنفيذية للعام )خطة  (1/6/1/1)مرفق   .27

 ( 2021 -2016تقارير انجاز عن الخطة السابقة ) (1/7/1/1)  .28

( متضمنا االنشطة التى تم  2026-2021تقرير انجاز نصف سنوى عن الخطة الحالية ) (1/7/1/2مرفق )  .29

 تنفيذها و معدالت االنجاز واسباب عدم االنجاز
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 مؤشرات التقييم

مستوف   مستوف  المؤشر م

 جزئيا 

غير 

 مستوف 

القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقا لمعاييرموضوعية ومعلنة واليات ذات شفافية   1

 وتداول السلطةتحقق تكافؤ الفرص 

√   

   √ القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات 2

التقييم،  3 عملية  في  المعنية  األطراف  وتشارك  موضوعية،  القيادات  أداء  تقييم  معايير 

 وتستخدم النتائج لتحسين األداء المؤسسي 

√   

   √ اليات فاعلة للتعامل مع مشكالت الكليةإلدارة الكلية  4

للكلية قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، واليات فاعلة لضمان الشفافية والممارسات   5

 العادلة وعدم التمييز وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفراد الكلية 

√   

وتضمن الكلية مصداقيتها المعلومات المعلنة عن الكلية شاملة وتغطى سائر أنشطتها،   6

 وتحديثها 

√   

اإلدارات   7 ويتضمن  ونشاطها،  الكلية  لحجم  ومالئم  ومعلن  معتمد  التنظيمي  الهيكل 

 األساسية الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافها

√   

للهيكل   8 وفقا  واالختصاصات  المسئوليات  ويحدد  ومعلن،  معتمد  الوظيفي  التوصيف 

التكافؤ بين بين السلطات والمسئوليات، ويستخدم في حاالت التعيين التنظيمي، ويحقق  

 والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة

√   

 

  

 المعيار الثانى: القيادة والحوكمة

 المعيار  منطوق

اهة  ز م المؤسسة بالنز ز  للمؤسسة قيادات مؤهلة  ,يتم اختيارها وتنمية قدراتها  وتقييم أدائها وفقا لمعاين   موضوعية وتلن 

 والمصداقية والشفافية واألخالقيات المهنية انطالقا من  قيم جوهرية  ,وللمؤسسة هيكل  تنظيم   يالئم حجم ونوع

 أنشطتها  ,بما يضمن تحقيق رسالتها وأهدافها  ,ولها توصيف  موثق لكل  الوظائف  ,يحدد بوضوح المسئوليات

 .واالختصاصات

 



 

38 
 

 القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقا لمعاييرموضوعية ومعلنة واليات ذات شفافية تحقق تكافؤ الفرص وتداول السلطة -2/1

 موضوعية الختيار القيادات األكاديمية وكذلك معايير الختيار القيادات اإلداريةتطبق المؤسسة معايير   -2/1/1

 52و   51يتم اختيار القيادات األكاديمية طبقا لمعايير موضوعية معلنة تخضع لسلطة العميد حيث يتم تعيين القيادات األكاديمية طبقا للمواد  

( ويكون ترشيح العميد من قبل رئيس الجامعة 2/1/1/1إعادة تنظيم األزهر )مرفق  وتعديالته  بشأن    1961لسنة    103من قانون    53و

 (. 2/1/1/2بعد المقابالت الشخصية للسادة المرشحين لمدة سنتين والمدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط )مرفق 

( بمشاركة أعضاء 2/1/1/3دة الجودة )مرفق  وقد أعدت الكلية معايير اختيار القيادات االكاديمية والوحدات المستحدثه وكذلك مدير وح

 هيئة التدريس وتم إعالم األقسام بالكلية بمعايير اختيار القيادات األكاديمية بالكلية وتم وضع تصور لهذه المعايير المرسلة من مجالس 

( وتم إعادة توزيع 2/1/1/5  م )مرفق2021سبتمبر    28( وتم عرضها والموافقة عليها فى مجلس الكلية بتاريخ  2/1/1/4األقسام )مرفق

 المعايير علي األقسام لعرضها على مجالس االقسام بعد الصياغه النهائيه وهى علي النحو التالي: 

 (2/1/1/3أوال: معايير اختيار القيادات األكاديميه والوحدات المستحدثه)مرفق

 الكفاءة والنشاط العلمى بتقديم قائمة األبحاث المنشورة.  .1

 اإلدارية والقيادية.  التمتع بالقدرات .2

 المشاركة فى أنشطة الخدمات الطالبية.  .3

 المساهمات فى مجال الجودة والتطوير المستمر.  .4

 المشاركة فى األنشطة القومية. .5

 السجل الوظيفى الذى يشهد بالنزاهة واإللتزام.  .6

 التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرؤسين.  .7

 قيادة مجتمعية(. -إدارة وقت–الكتساب مهارات القيادة اإلدارية )إدارة أزمات اجتياز برامج تدريبية مؤهلة  .8

أن يتقدم المرشح لشغل منصب قيادة أكاديمية بتصور مكتوب )خطى( عما سيقوم به من أجل رفع شأن كليته إذا ما حاز   .9

 على المنصب ويتم تحكيمها من قبل لجنة حكماء على مستوى الجامعـة.

 (2/1/1/3يار مدير وحدة ضمان جودة التعليم )مرفقثانياً: معايير اخت

 قيادة مجتمعية(.  -إدارة األزمات  -أن يكون اجتاز دورات قيادة )إدارة الوقت  .1

 أن يكون حاصال على دوارت تدريبية فى مجال الجودة. .2

 أن يكون منتظماً بالعمل بالكلية لمدة عام على األقل.  .3

 تقديم الدرجات العلمية واإلنتاج العملى. .4

 تقديم تصور لما سيحدث بالوحدة خالل فترة توليه. .5

 السجل الوظيفى يشهد بالنزاهة وااللتزام. .6

 لديه القدرة علي التقييم الذاتي والتطوير المستمر  .7

 القدره علي التعامل مع تكنولوجيا المعلومات  .8

 أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جزاءات بالكليه   .9

ومن الجدير بالذكر أن المعايير المستخدمة فى إختيار رؤساء األقسام هى األقدمية فقط حيث يتم عمل تصويت سري من أعضاء 

 (. 2/1/1/6هيئة التدريس الختيار رئيس القسم من أقدم ثالثة أعضاء هيئة تدريس بالقسم )مرفق

 (2/1/1/3ثالثا: معايير اختيار مديرى الوحدات )مرفق 

 أن يكون حاصال على درجة الدكتوراة فى أحد تخصصات الكلية.  .1
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الفعلى كعضو هيئة تدريس بعد  .2 الكلية لمدة ال تقل عن سنة من العمل  أن يكون قد شغل منصب عضو هيئة تدريس فى 

 حصوله على درجة الدكتوراة.

 التخطيط االستراتيجي لديه القدرة على  .3

 لديه القدرة على قيادة اآلخرين.  .4

 لديه القدرة على التواصل مع اآلخرين والعمل ضمن فريق. .5

 لديه القدرة على إدارة الوقت والعمل تحت ضغط.  .6

 لديه القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكالت.  .7

 التمتع بالنزاهة والشفافية واإللتزام بآداب وقواعد المهنة.  .8

 الطيبة والتعاون مع أعضاء هيئة التدريس.  العالقة .9

 لم يوقع عليه أى إدانات أو جزاءات. .10

 أن يكون ذا صلة بالمجتمع المدنى. .11

 مجيد للحاسب اآللى واللغة األجنبية األولى. .12

م اختيار كذلك تقوم الكلية باختيار القيادات االدارية طبقا لمعايير موضوعية معلنة ومحددة  بشكل يتناسب مع الوظيفة التي يت

 (2/1/1/3تلك القيادات لها )مرفق 

 تعلن المؤسسة تلك المعايير لألطراف المعنية بوسائل مناسبة – 2/1/2

نت   وقد تم نشرهذه المعايير السابقة الخاصة بإختيار القيادات األكاديمية ومدير وحدة ضمان الجودة إلكترونيا على موقع الكلية على اإلنتر

 ( .2/1/1/4األقسام العلمية إلعالن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة)مرفق وإرسالها إلى كل 

 تتبع المؤسسة اليات تضمن الشفافية عند تطبيق تلك المعايير  -2/1/3

ختيار  يتم ذلك بشكل يضمن النزاهة والشفافية وذلك من خالل المشاركة الفعالة ألعضاء هيئة التدريس في إختيار القيادات  ومثال ذلك ا

رؤساء األقسام حيث يتم ذلك من خالل عمل تصويت سرى من أعضاء هيئة التدريس مباشرة للعميد ويتم االختيار من أقدم ثالثة أساتذة 

 (.2/1/3/1)مرفق 2017/ 2016وتم تطبيقه من بداية العام الدراسى 

 غير المنظمة بالقوانين واللوائح تتخذ المؤسسة إجراءات لضمان تداول السلطة في المناصب القيادية خاصة -2/1/4

مت تتبنى إدارة الكلية فكرة التطوير ومن منطلق الحفاظ على االعتماد األكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فقد قا

ختيار مدير وحدة الجودة ورؤساء األقسام الكلية بتطبيق تلك المعايير الختيار وتعيين القيادات األكاديمية بالكلية مثال اختيار عميد الكلية وا

 وقد تم االشارة الي ذلك مسبقا.

 4/4/2020وفي هذا السياق تم تعيين العميد السابق للكلية نائبا لرئيس الجامعة لفرع الوجه القبلى ومشرفا عاما على مستشفيات الجامعة فى  

كما تم تعيين العميد الحالى    2020/.19/8ثم نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا  والبحوث ومشرفا عاما على مستشفيات الجامعة فى  

، حيث كان يشغل قبل ذلك منصب وكيل الكلية للدراسات العليا  والبحوث , اضافة الى ذلك تم تعيين وكيل الكلية   4/4/2020فى    للكلية

م ) 16/6/2020ووكيل آخر مختص بالدراسات العليا  والبحوث  فى     2019أحدهما مختص بشئون التعليم  والطالب فى شهر أغسطس  

 ( 2/1/4/1مرفق 

 الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات  القيادات  -2/2

 تستخدم المؤسسة وسائل مناسبة لتنمية قدرات القيادات الحالية واعداد القيادات المستقبلية -2/2/1

إلحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات األكاديمية  للكلية خطة للتدريب و تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية وقد تضمنت هذه الخطة ا

جات والمرشحة للمناصب القيادية وفقا لألساليب العلمية  كما تم إدراجها واعتمادها بالخطة اإلستراتيجية التنفيذية. ويتم تقييم مدي احتيا 
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للوقوف ذهني  جلسات عصف  عمل  مثل  متعددة  وسائل  خالل  من  والمستقبلية  الحالية  وتحديثها)مرفق   القيادات  االحتياجات  هذه  علي 

2/2/1/1.) 

 وقد قامت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بعقد عدد من الدورات التدريبية مثل التخطيط االستراتيجي والمراجعة الخارجية

يل الكلية لشئون التعليم والطالب ووكيل الكلية والتقييم الذاتي المؤسسي والتي شارك في بعضها القيادات بالكلية متمثال في عميد الكلية ووك

م للدراسات العليا والبحوث مثل دورة المراجعة الخارجية ودورة ضمان جودة التعليم واالعتماد للقيادات األكاديمية بكليات ومعاهد التعلي

ة متمثال في قياداتها علي المشاركة الفعالة العالي, وقد تم عقد تلك الدورات بوحدة  ضمان الجودة بالكلية وهذا يدل علي مدي حرص الكلي

 (2/2/1/2في الدورات التدريبية المختلفة  )مرفق 

 معايير تقييم أداء القيادات موضوعية، وتشارك األطراف المعنية في عملية التقييم، وتستخدم النتائج لتحسين األداء المؤسسي. -2/3

 ايير ومؤشرات تقييم أداء موضوعية وبمشاركة األطراف المعنية في عملية التقييم تقوم المؤسسة بتقييم أداء القيادات وفق مع -2/3/1

فالكلية تتبني   يعد أسلوب القيادة في الكلية أسلوب ديموقراطي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الطالب والعاملين ,

نقد واإلبتكار،   كما تتبع أسلوب الحوار فى الوصول إلى القرارات أسلوب قيادة ديموقراطى يشجع على المشاركة وإبداء الرأى وحرية ال

.ويتم قياس أراء األطراف المختلفة حول أداء القيادات ومدي الرضا عن هذا األداء وكذلك الرضا عن طريقة اختيارهم بشكل دوري ويتم  

 (.1/1/ 2/3دة منها )مرفق تحليلها احصائيا للوقوف علي نتائج التقييم وعرضها علي قيادات الكلية لالستفا

 تحلل المؤسسة تلك االراء وتستفيد من نتائج التقييم -2/3/2

( حيث تم إجراء اإلستبيان   2021  –  2020مثال ذلك القيام باجراء استبيانين فيما يخص نمط القيادة في بداية عهد العميد السابق للكلية )

( 1/1/ 2/3% فقط )مرفق مرفق  22عن نمط القيادة انخفاضا شديدا حيث بلغت  األول وتم تحليل النتائج وتبين انخفاض نسبة الراضين  

والذى بناء عليه تم إتخاذ اجراءات تصحيحية عن طريق عمل لقاءات بين إدارة الكلية والعميد وعرض ما تم إنجازه أثناء المؤتمرات 

د )مقابالت مع الطالب ( مما أدي إلي رفع نسبة الرضا عن  السنوية للكلية وعن طريق اتباع سياسة الباب المفتوح مع القيادات ومع العمي

 % .72أسلوب القيادة فى االستبيان الثانى وتم تحليل النتائج واتضح ارتفاع نسبة الرضا عن اسلوب القيادة الى 

 

 ( أهم نتائج استبيانات الرضا عن اسلوب القيادة 2/3/1/1شكل )

 للتعامل مع مشكالت الكليةإلدارة الكلية آليات فاعلة  -2/4

 تتعامل المؤسسة مع مشكالت التعليم التي تواجهها وفق اليات محددة وتقدم حلوال عملية لها -2/4/1

 بالنسبة لمشاكل التعليم التي تواجه الكلية فالمؤسسة تتعامل معها في ظل آليات محددة هي:

 تطبيق اسلوب المشاركة في اتخاذ القرار: 

الكلية   المنبثقة عن  تهتم  اللجان المختلفة  المعنية فى إتخاذ القرار حيث يراعى مشاركة األطراف المعنية فى تشكيل  بمشاركة األطراف 

 (.2/4/1/1مجلس الكلية مثل لجان الدارسات العليا وشؤون التعليم وغيرها  ويتم فى شهر سبتمير من كل عام )مرفق 

2
2

7
2

ن  ا ب ت س ن 1ا ا ي ب ت س 2ا
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 تفويض السلطات للتعامل مع مشاكل التعليم:

بع قيادات الكلية سياسة التفويض فى السلطات حيث يفوض العميد الوكيل المختص بالتعليم وشئون الطالب أو الدراسات العليا والبحوث  تت

وكذلك رؤساء األقسام  فى اتخاذ القرارات وذلك طبقا للمشاكل المعروضة , كما يحدث فى شهر يوليو من كل عام ويتضح هذا من مجالس 

وفى حال تغيب سيادة العميد يفوض سيادة الوكيل فى اتخاذ العديد من القرارت الالزمة لتيسيير و تسييرالعمل ومناقشة   الكلية المختلفة,

 (.  2/ 2/4/1القضايا الطارئة )مرفق:

 مناقشة الموضوعات المتعلقة بمجالس التعليم المختلفة.

وضوعات المتعلقة بالتعليم والتعلم و الجودة بما يحقق أعلي مستوي تمارس مجالس الكلية الرسمية مسئولياتها في مناقشة , و اعتماد الم

 أداء، حيث تم اتخاذ عدة قرارات تتعلق بالتدريس والتعلم من خالل المجالس الرسمية بالكلية ومن بين هذه القرارات :

مصابة بفيروس كورونا المستجد.  قبول أعذار الطالب عن دخول االمتحانات المختلفة نظرا إلصابتهم أو مخالطتهم لحاالت   ♦

 (.2/4/1/3)مرفق 

العمل علي تعيين معيدين جدد ألقسام العلوم األساسية واالكلينيكية بالكلية نظرا للعجز الشديد ممايؤثر علي سير العملية التعليمية   ♦

 (.2/4/1/4)مرفق 

م عن بعد للطالب وأخذ اإلجراءات االحترازية  التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد من خالل الحث والعمل علي نظام التعلي ♦

 ( 2/4/1/3الالزمة )مرفق 

 (2/4/1/3ونظام التعليم الهجين )مرفق  19تعامل المؤسسة مع مشكالت التعليم التي واجهتها بسبب جائحة كوفيد 

 ئحة كورونا وهي علي النحو التالي: تم اتخاذ عدة اجراءات وذلك حفاظا علي استمراية التعليم الطبي بجانب الحفاظ علي الطالب خالل جا

 اإلجراءات التي اتخذتها الكلية لمواجهة الصعوبات والتحديات فيما يخص استكمال التدريس والتدريب  ♦

 Microsoft teamsتم رفع المحاضرات مسجلة فيديو وكذلك العملي علي منصة  ✔

 لضمان وصول كافة المعلومات لجميع الطالب. whatsapp + telegramتم استخدام وسائل مساعدة  ✔

 اإلجراءات التي اتخذتها المؤسسة فيما يخص االمتحانات النهائية لجميع الفرق الدراسية ووسائل تأمينها:  ♦

 وليست أبحاث بناءا علي قرار القطاع الطبي    onlineتم عمل االمتحانات  ✔

وتم   google formنظرا لحدوث صعوبات في عقد اإلمتحان علي سيستم اإلمتحانات تم اإلعتماد علي النظام البديل    ✔

 عمل االمتحانات كاملة نظري وعملي.

 اإلجراءات التي اتبعتها المؤسسة لمكافحة انتشار العدوي وضمان سالمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين: ♦

 ة لفيروس كورونا واإلجراءات اإلحترازية عمل ندوات التعريفي ✔

 استخدام كواشف الحرارة عند مداخل الكلية  ✔

 التشديد علي ارتداء الكمامة  ✔

 الحفاظ علي التباعد االجتماعي  ✔

 التعقيم الدائم لكل أرجاء مبني الكلية ✔

 تحويل أي حالة يشتبه بها الي اإلدارة الطبية  ✔

 خطة االخالء والطوارئ  

 (.2/4/1/5يوجد بالكلية خطة محدثة لإلخالء والطوارئ والتي تم اعتمادها والتدريب عليها إلستخدامها في حاالت الطوارئ بالكلية )مرفق  
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بيق األخالقيات  للكلية قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، واليات فاعلة لضمان الشفافية والممارسات العادلة وعدم التمييز وتط  -2/5

 المهنية بين أفراد الكلية. 

توفر المؤسسة وثيقة خاصة بها تشمل قيمها الجوهرية وأخالقيات المهنة من ضوابط ضمان العدالة وعدم التمييز وعدم تعارض    -2/5/1

 المصالح وحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر 

بالمصداقية والنزاهة فى جميع سياساتها وقرارتها وتعامالتها الداخلية والخارجية ،  وتحرص على  تلتزم كلية طب بنين األزهر بالقاهرة  

ال تطبيق  الممارسات العادلة وعدم التمييز،   وتعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر. وتتمثل الممارسات التطبيقية للكلية فى مج

 المصداقية واألخالقيات فى اآلتى :

 ام بحقوق الملكية الفكرية والنشر:اإللتز

لسنة   82اتخذت الكلية عدة اجراءات للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والتاليف والنشر حيث تم تبنى قانون حقوق الملكية الفكرية )  

 بإلزام  القائمين على  ( كما اتخـذ مجلس الكلية  قراراً 2/5/1/1) مرفق رقم     2016اكتوبر    18بتاريخ     652( بمجلس الكلية رقم  2002

 (. 2/5/1/2المكتبة بالحفاظ على الضوابط المنصوص عليها فى قانون الملكية الفكرية ) مرفق رقم  

 الممارسات العــادلة واإللتزام بأخالقيات المهنة:

التدريس والهيئة الم التمييز للطالب وأعضاء هيئة  العدالة وعدم  عاونة واالداريين  , حيث  وذلك من خالل وجود قواعد معلنة لضمان 

لجداول    –دون تمييز    –تحرص القيادة األكاديمية بالكلية على تكافؤ الفرص بين الطالب في األنشطة التعليمية من خالل خضوع الجميع  

 1/4/ 2/5( وجداول امتحانات معلنة مسبقاً مع حظر التنقل بين المجموعات خالل اإلمتحانات ) مرفق رقم  2/5/1/3تدريس ) مرفق رقم  

( كما يتم وضع أرقام سرية من خالل الكنترول ال تسمح لعضو هيئة التدريس القائم على تصحيح االمتحان بالتعرف على الطالب صاحب 

 ورقة االجابة. 

 ممارسات أخالقيات المهنة:

ثيقة ألخالقيات المهنــة ضمن الميثاق  وذلك من خالل توافر وثائق للممارسات األخالقية معلنة ومتاحة لجميع االفراد , حيث يوجد بالكلية و 

 2015اكتوبر    20المنعقد بتاريخ    641( ، ولقــد تم استعراضها واعتمادها في مجلس الكلية رقم    5/1/5/  2األخالقي للكلية )مرفق رقم

لوثيقة على موقع الكلية (  ولقد تم رفــع تلك ا 2/1/1/5م ) مرفق  28/9/2021بتاريخ    709وتم تحديثها وإعتمادها في مجلس الكلية رقم  

لمي, على اإلنترنت وتم عمل ملصقات تتضمن أهم النقاط الواردة بها وتم تعليقها بمباني الكلية. كما توجد وثيقة معتمدة ألخالقيات البحث الع

 (2/5/1/5وذلك ضمن الميثاق األخالقي للكلية )مرفق  وكذلك يوجد ميثاق معتمد  ألخالقيات المعلم الجامعي

 تعلن المؤسسة  القيم الجوهرية واألخالقيات المهنية وتتيحها لألطراف المعنية. -2/5/2

تحرص القيادة األكاديمية لكلية طب األزهر على توافر إجراءات رسمية يتم اتباعها فى الكلية لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر 

ل قرار مجلس الكلية بشأن الموافقة على تبني كلية طب االزهر بنين لقانون وذلك للتغلب على محدودية وعي مجتمع الكلية بالقانون من خال

 (. 2/5/1/1( ) مرفق رقم2002لسنة  82حقوق الملكية الفكرية )

رقم   مرفق   ( الفكرية  الملكية  حقوق  قانون  من  نسخة  نشر  تــم  االنترنت  2/5/2/1كما  شبكة  على  الكلية  موقع  على   )

WWW.MEDICINEAZHAR.EDU.EG    وتم عمل ملصقات تتضمن أهم النقاط الواردة بقانون حقوق الملكية الفكرية وتعليقها،

بالكلية ) مرفق رقم   للميثاق األخالقي  لها وضمها  التابعة  الى   2/5/1/5بالكلية والمستشفيات  الكلية  (.  كما تم إرسال خطاب من عميد 

 (.  2/5/2/2ية الفكرية وتنفيــذ بنـــوده ) مرفق رقمالمشرفين على مكتبة الكلية لإلطالع على قانون حقوق الملك

http://www.medicineazhar.edu.eg/
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كما تم نشر الوعي بممارسات أخالقيات المهنة وأخالقيات البحث العلمي و أخالقيات المعلم الجامعي بعدة وسائل حيث تم رفــع الميثاق 

الواردة به وتم تعليقها بمباني الكلية , هذا باالضافة الى أنه   األخالقي على موقع الكلية على االنترنت وتم عمل ملصقات تتضمن اهم النقاط 

 كان يتم تدريس مادة أخالقيات الممارسة الطبية والقوانين المنظمة لها لطالب الفرقة الرابعة ضمن مقرر مادة الطب الشرعي. 

 تفعل المؤسسة  أخالقيات المهنة و تتخذ اإلجراءات في حالة عدم االلتزام بها.  -2/5/3

 وذلك من خالل اتباع الكلية لعدة إجراءات هي علي النحو التالي: 

 آليات  ضمان العــدالة وعــدم التمييز بيــن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:

 ( 5/3/1/ 2سياسة تعيين المعيدين معلنة ومعتمدة ومحددة )مرفق رقم  ✔

العاملين طبقا للقوانين المنظمة بغض النظرعن أي اعتبارات يتـم تطبيق شروط الترقية على جميع أعضاء هيئة التدريس و ✔

كتيب قواعد العمل باللجان العلمية  الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بكلية الطب   2/5/3/2اخرى ) مرفق رقم 

 م( )2026 –م 2021جامعة األزهر )الفترة من 

 ومراقبة تنفيذها.تطبيق إجراءات / سياسة معلنة لعدم تعارض المصالح 

الكلية بشأن عدم مشاركة عضو هيئة  كما تحرص القيادة األكاديمية بالكلية على تجنب التعارض فى المصالح  من خالل قرار مجلس 

التدريس في التقييم او اإلشراف علي اإلمتحانات فى حالة وجود أحد األقارب من الدرجة األولي, ويتم مراقبة تنفيذ هذه اإلجراءات عن  

 ( 2/5/3/3ريق لجنة أعضاء هيئة التدريس و مجلس الكلية اللذين ينعقدان شهريا )مرفق ط

 آليات مراقبة تطبيق الكود األخالقي )آليات  ضمان تطبيق وثيقة أخالقيات المهنــة(:

ك اللجنة كشرط أساسي ويتم عرض مشاريع أبحاث الماجستير والدكتوراه على تل  –أخالقيات البحث العلمي الطبي    –توجد بالكلية لجنة  

 / ( 5/3/ 2لقبول أي من تلك المشاريع  )مرفق رقم

 المعلومات المعلنة عن الكلية شاملة وتغطى سائر أنشطتها، وتضمن الكلية مصداقيتها وتحديثها.  -2/6

 واألدلة والكتيبات وغيرها( تتيح المؤسسة المعلومات الكافية عنها في الوسائل المختلفة )مثل الموقع اإللكتروني  -2/6/1

( وكذلك كتيب دليل  2/6/1/1تتيح الكلية معلومات كافية عنها في الوسائل المختلفة مثل عمل كتيبات لهذا الغرض مثل دليل الطالب )مرفق

الفئات    متميز يستطيع من خالله كافة   www.medicineazhar.edu.eg(,  كما تمتلك الكلية موقع إليكتروني  2/6/1/2الكلية )مرفق  

المستهدفة الحصول على المعلومات الخاصة بمختلف مجاالت أنشطة الكلية ) التعليم والطالب، الدراسات العليا والبحث العلمي، خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة، وحدة ضمان الجودة، وحدات ذات طابع خاص، البرامج التدريبية، الجداول الدراسية، األنشطة الطالبية( علًما بأن 

المعلومات  ال تكنولوجيا  لجنة  الجودة من خالل  األقسام ووحدة ضمان  يتم تحديثه بشكل دوري من خالل تواصل  بالكلية  الخاص  موقع 

 الموقع الرسمي لكلية طب األزهر بنين(. 2/6/1/3ومركز طب األزهر للمعلومات بالكلية )مرفق 

ويتم من خالله نشر كافة المعلومات عن الكلية والدراسات    Facebookكما يوجد للكلية موقعا رسميا علي وسائل التواصل االجتماعي  

 ( https://www.facebook.com/groups/989301914466145/?ref=shareالعليا وغيرها للتسهيل علي الطالب. )

 تحرص الكلية علي تنويع هذه المعلومات وتحديثها بصفة دورية -2/6/2

ة عن الكلية متنوعة ويتم تحديثها دوريا بواسطة وحدة الجودة بالكلية من خالل لجنة تكنولوجيا  وكما أشرنا سابقا فإن المعلومات المتاح

 المعلومات بالتنسيق مع مركز طب األهر للمعلومات , 

 تتحري المؤسسة المصداقية في اإلعالنات والمعلومات المنشورة  -2/6/3

  تتحرى الكلية المصداقية فى المعلومات المنشورة  عنها من خالل دليـــل الكلية واصدارات الكتيبات المختلفة كما أشرنا سابقا وكذلك عن 

 . www.medicineazhar.edu.egطريق موقع الكلية على شكبة اإلنترنت : 
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 اإلدارات األساسية الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافها.  الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم الكلية ونشاطها، ويتضمن -2/7

 تتحقق المؤسسة من مالئمة الهيكل التنظيمي لحجم المؤسسة ونوع أنشطتها واشتماله علي االدارات األساسية  -2/7/1

معتمد  بقرار من فضيلة  (. وكان العمل يتم تبعا للهيكل التنظيمى ال2/7/1/1يوجد بكلية طب األزهرهيكل تنظيمى مالئم ومعتمد )مرفق  

م  بشأن مكونات الهيكل التنظيمى لكليات الجامعه وقد استمر العمل بهذا الهيكل إلى 1998لسنة  126األستاذ الدكتور رئيس الجامعه رقم 

يير االعتماد أن بدأت الكلية فى تطوير قدراتها  المؤسسية حيث اتضح أن الهيكل المعمول به غير كاف لتحقيق خطة الكلية للتطوير ومعا 

الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  واالعتماد ومن ثم تم إضافة وحدات جديدة إلى الهيكل التنظيمى للكليه وتعديله ليصبح 

( 524)أكثر مالئمة لطبيعة نشاط الكلية حيث تمت إضافة وحدة ضمان جودة التعليم إلى الهيكل التنظيمى وتم اعتمادها بمجلس الكلية رقم  

)2/7/1/2)مرفق  2005بتاريخ   رقم  الكلية  بمجلس  والكوراث  األزمات  إضافة وحدة  ذلك  بعد  وتم  بتاريخ  627(  كما  24/6/2014(  م 

( 652أضيفت أيضا وحدتى تنمية الموارد الذاتية  وخدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى الهيكل التنظيمى وتم اعتمادها بمجلس الكلية رقم )

 707( , وتم إجراء أخر تحديث للهيكل التنظيمي للكلية واعتماده بمجلس الكلية في جلسته رقم  5/1/1/ 2)مرفق  18/10/2016بتاريخ  

( . ويوجد تحديد دقيق للمسؤوليات واتخاذ القرارات سواء للقيادات األكاديمية أو اإلدارية بالكلية  2/7/1/3م )مرفق27/7/2021بتاريخ  

للكلية والذى يتصف بوضوح السلطة وتحديد االختصاصات لكل عضو من أعضائها,  كما يسمح الهيكل من خالل الهيكل التنظيمى الحالى  

تلفة التنظيمى للكلية بالتعاون المتبادل االفقى والرأسى بين مستوياته ووحداته حيث روعى التسلسل القيادى والتبعية االدارية للوحدات المخ

 (2/7/1/4هيكل تنظيمي لكل قسم من أقسام الكلية ويتم تحديثه بصفة دورية )مرفق  (. إضافة الي ما سبق يوجد2/7/1/1)شكل رقم 

 

 تستحدث المؤسسة كيانات لتلبية احتياجات التغيير والتطوير وتسهم في تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها  -2/7/2

 والتطوير ولإلسهام في تحقيق رسالة الكلية وأهدافها هي:( وذلك لتلبية احتياجات التغيير  2/7/2/1الكيانات التي تم استحداثها )مرفق 

بتاريخ   627وحدة األزمات والكوارث وتتبع إدارياً عميد الكلية وقد تم اعتماد تشكيل فريق العمل بالوحدة فى مجلس الكلية رقم  .1

 www.medicineazhar.edu.eg( وتم اإلعالن عنها على الموقع اإللكترونى للكلية     2/7/1/1)مرفق 24/6/2014

http://www.medicineazhar.edu.eg/
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على إنشاء   18/10/2016( بتاريخ  652وحدة تنمية الموارد الذاتية وتتبع إدارياً عميد الكلية وتمت موافقة مجلس الكلية رقم ) .2

د لوحدة تنمية الموارد الذاتية بكلية الطب ) , وقد تم اعتماد التشكيل الجدي2/5/1/1هذه الوحدة كما تم اعتماد تشكيلها )مرفق  

م وتم نقل التبعية االدارية للوحدة  2021أغسطس    24بتاريخ    708جامعة األزهر بالقاهرة وذللك في مجلس الكلية في جلسته رقم  

 ( 2/7/2/2لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث )مرفق 

على   18/10/2016( بتاريخ  652ل الكلية وتمت موافقة مجلس الكلية رقم )وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتتبع إدارياً وكي .3

)مرفق تشكيلها  اعتماد  تم  كما  الوحدة  هذه  رقم  2/5/1/1إنشاء  كلية  مجلس  في  الوحدة  تشكيل  تحديث  تم  كما  بتاريخ    708( 

24/8/2012(2/7/2/2) 

 لمعنية تعتمد المؤسسة هيكلها التنظيمي من المجالس الرسمية والجهات ا -2/7/3

 ( .2/7/1/3م )مرفق27/7/2021بتاريخ  707تم إجراء أخر تحديث للهيكل التنظيمي للكلية واعتماده بمجلس الكلية في جلسته رقم 

 تعلن المؤسسة الهيكل التنظيمي لألطراف المعنية بوسائل مناسبة ومتعددة  -2/7/4

   ( للجميع  متاحا  يكون  حتي  وذلك  اإللكترونى  وموقعها  الكلية  مداخل  على  المعتمد  التنظيمى  الهيكل  إعالن  تم 

www.medicineazhar.edu.eg) 

التوصيف الوظيفي معتمد ومعلن، ويحدد المسئوليات واالختصاصات وفقا للهيكل التنظيمي، ويحقق التكافؤ بين بين السلطات    -2/8

 تخدم في حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة. والمسئوليات، ويس

 تعد المؤسسة توصيفا وظيفيا لجميع وظائف المؤسسة يحدد المسئوليات واالختصاصات بدقة.  -2/8/1

بالكلية فقد    يوجد توصيف لكافة الوظائف بالكلية يحدد المسئوليات واالختصاصات واتخاذ القرارات سواء للقيادات األكاديمية أواإلدارية

تم إعداد بطاقات توصيف وظيفى شامل وموثق لجميع الوظائف شاملة القيادات األكاديمية واإلدارية بالكلية وصياغة هذا التوصيف فى  

( والتوصيف الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية مشتق  2/8/1/1دليل خاص لجميع الوظائف القيادية واألكاديمية )مرفق  

والخاص بتنظيم الجامعات فيما لم يرد فيه نص   1972لسنة    49( والقانون  2/1/1/1)مرفق  1961لسنة    103لوائح الكلية وقانون    من

 (2/1/1/5م )مرفق 28/9/2021بتاريخ  709. وقد تم إجراء تحديث للتوصيف الوظيفي واعتماده بمجلس الكلية رقم 103بالقانون 

 ن مناسبة ويتم إتاحة التعرف علي التوصيف الوظيفي لألطراف المعنيةتستخدم المؤسسة وسائل إعال -2/8/2

  ( بالكلية  العاملين  جميع  على  وتوزيعه  طباعته  إلى  باإلضافة  اإللكترونى  الموقع  على  الوظيفي  التوصيف  عن  اإلعالن  تم 

www.medicineazhar.edu.eg) 

 لنقل واالنتداب للوظائف المختلفة.تلتزم المؤسسة بالتوصيف الوظيفي في حاالت التعيين وا -2/8/3

ويتضح هذا علي سبيل المثال في أمثلة كثيرة نذكر منها وظيقة مدرس بالكلية والتي تتبع أو تأتي تباعا لوظيفة مدرس مساعد , فيحق 

العم الجانب  المساعد والذي يكون مسئوال عن  للمدرس  للطالب في حين ال يحق ذلك  النظرية  المحاضرات  القاء  للطالب. للمدرس  لي 

 (.2/8/1/1)مرفق 

ظيفة  كذلك ال يتم حدوث أية تعيينات لوظيفة ما إال بعد توافر اإلشتراطات الالزمة لشغل هذه الوظيفة فعلي سبيل المثال ال يتم التعيين في و

الماجيستير, كذلك ال مدرس اال بعد الحصول علي درجة الدكتوراة وال يتم التعيين في وظيفة مدرس مساعد إال بعد الحصول علي درجة  

يتم تعيين في وظيفة معيد إال من خالل وجود اشتراطات معينة مثل الحصول علي درجة البكالوريوس وقضاء سنة التدريب االلزامي 

عيد بأقسام )سنة االمتياز( وقضاء فترة النيابة اإلكلينيكية بالمستشفي في حالة وظيفة معيد باألقسام االكلينكية , وفي حالة التقدم لوظيفة م
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العلوم األساسية يشترط الحصول علي درجة البكالوريوس وكل التعيينات تتم طبقا لالشتراطات واللوائح المحددة بقانون تنظيم األزهر 

 (.2/5/3/1والمؤسسات التابعة له طبقا لما تم ذكره بالتفصيل في كتيب التوصيف الوظيفي للكلية )مرفق 

 األدلة والوثائق 

 إسم المرفق  المرفق رقم  م

 لتنظيم األزهر.  103قانون   2/1/1/1  .1

 م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات 2014لعام  52قرار رئيس الجمهورية رقم   2/1/1/2  .2

 معاييرإاختيار القيادات األكاديميه والوحدات المستحدثه ومدير وحدة ضمان الجودة.    2/1/1/3  .3

 إعالم األقسام بالمعايير لعرضها على مجالس االقسام بعد الصياغه النهائيه.   2/1/1/4  .4

القيادات األكاديمية والتوصيف م بشأن اعتماد معايير اختيار    28/9/2021بتاريخ    709قرار مجلس الكلية رقم    2/1/1/5  .5

 الوظيفي والميثاق األخالقي. 

 تصويت سرى من أعضاء هيئة التدريس مباشرة للعميد إلختيار رؤساء األقسام 2/1/3/1  .6

 إجراءات ضمان تداول السلطة  2/1/4/1  .7

 الخطه التدريبية لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية.   2/2/1/1  .8

وثائق عن مشاركة القيادات األكاديمية في بعض الدورات المنعقدة بالكلية مثل دورة المراجعة الخارجية والتقويم    2/2/1/2  .9

 الذاتي ودورة ضمان جودة التعليم واالعتماد للقيادات األكاديمية بكليات ومعاهد التعليم العالي

 أداء القيادات  واختيارهم.نتائج التقييم المختلفة لمدي الرضا عن   2/3/1/1  .10

 تشكيل اللجان المختلفة.    2/4/1/1  .11

 أمثلة من محاضر اجتماع لمجالس الكلية عن تفويض السلطات  2/4/1/2  .12

م بقبول أعذار الطالب عن دخول االمتحانات  2020يوليو    21المنعقد بتاريخ    695قرارات مجلس الكلية رقم   2/4/1/3  .13

 الصابتهم أو مخالطتهم لحاالت مصابة بفيروس كورونا المستجد بنائا علي قرار رئيس الجامعة.المختلفة نظرا  

م بالموافقة علي ترشيحات المعيدين باإلعالن الصادر  2021ابريل    27بتاريخ    704قرار مجلس الكلية رقم    2/4/1/4  .14

 م.25/3/2021بتاريخ 

 خطة االخالء والطوارئ  2/4/1/5  .15

تجديد إعتماد قرار عميد الكلية بشأن تبني كلية الطب لقانون حماية الملكية الفكرية والذي سبق اعتماده بقرار   2/5/1/1  .16

 م. 18/10/2016بتاريخ  652مجلس الكلية  رقم 

المنصوص عليها فى تجديد اعتماد قرار عميد الكلية علي إلزام  القائمين على المكتبة بالحفاظ على الضوابط   2/5/1/2  .17

 م30/12/2014بتاريخ  632قانون الملكية الفكرية والذي سبق اعتماده بقرار مجلس الكلية رقم  

 نمـاذج لجداول التدريس ببعض األقسام.  2/5/1/3  .18
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االمتحانات   2/5/1/4  .19 خالل  المجموعات  بين  الطالب  تنقل  حظر  بشأن  االقسام  الى  الكلية  عميـد  ا.د.  الشفوية  خطاب 

 م. 24/10/2021والعملية  و االكلينيكية بتاريخ 

 الميثاق األخالقي   2/5/1/5  .20

 قانون حقوق الملكية الفكرية.  2/5/2/1  .21

الفكرية وتنفيــذ  2/5/2/2  .22 الملكية  قانون حقوق  الكلية لالطالع على  المشرفين على مكتبة  الى  الكلية  ا.د. عميد  خطاب 

 م3/10/2021بنـــوده بتاريخ 

 م.2021اعالن جامعة األزهر عن الحاجة الي تعيين معيدين جدد في مارس   5/3/1/ 2  .23

الطب جامعة األزهر    5/3/2/ 2  .24 بكلية  المساعدين  اآلساتذة واألساتذة  لترقية  الدائمة  العلمية   باللجان  العمل  قواعد  كتيب 

 م(2026 –م 2021)الفترة من 

قرار عميد الكلية  بشأن عدم مشاركة عضو هيئة التدريس في التقييم او اإلشراف علي االمتحانات  تجديد اعتماد   2/5/3/3  .25

بتاريخ   632فى حالة وجود أحد األقارب حتى الدرجة االولي , والذي سبق اعتماده بقرار مجلس الكلية رقم  

 م 30/12/2014

أبحاث الماجيستير والدكتوراة وأبحاث الترقي على لجنة اخالقيات تجديد اعتماد قرار عميد الكلية  بشأن عرض    2/5/3/4  .26

 م20/10/2015بتاريخ   641البحث العلمي , والذي سبق اعتماده بقرار مجلس الكلية رقم 

 م(2022 - 2021دليل الطالب )   : 6/1/1/ 2  .27

 م( 2021دليل الكلية )  :2/6/1/2  .28

 األزهر بنين. الموقع الرسمي لكلية طب   :2/6/1/3  .29

 م 27/7/2021بتاريخ  707الهيكل التنظيمي للكلية المعتمد بقرار مجلس الكلية رقم   :2/7/1/1  .30

 الئحة وحدة الجودة وانشائها   :2/7/1/2  .31

الكلية رقم    :2/7/1/3  .32 للكلية ووحدة   27/7/2021بتاريخ    707مجلس  التنظيمي  الهيكل  والمشتمل علي تحديث واعتماد 

 الجودة.

 أمثلة من الهياكل التنظيمية ألقسام الكلية.  2/7/1/4  .33

 الكيانات المستحدثة بالكلية   :2/7/2/1  .34

م والمشتمل علي تحديث وحدة تنمية الموارد الذاتية ولجنة 2021أغسطس    24بتاريخ    708مجلس الكلية رقم     :2/7/2/2  .35

 البيئة.الحكماء بالكلية ووحدة خدمة المجتمع وتنمية 

دليل التوصيف الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية بالكلية  والمعتمد بقرار مجلس الكلية رقم    :2/8/1/1  .36

 م28/9/2021بتاريخ  709
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 مؤشرات التقييم

مستوف   مستوف  المؤشر م

 جزئيا 

غير 

 مستوف 

الكوادر المؤهلة والتجهيزات لمالئمة، ويشارك فيها  للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها  1

المهام   لتغطية  والمهارات  الخبرات  تباين  ويراعی  بالمؤسسة  الفئات  مختلف  عن  ممثلون 

 المتعددة

   

تبعية وعالقات واضحة   2 ذا  تنظيميا  هيكال   تتضمن  الجودة  لوحدة ضمان  الداخلية  الالئحة 

بمركز ضمان   الوحدة  عالقة  ويساند وتحدد  دورها  تفعيل  في  يسهم  بما  بالجامعة،  الجودة 

 أنشطتها. 

   

    لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها وقواعد بيانات ألنشطتها.  3

تقويم أنشطة المؤسسة يتم  بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية وأدوات مالئمة  4

 ومراجعات داخلية وخارجية.

   

نتائج تقويم أنشطة المؤسسة تناقش مع المعنيين وفي مجالسها الرسمية ويستفاد منها في توجيه   5

 التخطيط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتطوير 

   

 

 يوجد بالكلية وحدة لضمان جودة التعليم تم الموافقة على إنشائها واعتمادها وتواجدها بالهيكل التنظيمى للكلية 3/1

تنشئ المؤسسة كيانا )إدارة أو قسم أو وحدة أو لجنة أو غيرها( لضمان الجودة  طبقا لطبيعة المؤسسة، يتوفر له کوادر بشرية  ١/١/3

التخطيط   الخارجية،  المراجعة  الذاتي،  التقويم  في  دورات  )مثل  الفعلية  والممارسة  التدريب  خالل  من  الجودة  مجال ضمان  في  مؤهلة 

 رير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية وغيرها(.االستراتيجي،. توصيف وتقا

رقم   ❖ الكلية  بقرار مجلس  واعتمادها  إنشائها  على  الموافقة  تم  التعليم  لضمان جودة  بالكلية وحدة  )    ٢٠٠٥سنة    ٥٤٢يوجد 

 ( وهى موجودة بالهيكل التنظيمى للكلية منذ ذلك الحين.۳/١/١/١مرفق

 قات واضحة فى هيكل الكليةهيكل تنظيمى للوحدة ذو تبعية وعاليوجد ❖

الكلية رقم ) ❖ فى مجلس  تنظيمى موثق و معتمد  بتاريخ    ٦٢٧للوحدة هيكل  التنظيمي    ٢٠١٤/  ٦/  ٢٤(  الهيكل  وتم تحديث 

رقم) الكلية  مجلس  فى  بتاريخ  ٦٥٤واعتماده   )٢٠/١٢/٢٠١٦( رقم  الكلية  بمجلس  مؤخرا   تحديثه  تم  (    ٧٠٧ثم 

تشكيله طبقا لسياسة الدولة و الكلية فى توفير نظام مؤسسي لتقييم األداء ومراقبة (تم  ۳/١/١/٢) مرفق  ٢٧/٧/٢٠٢١بتاريخ

 األداء داخل المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية.

 من : التنظيمييتكون الهيكل 

 المعيار الثالث: إدارة الجودة والتطوير 

 المعيار  منطوق

ز  بالمراجعات م بإجراء تقويم ذات   شامل  ومستمر، وتستعي  ز  للمؤسسه نظام إلدارة الجودة توفر له القيادة سبل  الدعم، وتلن 

  تطوير األداء
ز
 .الداخلية والخارجية لضمان جودة األداء، وتستخدم نتائج التقويم والمراجعة ف
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 مجلس اإلدارةويتولى التخطيط والتنظيموالرقابة والمساءلة  .1

 اللجان التنفيذية المتخصصة و تشمل  .2

 التدريب وتنمية الموارد المالية والبشرية .1

 لجنة التخطيط والمتابعة  .2

 لجنة تكنولوجيا المعلومات واالستبيانات  .3

 لجنة إعداد الدراسة الذاتية .4

 لجنة المراجعة الداخلية  .5

 لجنة التوعية واإلعالم وخدمة المجتمع  .6

 لجنة توصيف البرامج التعليمية  .7

 لجنة منسقي األقسام .8

 سكرتارية الوحدة  .3

وضعتها الهيئة  التي( أن كل لجنة لها مهام محددة تتفق مع معايير اإلعتماد ١/١/۳/ ۳ويتضح من خالل تشكيل الفريق اإلدارى واللجان )مرفق

لس اإلدارة أوأحد أعضاء فريق الجودة لمتابعة تحقيق األهداف وإزالة  القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد. ويرأس كل لجنة أحد أعضاء مج

 أية عقبات.

( وتشارك الوحدة فى عرض ومناقشة القضايا والمشاكل  ٤/ ۳/١/١تتبع هذه الوحدة عميد الكلية مباشرة بصفته رئيس مجلس اإلدارة )مرفق  

المختلفة ، حيث أن مدير وحدة ضمان جودة التعليم عضو فى مجلس الكلية، ويتقدم بعرض   األقسامالمطروحة عليها فى مجلس الكلية ومجالس  

 (. ١/٥/ ۳/١ى للوحدة و كلمته بعد كلمة السيد العميد والسيد وكيل الكلية )مرفق التقرير الشهر

تكلف إدارة المؤسسة بالعمل في هذا الكيان كوادر من مختلف فئات المؤسسة )مثل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريون   ٢/ ١/۳

 وغيرها(.

الكلية  للوحدة الئحة داخلية تنص على أنه للوحدة مجلس إدا - رة معتمد وموثق وبناء عليه تم تشكيل مجلس إدارة الوحدة واعتماده من مجلس 

( وقد تم تغيير تشكيل مجلس اإلدارة عدد من المرات مع كل تغيير يحدث فى القيادات األكاديمية للكلية ١/ ١/٢/ ۳))مرفق    ٢٠٠٥لسنة٥٤٢رقم

( ويشارك  ١/٤/ ۳/١)مرفق٢٠٢١/ ۳/ ١٦رة معتمد وموثق من مجلس الكلية بتاريخ  واألعضاء أو وفقا لالحتياجات والتشكيل األخير لمجلس اإلدا

  فى أعمال الوحدة مختلف الفئات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب واإلداريين ويتمثل ذلك بوضوح في تشكيل فرق المعايير

 (. ١/۳/ ۳/١واللجان المختلفة بالوحدة  )مرفق

الوحدة بالكوادر المؤهلة، وتنمية قدرات العاملين بها، حيث تحرص الكلية على تشكيل فريق الوحدة من الكوادر الشابة  تحرص الكلية على إمداد   -

نتائج، المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القادرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات والتعامل الجيد مع البيانات واستخالص ال

همفي عدة دورات تدريبية خاصة بنظم الجودة قامت بها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد بناءا على طلب الكلية عالوة على اشتراك

الخارجية والتخطيط اإلستراتيجى، توصيف   المراجعة  المفاهيم،  العالى، دورة توحيد  التعليم  الذاتى لمؤسسات  الجودة )التقويم  ووحدة ضمان 

(. هذا باإلضافة إلى قيام وحدة ضمان الجودة بالعديد من الدورات التدريبية المستمرة بمقر وحدة ضمان  ۳/١/٢/٢ت( )مرفقالبرامج و المقررا

( ومما سبق يتضح  ۳/١/٢/۳الجودة لشرح وتوضيح المفاهيم األساسية للجودة وكذلك العديد من الدورات التثقيفية ألعضاء هيئة التدريس)مرفق

( مستشارينوأطراف مجتمعية ٤( عضو هيئة معاونة وعدد )٢(عضو هيئة تدريس وعدد)٢١وادر الكافية حيث يوجد عدد )أنه يتوافر للوحدة الك

 (. ۳/١/١/٤(طالب)مرفق ١( طبيب إمتياز وعدد)١( لألقسام اإلدارية وعدد)١وعدد)

 توفر المؤسسة لهذا الكيان الموارد المادية والتجهيزات المالئمة لممارسة أنشطته.  ۳/ ١/۳
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٪من دخل  ٤يتم اعتماد كل متطلبات الوحدة الالزمة حيث تتوافر متطلبات الوحدة من خالل ميزانية الكلية كما تم دعم الوحدة حاليا من نسبة الـ  -

 المستشفيات من العالج اإلقتصادى وتفصل لتطويرالتعليم الطبى المستمر الذي تقوم به وحدة ضمان الجودة والتى تم اعتمادها بمجلس الكلية

أجهزة كمبيوتر(    -الورق  -( كما أن احتياجات الوحدة يتم استيفائها من خالل الصرف من المخازن الموجودة بالكلية  )األحبار١/ ۳/١/۳)مرفق

 (.٢/ ۳/١/۳)مرفق

وجد مقر الوحدة داخل تدعم الكلية نظم الجودة الداخلية، وذلك بتوفير المكان المالئم والتجهيزات المناسبة للوحدة المعنية بضمان الجودة، حيث ي -

الكلية بالدور األرضي و يتكون من قاعة كبيرة وحجرة مكتب لمدير الوحدة وحجرة مكتب أخرى كما توجد حجرتان سكرتارية ملحقة وبوفيه 

م توفير اإلحتياجات  ( دورات مياه وقامت الكلية تأثيثها باألثاث المالئم. كما توجد لوحة لإلعالنات بجوار الوحدة و صندوق للشكاوى، وت  ٢وعدد )

( ماكينة تصوير   ٢( طابعة وعدد )٥(الب توب وعدد )١( أجهزة كمبيوتر مكتبى وعدد )  ٩المالئمة للوحدة حيث وفرت الكلية للوحدة عدد )

( ١( شانون وعدد )۳( دوالب وعدد )٢(أجهزة تكييف، كما يوجد أرشيف للملفات فى صورة عدد )٦( ماسح ضوئى كما يوجد عدد )٥وعدد )

 مكتبة. كما يوجد برمجيات إحصائية للتعامل مع البيانات وكتابة التقارير، وداتا شو لعقد دورات التدريب على نظم الجودة والندوات وورش 

 (.۳/ ۳/١/۳العمل و خط تليفون داخلى وخارجى، كما وفرت الكلية خط إنترنت للوحدة مرفق )مرفق

الجودة تتضمن هيكال تنظيميا ذا تبعية وعالقات  واضحة  وتحدد عالقة الوحدة بمركز ضمان :الالئحة الداخلية  لوحدة ضمان    3/2

 الجودة بالجامعة  بما يسهم فى تفعيل دورها ويساند أنشطتها. 

ومسئوليات وأليات عمل  تضع الكلية الئحة داخلية لوحدة ضمان الجودة محدد بها الهيكل التنظيمى للوحدة وتبعيتها إلدارة المؤسسة    ١/ ٢/۳

 الوحدة )الالئحة الداخلية التي تنظم العمل وتحدد بدقة سلطات ومسؤوليات الوحدة( 

وتم تحديثها    ٢٠٠٥سنة    ٥٤٢توجد الئحة داخلية للوحدة تحدد أهدافها ورؤيتها ورسالتها وهي موجودة ومعتمدة وموثقة من مجلس الكلية رقم   -

ثم تم تحديثها مؤخرا    ٢٠١٦سنة    ٦٥٤اإلعتماد السابقة نتيجة وجود قصور فيها وذلك بمجلس كلية رقم    بناءا على تقرير الهيئة أثناء زيارة

( وهي معلنة على الموقع اإللكترونى للكلية. كما تتضمن تحديد دقيق لسلطات ٢/١/ ۳/١)مرفق٧/٢٠٢١/  ٢٧( بتاريخ ٧٠٧بمجلس الكلية رقم )

لمعايير  ومسئوليات هذه الوحدة من خالل مجلس إدارتها   وأعضائها ولجانها وأنشطتها المختلفة. ويتم إختيار مدير وحدة ضمان الجودة طبقاً 

( ويشمل مجلس إدارة الوحدة ممثلين عن الجهاز اإلدارى وأطرف مجتمعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ۳/٢/١/١معتمدة )مرفق

 والطالب.

 (: ۳/١/٢/١تالى )مرفقوقد تم تحديد مهام ومسؤوليات الوحدة وهى كال -

 نشر ثقافة الجودة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية ●

 وضع وتحديث رؤية ورسالة الكلية وكذلك أهدافها اإلستراتيجية ●

 وتحديد الفجوة ووضع خطط مستقبلية للتغلب عليها  لمعايير االعتماددراسة وضع الكلية بالنسبة  ●

 التنفيذية وتحديثها وتشكيل فرق عمل من السادة أعضاء هيئةالتدريس والهيئة المعاونة والعاملين  خططوالوضع الخطة اإلستراتيجية  ●

 األكاديميةوتطبيقها على البرامج  تبني المعايير القومية ●

 عمل الدراسات والبحوث الالزمة لتعزيز القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية ●

 تحتاجها الخطة التنفيذية للتطوير عقد ورش العمل والندوات التى  ●

 صياغة توصيات ورش العمل والندوات ●

 آليات ونظم لتحسين جودة العملية التعليمية  اقتراح ●

 إقتراح إنشاء وحدات جديدة لدعم القدرة المؤسسية للكلية  ●

 مجلس الكلية فيما يتعلق بأنشطة الجودة قراراتمتابعة تنفيذ  ●

 إلحساس باألهمية الحيوية لتطبيق برامج تقييم األداء الجامعى واريس والعاملين بالكلية بين جميع أعضاء هيئة التد الوعينشر  ●
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 وضع النظم والمعايير والنماذج المختلفة التي تستخدم لتقييم أنشطة الكلية المختلفة، وتقييم الوحدات األكاديمية واإلدارية ●

 لذلك    الالزمةبالكلية مع عمل الدورات التدريبية  وضع وتصميم البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والعاملين ●

 بالكلية . والعاملينتحليل وتقييم نتائج البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس  ●

اإلدارية    لألداءوالحوافز    الجوائزنظم ومعايير    اقتراح ● المجاالت  المجتمع ، وكذلك في  التدريسي والبحثي وخدمة      المجال  المتميز في 

 المختلفة في إطار تنافسي 

 واإلدارية   األكاديميةوضمان الجودة لوحدات الكلية   األداءالسياسة العامة لتقويم  اقتراح ●

برامج التعليمية المختلفة بكلية طب األزهر تتفق مع المعايير القومية خاصة إلى أن ال  والخريجينالعمل على أن يطمئن المجتمع عامة والطلبة   ●

 واإلقليمية والعالمية 

ات العليا تسعى الوحدة إلى تطبيق المعايير القومية للجودة فى مجاالت البرامج األكاديمية وتحديث اللوائح الدراسية لمرحلة البكالوريوس والدراس -

المقدمة لطلبة الكلية وتلبية احتياجات  ( كما تقوم  ١/٢/ ۳/٢م)مرفق  ٢٠٢١لسنة   الكلية المختلفة بتحسين الخدمات  الوحدة بالتعاون مع إدارات 

 المجتمع والبيئة المحيطة.

ويتمثل ذلك بوضوح في تشكيل فرق    يشارك فى أعمال الوحدة مختلف الفئات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب واإلداريين -

 (.۳/ ۳/١/١جان المختلفة بالوحدة )مرفقالمعايير و الل

تقوم الكلية بتحفيز مدير وحدة ضمان الجودة واألعضاء العاملين بها معنويا، وذلك بتكريم بعض  دعم قيادة الكلية لوحدة ضمان الجودة حيث   -

(، كما يتم الثناء على أعضاء  ١/۳/ ۳/٢)مرفقالمتميزين من أعضاء وحدة الجودة بمجلس الكلية بناءا على مجهوداتهم فى وحدة ضمان الجودة  

وذلك    الوحدة فى المؤتمر السنوى للكلية ومجلس الكلية ونشر أسمائهم على موقع الكلية وإقامة بعض اإلجتماعات لالحتفاء بهم فى وحدة الجودة ،

إداريا من خالل تفويض مدير الوحدة من السيد لتشجيعهم وحثهم على مواصلة التطوير ألساليب الجودة داخل الكلية، كما تدعم الكلية الوحدة  

 (.٤/ ۳/٢/١عميد الكلية التخاذ القرارات و مخاطبة األقسام العلمية واإلدارية لطلب كل ما يخص شئون الجودة بالكلية )مرفق

وتدريب وزيارات   توطد الوحدة عالقتها بمركز ضمان الجودة بالجامعة )مثل اجتماعات،  ورفع تقارير دورية، وطلب دعم فني،  ٢/ ٢/۳

 مراجعة وغيرها(

 )العالقة المستمرة الفاعلة بين الوحدة و مركز ضمان الجودة بالجامعة(  

دور تتبع وحدة ضمان الجودة بالكلية فنيا مركز ضمان الجودة بالجامعة، حيث يقوم المركز بالدعم الفني للكلية من خالل تشكيل فريق للقيام ب -

( من مركز ضمان الجودة بالجامعة، بناءا على تقرير مقدم من الوحدة وتقديم تقرير مبنى على معايير الهيئة  ١/ ٢/ ۳/٢المراجعة الداخلية )مرفق

( كما توجد زيارات متابعة دورية من مركز ضمان الجودة بالجامعة وتوجد متابعة من ٢/ ۳/٢/٢القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد)مرفق

مدير مركز الجودة لشئون التدريب و أ.د/ مها أبو شادى نائب مدير مركز الجودة لشئون الجودة بالجامعة خالل إشراف أ.د/ عطية السيد نائب  

(   ٢/۳/ ۳/٢بلجنة الدعم الفنى من مركز ضمان الجودة بالجامعة لمتابعة تقدم إجراءات الجودة بالكلية وذلك من خالل محاضر اإلجتماعات )مرفق

 (. ۳/٢/٢/٤ها لمركز ضمان الجودة بالجامعة)مرفقوتقدم الوحدة تقريرا سنويا عن نشاط

 لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها وقواعد بيانات ألنشطتها.  3/3

 تضع الوحدة خططا سنوية ألنشطتها من حيث منهجية التقويم الذاتي والمراجعة الداخلية والخارجية والتدريب وغيرها ١/ ۳/۳

الكلية خطط سنوية و   - الداخلية والخارجية والتدريب وتضع  الذاتى والمراجعة  التقويم  توجد خطط تنفيذية  تنفيذية ألنشطتها من حيث منهجية 

التنفيذية   للتحسين والتعزيز في ضوء نتائج تقويم الفاعلية التعليمية ويتضح هذا فى خطة التطوير والتقويم المستمر للفاعلية التعليمية ضمن الخطة

حيث تم ذلك من خالل موافقة مجلس الكلية على تبني   ٢٨/٦/٢٠٢١( بتاريخ٧٠٦للكلية والمعتمدة من مجلس الكلية رقم )  للخطة اإلستراتيجية

 (.١/ ۳/۳/١م)مرفق٢٠١٨سياسات التعليم الطبي التكاملى لسنة 

 (. ۳/۳/١/٢لتدريب)مرفقكذلك توجد خطط سنوية ألنشطة الوحدة من حيث منهجية التقويم الذاتي والمراجعة الداخلية والخارجية  وا -
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التحسين والتعزيز وتتخذ   ٢/ ۳/۳ تتابع الوحدة تنفيذ الخطط السنوية وتصدر تقارير سنوية عن أنشطتها وإنجازاتها وتحتوي على خطط 

 اإلجراءات التصحيحية

تلك   - وإنجازاتهاوتحتوي  الوحدة  أنشطة  تقارير سنوية عن  إصدار  السنوية من خالل  الخطط  تنفيذ  الوحدة  التحسين  تتابع  على خطط  التقارير 

 (.٤/ ۳/٢/٢والتعزيز  واإلجراءات التصحيحية المناسبة )مرفق

 تنشئ الوحدة قواعد بيانات متكاملة عن أنشطتها المختلفة ۳/ ۳/۳

ملفات الخاصة  إنشاء الوحدة لقاعدة بيانات تشمل أنشطتها المختلفه وموجود بعض هذه االنشطه على موقع الكليه ويتم تسجيل نشاط الوحدة فى ال -

 (.١/ ۳/۳/۳بكل معيار أو الملفات الخاصه بمنسقى االقسامحيث تتوافر نسخ ورقية وأخرى إليكترونية على جوجل درايف )مرفق

 تقويم أنشطة المؤسسة بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية وأدوات مالئمة  ومراجعات داخلية وخارجية.  3/4

 ية التقويم الذاتي ودوريته )نصف سنوية أو سنوية( والعناصر التي يشملها والفئات المشاركةتحدد المؤسسة منهجية عمل ١/ ٤/۳

اتية  تتضمن وحدة ضمان الجودة بالكلية لجنة المراجعة الداخلية التي تتولى مهمة تنفيذ عملية التقويم حيث تتولى مراجعة وتقييم الدراسة الذ

القدرة   لمعايير  الخاصة  بالكلية،  للكلية  العمل  تغطية جميع جوانب  أكمل وجه، وضمان  للكلية على  الذاتى  بالتقييم  القيام  لضمان  المؤسسية، 

إجراء وانعكاسها فى التقرير الذاتى لها، وتحرص إدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة على إجراء عملية التقويم ألداء الكلية بصفة دورية حيث تم  

(من خالل فريق ١/ ۳/٤/١. ومنذ ذلك الحين و التقييم يجرى سنويا )مرفق٢٠١۳/٢٠١٤مرة خالل العام الجامعى  التقييم الذاتى للكلية ألول  

كما تتم    عمل يتم تشكيله من قبل وحدة ضمان الجودة بالكلية، ويعتمد من مجلس الكلية ويتم إجراء التقييم الذاتي للكلية مع نهاية كل عام جامعى.

الخ  القوة وتدعيمها وتحديد مواطن مراجعة منتظمة أيضا وفق  بالكلية، وذلك لتحديد نقاط  الجودة  السنوية ألعمال وحدة ضمان  التنفيذية  طة 

الضعف وعالجها و مثال ذلك تحديث الهيكل التنظيمي للكلية )نقطة ضعف و تم تالفيها( وتحديث دليل طالب الدراسات العليا و عمل دليل 

(وتستطلع وحدة ضمان الجودة آراء الطالب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز ١/٢/ ۳/٤خريج و دليل أطباء اإلمتياز )مرفق

٪ من الجهات المعنية، ويتم تحليل النتائج إحصائيا ومناقشتها فى مجلس الكلية التخاذ ١٠اإلداري حيث يتم هذا االستطالع على عينة قدرها  

تتضمن استطالعات الرأى أسئلة مقيدة وأخرى مفتوحة النهاية حتى يتضمن التقويم الذاتي للكلية  (و۳/٤/١/۳القرارات المتعلقة بالتطوير )مرفق

نوعين من التقويم كمي وكيفي بناء على معايير ومؤشرات موضوعية قابلة للقياس.وتم استحداث نظام اليكترونى على جوجل درايف حيث يتم 

(. كذلك يتم إجراء ٤/ ۳/٤/١لرقمى كما يتماشى مع اإلجراءات االحترازية لجائحة كرونا )مرفقتحليل النتائج عليه إليكترونيا مما يعزز التحول ا

تم  التقويم الذاتى للكلية من خالل المراجعات الداخلية والتى تتم على مدار العام الجامعى من خالل فريق من منسقي الجودة باألقسام حيث ي

لمراجعة على اقسام اخرى بحيث ال يكون المراجع عضوا بالقسم المراجع علية ويتم بعد  مراجعات داخلية من المنسقين تقوم كل مجموعة با

(وكذلك يتم إعداد تقرير سنوى عن األنشطة التعليمية والبحثية والمجتمعية بالكلية والتقرير ٥/ ۳/٤/١ذلك إعداد تقارير داخلية عن كل قسم)مرفق

 (. ٦/ ۳/٤/١السنوى)مرفق

 ت أداء موضوعية وقابلة للقياس ، وأدوات مالئمة في التقويم الذاتيتستخدم المؤسسة مؤشرا ٢/ ٤/۳

 تقوم الوحدة بالتقويم الدوري لعناصر القدرة المؤسسية من خالل األدوات التالية: -

حيث يتم تحليل النتائج إحصائيا ومناقشتها فى مجلس الكليةالتخاذ القرارات المتعلقة   االستبيانات(على نتائج    Feedbackتغذية مرتجعة )   .1

 (. ١/٥/ ۳/٤(والمراجعة الداخلية )مرفق١/ ۳/٤/٢بالتطوير)مرفق

 (. ٢/٢/ ۳/٤تقارير المراجعين الخارجيين )مرفق .2

 (. ۳/٤/٢/۳)مرفقاإلداريقياس وتقييم الجهاز  .3

 (.٤/ ۳/٢/٢لوحدة الجودة )مرفق السنويالذاتيالتقرير  .4

 (.٤/ ۳/٤/٢نظام تقييم أداء عضو هيئة التدريس )مرفق .5

 (.٥/ ۳/٤/٢)مرفقاإلستراتيجييطبقها معيار التخطيط  االستبياناتالتي .6
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 (.٢/٦/ ۳/٤)مرفق٢٠١٧مقترح التحسين فى زيارة اإلعتماد مارس  .7

 ة التقويم الذاتي والتحسين والتطوير تستفيد المؤسسة من المراجعات الداخلية والخارجية في عملي ۳/ ٤/۳

 والخارجية فى التحسين والتطوير الداخليةيوجد نظام داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم بالكلية واإلستفادة من التقارير 

علمي، تقوم بمراجعة التقارير تحرص وحدة الجودة على ضمان وجود نظام جودة داخلي على مستوى األقسام حيث يوجد لجنة جودة بكل قسم  -

التصحيح  وخطط  العلمي  والبحث  والمقررات  العليا  والدراسات  البكالوريوس  لمرحلتي  التعليمية  والبرامج  الدراسية  للمقررات  الدورية 

الوصل فيما بين   (. كما يوجد لكل قسم منسق ألعمال الجودة يتولى عرض ومناقشة قضايا الجودة بالقسم ويعمل كحلقة۳/٤/۳/١والتعزيز)مرفق  

(. كما يوجد داخل كل قسم علمي منسق لكل برنامج بالنسبة لألقسام التي تقدم أكثر من  ۳/٢/ ۳/٤وحدة ضمان الجودة ومجالس األقسام)مرفق  

ة ووضع برنامج.  كذلكتنطوي عمليات التعزيز والتطوير على برامج ومشروعات لتعزيز القدرة المؤسسية مثل وضع خطة تنمية الموارد الذاتي

ية خطة التدريب مبنية على احتياجات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى ووضع آلية لمتابعة وتنفيذ قانون حماية الملك

 الفكرية وميثاق أخالقيات المهنة. 

التخطيط واتخاذ اإلجراءات    نتائج تقويم أنشطة المؤسسة تناقش مع المعنيين وفي مجالسها الرسمية ويستفاد منها في توجيه  3/5

 التصحيحية والتطوير  

 تعرض المؤسسة نتائج التقويم الذاتي  على األطراف المعنية لمناقشتها وإبداء المقترحات  3/5/1

المجتمعية المشاركة  تحرص إدارة الكلية على عرض ومناقشة نتائج تقويم أداء الكلية مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين واألطراف   -

 في مجلس الكلية. 

لهيئة  مناقشة نتائج تقويم الكلية فى اجتماعات وحدة ضمان جودة التعليم مع أعضاء الوحدة ومنسقي األقسام المختلفة من أعضاء هيئة التدريس وا -

ضر وحدة ضمان جودة التعليم بالكلية  المعاونة واإلداريين، وكذلك اإلجتماعات الطالبية من المصريين والماليزيين ومدرج كل ذلك فى محا

 (.١/ ۳/٥/١)مرفق

 تعرض المؤسسة وتناقش نتائج تقويم | أنشطتها في مجالسها الرسمية ٢/ ٥/۳

دوريا مناقشة نتائج تقويم األداء مع األطراف المجتمعية ذات العالقة عن طريق حضورهم مجالس الكلية وبذلك تتم مقارنة نتائج التقويم للكلية   -

 لس الكلية.شهريا بمج

 (. ٢/١/ ۳/٥عرض نتائج التقييم الذاتى على المجالس المختصة منها مجلس إدارة الوحدة ومجلس الكلية )مرفق -

 (. ٢/٢/ ۳/٥عرض نتائج التقييم الذاتى للكلية بالمؤتمر العلميالسنوي للكلية  )مرفق -

)نماذج من واإلجراءات التصحيحية التي. اتخذت بناء على نتائج  تستفيد المؤسسة من النتائج في إعداد خطط التحسين والتعزيز    ۳/ ٥/۳

 التقييم(. 

 استفادة المؤسسه من نتائج التقويم الذاتى فى اعداد خطط التحسين والتعزيز 

 تم اتخاذ بعض القرارات التصحيحية لألداء الكلي للكلية في ضوء نتائج التقويم الذاتي ومن أمثلة هذه القرارات:  -

o  (. ۳/٥/۳/١لمراجعة الداخلية واعتمدت من مجلس الكلية )مرفقتم وضع آلية ل 

o تزويد بعض المعامل باألجهزة والمعدات الالزمة 

o  المستشفيات لدعم العملية التعليمية والتعليم الطبى المستمر بالكلية  اقتصادى٪من ٤اإلستمرار فى تخصيص نسبة الـ 

o  المهارات تم إنشاء معمل 

o  التدريس إلى بنك المعرفة المصرى من خالل مقره بالجامعة تم إنضمام أعضاء هيئة 

o  وتم وضع خطة تنفيذية بناءاً على التحليل البيئى  اإلستراتيجيةتم تحديث الخطة 

o  وحدات جديدة بالكلية )وحدة التعليم الطبى التكاملى ـ التعليم اإلليكترونى ـ األبحاث والمجالت(  استحداثتم 
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o  بالكلية المياهيتم حالياً تجديد جميع دورات 

o تمت الموافقة من قبل الجامعة على تعيين وكيل ثان للكلية 

o تم تحديث الهيكل التنظيمى للكلية بما يحقق العالقات األفقية والرأسية 

o  للكلية اإللكترونىتحديث الموقعmedicine azhar.edu.eg)  ) 

o  إعادة صياغة رؤية و رسالة الكلية بمشاركة األطراف المعنية من داخل و خارج الكلية 

o  األكاديميةإعداد وتوزيع التوصيف الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والقيادات 

o استمرار قياس مستوى أراء أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

o والكوارثفعيل دور وحدة إدارة األزمات ت 

o .شارك العديد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية فى برامج خدمة المجتمع فى تنفيذ القوافل الطبية 

o  ٢٠٢١والتطوير لعام  الجودةتنفيذ العديد من البرامج التدريبية مثل دورات ادارة 

o   مركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية تم إنشاء كال من معمل المهارات وتحديث 

o نشر أخالقيات وآداب المهنة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية 

o  وحقوق الملكية الفكرية العلمينشر أخالقيات البحث 

o البنية التحتية للكلية من منشأت وأجهزة ومعدات ومرافق عامة وخاصة  استكمال 

o  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكليةتطوير قدرات وتنمية مهارات 

o  إستكمال منظومة األمان والسالمة المهنية بكافة منشآت ومعامل ومرافق الكلية 

o  القيادات األكاديمية بالكلية  اختيارتنشيط وتفعيل معايير 

القرار حيث تم اعادة صياغة الغايات واألهداف اإلستراتيجية مما سبق يتضح أن الكلية قامت باالستفادة من نتائج التقويم فى توجيه التخطيط وصنع   -

(  ۳/٢/ ۳/٥مرفق     -الخاصة لتطوير القدرة المؤسسية بناءا على نتائج التقويم المستنبطة من نتائج التحليل البيئى بالكلية )مرفق الخطة اإلستراتيجية

  ٢٠٢١لسنة    ٧٠٦تحديث الرؤية والرسالة للكلية بمجلس كلية رقم    وأدى ذلك إلى تحسن فى األداء المؤسسى للكلية و يستدل عليه من خالل

)مرفق۳/٤/٢/١م)مرفق الجودة  لوحدة ضمان  السنوية  التقارير  مثل  ٢/٤/ ۳/٢(ومقارنة  التقويم  نتائج  على  بناءا  تصحيحية  إجراءات  (واتخاذ 

وحدة التعليم   –وحدة القياس والتقويم    -األزمات والكوارث  وحدة إدارة    –إضافة وحدات جديدة للهيكل التنظيمى )وحدة التعليم الطبي التكاملى  

البحث   –اإللكترونى   المهنة وأخالقيات  الفكرية و ميثاق أخالقيات  الملكية  قانون حماية  الجودة و  العلمي والتميز( و نشر ثقافة  البحث  وحدة 

 العلمى.

 األدلة والوثائق  

 إسم المرفق  رقم المرفق 

 إنشاء وحدة ضمان الجودة من مجلس الكليةقرار  ۳/١/١/١مرفق  ۱

 ( اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوحدة ضمان الجودة  ٦٥٤مجلس الكلية رقم ) ۳/١/١/٢مرفق  ٢

 تشكيل الفريق اإلداري واللجان لوحدة ضمان الجودة  ۳/١/١/۳مرفق  ۳

 تشكيل مجلس اإلدارة لوحدة ضمان الجودة  ۳/١/١/٤مرفق  ٤

 كلمة لمدير وحدة ضمان الجودة في بعض مجالس الكلية ۳/١/١/٥مرفق  ٥

 الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة ۳/١/٢/١مرفق  ٦
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٧ 

 

 ۳/١/٢/٢مرفق 

كشف بأسماء الحاصلين على دورات تدريبية خاصة بنظم الجودة قامت بها الهيئة القومية لضمان جودة 

الكلية ووحدة ضمان الجودة )توصيف البرامج والمقررات، التقييم الذاتى  التعليم واإلعتماد بناءا على طلب 

 لمؤسسات التعليم العالى، المراجعة الخارجية والتخطيط اإلستراتيجي( مع صور الشهادات الممنوحة.

لتطوير التعليم الطبي ٪ من دخل المستشفيات من العالج االقتصادى وتفصل ٤مجلس الكلية الخاص بنسبة الـ  ۳/١/۳/١مرفق ٨

 المستمر الذي تقوم به وحدة ضمان الجودة. 

)األحبار ۳/١/۳/٢مرفق ٩ بالكلية  الموجودة  المخازن  الصرف من  استيفائها من خالل  يتم  الوحدة  أجهزة    -الورق  -احتياجات 

 كمبيوتر( 

 يحتوي على شريط مسجل لمكان وتجهيزات الوحدة CD ۳/١/۳/۳مرفق  ۱۰

 ٦٤٤معايير اختيار مدير وحدة الجودة المعتمدة من مجلس الكلية رقم  ۳/٢/١/١مرفق   ۱۱

 م  ٢٠٢١تحديث اللوائح الدراسية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا لسنة  ۳/٢/١/٢مرفق   ۱٢

 المتميزين من أعضاء وحدة الجودة بمجلس الكلية بناءا على مجهوداتهم فى وحدة ضمان الجودة تكريم بعض  ۳/٢/١/۳مرفق   ۱۳

تفويض مدير الوحدة من السيد عميد الكلية التخاذ القرارات و مخاطبة األقسام العلمية واإلدارية لطلب كل ما   ۳/٢/١/٤مرفق   ۱٤

 يخص شئون الجودة بالكلية

 فريق المراجعة الداخلية من مركز ضمان الجودة بالجامعةتشكيل  ۳/٢/٢/١مرفق  ۱٥

تقارير المراجعة الداخلية من مركز ضمان الجودة بالجامعة ونموذج لقرار تم اتخاذه بناءا على تقرير المراجعة   ۳/٢/٢/٢مرفق   ۱٦

 الداخليه 

 الجودة بالجامعة محاضر االجتماعات مع فريق المراجعة الداخلية من مركز ضمان  ۳/٢/٢/۳مرفق ۱٧

 التقرير السنوي عن نشاط الوحدة لمركز ضمان الجودة بالجامعة ۳/٢/٢/٤مرفق  ۱٨

 التعليم الطبى التكاملى ۳/۳/١/١مرفق   ۱٩

 الخطط السنوية لوحدة ضمان الجودة بالكلية ۳/۳/١/٢مرفق   ٢۰

بكل   ۳/۳/۳/١مرفق   ٢۱ الخاصة  الملفات  فى  الوحدة  تتوافر نسخ تسجيل نشاط  االقسامحيث  بمنسقى  الخاصه  الملفات  أو  معيار 

 إليكترونية على جوجل درايف

 لجان المراجعة الداخلية  ۳/٤/١/١مرفق   ٢٢

 دليل أطباء -دليل خريج  -تحديث دليل طالب الدراسات العليا  ۳/٤/١/٢مرفق   ٢۳

هيئة   ۳/٤/١/۳مرفق   ٢٤ وأعضاء  الطالب،  التخطيط  استبيانات  معيار  يطبقها  التى  اإلدارى  والجهاز  المعاونة  والهيئة  التدريس 

 اإلستراتيجي. 

استحداث نظام اليكترونى على جوجل درايف حيث يتم تحليل النتائج عليه إليكترونيا مما يعزز التحول الرقمى  ۳/٤/١/٤مرفق   ٢٥

 كما يتماشى مع اإلجراءات االحترازية لجائحة كرونا

 تقارير المراجعة الداخلية لألقسام  ۳/٤/١/٥مرفق   ٢٦

 تقرير سنوى عن األنشطة التعليمية والبحثية والمجتمعية بالكلية والتقرير السنوى  ۳/٤/١/٦مرفق   ٢٧

 (على نتائج االستبيانات feed backنموذج قرار تم اتخاذه بناء على تغذية راجعة  ) ۳/٤/٢/١مرفق   ٢٨

 نموذج تقرير مراجع خارجى  ۳/٤/٢/٢مرفق  ٢٩

 آلية قياس وتقييم الجهاز اإلداري ۳/٤/٢/۳مرفق  ۳۰

 آلية تقييم أداء عضو هيئة التدريس ۳/٤/٢/٤مرفق   ۳۱
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 االستبياناتالتي يطبقها معيار التخطيط اإلستراتيجي  ۳/٤/٢/٥مرفق   ۳٢

 مقترح التحسين فى زيارة اإلعتماد ۳/٤/٢/٦مرفق   ۳۳

تقارير لجنة الجودة باألقسام للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا  ۳/٤/۳/١مرفق   ۳٤

 والمقررات والبحث العلمي وخطط التصحيح والتعزيز

 منسقى الجودة باألقسام  ۳/٤/۳/٢مرفق   ۳٥

 

۳٦ 

 

 

 ۳/٥/١/١مرفق  

اجتماعات وحدة ضمان جودة التعليم مع أعضاء الوحدة ومنسقي األقسام المختلفة مناقشة نتائج تقويم الكلية فى  

منأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين، وكذلك اإلجتماعات الطالبية من المصريين والماليزيين 

 ومدرج كل ذلك فى محاضر وحدة ضمان جودة التعليم بالكلية

 نتائج التقييم الذاتى على المجالس المختصة منها مجلس إدارة الوحدة ومجلس الكليةعرض  ۳/٥/٢/١مرفق   ۳٧

 عرض نتائج التقييم الذاتى للكلية بالمؤتمر العلميالسنوي للكلية ۳/٥/٢/٢مرفق   ۳٨

 آلية المراجعة الداخلية  ۳/٥/۳/١مرفق   ۳٩

 الخطة اإلستراتيجية ۳/٥/۳/٢مرفق   ٤۰
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 مؤشرات التقييم

مستوف   مستوف  المؤشر م

 جزئيا 

غير 

 مستوف 

   √ كفاية أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة 1

   √ للمؤسسه آليات للتعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   2

التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية  التي يشاركون في   3

 تدريسها. 

√   

التدريسية أعباء العمل وقدرة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةعلى القيام بالمهام   4

 والبحثية واإلدارية وغيرها بكفاءة

√   

دوريه   5 بصوره  تحدد  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  ألعضاء  التدريبية  االحتياجات 

 وتتخذ االجراءات المالئمه لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبيه لكل فئه

√   

معايير  تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية وتخطرهم القياده    6

 بنتائج التقييم وتناقشهم فيها عند الضرورة وتستخدم النتائج لتحسين االداء

√   

للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واتخاذ     7

 اإلجراءات الالزمة لدراستها االستفاده من النتائج في اتخاذ االجراءات التصحيحية.

√   

 

وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة  نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب تتفق مع المعدالت المرجعية لنوع    4/1

 بالمؤسسة

المؤسسة   4/1/1 الطالب على مستوى  إلى  المعاونة  التدريس والهيئة  أعداد أعضاء هيئة  نسبة   اتفاق  لتحقق  إجراءات  المؤسسة  تتخذ 

 واألقسام  العلمية والبرامج التعليمية مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة. 

على  1280منهم    (4/1/1/1  مرفق)عضوا    1726إجمالي     م  2020/2021لتدريس فى الكلية فى العام الجامعى  بلغ عدد أعضاء هيئة ا

 5على رأس العمل,    178معاونا منهم    183إعارة(, وبلغ عدد المعاونين  إجمالي    130مرافق زوجة ,    318أجازات)  502رأس العمل,  

منهم الطالب    3979وبلغ إجمالى عدد الطالب المقيدين لمرحلة البكالوريوس    (4/1/1/2  مرفق)   مهمة علمية(  1أجازه خاصة,  4أجازات)

،  أما عدد الطالب المقيدين لمرحلة  (4/1/1/3  مرفق)   طالبا  225طالب الوافدين  طالبا وال  115طالبا والطالب الماليزين    3639المصريين  

 المعيار الرابع: أعضاء هيئة التدريس والهيئة

 المعاونة 

 المعيار  منطوق

امج التعليمية المقدمة     والمؤهل من أعضاء  هيئة التدريس  ومعاونيهم بما يتناسب  مع  متطلبات النر
ز
 للمؤسسة العدد  الكاف

 وبما يمكنها من  تحقيق رسالتها وأهدافها  .وتعمل المؤسسة عىل تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

م بتقييم أدائهم وضمان قياس أرائهم ز  .وتلن 

 

https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
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ن نسبة أعضاء  . وبناء علي ما تقدم تكو(4/1/1/4  مرفق)  دكتوراه(    150ماجستير ,    704دبلوم ,    274طالبا )  1128ت العليا فيبلغ  الدراسا

 هيئة التدريس  إلي الطالب كما يلي:

 طالب(  4الجمالى الطالب بالكلية ) عضو هيئة تدريس لكل  3.98: ♦

 للطالب المصريين بمرحلة البكالوريوس ) عضو هيئة تدريس لكل طالبين مصريين(   2:  1 ♦

 ماليزي(عضو هيئة تدريس لكل طالب 15للطالب الماليزيين بمرحلة البكالوريوس )  1: 15.4 ♦

 أعضاء لكل طالب وافد( 5للطالب الوافدين بمرحلة البكالوريوس ) 1:  5.68 ♦

 لطالب الدراسات العليا ) عضو هيئة تدريس لكل طالب دراسات عليا(  1.13: 1 ♦

( لطالب مرحلة البكالوريوس وهذه النسب ال تتفق والدليل االسترشادي لمعايير    22.3:  1كما تكون نسبة أعضاء المعاونين الى الطالب)

وكما هو    (،4/1/5) مرفق  كحد أدنى    1:15الموارد البشريه الموصى به من الهيئه القوميه لضمان الجوده واالعتماد والذي ينص على  

 (.133عنها فى اإلكلينيكيــــــــــة )  (45)د أعضاء الهيئة المعاونة أقل فى  األقســـــــام األكاديميــــة الحال فيما يخص عد

فى    9:1( اعداد ونسب اعضاء هيئة التدريس فى الفرق الدراسية المختلفة والذين تتراوح نسبهم الى الطالب بين   4/1يوضح جدول رقم )

فى    1:4.2الى    1:1.2)االقسام االكاديمية متضامنة في نظام التعليم الطب التكاملي( بينما تتراوح النسبة بين  الفرق االولى والثانية والثالثة  

وعلي الرغم من وجود ماقد يعتبر فائضا في عدد أعضاء هيئة التدريس في بعض الفرق الرابعة والخامسة والسادسة )االقسام االكلينيكية(  

إال أن    ( 4/1/1/5  مرفق)  كحد أدنى(    1:25الدليل االسترشادي لمعايير الموارد البشريه والذي ينص على  األقسام اإلكلينيكية ) كما جاء ب

 هذا العدد قد يكون كافيا بالكاد لتلبية االحتياجات الطبية والجراحية بتلك األقسام. 

 المختلفة بالكلية : (: بيان بأعداد ونسب أعضاءهيئة التدريس حسب السنوات4/1جدول )

 كاف النسبة عدد أعضاء هيئة التدريس عددالطالب  الفرقة 

    المجموع  وافدين  ماليزيين  مصريين 

 206 662 95 -- 567 االولى

206 

 كاف 1:92

 كاف 1:92 712 108 6 598 الثانية

 كاف 1:92 206 540 7 10 523 الثالثة 

 كاف 1:4.2 152 639 11 18 610 الرابعة 

 كاف 1:1.2 592 768 2 38 728 الخامسة 

 كاف 1:2 320 658 2 43 613 السادسة 

  مرفق)*مع العلم ان اعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس للفرق األولى والثانية والثالثة متضامنين وفقا لنظام الطب التكاملي .  

4/1/1/6) 

 للمؤسسه آليات للتعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   4/2

 من التخصصات وجود عجز أو فائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة  المعاونة في أي  تتعامل المؤسسة من خالل آليات محددة مع     4/2/1

https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
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  وتشمل في حالة العجز االنتداب من خارج الكلية وطلب تعيين معيدين . كما توجد أليات للتعامل مع العجز والزيادة من خالل متابعة اعداد 

 هيئة التدريس للطالب كما يتم عرض االحتياجات لألقسام من الهيئة المعاونة والمطالبة بالتعيين من خالل الجامعة. 

وتم مناقشتها    (4/2/1/1  مرفق)هذه السياسات في مايخص العجز في بعض األقسام األكاديمية فقد تم تقديم توصيات لعميد الكلية    وقد تم تفعيل

  في مجلس الكلية والتي تستلزم تعيين  معيدين  باألقسام األكاديمية كل عام وأيضا االنتدابات من كليات الطب األخري لسد العجز الحالي. 

 2015و  2014لالقسام االكلينيكيه و دفعتي    2015حتى    2010من دفعة    وقد تمت االستجابة في صورة إعالن مجمع للدفعات السابقه )

لالقسام االكاديميه ( ضمن اتجاه الدوله لمواجهة إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد وبدعم مباشر من فضيلة االمام االكبر شيخ االزهر 

 (4/2/1/2 مرفق) الشريف االستاذ الدكتور أحمد الطيب 

 التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية  التي يشاركون في تدريسها.  4/3

العلمي  4/3/1 واألقسام  المؤسسة  في  نتأكد  يشارك  التي  الدراسية  المقررات  مع  التدريس  هيئة  لعضو  العلمي  التخصص  ة من مالءمة  

 تدريسها عند  إعداد الخطة التدريسية للمؤسسة والقسم العلمي 

واإلكلينكية بالكلية وكليات  يتالءم التخصص العلمى لعضو هيئة التدريس مع المقرارات التى يشارك فى تدريسها فى جميع األقسام األكاديميه  

دمياط( وطب بنين دمياط  وكلية    –زهر) القاهره  فيها مثل طب بنات األ  (4/3/1/1  مرفق)  الجامعة األخري التي تشارك الكلية بالتدريس

و كلية العلوم بنات    جامعة األزهر التخصصي(  -الحسين الجامعي  -التمريض و المعهد الفني للتمريض )مستشفيات باب الشعريه الجامعي

ابعة والتأكد من التخصص من وكذلك كليات الجامعات الحكومية مثل طب الفيوم وطب أسوان وكلية عالج طبيعي جامعة سيناء حيث يتم مت

 .(4/3/1/2 مرفق)ملفات المقررات 

 أعباء العمل وقدرة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةعلى القيام بالمهام التدريسية والبحثية واإلدارية وغيرها بكفاءة  4/4

على    4/4/1 المعاونة  الهيئة  التدريس وعضو  هيئة  لعضو  العمل  متوسط عبء  المؤسسة  العلمية وعلى مستوى تحدد  األقسام  مستوى  

 .المؤسسة بما يتيح لهم أداء كافة المهام بكفاءة والمشاركة في األنشطة الطالبية وريادة األعمال وغيرها

ساعة  22بلغ متوسط أعباء العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مستوى األقسام العلمية وعلى مستوى الكلية )

اإلشراف على الرسائل  –بية المكت –تستغل تلك الساعات في األعباء التدريسية  (4/4/1/1 مرفق)عضو هيئة تدريس( أسبوعيا لكل 

  -% 8 -% 10 -% 10 -% 56الخدمة المجتمعية ) مقسمة ترتيبا كاالتي   –المشاركة في أعمال الجوده باألقسام والكلية  –العلمية 

م يعتبر هذا المتوسط مالئما ألعضاء هيئة 1961لسنة  103من الالئحه التنفيذيه لقانون  330وطبقا للماده   (4/4/1/2 مرفق)%( 16

 (4/4/1/3 امرفق) التدريس دون المعاونين بما يتيح لهم أداء المهام الموكله إليهم

 2020/2021(: النسبة المئوية ألعضاءهيئة التدريس والهيئة المعاونة لعام: 4/3جدول )

( اعداد ونسب اعضاء هيئة التدريس  4/3لدرجاتهم األكاديمية فيما بينهم حيث يوضح الجدول رقم )تتفاوت نسب أعضاء هيئة التدريس وفقا  

% الى 0.156والمعاونين والذى يتبين منه التناسب بين اعداد ونسب اعضاء هيئة التدريس وفقا لدرجاتهم األكاديمية والتى تتراوح بين  

  (4/4/2/1مرفق .)% من اجمالى اعضاء هيئة التدريس41.95

  

https://drive.google.com/file/d/16PJJh8XTUes-4zzF1Zk7Tq0DqnZVUh4p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PJJh8XTUes-4zzF1Zk7Tq0DqnZVUh4p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PJJh8XTUes-4zzF1Zk7Tq0DqnZVUh4p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10AQfBn_DjBLlXl2Vh7_mq7qbMqE8GnYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10AQfBn_DjBLlXl2Vh7_mq7qbMqE8GnYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10AQfBn_DjBLlXl2Vh7_mq7qbMqE8GnYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19sqm4kBzU80hvdPSNqPsjSFhLAAK4Ala/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19sqm4kBzU80hvdPSNqPsjSFhLAAK4Ala/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19sqm4kBzU80hvdPSNqPsjSFhLAAK4Ala/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19sqm4kBzU80hvdPSNqPsjSFhLAAK4Ala/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19sqm4kBzU80hvdPSNqPsjSFhLAAK4Ala/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8YINSl8JmB0KMxBKqR8nsOumTsp6ljS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8YINSl8JmB0KMxBKqR8nsOumTsp6ljS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8YINSl8JmB0KMxBKqR8nsOumTsp6ljS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8YINSl8JmB0KMxBKqR8nsOumTsp6ljS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1t7shPE2LYL-ltSL28uCc0N-NPNyyOjSw/edit?usp=sharing&ouid=110918763058890857872&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1t7shPE2LYL-ltSL28uCc0N-NPNyyOjSw/edit?usp=sharing&ouid=110918763058890857872&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1t7shPE2LYL-ltSL28uCc0N-NPNyyOjSw/edit?usp=sharing&ouid=110918763058890857872&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1t70GXMK6MnkaBBTAY7JIjeBOlxLcsZQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t70GXMK6MnkaBBTAY7JIjeBOlxLcsZQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t70GXMK6MnkaBBTAY7JIjeBOlxLcsZQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmMTpKQwZAn-gxsTxXto9QOaTNunwR7n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmMTpKQwZAn-gxsTxXto9QOaTNunwR7n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmMTpKQwZAn-gxsTxXto9QOaTNunwR7n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KfsGpBPE47HBNoPKF8M5sJjzv8MCwlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KfsGpBPE47HBNoPKF8M5sJjzv8MCwlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KfsGpBPE47HBNoPKF8M5sJjzv8MCwlS/view?usp=sharing
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 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس 

الدرجة  

 العلمية

 أستاذ

 متفرغ 

 أستاذ
أستاذ 

 مساعد

أستاذ 

 مساعد

 متفرغ 

 مدرس

 مدرس

 متفرغ  

اإلجمال

 ي

مدرس 

 مساعد
 معيد 

اإلجمال

 ي

 178 25 153 1280 2 349 16 158 218 537 العدد 

 41.9 النسبة
17.03

% 

12.34

% 

1.25

% 

27.26

% 

0.156

% 
100% 

85.95

% 

14.05

% 
100% 

 االستفادة من الخبرات المتراكمة لألساتذة غير المتفرغين/ المتفرغين.

والماجستير   البكالوريوس  طلبة  علي  الدراسية  الجداول  توزيع  وذلك من خالل  المتفرغين  لألساتذة  المتراكمة  الخبرات  من  االستفادة  يتم 

  والدكتوراة واإلشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراة واالمتحانات الشفهية والعملية هذا باإلضافة إلي الخبرات التخصصية كل في مجاله 

قيام بجراحات تتناسب مع خبراتهم والدور الفعال الذي يقومون به في تدريب أعضاء هيئة التدريس العاملين وكذلك الهيئة المعاونة  وأيضا ال

 .(4/4/3/1 مرفق) 

االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصوره دوريه وتتخذ االجراءات المالئمه لتنفيذ البرامج التي    4/5

 تلبي االحتياجات التدريبيه لكل فئه 

 اونة بصفة دوريةتستخدم المؤسسة وسائل مالئمة لتحديد  االحتياجات التدريبية ألعضاء  هيئة التدريس والهيئة المع 4/5/1

التي تم توزيعها علي أعضاء    (4/5/1/1  مرفق)تم تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بناءا علي االستبيانات  

. لهم  المستقبليه  التدريبية  االحتياجات  علي   للوقوف  التدريس  كاأل  هيئة  االستبيانات  نتيجة  في  تمثلت  التدريبية  االحتياجات  :  وهذه   تي 

 (4/5/1/2 مرفق)

 - دورات تحسين مهارات البحث العلمى والتعليم وهى :

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(   153% من اصل 47.7النشر الدولي ) اختيار  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  153% من اصل 33.3الكتابة العلمية ) اختيار  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  153% من اصل 30.1اإلحصاء الطبى ) اختيار  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  153% من اصل 30.1مهارات التدريس ) اختيار  ♦

 - تحسين مهارات الجوده والمهارات الشخصيه وهى :دورات 

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  153% من اصل 43.1مهارات العرض ) اختيار  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  153% من اصل 34.6مهارات التواصل ) اختيار  ♦

 االستبيان( عضوا قد شاركوا في  153% من اصل 33.3مهارات وفن القيادة ) اختيار  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  153% من اصل 27.5() اختيار TOTالتدريب المهني الطبي للمدرب )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  153% من اصل 19.6() اختيار ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )  ♦

 الخطة التدريبية تلبى االحتياجات التدريبية 

https://drive.google.com/file/d/1J1I2cWkgjEzWsIwtDGUrWmkI0FsSMTiW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1I2cWkgjEzWsIwtDGUrWmkI0FsSMTiW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1I2cWkgjEzWsIwtDGUrWmkI0FsSMTiW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10La4YZrGxjKPDckCM-8ciVVHJUutZbvk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10La4YZrGxjKPDckCM-8ciVVHJUutZbvk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10La4YZrGxjKPDckCM-8ciVVHJUutZbvk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10R6uCafSVAanA6RVc1YPhPO0cPC0eNDF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10R6uCafSVAanA6RVc1YPhPO0cPC0eNDF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10R6uCafSVAanA6RVc1YPhPO0cPC0eNDF/view?usp=sharing
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  -بعد دراسة االحتياجات التدريبية العضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه تم وضع خطه تدريبيه لالحتياجات التدريبية وتتمثل في األتي:

مهارات اعضاء هيئه التدريس   ستقوم وحدة ضمان الجودة والتعليم الطبي بكلية طب االزهر بنين بإقامة دورات تدريبية لتنمية .1

 وهي:

 النشر الدولي   .1

 الكتابة العلمية .2

 مهارات التدريس  .3

 مهارات العرض .4

 مهارات التواصل .5

 مهارات القيادة  .6

 (TOTالتدريب المهني الطبي للمدرب )  .7

 تنفذ المؤسسة برامج أو خطط لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 4/5/2

 برنامج التدريب 

ساعات لكل دورة على ان يقوم بها مدربين متخصصين من داخل الكلية وخارجها يوميا فى وحدة ضمان   6تعقد هذه الدورات بواقع عدد  

 الجودة بالكلية 

 .(4/5/2/1 مرفق)مخاطبة قسم طب المجتمع والصحه العامة القامة دورات تخصصيه في االحصاء الطبي  .1

 تنفيذ البرامج التدريبيهآليات 

التقارير  في  المساعدين ويوضع  للنواب والمعيدين والمدرسين   اجبارياً  الدورات  في هذه  االشتراك  التدريبيه يكون  البرامج  تنفيذ  اليات 

ئه التدريس فرد و تكون هذه الدورات اختياريه العضاء هي30الخاصه  بهم ويتم التنسيق مع رؤساء االقسام . تشمل كل دوره على عدد  

ويكون  بمقابل مادي يحدد من مجلس الكليه. هذه الدورات مجانيه للنواب و المعيدين والمدرسين المساعدين. وتبدأ هذه الدورات بداية من 

 (4/5/2/2 المرفق) ٢٠٢١شهر  أكتوبر  

 تعد المؤسسة بيانا بعدد البرامج المنفذة وعدد ونسبة المتدربين سنويا من كل فئة إلى العدد اإلجمالي 4/5/3

 عدد وأنواع البرامج التدريبية المنفذة

يتم حاليا تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مركز التدريب التابع لمركز ضمان الجودة بالجامعة لجميع كليات جامعة األزهر على  

وتقوم حالياً وحدة ضمان جودة التعليم بالكلية بتنمية    2020/2021قرار من األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة إعتباراً من العام الجامعي

للكلي    قدرات الذاتية  والدراسة  اإلمتحانات  وتقييم  والمقررات  وتقريرالبرامج  توصيف  في صياغة  الفني  بالدعم  التدريس  هيئة  أعضاء 

.  وقد وفرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد دورات تدريبية مكثفة إلعداد الدراسة الذاتية والتقويم الذاتي    (4/5/3/1مرفق)

لمفاهيم  و توحيد ا واستراتيجيات التدريس الفعال ونظم االمتحانات وتقويم الطالب  و المراجعة الخارجية المؤسسي  والتخطيط االستراتيجى

مل دورات تدريبيه في كما قام قسم طب المجتمع والصحه العامه بع  (  4/5/3/2  مرفق)عضو هيئة تدريس.    ١٦٠وقد حضرهذه الدورات  

طبيبا وعدد الدورات المنعقده بلغ   2140بلغ عدد االطباء المسجلين بها    2021وحتى سبتمبر    2019االحصاء الطبي في الفتره من يناير  

 (4/5/3/3 مرفق) دورة تدريبيه.  21

https://drive.google.com/file/d/1-XH45qbNV93miRNCFg5xKUychQVung8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-XH45qbNV93miRNCFg5xKUychQVung8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-XH45qbNV93miRNCFg5xKUychQVung8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SWECFkMv6_41RujYtgWOjLdRDCsJAWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SWECFkMv6_41RujYtgWOjLdRDCsJAWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SWECFkMv6_41RujYtgWOjLdRDCsJAWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KF2UVxiXIYcIJcZqhjjq8iptAXUsA6G_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KF2UVxiXIYcIJcZqhjjq8iptAXUsA6G_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KF2UVxiXIYcIJcZqhjjq8iptAXUsA6G_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SWECFkMv6_41RujYtgWOjLdRDCsJAWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SWECFkMv6_41RujYtgWOjLdRDCsJAWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SWECFkMv6_41RujYtgWOjLdRDCsJAWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YoKwShSFZ98JA_dQu8eGlXBpQFC2lut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YoKwShSFZ98JA_dQu8eGlXBpQFC2lut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YoKwShSFZ98JA_dQu8eGlXBpQFC2lut/view?usp=sharing
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وإدخال نظام التعليم الهجين؟   19-هل قامت المؤسسة بتحديد اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعد جائحة كوفيد

 ئة المعاونة خاصة بإدخال نظام التعليم الهجين؟هل تنفذ المؤسسة برامج لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهي

قامت ونظرا لما استجد من تفشي وباء كورونا عالميا وما فرضته علينا االجراءات والتدابير االحترازيه لنشر ثقافة التباعد والتعليم عن بعد  

التدريس والهيئ التعليم االلكتروني بتنظيم عدة دورات تدريبيه للساده أعضاء هيئة  التعليم عن بعد وحدة  للتدريب على برامج  المعاونه  ه 

 (4/5/3/4 مرفق)

 تقوم المؤسسة بقياس مردود التدريب على األداء بوسائل مناسبة 4/5/4

 مؤشرات تقييم فاعلية التدريب ومردوده 

ويتم عمل استبيان بعد انتهاء    عمل استبيان للدارسين لتقييم أداء المتدربين ومدى استفادتهم  وتشمل   توجد مؤشرات لتقييم مردود التدريب

 ( 4/5/4/2 مرفق) – (4/5/4/1 مرفق)التدريب 

معايير  تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية وتخطرهم القياده بنتائج التقييم وتناقشهم فيها عند الضرورة    4/6

 تخدم النتائج لتحسين االداء .وتس

تتبع المؤسسة معايير موضوعية وآليات لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة )مثل األداء التعليمي والبحثي    4/6/1

 والخدمي والمشاركة في أعمال ضمان الجودة واألنشطة الطالبية وغيرها(.

المعايير الالزمة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة   (4/6/1/1  مرفق )   بتحديد وتحديثقامت وحدة ضمان جودة التعليم بالكلية   

 الستمارة تقييم أعضاء هيئة التدريس وتم توزيعة على كل األقسام األكاديمية واإلكلينيكية )   (4/6/1/2  مرفق) المعاونة وتم إعداد نموذج

اسة واألنشطة ويضم هذا النموذج العناصر التى يتم على أساسها تقييم أداء عضو هيئة التدريس والتى تشمل مستوي اإللتزام بالجداول الدر 

 التعليمية األخري والمشاركة في أنشطة الريادة الطالبية وفي الخطة البحثية والمساهمة في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة واألنشطة 

لعالقة مع القومية والعالمية والمشاركة في أنشطة ضمان الجودة والتطوير بالمؤسسة والمساهمة في جهود تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة وا

 الزمالء والرؤساء  باإلضافة إلى المهام اإلكلينيكيه.  

 تقوم المؤسسة بإخطار أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بنتائج تقييمهم وتناقشهم فيها عند اللزوم   4/6/2

 اعالن المعايير على األطراف المعنية 

يع  تم اعالن المعايير على األطراف المعنية بعدة وسائل منها رفع هذه المعايير علي الموقع االلكترونى الكلية وتم تسليم هذا النموذج لجم

علي أن يقوموا في    (4/6/2/1  مرفق)أعضاء هيئة التدريس بالعلم وتوقيعه علي النموذج كما تم إعالم رؤساء األقسام في مجلس الكلية  

عايير وبعد التقييم مجالس األقسام بالتأكيد علي جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتم بالفعل موافقة مجالس األقسام علي هذه الم

 .يتم  مناقشة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنتائج تقييم أدائهم عند الضرورة

 التقييم )مثل المحاسبة ووضع خطط تنمية المهارات وتطوير األداء وغيرها(. تحدد المؤسسة أوجه االستفادة من نتائج  4/6/3

ها يتم تحليل نتائج تقارير تقييم أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية من قبل لجنة المراجعة الداخلية إلصدار توصيات بهذا الشأن  لعرض

   Log Bookعلى مجلس الكلية .أما فيما يخص أعضاء الهيئة المعاونة كطالب دراسات عليا فيتم التقييم عن طريق كتيب المتابعة والتقييم  

 و الذى يقيم بواسطة مجلس القسم المختص.  (4/6/2/2 مرفق)

 يتضمن التقرير السنوى نتائج تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك أساليب االستفادة من هذه النتائج.

https://docs.google.com/document/d/1JVcVZHsyaz2FWBSUVNUU5nbIvl7X_sd1/edit?usp=sharing&ouid=110918763058890857872&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JVcVZHsyaz2FWBSUVNUU5nbIvl7X_sd1/edit?usp=sharing&ouid=110918763058890857872&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JVcVZHsyaz2FWBSUVNUU5nbIvl7X_sd1/edit?usp=sharing&ouid=110918763058890857872&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1KV7KL_dogiKWzF6EpMm-DdOgYzCXW-D5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KV7KL_dogiKWzF6EpMm-DdOgYzCXW-D5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KV7KL_dogiKWzF6EpMm-DdOgYzCXW-D5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KWWvHxyxc-8-A6CLRpSq8wqdjpRawzNU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KWWvHxyxc-8-A6CLRpSq8wqdjpRawzNU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KWWvHxyxc-8-A6CLRpSq8wqdjpRawzNU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-JskCm5MuSKMu_rqeYpyEC5k8L6z-Cp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-JskCm5MuSKMu_rqeYpyEC5k8L6z-Cp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-JskCm5MuSKMu_rqeYpyEC5k8L6z-Cp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16cGjtITzP5QhXa9eL1ZZiLFrtwjUDYQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16cGjtITzP5QhXa9eL1ZZiLFrtwjUDYQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16cGjtITzP5QhXa9eL1ZZiLFrtwjUDYQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17A7V9KLTJ2jXaHYqt6gqB7WIaYK7zuwt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17A7V9KLTJ2jXaHYqt6gqB7WIaYK7zuwt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17A7V9KLTJ2jXaHYqt6gqB7WIaYK7zuwt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Kc2hVIJgr89W1uzCWR6fJkO62ICu_zx_/edit?usp=sharing&ouid=110918763058890857872&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Kc2hVIJgr89W1uzCWR6fJkO62ICu_zx_/edit?usp=sharing&ouid=110918763058890857872&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Kc2hVIJgr89W1uzCWR6fJkO62ICu_zx_/edit?usp=sharing&ouid=110918763058890857872&rtpof=true&sd=true
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 وافز بمستويات األداء ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. ربط الح

وبناءا علي   .تمت موافقة عميد الكلية ومجلس الكلية و مجالس األقسام علي خطة الثواب والعقاب ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

)  علي نموذج التقييم الوارد من رؤساء األقسام  خطة الثواب والعقاب تم توقيع عقوبات علي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بناءا

 (4/6/3/2 مرفق)  – (4/6/3/1 مرفق

سبة لقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها االستفاده من للمؤسسة وسائل منا   4/7

 النتائج في اتخاذ االجراءات التصحيحية. 

المناسبة )مثل استبانات ولقاءات    4/7/1 المعاونة باستخدام الوسائل   - وغيرها  تقوم المؤسسة بقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 استقصاء عن بيئة العمل والعدالة في توزيع العبء التدريسي واإلشراف وغيرها(. -متضمنة على سبيل المثال 

 قياس وتقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالوسائل المالئمة. 

بمساعدة خبراء    2020/2021داد الدراسة الذاتية   تم عمل استبيان خاص لقياس رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  أثناء إع

 (4/7/1/1 مرفق)الدعم الفنى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وتم توزيعة لجميع األقسام العلمية. 

 تحلل المؤسسة وتقيم آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.  4/7/2

 :(4/7/2/1 مرفق)  نتائج تقييم الرضا الوظيفي 

 أوال : فيما يخص األعباء التدريسية: 

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101موافق من أصل % 61الشعور بالرضا نحو توزيع أعباء العمل داخل العمل )  ♦

عضوا قد شاركوا في   101% موافق من أصل  58وجود سياسات معلنه لتوزيع االعباء التدريسيه بين اعضاء هيئة التدريس ) ♦

 االستبيان( 

عضوا قد شاركوا   101أصل % موافق من 42تقديم الكليه حلوال لتغطية زيادة االعباء التدريسيه على اعضاء هيئة التدريس )  ♦

 في االستبيان( 

 ثانيا :فيما يخص الدخل المادي : 

الكليه )   ♦ الذي تحصل عليه من  المادي  الدخل  بالرضا عن  في    101% غير موافق من أصل  42الشعور  عضوا قد شاركوا 

 االستبيان( 

 ثالثا : فيما يخص فعالية مجالس االقسام :

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(   101أصل % موافق من 59فعالية مجالس االقسام )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان( 101% غير موافق من أصل 41صعوبة ابداء الرأي عند اتخاذ القرارات بمجالس االقسام )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% موافق من أصل 46المشاركة في اتخاذ القرارات في مجلس القسم ومجلس الكليه )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% غير موافق من أصل70ء بإستمرار لقيادة الكليه لحل المشكالت ) اللجو ♦

عضوا قد شاركوا   101% موافق من أصل  50الشعور بالرضا عن تشجيع ومساندة رؤسائك الفكارك وابداعاتك التي تطرحها )   ♦

 في االستبيان( 

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% موافق من أصل 50 التزام الكليه بتطبيق قرارات مجالس االقسام ) ♦

https://drive.google.com/file/d/1TGuFBpZLKaK7IZlIYh-09ZIyzcOKMXzH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TGuFBpZLKaK7IZlIYh-09ZIyzcOKMXzH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TGuFBpZLKaK7IZlIYh-09ZIyzcOKMXzH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TGuFBpZLKaK7IZlIYh-09ZIyzcOKMXzH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFr4Euqdwhu-_yXepkOp_9iWnJonxJUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFr4Euqdwhu-_yXepkOp_9iWnJonxJUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFr4Euqdwhu-_yXepkOp_9iWnJonxJUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MBJIBgJw2AncDniFF5r7kyj1jpYasok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MBJIBgJw2AncDniFF5r7kyj1jpYasok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MBJIBgJw2AncDniFF5r7kyj1jpYasok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OnwwExRt6bnSE41q6Wwv7oF7Y1v6fdx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OnwwExRt6bnSE41q6Wwv7oF7Y1v6fdx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OnwwExRt6bnSE41q6Wwv7oF7Y1v6fdx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OnwwExRt6bnSE41q6Wwv7oF7Y1v6fdx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OnwwExRt6bnSE41q6Wwv7oF7Y1v6fdx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OnwwExRt6bnSE41q6Wwv7oF7Y1v6fdx/view?usp=sharing
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 رابعا : فيما يخص المكتبه :

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% موافق من أصل 45تخصيص المكتبه قاعات البحث واالطالع )  ♦

 شاركوا في االستبيان( عضوا قد  101% محايد من أصل 46توفير المكتبه تجهيزات ماديه لالتصال بشبكة االنترنت )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% محايد من أصل 58.9توفير المكتبه االعداد الكافيه من أجهزة الحاسب االلي )  ♦

% محايد من أصل 43.9ارتباط المكتبه بصوره مباشرة بمكتبات الجامعه االخرى ومراكز البحث العلمي داخليا وخارجيا )   ♦

 االستبيان( عضوا قد شاركوا في   101

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% محايد من أصل  42وجود مراجع و دوريات متنوعه وحديثه )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% غير موافق من أصل 62اعالن المكتبه لالعضاء بالمراجع والدوريات الحديثه )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101محايد من أصل % 45مالئمة مقتنيات المكتبه مع احتياجات البحث العلمي )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% محايد من أصل 48كفاية فترة العمل بالمكتبه )  ♦

 خامسا : فيما يخص توزيع االشراف على الرسائل العلميه :

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% موافق من أصل 60وجود الية معتمده لتوزيع االشراف على الرسائل العلميه )  ♦

عضوا قد شاركوا في   101% موافق من أصل  58التزام مجالس االقسام بهذه االليه لتوزيع االشراف على الرسائل العلميه )   ♦

 االستبيان( 

 سادسا : فيما يخص نظام الترقيات :

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(   101% موافق من أصل 50مالئمة النظام الحالي للترقيات العضاء هيئة التدريس )  ♦

♦   ( الواحد  البحث  في  الجماعي  العمل  على  للترقيات  الحالي  النظام  أصل  42حث  من  موافق  في    %101  شاركوا  قد  عضوا 

 االستبيان( 

 سابعا : فيما يخص الرعايه الصحيه :

 االستبيان( عضوا قد شاركوا في  101% موافق من أصل 53وجود نظام للرعاية الصحيه بالكليه )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% موافق من أصل 50كفاءة ومهنية المراكز الطبيه الخارجيه المتعاقده مع الجامعه )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% موافق من أصل  35كفاية مساهمة الجامعه في الرعايه الصحيه لعضة هيئة التدريس )   ♦

ا ♦ الصحية جميع  الرعايه  )  شمول  التدريس  هيئة  اسرة عضو  أصل  50فراد  غيرموافق من  في    %101   قد شاركوا  عضوا 

 االستبيان( 

 ثامنا : فيما يخص الدعم المالي للبحث العلمي :

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% غير موافق من أصل 59وجود دعم مالي للبحث العلمي )   ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان( 101موافق من أصل %  غير 58كفاية الدعم المالي للبحث العلمي )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(   101% غير موافق من أصل  45وجود اليه واضحه ومعتمده لصرف مكافأت النشر الدولي )   ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% محايد من أصل 46التزام الكليه بالية صرف مكافأت النشر الدولي )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان( 101% غير موافق من أصل 50واضحه ومعتمده لحضور المؤتمرات العالميه )  وجود اليه ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% غير موافق من أصل 50عدالة الية حضور المؤتمرات العالميه )  ♦

 عضوا قد شاركوا في االستبيان(  101% غير موافق من أصل 65كفاية الدعم المالي لحضور المؤتمرات العالمية )  ♦
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اوي تنتهج إدارة الكلية سياسة الباب المفتوح للتعمل مع شكاوي أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة ويشكل العميد لجنة للتعامل مع الشك

بالكلية و كذا بمكاتب السيد عميد   المكتوبة ،  أو اإلستعانة بلجنة فض المنازعات بالجامعة .كما يوجد صندوق شكاوى بكل األقسام العلمية

ة لفتح الكلية و السيد وكيل الكلية ووحدة ضمان جودة التعليم بالكلية و ألية معينة بكل األقسام العلمية و بمكاتب ادارة الكلية ووحدة الجود 

 هذه الصناديق و التعامل مع ما تحتويه من شكاوى. 

 ات التصحيحية المناسبة تستفيد المؤسسة من النتائج وتتخذ اإلجراء 4/7/3

 االستفادة من نتائج تقييم الرضا الوظيفى في اتخاذ االجراءات التصحيحيه

ا  يتم االستفادة من نتائج تقييم الرضا الوظيفى باستخالص أهم نقاط عدم الرضا ودراسة اسبابها واتخاذ القرارات الالزمة لرفع مستوى الرض

 ة المعاونة ثم متابعة التطور فى الرضا بعد تنفيذ اجراءات التغلب على نقاط عدم الرضا. ومناقشتها مع اعضاء هيئة التدريس والهيئ

 اتخاذ القرارات الالزمة لرفع مستوى الرضا. 

  بناء علي نتائج االستبيانات تم تحديد التوصيات الالزمة لرفع مستوي الرضا ألعضاء هيئة التدريس وتتمثل في األتي : 

 زيادة العائد المادي المتعلق باإلشراف علي الرسائل العلمية )ماجستير و دكتوراة (  .1

 رفع مستوي تجهيزات المكتبات لجميع أقسام الكلية  .2

 الصحيه السرة عضو هيئة التدريس  بحث شمول نظام الرعاية .3

 توفير الدعم المالي الكافي للبحث العلمي وحضور المؤتمرات العالميه .4

 امرفق)واعتمادها  وقد تم تقديم هذه التوصيات لعميد الكلية ألتخاذ الالزم من قرارات وقد تم موافقة العميد علي هذه التوصيات والمقترحات  

4/7/3/1) 

 تعليم الهجين؟ واتخاذ إجراءات تصحيحية؟ هل قامت المؤسسة بقياس الرأى فيما يخص ال

 تقوم الكلية اآلن بإعداد استبيان لقياس رأى أعضاء هيئة التدريس فى نظام التعليم الهجين

 األدلة والوثائق

 م رقم المرفق  وصف المرفق 

  .1 4/1/1/1مرفق  ( 4/1/1/1 مرفق العمل رأس على تدريس هيئه اعضاء عدد)

  .2 4/1/1/2مرفق  (4/1/1/2 مرفق بأجازات القائمون تدريس هيئه اعضاء عدد)

  .3 4/1/1/3مرفق  (4/1/1/3 مرفق البكالوريوس  لمرحلة الطالب عدد)

  .4 4/1/1/4مرفق  (4/1/1/4 مرفق العليا الدراسات طالب عدد)

  .5 4/1/1/5مرفق  (1/5/ 4/1 مرفق البشرية والموارد المساحات لمعايير االرشادي الدليل)

  .6 4/1/1/6مرفق  (4/1/1/6 مرفق للطالب بالنسبه التدريس هيئة أعضاء ونسب بأعداد بيان)

https://drive.google.com/file/d/1KhKLibYjM8SQbylElWa28YVkqk62ds7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KhKLibYjM8SQbylElWa28YVkqk62ds7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KhKLibYjM8SQbylElWa28YVkqk62ds7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KhKLibYjM8SQbylElWa28YVkqk62ds7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--gz5m3myQ74YJuRVS9jbCzdDm70BKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Hm2WfraR_yXJaUmk2fa7rpg36PxaEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16IePiseiCq5JRoDff5nezyL521d7WiA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HIac_TpzKoI6-I3KGbgPHYZGc06KNiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0M3FKW3FpniLnTXdfCtrhc3rn0lRH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8UlQHSLsLKnA_RHpt_3JVLLbBZvyrjU/view?usp=sharing
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  .7 4/2/1/1مرفق  ( 4/2/1/1  مرفق   المعاونه  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  عجز  حالة  في  الكلية  خطة)

  .8 4/2/1/2مرفق  (4/2/1/2 مرفق السابقه الدفعات لتعيين المجمع االعالن)

  مرفق   المعاونه  والهيئة  التدريس  هيئة  إلعضاء  المحدث  الوظيفي  التوصيف) 

4/3/1/1) 

  .9 4/3/1/1مرفق 

  .10 4/3/1/2مرفق  .(4/3/1/2 مرفق2021 لعام التدريس هيئة اعضاء انتدابات)

  .11 4/4/1/1مرفق  (4/4/1/1 مرفق الوظيفي العمل أعباء تقييم  نموذج) 

  .12 4/4/1/2مرفق  التدريس والهيئة المعاونةبيان بمتوسط أعباء العمل ألعضاء هيئة 

  .13 4/4/1/3مرفق  (4/4/1/3 مرفق م1961 لسنة 103 لقانون التنفيذية الالئحه)

  .14 4/4/2/1مرفق  (4/4/2/1 مرفق التدريس هيئه  أعضاء فئات بين المئويه النسبه)

 المتفرغين  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  مشاركة  بها  موضحا  الدراسية  للجداول  أمثله)

 .(4/4/2/1 مرفق التدريسي بالعبء

  .15 4/4/3/1مرفق 

  .16 4/5/1/1مرفق  ( 4/5/1/1 مرفق التدريبيه االحتياجات إستبيان نموذج)

  .17 4/5/1/2مرفق  (4/5/1/2 مرفق التدريبيه االحتياجات إستبيان نتائج)

  .18 4/5/2/1مرفق  .(4/5/2/1 مرفق المجتمع  طب لقسم الجوده وحدة مخاطبة)

  .19 4/5/2/2مرفق  (4/5/2/2 مرفق المعاونه والهيئه التدريس هيئة ألعضاء التدريبيه الخطه)

  .20 4/5/3/1مرفق (4/5/3/1مرفق الجودة ضمان وحدة لدورات نماذج)

  .21 4/5/3/2مرفق  ( 4/5/3/2 مرفق الهيئة لدورات نماذج)

  .22 4/5/3/3مرفق  (4/5/3/3 مرفق المجتمع قسم لدورات نماذج)

  .23 4/5/3/4مرفق  (4/5/3/4 مرفق  لكترونياال التعليم وحدة لدورات نماذج)

  .24 4/5/4/1مرفق  (4/5/4/1 مرفق التدريب مردود لتقييم إستبيانات نماذج)

  .25 4/5/4/2مرفق  (4/5/4/2 مرفق التدريب مردود لتقييم إستبيانات نماذج)

  .26 4/6/1/1مرفق  ( 4/6/1/1 مرفق الوظيفي االداء لتقييم المحدثة المعايير)

  .27 4/6/1/2مرفق  (4/6/1/2 مرفق الوظيفي األداء تقييم  نموذج)

  .28 4/6/2/1مرفق  (4/6/2/1  مرفق االداء تقييم معايير إعالن)

  .29 4/6/2/2مرفق  (4/6/2/2 مرفق المعاونه الهيئه العضاء وتقييم متابعه لكتيب نموذج)

  .30 4/6/3/1مرفق  (4/6/3/1 مرفق االداء تقييم نتائج من لالستفاده نماذج)
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  .31 4/6/3/2مرفق  (4/6/3/2 مرفق االداء تقييم نتائج من لالستفاده نماذج)

  .32 4/7/1/1مرفق  (4/7/1/1 مرفق الوظيفي الرضا وتقييم  لقياس إستبيان نموذج)

  .33 4/7/2/1مرفق  (4/7/2/1 مرفق الوظيفي الرضا وتقييم قياس إستبيان نتائج) 

  .34 4/7/3/1مرفق  (4/7/3/1 مرفق الوظيفي الرضا إستبيان نتائج من المستنتجه التوصيات)
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 مؤشرات التقييم

مستوف   مستوف  المؤشر م

 جزئيا 

ر غي

 مستوف 

الجهاز االداري مالئم مع حجم و طبيعة انشطة الكليه و العاملون موزعون وفقا لمؤهالتهم   1

و قدراتهم علي الوظائف المختلفه و بما يتناسب مع مهام الوظيفه و توجد اليات للتعامل مع  

 النقص و الزياده في افراده 

√   

دوريه و تتخذ االجراءات المالئمه لتنفيذ البرامج االحتياجات التدريبيه للعاملين تحدد بصوره   2

 التي تلبي االحتياجات التدريبيه التدريبيه لكل فئة

√   

و   3 معلنة  و  موضوعية  معايير  يتضمن  االداري  الجهاز  اعضاء  اراء  لتقييم  نظام  للكلية 

استخدام نتائج تخطرهم القياده بنتئج التقييم و تناقشهم فيها عند الضرورة و تحرص علي  

 التقييم للمحاسبة و لوضع برامج التدريب و التطوير 

√   

الالزمة   4 االجراءات  اتخاذ  و  االداري  الجهاز  اعضاء  اراء  لقياس  مناسبة  وسائل  للكليه 

 لدراستها و االستفاده من النتائج في اتخاذ االجراءات التصحيحية 

√   

وطبيعة أنشطة المؤسسة، والعاملون وفقا لمؤهالتهم وقدراتهم على الوظائف المختلفة وبما يتناسب الجهاز اإلداري مالئم مع حجم    5/1

 مع مهام الوظيفة وتوجد للتعامل مع النقص والزيادة في أفراده 

والمعامل   . تعد المؤسسة بيان بأعداد أعضاء الجهاز اإلداري )بما فيه من فنيين(  ومؤهالتهم، وتوضح توزيعهم في اإلدارات  5/1/1

 والقاعات والورش والمكتبة وغيرها وفق طبيعة نشاط المؤسسة والمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة

عامل , الدائمون من   37فني(  و    33اداري و   76موظف )  109( :  146أعضاء الجهاز االداري  بالكلية مائه سته و اربعون فرد )  

من موظفي الكليه االصليين  83اعضاء الجهاز االداري  بالكلية منهم  موظف مؤقت .   15موظف و عدد   131اعضاء الجهاز االداري 

مؤقت , و المنتدبون  من مستشفي   8منهم    26منتدبون من المستشفيات الجامعيه  : المنتدبون من مستشفي باب الشعريه الجامعي       63و  

 مؤقت .  7منهم  37الحسين الجامعي 

بكالوريوس هندسه ) القسم الهندسي ( و بكالوريوس علوم كمبيوتر ) مديرمركز المعلومات    تتنوع مؤهالت موظفي الجهاز االداري من 

( و ليسانس آداب ) المكتبه و شؤن اعضاء هيئة التدريس (  و بكالوريوس  تجاره )االستحقاقات و المشتريات (  و بكالوريوس زراعه )  

ماعي بادارة رعاية الشباب ( و معهد فني صحي ) فنيين بالمعامل و  اخصائي تغذيه (  و بكالوريوس خدمه اجتماعيه ) اخصائي اجت

 المعيار الخامس: الجهاز اإلداري

 المعيار  منطوق

 للكليه جهاز اداري مالئم من  حيث العدد و المؤهالت  مع حجم و طبيعة انشطة الكليه ويتسم بكفاءة االداء  بما يكفل 

م  بتقييم ادائهم  و ضمان  قياس ارائهم  ز  تحقيق رسالتها و اهدافها  ,و تحرص المؤسسه عىل   التنمية المستمره الفراده و تلن 
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اديه و االقسام العلميه المختلفه بالكليه ( و دبلوم زراعه ) فنيين تغذيه ( و دبلوم تجاره و صنايع ) فنيين كهرباء و نجاره و سباكه ( و إعد

  بدون مؤهل ) عمال الخدمات المعاونه (

 10بما يتناسب مع حجم ونشاط الكلية حيث يتكون من مدير الكلية وعدة أقسام مثل   شؤون الطالب ) عددكما يتنوع الجهاز اإلداري   

اداري ,    5إداري ( شؤون أعضاء هيئة التدريس ) عدد    4إداري ( شؤون الدراسه و االمتحانات ) عدد    9إداري ( الدراسات العليا )  

متخصص بالحاسب االلي و من  مهامه انشاء و االشراف علي موقع الكليه و تقديم   و يعمل به  2004ومركز المعلومات )تم انشاؤه عام  

اداري  ( , المشتريات والمخازن و  8اداري ( ,االستحقاقات ) 4الدعم الفني ( , المكتبه ) يعمل بها أخصائي مكتبات (  , رعاية الشباب )

)مرفق   المهنيه  الصحه  و  السالمه  إ5/1/1/1ادارة  تم  حديثا  و  الي  (  الورقيه  الملفات  تحويل  بغرض  االليكتروني  األرشيف  قسم  نشاء 

التحول الرقمي و هو القسم األول من نوعه في الجامعه  و تم اختيار   اليكترونيه لسهولة حفظها و سرعة استدعائها  تمشيا مع سياسة 

مبيوتر ببيانات المسجلين بالدراسات العليا و الخريجين موظف كفؤ بالحاسب اآللي للعمل بهذا القسم و بالفعل بدأ العمل بالقسم بتغذية الك

 ( .  5/1/1/2من الملفات القديمه منذ اكثر من ثالثين سنه  )مرفق 

 تدرس المؤسسة مدى مالءمة أعداد الجهاز اإلداري )بما فيه من الفنيين( لحجم المؤسسة وطبيعة نشاطها  5/1/2

فرد بنسبة     146في العدد مع حجم وطبيعة وأنشطة الكلية، حيث أن عدد اعضاء الجهاز االداري  بالكلية    يوجد بالكلية جهاز إداري مالئم 

مع أعضاء    20:  1(  و بنسبة  40:    1طالب و ذلك بما يتفق مع النسب المرجعية لهيئة ضمان الجوده  )     3979مع الطالب و عددهم     1:30

 ( . 5/1/2/1(   )مرفق 25:  1( وذلك بما يتفق مع النسب المرجعية للهيئة ) 183+  1726يس والهيئة المعاونة )هيئة التدر

. توزع المؤسسة العاملين والفنيين على اإلدارات واألقسام العلمية وفقا للتوصيف الوظيفي للتأكد من تحقق التوازن في توزيع    5/1/3

 عمل وبما يضمن كفاءة األداء الموارد البشرية بناءا  على عبء ال

 تحرص الكلية على توزيع األفراد على اإلدارات المختلفة وفقا لمؤهالتهم وخبراتهم ومدى مالئمتها لمتطلبات الوظيفة في حدود اإلمكانيات 

ا وفقا للمؤهل أو التخصص ، إال المتاحة. حاليا يوجد بالكلية عدد من العاملين باألقسام اإلدارية كل في وظيفته منذ تعيينه والذي لم يتم فعلي

أن كال منهم قد اكتسب خبرته من ممارسة مهام وظيفته، وفي حالة اختالف المؤهل عن الوظيفه يتم تنظيم دورات متخصصة لتأهيل 

التعييينات و االنتدابات  الحديثه توافق المؤهل مع الوظيفه تمشيا مع دل يل التوصيف الموظف أداء مهام وظيفته , و تراعي الكليه في 

(  و تهتم الكليه بتحقيق مفهوم التوصيف الوظيفي  حيث قامت  بتحديث  دليل التوصيف الوظيفي واعتماده 5/1/3/1الوظيفي  . ) مرفق  

وأيضا تم  نشر دليل التوصيف الوظيفي  باالدارات المختلفه بالكليه باالضافه الي اعالنه   2021/    9/    28بتاريخ  709بمجلس الكلية رقم   

 (  5/1/3/2بالموقع االليكتروني للكليه   ) مرفق 

ية اختيار و ترقية القيادات اإلدارية بالكلية يتم بناء علي الكفاءة والخبرة العملية في مجال التخصص و قد تم وضع معايير الختيار و ترق 

م  وتم تحديثها و اعادة اعتمادها   2016/    1/    19ريخ  بتا  644القيادات باإلدارات المختلفة و جري اعتماد  تلك المعايير  بمجلس الكلية رقم  

. ايضا تم نشرها بالتعليق علي الحائط  باالدارات المختلفة بالكلية  باالضافه العالنها   2021/    9/    28بتاريخ    709بمجلس الكلية رقم  

قرار وتحمل المسؤولية وعبء العمل وأن يكون  بالموقع االليكتروني  للكليه ومن ضمن تلك المعايير أن يكون لديه القدرة على اتخاذ ال

( و تطبيقا لتلك المعايير تم صدور قرار اداري لعميد  5/1/3/3بدرجة مدير عام وأن تكون لديه مهارة عالية في القيادة واإلشراف ) مرفق 

رئيس قسم الدراسات -ن شؤن تعليم  ( بتكليف السيد / خالد عادل عبد الخالق ) كبير باحثي5/1/3/4) مرفق    18/11/2019الكليه  بتاريخ  

 ( . 5/1/3/5العليا بالكليه ( للقيام بأعمال مدير الكليه ) مرفق 

 .تتعامل المؤسسة مع وجود عجز أو فائض في أعداد العاملين والفنيين5/1/4
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فنيين م او  الجامعيه  المستشفيات  اما منتدبين من  الجدد  الموظفين  ان  الحديثه حيث  التعيينات  لقلة  هذا   نظرا    , الصحه  كلفين من وزارة 

الي  2016/2017موظف و عامل خالل العام  188باالضافه الي الوفيات و االحاله للمعاش مما ادي الي نقص في صفوف االداريين من 

  ) لذلك قامت الكلية   5/1/4/1) مرفق    2020/2021في العام    146الي    2018/2019في العام    151الي     2017/2018في العام    174

بالتنسيق مع الجامعه بعمل انتداب لبعض العاملين من مستشفى الحسين و مستشفي باب الشعرية  وإدارة الجامعة لسد العجز مع اختيار 

األنسب لكل مكان حسب مؤهله الوظيفي لضخ دماء جديده من الشباب الكفؤ حاملي المؤهالت العليا المختلفه خاصة الحاسب االلي مما 

 (  5/1/4/2از االداري بالكليه وعوضا عن نقص قلة الموارد البشرية باإلستعانة بالحاسب اآللى )مرفق  يمثل إثراءا للجه

االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل  5/2-  

 فئة

 ئمة لتحديد  االحتياجات التدريبية ألعضاء الجهاز اإلداري بصفة دورية.تستخدم المؤسسة وسائل مال5/2/1

ي تقوم الكلية بترشيح العاملين لحضور الدورات التدريبية المعتمدة على الخطة التدريبية التي تضعها الجامعة بالتنسيق مع الجهاز المركز

سبها وترشيح المستفيدين في كل برنامج تدريبي طبقا الحتياجات الكليه  للتنظيم واإلدارة، وترسل الخطة للكلية الختيار البرامج التي تنا

( و لزيادة االهتمام و االعتماد علي الحاسب االلي  تم التركيز علي عمل برامج تدريبيه  في الحاسب االلي و قد قامت 5/2/1/1)مرفق  

(  و بناء علي تحليل 5/2/1/2استبيانات لالداريين )مرفق    وحدة ضمان الجودة بالكليه بقياس االحتياجات التدريبية للعاملين عن طريق

م  تتضمن االحتياجات   2021/    9/    28بتاريخ    709نتائج  تلك االستبيانات  تم وضع خطة تدريبية سنويه  معتمده بمجلس الكلية رقم  

 5/2/1/3يه بدعم الخطه و تنفيذها   )مرفق  &   و قامت الكلExcel   (Wordالفعلية للعاملين التي كان معظمها في علوم الحاسب االلي )

 . ) 

تنفذ المؤسسة برامج لتنمية قدراتهم وتعد بيان بعدد البرامج التدريبية  المنفذة وعدد ونسبة المتدربين سنويا  من كل فئة إلى العدد   5/2/2

 اإلجمالي

 د خمسة عشر برنامج خالل السنوات الثالث االخيره : أقامت الكلية  العديد من البرامج لرفع الكفاءة اإلدارية بالكلية  حيث تم عق

الدورات االتيه خالل عام   العليا ,دورة 2019/  2018تم عقد  الدراسات  الثقافيه ,دورة  العلميه  و  العالقات  التعليم ,دورة  : دورة شؤن 

استحقاقات, دورة حاسب الي ,دورة مشتريات و مخازن ,دورة محاسبة الفساد, دورة اعداد صف ثاني , دورة صيانة كمبيوتر, و دورة 

: دورة مفاهيم و مصطلحات الجوده و دورة حاسب 2020/   2019و تم عقد الدورات االتيه خالل عام   ه المهنيه .  في السالمه و الصح

الي و دورة برنامج االجورو دورة استخدام الحاسب االلي في مجال االستحقاقات و االجور    , كما تم عمل دورة حاسب الي و دورة  في  

( و يتضح من خطط الجامعه و خطة الكليه و كشوف الحضور ان  2/1/  5/2)مرفق    2020/2021  السالمه و الصحه المهنيه خالل عام   

 ( .  5/2/2/2)مرفق  2020/2021% من العدد االجمالي  خالل العام 30فرد بنسبة   44عدد المتدربين سنويا نحو 

 . تقوم المؤسسة بقياس مردود التدريب على األداء بوسائل مناسبة  5/2/3

بقياس مردود  التدريب من خالل استبيانات توزع على العاملين بعد انتهاء التدريب وتحليل نتائجها  لقياس فاعلية التدريب علي    تقوم الكليه

تبين    2020/2021المتدربين ومدى استفادة المتدربين من التدريب . بتحليل نتيجة اخر استبيان مردود التدريب عن برنامج الحاسب االلي  

% من المتدربين طلبوا ان يصلهم االشعار بميعاد البرنامج قبله بفتره اطول و ان تزيد مدة البرنامج و ان يعقب البرنامج   40الي    30ان من  

( أيضا يتم تقييم  5/2/3/1تدريب عملي و قد اخذت الكليه هذه المقترحات علي محمل الجد ليتم ادراجها في الخطه التدريبيه القادمه )مرفق  

ءا على استبيانات توزع على الرؤساء المباشرين للمتدربين بعد ثالثة شهور من التدريب و ذلك  لقياس األثر الذي  مردود التدريب بنا

أحدثه التدريب في أداء المتدربين ومدى انعكاس ذلك علي جودة االداء و مصلحة العمل االداري بالكليه و يظهر من اخر قياس لمردود 
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% من الرؤساء يرون تغيرايجابي واضح في اداء مرؤسيهم بعد حضورهم البرامج التدريبيه  80ثر من  التدريب من رؤساء المتدربين ان اك

 ( .5/2/3/2)مرفق 

 وإدخال نظام التعليم الهجين؟  19- هل قامت المؤسسة بتحديد اإلحتياجات التدريبية ألعضاء الجهاز اإلدارى بعد جائحة كوفيد 5/2/3

و إدخال نظام التعليم الهجين عن طريق عمل   19-التدريبية ألعضاء الجهاز اإلدارى بعد جائحة كوفيدقامت الكلية بتحديد اإلحتياجات     

 (  5/2/1/2استبيانات لالداريين  )مرفق 

 هل تنفذ المؤسسة برامج لتنمية قدرات أعضاء الجهاز اإلدارى خاصة بإدخال نظام التعليم الهجين؟5/2/4

م  تتضمن   2021/    9/    28بتاريخ    709يانات  تم وضع خطة تدريبية سنويه  معتمده بمجلس الكلية رقم  بناء علي تحليل نتائج  تلك االستب  

الحاسب االلي ) التي كان معظمها في علوم  للعاملين  الفعلية  الخطه و تنفيذها   Excel   (Wordاالحتياجات  الكليه بدعم  &   و قامت 

 ( .  5/2/1/3)مرفق 

اء أعضاء الجهاز اإلداري يتضمن معايير موضوعية  ومعلنة وتخطرهم القيادة   بنتائج التقييم وتناقشهم للمؤسسة نظام لتقييم أد 5/3

 فيها عند الضرورة ، وتحرص على استخدام نتائج التقييم للمحاسبة  ولوضع برامج التدريب والتطوير 

 تتبع المؤسسة معايير موضوعية وآليات لتقييم أداء الجهاز اإلداري  5/3/1

انون م الكليه بتقييم أداء اعضاء الجهاز االداري بالكليه عن طريق تقارير كفاية األداء السنوية والتي تتم بصفة دورية سنويا وذلك طبقا لقتقو

 ,  و يعتمد التقرير السنوي علي ثالثة عناصر للتقييم :  1978لسنة   47العاملين بالدولة رقم 

 اداء العمل و مستواه متضمنا القدره علي تحمل المسؤليه   .1

 القدرات االداريه و الفنيه وتشمل القدره علي االنجاز و التميز  .2

 (  . 5/3/1/1المهارات السلوكيه و تشمل السلوك و االلتزام و االنضباظ  لكل فرد من افراد الجهاز االداري بالكليه   )مرفق  .3

تقييم  ايضا قامت الكليه بوضع معايير اضافيه  لتقييم األداء اكثر تفصيال  و موضوعيه من مقاييس التقرير السنوي و بالتالي اكثر عداله في ال

 م. و تشمل ثالثة انواع من المقاييس :  2021/  12/ 28بتاريخ  712اعتماد المعايير الجديده بمجلس الكلية  رقم  و قد  جري

المبادره و   .1 العمل و اجراءاته و  العمل  و تشمل كمية و جودة االنتاج و درجة االلمام بخطوات  اداء االفراد في  مقاييس تقييم 

 يه  و الحرص علي اموال الكليه و مدي التعاون مع وحدة ضمان الجوده االبتكار و مراعاة قواعد السالمه المهن

الغير و االستخدام السليم  للحقوق   .2 التعامل مع  الغيرو اسلوب  التعاون مع  مقاييس تتعلق بالسلوك الشخصي وتشمل  االمانه و 

 المقرره و الصدق و عالقة الموظف بمديره و زمالئه

غياب و التاخير عن العمل و معدالت الشكاوي و االخطاء و معدالت االلتزام بتعليمات  مقاييس االنضباط و تشمل معدالت  ال .3

 (   5/3/1/2االداره واالستغالل االمثل لوقت العمل و الموارد المتاحه .  )مرفق 
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الطالب تجاه تعاون كما تحرص الكليه علي إجراء استبيان دوري سنويا لألطراف المعنية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و  

%  ممن شاركوا في هذا االستبيان راضون عن 80تبين ان     2021/ 2020الجهاز اإلداري و بتحليل نتائج االستبيان االخير عن العام  

أداء الجهاز اإلداري من حيث الرد على استفساراتهم بصورة مرضية وكذا بالنسبة لقضاء الخدمة المطلوبة في وقت مناسب وعدم 

   (   .  5/3/1/3جراءات اإلدارية  )مرفق تعقيد اال

 . تعلن المؤسسة تلك المعايير واآلليات بوسائل مناسبة  5/3/2

ضافه  قامت الكليه  بنشرالمعايير الجديده لتقييم اداء اعضاء الجهاز االداري عن طريق التعليق علي الحائط  باالدارات المختلفة بالكليه باال 

روني للكلية  تمهيدا لتفعيل العمل بها بعد  استيعاب مضمونها من قبل االداريين و من ثم ربطها بالمحاسبه و العالنها علي الموقع االليكت

 (   5/3/2/1التكريم للمتميزين )مرفق 

 تقوم المؤسسة بإخطار أعضاء الجهاز اإلداري بنتائج تقييمهم وتناقشهم فيها عند اللزوم 5/3/3

بالكليه بتسليم الموظفين نسخه من التقارير السنويه الخاصه بهم و يؤخذ توقيع الموظف باستالمه لنسخه من التقرير  تقوم ادارة شؤن االفراد  

 (   .5/3/3/1السنوي الخاص به علي كشوف خاصه بذلك و تخطرالشؤن االداريه بالجامعه بذلك سنويا . )مرفق 

 ثل المحاسبة، ووضع خطط تنمية المهارات وتطوير األداء وغيرها( تحدد المؤسسة أوجه االستفادة من نتائج التقييم )م 5/3/4

  بناءا على فحص التقارير السنوية  كانت نتائج االداء بالنسبة لالداريين والعمال جميعها بتقدير إمتياز ما عدا خمسة موظفين احدهم تمت  

لكامل مع الرئيس المباشر و تقوم الكليه باستخدام نتائج التقييم  مجازاته لتقاعسه عن عمله و االربعه االخرون تقدير كفؤ فقط لعدم التعاون ا

القانونيه  )مرفق  للشئون  القرارات بنقل بعض اإلداريين أو مجازاتهم أو تحويل  اتخاذ بعض  عليه يتم  بناء  للمحاسبه وتحسين األداء و 

الجهاز االداري  المتميزين بالكليه في حضور السيد    ( . و علي الجانب االخر قامت الكليه بعمل  تكريم مالي و ادبي العضاء1/  5/3/4

 (   . 5/3/4/2عميد الكليه  )مرفق 

آراء أعضاء الجهاز اإلداري واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج في   للمؤسسة وسائل مناسبة  لقياس  5/4

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

تقوم المؤسسة بقياس آراء أعضاء الجهاز اإلداري باستخدام الوسائل المناسبة )مثل استبانات ولقاءات وغيرها متضمنة على سبيل   5/4/1

 العمل والعدالة  في توزيع عبء العمل وغيرها(. المثال استقصاء عن بيئة

 تحرص الكلية على قياس  اراء اعضاء الجهاز االداري  دوريا كل عام من خالل االستبيان الخاص بذلك و الذي  يشمل العناصر االتيه :

عن نظام حفظ و تداول و  مدي رضائك    –الوسائل المتوفره لتسهيل عملك  -بيئة و مكان العمل ) االضاءه و التهويه و المساحه   .1

 استدعاء البيانات (  

 االسلوب المتبع في تقييم عملك (   -مشاركتك في قرارات متعلقه بممارسة عملك  –ادارة العمل ) طريقة المتابعه من رؤسائك  .2

 عادلة (توزيع العبء الوظيفي ) العداله في  توزيع العبء الوظيفي و اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة أي ممارسات غير  .3
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 التعاون مع الزمالء في نفس االداره او غيرها  .4

 التوافق مع الرؤساء و المرؤسين  .5

 عدالة الفرص المتاحة في الترقي و المكافات و الحوافز   .6

 ( .1/ 5/4/1النشاط الترفيهى / األجتماعى فى القسم / اإلدارة  )مرفق  .7

 تحلل المؤسسة وتقيم آراء أعضاء الجهاز اإلداري   5/4/2

ليل نتائج  قياس االراء  يمكن رصد عوامل الرضا و عدم الرضا للعاملين بالكليه  و بناء علي تحليل النتائج يتم اتخاذ قرارت تؤدي الي  بتح

 تحسن نسبة الرضا في العام الالحق كاالتي : 

% (  بينما كان يوجد  ضعف  في نسبة الرضا  80 -70بيئة  العمل : توجد نسبة رضا قويه  عن االضاءه و التهويه و المساحه ) .1

عن نظام حفظ و تداول و استدعاء البيانات تحسن في العام الالحق نتيجة تنفيذ قرارات تم اخذها بناء علي تحليل نتائج العام السابق  

 (  . 2021/ 2020% في العام 62الي   2019/2020%  في العام 34) من 

% في العام  66الي     2019/2020%  في العام  44ادارة العمل : تحسن نسبة الرضا عن طريقة المتابعه مع الرؤساء  ) من   .2

) من  2020/2021 العمل   بممارسة  متعلقه  قرارات  في  المشاركه  و  العام  48(  في  العام  66الي     2020/ %2019   في   %

2020/2021) 

من   .3  ( الوظيفي   العبء  توزيع  في   العداله  عن   الرضا  نسبة  العام  42تحسن  في  العام  68الي     %2019/2020   في   %

2020/2021.) 

) من   .4 الحوافز   و  المكافآت  توزيع  في  العداله  الرضا عن   نسبة  العام  20تحسن  في  العام 58الي     2020/ %2019   في   %

 (  . 5/4/2/1(.)مرفق 2020/2021

 تستفيد المؤسسة من النتائج وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة  5/4/3

تحرص الكلية على اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحسين مستوى الرضا الوظيفي و بتحليل نتائج قياس اراء اعضاء الجهاز االداري يتبين  

التحليل  و علي مقابالت مع القيادات االداريه يتم للكليه ضعف مستوي رضا العاملين عن عنصر من عناصر االستبيان و بناء علي هذا  

اتخاذ قرارات و اجراءات تؤدي في النهايه لتحسين مستوي الرضا الوظيفي في العام الالحق .و هذا ما تم بالفعل في استبيان قياس اراء  

 2020/2021و  العام   2019/2020العاملين و الرضا الوظيفي و تحليل النتائج عن العام 

 ت واجراءات لتحسين مستوي الرضا الوظيفي :قرارا

 بيئة  العمل :    .1

تكثيف برامج الحاسب االلي في الخطط التدريبيه الجديده لتحسين نسبة الرضا عن نظام حفظ و تداول و استدعاء البيانات   ♦

   2021/ 2020و هو ما حدث بالفعل في العام 

ة بعض اإلدارات الداعمة لتحسين مستوى الرضا الوظيفي  )أجهزة  تم تزويد اإلدارات واألقسام باألجهزة الالزمة وميكن ♦

، طابعات، ماكينات    2021/  2020جهاز  في العام    95الي     2017/2018جهاز حاسب الي  في العام    82كمبيوتر: من  

 تصوير، أجهزة تكييف وثالجات و دواليب ( باالضافه للصيانه الدوريه للمرافق و الغرف و المكاتب
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 ض االقسام االدارية بالكلية مثل قسم شئون الدراسات العليا.تطوير بع ♦

 تركيب كاميرات مراقبة داخل الكلية  ♦

 تطوير وحدة ضمان جودة التعليم  ♦

 نقطة في كل دور( 94شبكة االنترنت  )تم تركيب  ♦

الفسيولوجي ♦ )باقسام  وصيانتها  المياه  دورات  بعض  )ماليزيا(  –الباثولوجي  -الحيويةالكيمياء  -تطوير  الوافدين    -قسم 

 الهستولوجي(  -التشريح

 (  .5/4/3/1تطوير الصحة المهنية )طفايات الحريق وتعليقها على الحوائط باماكن ظاهرة(. )مرفق  ♦

ين نسبة الرضا عن  ادارة العمل : تم  وضع معايير تقييم االداء الجديده و التي تتسم بموضوعيه و عداله اكثر موضع التنفيذ لتحس .2

 االسلوب المتبع في تقييم العمل 

العداله في  توزيع العبء الوظيفي :  تتبع قيادات الكليه سياسة الباب المفتوح لحل مشاكل العاملين  وذلك لتحسين مستوي الرضا  .3

رضا الوظيفي وإعطاء الوظيفي عن طريق االستماع لمشاكلهم والعمل علي حلها. وقد تم وضع صندوق الشكاوي كوسيلة لقياس ال

العاملين حرية الشكوي و تتوافر آلية للتعامل مع الشكاوى حيث يتم إرسال الشكوى إلى الجهة أو اإلدارة المعنية ومتابعة إتخاذ  

 ( .  5/4/3/2اإلجراء التصحيحي وإعالم المشتكى بالرد على شكواه .)مرفق 

وزيع المكافات و ذلك بان يتم ربط توزيع المكافأت  بتقييم االداء  العمل علي تحسين نسبة رضا اعضاء الجهاز االداري عن  ت .4

طبقا للمعايير الجديده لكي تكون اكثر عداله . و قد رصدنا شكوي من احد اعضاء الجهاز االداري موجهه للسيد عميد الكليه يشكو  

ستحقاقات و الي الشؤن القانونيه بالكليه و تم فيها انه لم يتحصل علي كل مستحقاته الماليه و قد حولها سيادة عميد الكليه الي اال

( . ايضا  قامت 5/4/3/3الرد علي الشاكي و التحقيق في الواقعه و مرفق الشكوي و الرد عليها من الجهات المختصه   )مرفق  

 ( .  5/4/3/4الكلية بالعمل على زيادة الحافز المادي من خالل حوافز االمتحانات و اللجان و زيادة المكافات  . )مرفق 

 : 19-تعامل الجهاز االداري بالكليه مع  جائحة كوفيد

و إدخال نظام التعليم الهجين عن طريق   19-قامت الكلية بتحديد اإلحتياجات التدريبية ألعضاء الجهاز اإلدارى بعد جائحة كوفيد   ♦

  709تدريبية سنويه  معتمده بمجلس الكلية رقم    عمل استبيانات لالداريين و بناء علي تحليل نتائج  تلك االستبيانات  تم وضع خطة

&   Excel   (Wordم  تتضمن االحتياجات الفعلية للعاملين التي كان معظمها في علوم الحاسب االلي ) 2021/  9/  28بتاريخ 

 و قامت الكليه بدعم الخطه و تنفيذها

التدريس في استخدام المنصات االليكترونيه  الخاصه بالتعليم  قام موظفو مركز المعلومات بالكليه بتقديم الدعم الفني العضاء هيئة   ♦

عن بعد  و أيضا تقديم الدعم الفني  العضاء الجهاز االداري في نظام التسجيل االليكتروني للدراسات العليا ) دبلوم و ماجستير 

 و دكتوراه ( و دفع الرسوم اليكترونيا 

 2020/2021علي مدخل الكليه بالتنسيق مع الجامعه و ذلك اثناء ذروة الجائحه    ترموميتر حراري   2تم وضع بوابة التعقيم  و عدد   ♦

 يتم  تعقيم الكليه دوريا اثناء ذروة الجائحه   ♦

 قامت الكليه بتوزيع ماسكات علي الموظفين و الطالب اثناء ذروة الجائحه ♦

 دارات المختلفه بالكليهمنشورات للتوعيه بالوقايه من وباء كورونا علي مدخل الكليه و االسانسير و اال ♦

 تعليمات ادارة السالمه و الصحه المهنيه  بتطبيق سياسات التباعد االجتماعي و التنبيه علي المخالفين باالحاله للشؤن القانونيه  ♦

♦     ) االيام االخري  في  الثاني  النصف  يوم و حضور  بعد  يوم  بالتبادل  العمال  الموظفين و  القوه ) حضور نصف  العمل بنصف 

 (  . 5/4/3/5)مرفق 
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 األدلة والوثائق 

 إسم المرفق  رقم المرفق  م

 قاعدة بيانات اعضاء الجهاز االداري بالكليه   5/1/1/1مرفق   .1

 قرار انشاء االرشيف االليكتروني . :     5/1/1/2مرفق   .2

كتاب الهيئه القوميه لضمان جودة التعليم و االعتماد : دليل ارشادي لمعايير المساحات و الموارد   :   5/1/2/1مرفق   .3

 11و  10البشريه صفحة 

 السيره الذاتيه لبعض للعاملين وتوزيعهم حسب مؤهالتهم  :   5/1/3/1مرفق    .4

 باعتماده  2021/  9/   28بتاريخ 709دليل التوصيف الوظيفي و قرارمجلس الكلية رقم  :   5/1/3/2مرفق    .5

رقم   :    5/1/3/3مرفق   .6 الكليه  مجلس  قرار  و  االداريه  القيادات  اختيار    2021/    9/    28بتاريخ    709معايير 

 باعتمادها 

 بتكليف مدير الكليه الحالي 2019/   18/11قرار عميد الكليه بتاريخ  :   5/1/3/4مرفق   .7

 : التغييرات التي حدثت في الجهاز االداري مرفق 2019/2020التقرير السنوي للكليه  :   5/1/3/5مرفق    .8

 2018/2019و  2017/2018التقارير السنويه للكليه عن االعوام   5/1/4/1  .9

 قرارات ندب للعمل بالكليه  :   5/1/4/2مرفق     .10

 خطة الجامعه التدريبيه العضاء الجهاز االداري   :   5/2/1/1مرفق   .11

 استبيانات االحتياجات التدريبيه لالداريين بالكليه ونتائجها مع تحليل النتائج  :   5/2/1/2مرفق   .12

رقم   :   5/2/1/3مرفق   .13 الكليه  مجلس  قرار  و  لالداريين  التدريبيه  الكلية     2021/    9/    28بتاريخ    709خطة 

 باعتمادها 

 2020/2021الي العام  2018/2019بيان بالبرامج التدريبيه المنفذه خالل االعوام من    :   2/1/ 5/2مرفق   .14

 نماذج كشوف حضور الدورات التدريبيه   :    5/2/2/2مرفق   .15

 نماذج استبيانات لقياس مؤشرات فاعليه التدريب علي المتدربين و تحليل النتائج  :   5/2/3/1مرفق    .16

 هانماذج  استبيانات لقياس مردود التدريب من رؤساء االقسام و نتائج :   5/2/3/2مرفق   .17

 بالكليه  عضاء الجهاز االدارينماذج  لتقارير كفاية األداء السنوية  ال :   5/3/1/1مرفق   .18

 بالكليه و قرار مجلس الكليه باعتمادها  عضاء الجهاز االداريالمعايير الجديده لتقييم  اداء ا :   5/3/1/2مرفق   .19

 تقييم اداء اعضاء الجهاز االداري نماذج لمشاركة االطراف المعنيه في  :   5/3/1/3مرفق   .20
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 www.medicineazhar.edu.egموقع  الكليه االليكتروني    :   5/3/2/1مرفق    .21

 بتوقيعاتهمنماذج كشوف تسليم التقارير السنويه العضاء الجهاز االداري بالكليه ممهوره   :   5/3/3/1مرفق   .22

 استخدام النتائج للمحاسبه : قرار جزاء الحد الموظفين المتقاعسين  :   1/ 5/3/4مرفق    .23

 صور شهادات تكريم اعضاء الجهاز االداري المتميزين بالكليه  :    5/3/4/2مرفق    .24

 نماذج استبيانات قياس اراء العاملين و الرضا الوظيفي  :   5/4/1/1مرفق    .25

و      2019/2020نتائج استبيان قياس اراء العاملين و الرضا الوظيفي و تحليل النتائج عن العام   :   5/4/2/1مرفق    .26

 2020/2021العام 

 (   2019/2020التقرير السنوي للكليه : الموارد الماليه و الماديه    :  5/4/3/1مرفق    .27

 الية التعامل مع الشكاوي  :   5/4/3/2مرفق   .28

 نموذج شكوي من احد اعضاء الجهاز االداري بالكليه و طريقة تعامل االداره مع الشكوي :   5/4/3/3مرفق   .29

 العضاء الجهاز االداري بالكليه  نماذج للمكافات و الحوافز الماديه :   5/4/3/4مرفق    .30

 19 -تعامل الجهاز االداري بالكليه  مع  جائحة كوفيد :    5/4/3/5مرفق   .31
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 مؤشرات التقييم

مستوف   مستوف  المؤشر م

 جزئيا 

غير 

 مستوف 

وفقا  1 توزيعها  ويتم   , الطالب  واعداد  نشاطها  لطبيعة  كافية  للمؤسسة  المالية  الموارد 

 تحقيق رسالتها واهدافهالالحتياجات الفعلية بما يمكن المؤسسة من 

√   

   √ مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة علي زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة   2

وخالفه    3 والورش  والمعامل  الدراسية  والفصول  المحاضرات  وقاعات  المؤسسة  مباني 

الصحي  المناخ  ويتوافر  الطالب  وألعداد  المؤسسة  نشاط  لطبيعة  مالئمة  وتجهيزاتها 

 بالمباني. 

√   

   √ صيانة القاعات والمعامل واالالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية 4

   √ اجراءات األمن والسالمة المتبعة في المؤسسة مناسبة  5

وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األكاديمي    6

 للمؤسسة وللعمليات األدارية بها , وللمؤسسة موقع إلكتروني فاعل ويحدث دوريا. 

√   

المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التي   7

 اجات الطالب والباحثين والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيينتلبي احتي

√   

 

الموارد المالية للمؤسسة كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب , ويتم توزيعها وفقا لالحتياجات الفعلية بما يمكن المؤسسة من    1\6

 تحقيق رسالتها وأهدافها 

الموارد المالية الكافية سنويا والتي تغطي التكلفة المالية لتحقيق رسالتها وأهدافها توفر كلية طب األزهر بنين بالقاهرة  1\1\6

 االستراتيجية وجميع أنشطتها. 

ونظرا لعدم إمكانية  المالية السنوية لكلية طب بنين األزهر بالقاهرة كافية لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية،    تعتبر الموارد

فة الحصول على الموازنة العامة للكلية حيث ال توجد وحدة حسابية مستقلة للكلية وأن الوحدات الحسابية بالجامعة تضم جميع الكليات المختل

الشأن وموافقة والكلية وحدة من وح التي تعقد في هذا  الجامعة وفقا  للجان  الجامعة يتم صرف احتياجاتها من مخصصات موازنة  دات 

فقد تم االستعانة  بالموارد المخصصة  من الجامعـــة للصرف     السلطة المختصة مما أدى إلى عدم تخصيص موازنة عامة مستقلة للكلية

 (2022-2018)اعتمادات الموازنة  (1\1\1\6 مرفق)على الكلية 

 المعيار السادس: الموارد المالية والمادية

 المعيار  منطوق

 , للمؤسسة مواردها المالية والتسهيالت الداعمة المالئمة لطبيعة نشاطها وحجمه ,بما يمكنها من  تحقيق رسالتها وأهدافها 

 .وتحرص عىل   كفاءة استخدام تلك  الموارد وتنميتها

https://drive.google.com/drive/folders/15BpjoJISCOAJFnMOcb_74RnlSDwzCbGf
https://drive.google.com/drive/folders/15BpjoJISCOAJFnMOcb_74RnlSDwzCbGf
https://drive.google.com/drive/folders/15BpjoJISCOAJFnMOcb_74RnlSDwzCbGf
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 2022حتى  2018اعتمادات موازنة الجامعة من العام المالي  (1-6)جدول 

 

 اعتمادات

2018\2019 

 اعتمادات

2019\2020 

 اعتمادات

2020\2021 

 اعتمادات   

2021\2022 

2,390,914,000 2,647,361,000 2,994,971,000 3,068,883,000 

 

 (3\1\1\6 مرفق)ومستشفى باب الشعرية  (2\1\1\6 مرفق)موازنة المستشفيات التابعة للكلية إجمالى موازنة مستشفى الحسين وبإضافة 

المحصلة من الجامعي    والتبرعات  الحسين  الجامعي   (4\1\1\6  مرفق)مستشفي  الشعرية  باب  الموارد  (5\1\1\6  رفقم)مستشفي  فإن 

 المادية المتاحة سنويا للكلية تعتبر كافية لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية.

 -:(: إجمالي موازنة المستشفيات 2-6جدول) 

 مستشفي باب الشعرية الجامعي  الحسين الجامعي مستشفي  العام

2018/2019 364,368,000 255,700,000 

2019/2020 409,275,000 312,387,000 

2021/2020 445,869,000 356,098,000 

2021 / 2022 541,250,000  447,595,000 

 

  -(: إجمالي تبرعات مستشفتي الحسين وباب الشعرية :3-6جدول ) 

 مستشفي باب الشعرية الجامعي  مستشفي الحسين الجامعي  العام

2018/2019 321,235 2,146,178 

2019/2020 81,174 2,361,596 

2020/2021 2,177,191 2,167,381 

 

مواردها المالية علي األنشطة التعليمية والبحثية وأنشطة خدمة المجتمع وفق االحتياجات توزع كلية طب األزهر بنين بالقاهرة 2\1\6

 الفعلية بالخطة االستراتيجية

يتم تخصيص ما يصرف من موازنة الجامعة على التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وفقا لالحتياجات الفعلية لهذه األنشطة  

كلية وأهدافها من خالل المخصصات المالية فى الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية للكلية المحدثة ومساهمة كل منها فى تحقيق رسالة ال

 ( 2026 - 2021المخصصات المالية من  )(. )1\2\1\6مرفق) 2021-2025

https://drive.google.com/drive/folders/1ZSuf8cOJgoeZ5Bldi_ZpOU4QeMcc1E3w
https://drive.google.com/drive/folders/1ZSuf8cOJgoeZ5Bldi_ZpOU4QeMcc1E3w
https://drive.google.com/drive/folders/1ZSuf8cOJgoeZ5Bldi_ZpOU4QeMcc1E3w
https://drive.google.com/drive/folders/1fFKmkPt16PnCBSaHgzRRRRsAd3aP1qKd
https://drive.google.com/drive/folders/1fFKmkPt16PnCBSaHgzRRRRsAd3aP1qKd
https://drive.google.com/drive/folders/1fFKmkPt16PnCBSaHgzRRRRsAd3aP1qKd
https://drive.google.com/drive/folders/1kHt2iF18cQRxKr_AlFmw8RoZMbFX_xnB
https://drive.google.com/drive/folders/1kHt2iF18cQRxKr_AlFmw8RoZMbFX_xnB
https://drive.google.com/drive/folders/1kHt2iF18cQRxKr_AlFmw8RoZMbFX_xnB
https://drive.google.com/drive/folders/17qrCVYWUUsHMp3zazIuxgX3TNYhml_mQ
https://drive.google.com/drive/folders/17qrCVYWUUsHMp3zazIuxgX3TNYhml_mQ
https://drive.google.com/drive/folders/17qrCVYWUUsHMp3zazIuxgX3TNYhml_mQ
https://drive.google.com/drive/folders/17qrCVYWUUsHMp3zazIuxgX3TNYhml_mQ
https://drive.google.com/drive/folders/17qrCVYWUUsHMp3zazIuxgX3TNYhml_mQ
https://drive.google.com/drive/folders/1z6C2lXexutlO1XXDg0ayLYIWF-PZRV4e
https://drive.google.com/drive/folders/1z6C2lXexutlO1XXDg0ayLYIWF-PZRV4e
https://drive.google.com/drive/folders/1z6C2lXexutlO1XXDg0ayLYIWF-PZRV4e
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 مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة علي زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة  2\6

 تنوع مصادر الكلية لمواردها المالية   1\2\6

تستفيد الكلية من مواردها الذاتية، مثل النسبة المخصصة للكلية من دخل الطالب الماليزيين والوافدين والرسوم الخاصة بالدراسات  

 لتعاقد مع هيئة التأمين الصحىالعليا ورسوم إستخراج الشهادات والعالج اإلقتصادى و قرارات العالج على نفقة الدولة والعالج وفقا ل

التابعة للجامعة   )رسوم الطالب والوافدين   (.1\1\2\6مرفق)وتبرعات مستشفتي الحسين وباب الشعرية والوحدات ذات الطابع الخاص 

 والدراسات العليا والشهادات( 

 (2021\2020,2020\2019,2019\ 2018الكلية في زيادة الموارد المالية الذاتية علي مدار االعوام الثالثة الماضية)إسهامات   2\2\6

وأعيد    2015من حرص الكلية علي زيادة الموارد الذاتية لها تم انشاء لجنة لتنمية الموارد الذاتية بالكلية برئاسة عميد الكلية عام                

وكانت أهم مهامها وضع خطة   لزيادة الموارد الذاتية الخاصة    2021ئاسة وكيل الكلية وبعض اعضاء هيئة التدريس عام  تشكيل اللجنة بر

والخبرات  للمؤهالت  طبقا  وتوظيفها  البشرية   الموارد  وتدريب  وتنمية  والبشرية  المادية  للموارد  الحالي  الوضع  ومراجعة  بالكلية 

)قرار    (1\2\2\6  مرفق) % من العالج االقتصادي بمستشفيات جامعة االزهر للعملية التعليمية3  وقد تم تخصيص واالحتياجات الفعلية

 لجنة التنمية(

الى الموازنة العامة خالل السنوات الثالث االخيرة من معدل الزيادة فى كال من الموارد   ويمكن االستدالل على زيادة نسبة الموارد الذاتية

  -6و    2-6و    1-6% ) جدول  3الذاتية والموازنه العامة المخصصة للصرف على احتياجات  الكلية والمستشفيات والتبرعات ونسبة ال  

 (. 4-6و 3

  -ي الحسين وباب الشعرية المخصص للعملية التعليمية :%  من العالج االقتصادي بمستشفت3(: نسبة 4-6جدول )

 مستشفي باب الشعرية الجامعي  مستشفي الحسين الجامعي  العام

2018/2019 1,995,537 1,152,575 

2019/2020 2,618,642 1,159,930 

2020/2021 1,292,260 1,151,889 

 

الدراسية والمعامل والورش وخالفه وتجهيزاتها مالئمة لطبيعة نشاط المؤسسة  مباني المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول    6/3

 وألعداد الطالب ويتوافر المناخ الصحي بالمباني. 

لكلية طب األزهر بنين دليل لألبنية والمنشآت )وثيقة التقدير الكمي للمباني( تتضمن مباني المؤسسة وأعداد القاعات الدراسية  6/3/1

 والمعامل 

مبانى  تتكون ك بمسطح  أربعة طوابق  واحد مكون من  مبنى  األزهر من  بنين جامعة  األقسام 2م21,400لية طب  مربع ويضم 

قسم( والمكاتب اإلدارية ووحدة غير الناطقين بالعربية )الماليزيين( والمدرجات الخاصة بالطلبة المصرين والمدرجات غير    11األكاديمية )

متحف )الطب الشرعى والباثولوجى ( 2ضمان جودة التعليم وكنترول مرحلة  البكالوريوس وعدد  مدرج( ووحدة    11الناطقين بالعربية )

 . )إجمالي مساحة الكلية((1\1\3\6 مرفق) والمشرحة ومعمل للحاسب االلى ومعمل المهارات والمكتبة 

https://drive.google.com/drive/folders/1WyiyF_QZRJNJ3dHg7huX1q5OGQCBwZwe
https://drive.google.com/drive/folders/1WyiyF_QZRJNJ3dHg7huX1q5OGQCBwZwe
https://drive.google.com/drive/folders/1WyiyF_QZRJNJ3dHg7huX1q5OGQCBwZwe
https://drive.google.com/drive/folders/1VecTWCLahaFHcBg87dhQ83iGNvrVJHtO
https://drive.google.com/drive/folders/1VecTWCLahaFHcBg87dhQ83iGNvrVJHtO
https://drive.google.com/drive/folders/1VecTWCLahaFHcBg87dhQ83iGNvrVJHtO
https://drive.google.com/drive/folders/1mMaB8cLdmZbth7ZFaT2zYfLISWKeEgx1
https://drive.google.com/drive/folders/1mMaB8cLdmZbth7ZFaT2zYfLISWKeEgx1
https://drive.google.com/drive/folders/1mMaB8cLdmZbth7ZFaT2zYfLISWKeEgx1
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المدرجات وقاعات التدريس العملي من ناحية االسم والموقع و المساحة واالستيعاب  للكلية دليل لالبنية التعليمية يتضمن تفاصيل 

الطالبي وعدد االبواب والشبابيك وعدد التكييفات والمراوح وعدد اجهزة الحاسب االلي وأجهزة العرض )البروجيكتور( وعدد طفايات  

 )دليل األبنية التعليمية بالدور األرضي(  (.2\1\3\6 مرفق)الحريق  بما يسهل علي الطالب معرفة اماكن المدرجات وقدراتها  

 12,000باإلضافة إلى أربعة مبان للمستشفيات الجامعية )مستشفى الحسين وباب الشعرية( بمساحة مسطح مبانى حوإلى 

 وباب الشعرية()مساحة مستشفى الحسين  (. 3\1\3\6مرفق)لباب الشعرية   2م  10,000لمستشفى الحسين و 2م

حوض(و تم الحصول على الموافقة باعتمادات مالية لعمل صيانة ألغلب دورات    77مقعد و    83دورة مياه )  36يتوفر بالكلية عدد  

طالب    20طالب فيكون عدد المقاعد هو مقعد لكل    1688المياة وحيث أن عدد طالب الثالث السنوات االولى من مرحلة البكالوريوس  

 )دورات مياه الكلية( (.4\1\3\6 مرفق)طالب  40طالب والتي تتفق مع القياسات المرجعية مقعدا لكل   22وحوض لكل  

ائح حيث إن عدد الطوابق أقل من ستة أدوار وجاري اعتماد إنشاء مصعد اخر ويتوفر بالكلية عدد مصعد واحد وهو كاف وفقا للو

مصاعد للطالب وأعضاء   3مصعدا بمستشفى الحسين الجامعى مخصص منها  18، كما يوجد عدد    (5\1\3\6  مرفق)في خطة الصيانة   

 )مصاعد مستشفى الحسين(   (6\1\3\6 مرفق)هيئة التدريس 

)مصاعد مستشفى    (.7\1\3\6  مرفق)مصاعد للطالب وأعضاء هيئة التدريس3بمستشفى السيد جالل مخصص منها    25، وعدد  

 باب الشعرية( 

 تتناسب أبنية الكلية مع أعداد الطالب من حيث التصميم والمساحة والتجهيزات وفق المواصفات القياسية للهيئة  6/3/2

تتناسب مساحة المدرجات مع أعداد الطالب المقيدين بالكلية إلى حد ما، حيث أن عدد المقبولين فى الثالث السنوات األولى لمرحلة  

كما يبلغ نصيب الطالب من مساحة قاعات  متر مربع    2372طالب وأن المساحة الكلية للمدرجات    1688هو    2021البكالوريوس عام  

 1.5مربع لكل طالب والتى تقل قليال عن النسبة المرجعية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة  التعليم  واالعتماد)متر    1.4الدرس فى الكلية  

مجموعات   5متر مربع( ،وقد اتخذت الكلية اجراءات تحسينية للتغلب على ذلك  بتقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة للدروس العملية )

 .)جداول الطالب( (1\2\3\6 مرفق)على مدار األسبوع( 

الشعرية           وباب  الحسين  بمستشفى  البكالوريوس  مرحلة  من  والسادسة  والخامسة  الرابعة  للفرقة  التدريس  قاعات  مساحة  إجمالى 

من متر مربع وهي نسبة تحقق النسبة المرجعية    1.6وبذلك يصبح نصيب الطالب   2021طالب  عام    1951وعدد الطالب     2م  3209.11

الناطقين بالعربية هي    الكلية للمدرجات المخصصة للطلبة الوافدين وغير  الهيئة والمساحة  وعدد طالب  المراحل الثالث    2م  804قبل 

عام   االولي هو     2021االولي  الثالث  المساحة    226للمراحل  يكون نصيب كل طالب من  وبذلك  النسبة   2م    3.5طالب،  تحقق  وهي 

متر مربع وبذلك يكون    3209.16طالب  علي مساحة    114.أما بالنسبة لعددهم في مرحلة البكالوريوس هو    الموضوعة من قبل الهيئة

 )أعداد الطالب( (.2\2\3\6مرفق) متر مربع وهي تحقق النسبة الموضوعة من قبل الهيئة  28.14نسبة كل طالب 

للمعامل )طالبية وبحثية(   المعامل  و  2م5500المساحة اإلجمالية  الطالب من  النسبة   3.25بهذا يكون نصيب  متر مربع  بينما 

مجموعات على مدار األسبوع في الدروس العملية   5متر مربع  ولذلك قامت الكلية بتقسيم الطالب إلى    6الموضوعة من قبل الهيئة هى  

الهيئة.وأيضا تم إنشاء معمل للمهارات لزيادة   من قبل متر مربع وهى نسبة أعلى من الموضوعة    16.3ليصبح نصيب الطالب من المعامل  

فنى تتناسب    33ويوجد بالمعامل   متر مربع  16.9متر مربع ليصبح نصيب الطالب    5500متر مربع بدال من    5718مساحة المعامل إلى  

 .)جداول الطالب( (1\2\3\6 مرفق).% ( منهم مع طبيعة عملهم 70) مؤهالت

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WxAyNUNHBsW96z44DN8d0kdI9kbJEFZ9
https://drive.google.com/drive/folders/1WxAyNUNHBsW96z44DN8d0kdI9kbJEFZ9
https://drive.google.com/drive/folders/1WxAyNUNHBsW96z44DN8d0kdI9kbJEFZ9
https://drive.google.com/drive/folders/1-q1ws0JrX9vYdI2f6GY0Zy9OXprT9BuW
https://drive.google.com/drive/folders/1-q1ws0JrX9vYdI2f6GY0Zy9OXprT9BuW
https://drive.google.com/drive/folders/1-q1ws0JrX9vYdI2f6GY0Zy9OXprT9BuW
https://drive.google.com/drive/folders/1rxYzCBPw2O_1RMwPQ_1nw7h5V2mGt33v
https://drive.google.com/drive/folders/1rxYzCBPw2O_1RMwPQ_1nw7h5V2mGt33v
https://drive.google.com/drive/folders/1rxYzCBPw2O_1RMwPQ_1nw7h5V2mGt33v
https://drive.google.com/drive/folders/19rYguADDzQ9DEg9eB_Ul539fGO4rSeLw
https://drive.google.com/drive/folders/19rYguADDzQ9DEg9eB_Ul539fGO4rSeLw
https://drive.google.com/drive/folders/19rYguADDzQ9DEg9eB_Ul539fGO4rSeLw
https://drive.google.com/drive/folders/1_oVXltovQ5u4Ciwb0LE254XeWfJj1kv7
https://drive.google.com/drive/folders/1_oVXltovQ5u4Ciwb0LE254XeWfJj1kv7
https://drive.google.com/drive/folders/1_oVXltovQ5u4Ciwb0LE254XeWfJj1kv7
https://drive.google.com/drive/folders/1yPOypcatKj0KneJH9ER3LHq-PjVtf3Xz
https://drive.google.com/drive/folders/1yPOypcatKj0KneJH9ER3LHq-PjVtf3Xz
https://drive.google.com/drive/folders/1yPOypcatKj0KneJH9ER3LHq-PjVtf3Xz
https://drive.google.com/drive/folders/1GeDq1BOZCstKLwk61FUxz2vSbbzxAdon
https://drive.google.com/drive/folders/1GeDq1BOZCstKLwk61FUxz2vSbbzxAdon
https://drive.google.com/drive/folders/1GeDq1BOZCstKLwk61FUxz2vSbbzxAdon
https://drive.google.com/drive/folders/1X2cS-MG2FGq2d_oz6O6duVQiwGF1G5GQ
https://drive.google.com/drive/folders/1X2cS-MG2FGq2d_oz6O6duVQiwGF1G5GQ
https://drive.google.com/drive/folders/1X2cS-MG2FGq2d_oz6O6duVQiwGF1G5GQ
https://drive.google.com/drive/folders/1GeDq1BOZCstKLwk61FUxz2vSbbzxAdon
https://drive.google.com/drive/folders/1GeDq1BOZCstKLwk61FUxz2vSbbzxAdon
https://drive.google.com/drive/folders/1GeDq1BOZCstKLwk61FUxz2vSbbzxAdon
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)ما يصرف على عملية 2021\2020التي قامت بها الكلية عن طريق ادارة المشتريات بالكلية للعام المالي  بلغت عمليات الشراء  

التعليم من أجهزة ومعدات وآالت ومستلزمات  معامل وكيماويات وكيتس وأدوات كهربائية للمدرجات واالقسام وأدوات كتابية العمال 

 )مشتريات الكلية( (.3\2\3\6  مرفق)جنيه    530,639وتعبئة أجهزة االطفاء بالكلية( مبلغ  الكنترول وأحبار لمطبعة الكلية وصيانة واصالح  

 تتوفر بالكلية التسهيالت الداعمة للبرامج التعليمية  6/3/3

المعامل ببعض تتوافر لدى الكلية المدرجات والقاعات والمعامل و األجهزة والمعدات المالئمة ألعداد الطالب وقد تم تزويد بعض  

(. 1\3\3\6  مرفق) المعدات الحديثة مثل السبورة اإلكترونية وشاشات العرض لتتناسب مع التقدم العلمى والتطور السريع فى طرق التعليم.

 السبورة الذكية وشاشات العرض()

الرياضية    للتمارين  وصالة   الطاولة  وتنس  القدم  كرة  مالعب  مثل  الطالبية  لألنشطة  مناسبة  أماكن  والكلية  بالجامعة  تتوافر 

الطالبي العلمية  الجمعية  والكشفيه من خالل  واالجتماعية   والفنية  والثقافية  العلمية  الطالبية  األنشطة  الطالب  ويمارس   , ة  )جيمانيزيوم( 

تقدم كما  القدم    )أمسا(،  وكرة  االبداع  ومسابقة  السنوية  الكريم  القرآن  مسابقة  مثل  المسابقات  لبعض  مالية  جوائز  بالكلية  الشباب  رعاية 

 صالة الجيمانيزيوم( -)مرفقات رعاية الطالب (2\3\3\6 مرفق) والشطرنج والطالب المثالي

وأهدافها االستراتيجية، تم إنشاء معمل المهارات بوحدة التعليم  ومن حرص كلية طب بنين األزهر بالقاهرة علي تحقيق رسالتها   

 (3\3\ 3\6  مرفق)الطبي بالكلية مما يساعد الطالب في تزويدهم بمهارات عملية ويحتوي على العديد من االدوات التي تثقل مهارات الطالب  

 )معمل المهارات بالكلية( 

 

تتوافربالكلية الوسائل الداعمة للعملية التعليمية من مستشفيات تعليمية  )مستشفى الحسين وباب الشعرية( مزوده بقاعات للدراسة  

إلكساب الطالب المهارات  ت عرض )داتا شو( فى قاعات التدريس والدمى ووسائل المحاكاة والسبورة الذكية بكل قسمأجهزة حاسب وآال

 مساحة المدرجات بمستشفى الحسين وباب الشعرية(  -)التسهيالت الداعمة للعملية التعليمية  (.4\3\3\6 مرفق)  المهنية 

 

 ت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دوريةصيانة القاعات والمعامل واالال 6/4

 تتخذ الكلية اجراءات فاعلة لصيانة البنية التحتية والقاعات واألجهزة والمعدات والمعامل بصفة دورية.  6/4/1

التحتية والمرافق  بالكلية بشكل دورى عن طريق    للبنية  التحتية حيث يتم عمل صيانة دورية  الكلية جهد مستمرا في تطويرالبنية  تبذل 

وتشمل هذة الخطة صيانة   2021شهر سبتمبر    709المكتب الهندسي بالجامعة وتم إعتماد خطة للصيانة الدورية بمجلس الكلية بمجلس  

اسب االلي وأعمال السباكة والحدادة والنجارة والزجاج والكهرباء وااللوميتال والمصاعد وماكينات التصوير والمطبعة االجهزة الطبية والح

والسويتش باإلضافة الي صيانة وتطوير مباني الكلية من حيث معامل الطلبة والمدرجات ودورات المياة والمكاتب االدارية والمكتبة مرفق 

 خطة الصيانة  .(1\1\4\6 مرفق)ية والمستشفيات عقود صيانة لألجهزة بالكل

 اجراءات األمن والسالمة المتبعة في المؤسسة مناسبة   6/5

 األمن والسالمة وتوفر التجهيزات المالئمة.تتخذ الكلية الممارسات المناسبة للمحافظة علي  6/5/1

 37كيلو و  6جهاز  44طفاية بودرة كيماوية جافة عبارة عن  84( مائة وثمانية وثالثون طفاية حريق )138تتوافر لدى الكلية  )

كيلو( علما بأن إنتهاء    10جهاز    24كيلو و    6جهاز    30ثانى أكسيد الكربون عبارة عن    54كيلو() +  جهاز    50اجهزة    3كيلو و    12جهاز  

وتم  إعداد مذكرة وإرسالها الي األمين العام بالجامعة لعمل التعبئة  والصيانة المتبعة سنويا وقد أفادت اإلدارة  2021\10\1الصالحية في 

https://drive.google.com/drive/folders/1euzD6s7t7MQ0lBwz7iId2qr7d72TuLj3
https://drive.google.com/drive/folders/1euzD6s7t7MQ0lBwz7iId2qr7d72TuLj3
https://drive.google.com/drive/folders/1euzD6s7t7MQ0lBwz7iId2qr7d72TuLj3
https://drive.google.com/drive/folders/1Gm4fYzIY0yEC9wtIP0SQHt4VnNE48uDc
https://drive.google.com/drive/folders/1Gm4fYzIY0yEC9wtIP0SQHt4VnNE48uDc
https://drive.google.com/drive/folders/1Gm4fYzIY0yEC9wtIP0SQHt4VnNE48uDc
https://drive.google.com/drive/folders/1Gm4fYzIY0yEC9wtIP0SQHt4VnNE48uDc
https://drive.google.com/drive/folders/15us3RkkG-54uB6UaJS4OciPsMNkXXuAJ
https://drive.google.com/drive/folders/15us3RkkG-54uB6UaJS4OciPsMNkXXuAJ
https://drive.google.com/drive/folders/15us3RkkG-54uB6UaJS4OciPsMNkXXuAJ
https://drive.google.com/drive/folders/15us3RkkG-54uB6UaJS4OciPsMNkXXuAJ
https://drive.google.com/drive/folders/15us3RkkG-54uB6UaJS4OciPsMNkXXuAJ
https://drive.google.com/drive/folders/1Bt0bDFNd1rfMH_7xCO48ufB6xGkBJcAK
https://drive.google.com/drive/folders/1Bt0bDFNd1rfMH_7xCO48ufB6xGkBJcAK
https://drive.google.com/drive/folders/1Bt0bDFNd1rfMH_7xCO48ufB6xGkBJcAK
https://drive.google.com/drive/folders/13kiZUvLEePjMwS1PHs1TzXv6tfsPggcp
https://drive.google.com/drive/folders/13kiZUvLEePjMwS1PHs1TzXv6tfsPggcp
https://drive.google.com/drive/folders/13kiZUvLEePjMwS1PHs1TzXv6tfsPggcp
https://drive.google.com/drive/folders/1NqSoofs_mpEash0hn5OghdT9BNxORxzy
https://drive.google.com/drive/folders/1NqSoofs_mpEash0hn5OghdT9BNxORxzy
https://drive.google.com/drive/folders/1NqSoofs_mpEash0hn5OghdT9BNxORxzy
https://drive.google.com/drive/folders/1NqSoofs_mpEash0hn5OghdT9BNxORxzy


 

82 
 

م آخر وهي ال تحتاج إلي العامة للشئون الهندسية بالجامعة ) وحدة تأمين المنشآت ضد الحريق( بعد المعاينة أنها صالحة لإلستخدام لمدة عا

في   تكون  صالحيتها  إنتهاء  فإن  عليه  وبناءا  الحالي  الوقت  في  الطوارئ   2022\10\1صيانة  لمخارج  إرشادية  عالمات  توجد  كما   ،

 . )مقومات اإلطفاء( (1\1\5\6مرفق)

تدريب باالدارة العامة للتنظيم واالدارة  كما يتم عمل دورات تدريبية  دورية لفريق األمن والسالمة بالكلية عن طريق مركز ال

القاهرة بمحافظة  بالقاهرة  المدنية  للحماية  العامة  باالدارة  تقام  والحريق(والتي  )اإلطفاء  المدنية  الحماية  في  بالجامعة   مرفق ) والتخطيط 

 )تدريب فرق األمن والسالمة( (2\1\5\6

كما يتم التخلص اآلمن من النفايات الخطرة الخاصة بمعامل الكلية والتي تتم عن طريق محرقتي مستشفى الحسين و باب الشعرية 

 )تخلص من نفايات معامل الكلية(  (3\1\5\6 مرفق)الجامعي كما توجد أجهزة تعقيم داخلية للمعامل مثل المعقمات و األوتوكالف 

وخالل جائحة كورونا كان من ضمن اجراءات السالمة المتبعة  توفير وحدة لتطعيم الطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين 

 )نقطة تطعيم الطلبة(  6\5\1\(4مرفق)باإلدارة الطبية بالكلية والمستشفيات الجامعية التابعة لها. 

 

 للكلية خطة لإلخالء وأدارة األزمات والكوارث   6/5/2

تم وضع خطة إلخالء المباني في حالة حدوث كوارث ، وقد قامت الكلية بإنشاء وحدة األزمات والكوارث بالكلية ، وإصدار أوامر بشراء 

والطفايات وأجهزة إنذار الحريق وخراطيم المياه كما تم عمل فيديو لإلخالء نظمه فريق الصحة والسالمة واستكمال اللوحات اإلرشادية  

 )خطة اإلخالء والكوارث( .(1\2\5\6 مرفق)المهنية بالكلية

 من حيث إجراءات األمن والسالمة ومنع العدوى 19-تعامل الكلية  مع جائحة كوفيد 6/5/3

فقد تم عمل العديد من الندوات التعريفية لفيروس كورونا للطلبة وأعضاء هيئة التدريس   19وبالنسبة إلجراءات الكلية مع جائحة كوفيد  

باستخدام  والتعقيم  االجتماعي  التباعد  والمحافظة على  الكلية  دخول  عند  الكمامات  بارتداء  والتنبيه  الحرارة  باستخدام كواشف  والعاملين 

وبوابات التعقيم الذاتي وتحويل حاالت االشتباة الي االدارة الطبية والمستشفيات الجامعية التابعة للكلية كما تم توفير وحدة لتطعيم    المطهرات

لها.   التابعة  الجامعية  بالكلية والمستشفيات  الطبية  باإلدارة  التدريس واإلداريين  )التعامل مع  (.  1\3\5\6  مرفق)الطالب وأعضاء هيئة 

 جائحة كورونا( 

6/6   , المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األكاديمي للمؤسسة وللعمليات األدارية بها  التكنولوجية  وسائل االتصال والموارد والنظم 

 وللمؤسسة موقع إلكتروني فاعل ويحدث دوريا. 

 الكلية توفر وتحدث البنية التكنولوجية   1\6\6

تتوافر بالكلية جميع أنواع وسائل االتصال مثل الفاكس والتليفونات  واالنترنت في جميع األقسام ويوجد خطوط تليفونات مباشرة  

تم التعاقد مع بنك المعرفة وتم عمل لدى مكتب العميد والوكالء وفي األقسام مع وجود تليفونات داخلية تربط كل أقسام الكلية ببعضها , وقد  

العمل لمستشفيات جامعة األزهر أنظمة  لتطوير  )تعاون    (.1\1\6\6  مرفق ) بروتوكول تعاون بين وزارة االتصاالت  وجامعة األزهر 

 جامعة األزهر مع وزارة االتصاالت(  

ية )برنامج المكتبة الجامعي( وقاعدة بيانات خاصة بأعضاء كما تستخدم الكلية قواعد بيانات خاصة بالمكتبة للفهرسة اإللكترون

هيئة التدريس كتطبيق إلكتروني )دليل أعضاء هيئة التدريس(  كما يتم استحداث قواعد بيانات خاصة بالطالب والخريجين وطالب الدراسات 

 العليا  ضمن منظومة الميكنة اإللكترونية للكلية 

https://drive.google.com/drive/folders/15HBA7z88FVz8ddJNLNYVicoAPGWjjxlu
https://drive.google.com/drive/folders/15HBA7z88FVz8ddJNLNYVicoAPGWjjxlu
https://drive.google.com/drive/folders/15HBA7z88FVz8ddJNLNYVicoAPGWjjxlu
https://drive.google.com/drive/folders/16ySKHEIsKkOWwxrv_lrhHM0S_odYqPPA
https://drive.google.com/drive/folders/16ySKHEIsKkOWwxrv_lrhHM0S_odYqPPA
https://drive.google.com/drive/folders/16ySKHEIsKkOWwxrv_lrhHM0S_odYqPPA
https://drive.google.com/drive/folders/16ySKHEIsKkOWwxrv_lrhHM0S_odYqPPA
https://drive.google.com/drive/folders/1S-s72LSHF3rVEpm3IbQV8M6x0TycAvdx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S-s72LSHF3rVEpm3IbQV8M6x0TycAvdx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S-s72LSHF3rVEpm3IbQV8M6x0TycAvdx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ySKHEIsKkOWwxrv_lrhHM0S_odYqPPA
https://drive.google.com/drive/folders/16ySKHEIsKkOWwxrv_lrhHM0S_odYqPPA
https://drive.google.com/drive/folders/1GgU1PTp-aeni_h_DXuWDCYABtWhkSic4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wUxA6nPPkVkd_BQOJ7a9Q0XKVMWau-R6
https://drive.google.com/drive/folders/1wUxA6nPPkVkd_BQOJ7a9Q0XKVMWau-R6
https://drive.google.com/drive/folders/1wUxA6nPPkVkd_BQOJ7a9Q0XKVMWau-R6
https://drive.google.com/file/d/1Qq7CIgqv1LtgekPXaeJ0-UaTtp_lnTTG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qq7CIgqv1LtgekPXaeJ0-UaTtp_lnTTG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qq7CIgqv1LtgekPXaeJ0-UaTtp_lnTTG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UjEWM4Z1_zjtaKWXpItO9-8U5w4_mJHd
https://drive.google.com/drive/folders/1UjEWM4Z1_zjtaKWXpItO9-8U5w4_mJHd
https://drive.google.com/drive/folders/1UjEWM4Z1_zjtaKWXpItO9-8U5w4_mJHd
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 لبنية االلكترونية لجزء التعلم عن بعد في ظل جائحة كوروناإعدادات الكلية وتجهيزات ا 2\6\6

للمتغيرات في ظل جائحة كوفيد   البنية االلكترونية ) توفير خادم   19نظرا  بالتعلم عن بعد من خالل  الهجين  التعليم  إدخال  تم 

مادة التعليمية للتعلم غير المتزامن والمتزامن ومنصة التعليم االلكتروني ووجود البريد االلكتروني للطالب وأعضاء هيئة التدريس وإعداد ال

توعية وإتاحة المادة العلمية واالمتحانات التكوينية علي نظام إدارة التعلم والدعم التقني والفني للطالب وأعضاء هيئة التدريس  عن طريق ال 

 )التعامل مع جائحة كورونا(    (6/6/2/1).والتدريب علي قواعد استخدام طرق التعلم عن بعد واتاحة وسائل النقاش مع الطالب( 

 توفر الكلية عدد حاسبات كافية. 6/6/3

( بمستشفي  681وعدد )  ( جهاز بمستشفى باب الشعرية295(كمبيوتر متاح إلستخدام الطالب كما يوجد عدد )  82يوجد بالكلية عدد )          

حاسب وعدد الطالب   99كمبيوتروبذلك يكون عدد الحاسب االلى المتاح للطالب    46الحسين الجامعي  مخصص منها للعملية التعليمية  

 مرفق ) طالب(    40طالب وهى كافية للنسبه الموضوعة من قبل الهيئة عن االعداد المرجعية )حاسب/   31وبذلك يكون كمبيوتر لكل    3966

 )أجهزة الحاسب األلي(.(1\3\6\6

 توفر الكلية وتحدث موقعها علي شبكة االنترنت وتنوع الخدمات المتوافرة من خالله 6/6/4

يتم تحديثه بصفة دورية  و إتاحة أخبار واعالنات الكلية     medicineazhar.edu.egwww.يوجد للكلية موقع على اإلنترنت             

والمسابقات والمؤتمرات التي تقوم الكلية بتنظيمها وجداول مواعيد االمتحانات  للطلبه المصريين واالجانب ونتائج االمتحانات وجميع  

ع الكلية  .)موق  (1\4\6\6  مرفق)ة سواء العلمية او االدارية وأنشطة االقسام وبيانات اعضاء هيئة التدريس و منشورات الجودة  اقسام الكلي

 على االنترنت( 

ويتم من خاللل نشر كافة المعلومات عن الكلية والدراسات    Facebookكما يوجد للكلية موقعا رسميا على وسائل التواصل االجتماعي  

 https://www.facebook.com/AzharFacultyOfMedicineالعليا وغيرها للتسهيل على الطالب 

المؤسسة من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي احتياجات الطالب والباحثين  المكتبة مالئمة لنشاط    6/7

 والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين 

 توفر الكلية مكتبة مالئمة من حيث التجهيزات والمراجع والخدمات المقدمة بها.   6/7/1

% من اجمالى  8لتتفق مع المساحات المرجعية )  2م  700ومساحة االطالع إلى    2م  950توجد مكتبة بالكلية  مساحتها اإلجمالية 

تبات من جامعة القاهرة ، كما تم اإلنتهاء من إدخال نظام الفهرسة و ماجستير مك   –المستفيدين( ومشرف المكتبة حاصل على ليسانس آداب  

أجهزة حاسب آلي    10بعد الظهر ويوجد بالمكتبة     2.30صباحا حتى الساعة    9.00اإللكترونية للمكتبة ويبدأ العمل بالمكتبة من الساعه  

رسالة علمية )ماجيستير + دكتوراة( وعدد    25400مرجع  10175مجهزة بطاوالت لجلوس الطالب كلها متصلة باالنترنت، ويتوفر بها 

قاموس و يتم تحديث الكتب سنويا بميزانية تحددها إدارة الجامعة ، وتتوافر بالمكتبة    50أطلس طبي و    50من دوريات مجلة االزهر و    85

وقواعد االستعارة وخدمات التصوير   شبكة اإلنترنت )واى فاي(  ويوجد سجل الزائرين وتتوفر بالمكتبة لوحات إرشادية عن مواعيد العمل

ووسائل األمن و السالمة الالزمة وتخصيص مكان لبنك المعرفة , وقد بلغ متوسط عدد الزائرين للمكتبة لالطالع من طلبة البكالوريوس  

ا وذلك بعد اخذ كافة مطلع شهري 50مطلع في اليوم  قبل جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا وصلت نسبة المترددين  50والدراسات العليا 

 )مكتبة الكلية(  (.1\1\7\6مرفق)التدابير واالحتياطات االحترازية وتتم إحصائيات بصفة دورية 

https://drive.google.com/drive/folders/1rczAPCIJmtn_-nCUH7UYIMGHC0khz3F7
https://drive.google.com/file/d/1M7U1GmaWqs3kBBsZjqnP6hXON_D_dMFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E7DcBktkGQT4F18j9sHlwqdXt4iCjZ-w
https://drive.google.com/drive/folders/1E7DcBktkGQT4F18j9sHlwqdXt4iCjZ-w
https://drive.google.com/drive/folders/1E7DcBktkGQT4F18j9sHlwqdXt4iCjZ-w
https://drive.google.com/drive/folders/1E7DcBktkGQT4F18j9sHlwqdXt4iCjZ-w
http://www.medicineazhar.edu.eg/
http://www.medicineazhar.edu.eg/
https://www.medicineazhar.edu.eg/
https://www.medicineazhar.edu.eg/
https://www.medicineazhar.edu.eg/
https://drive.google.com/file/d/1IieXD7nh6POpdaNTRItU4rUTjNTlyVfC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13eiV2TuP4GluzZPI6wvzxHx-Wi7wDnvf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13eiV2TuP4GluzZPI6wvzxHx-Wi7wDnvf?usp=sharing
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مرجع طبي، ويتردد على المكتبة   2340و يوجد بها    ٢م  174الحسين الجامعى تبلغ مساحتها    كما توجد مكتبة أخرى بمستشفى

طالب شهريا قبل جائحة   450طالب المرحلة اإلكلينيكية وطالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ويبلغ متوسط عدد المترددين  

 )مكتبة الحسين( (.2\1\7\6مرفق)ابير واالحتياطات االحترازية.  متردد بعد جائحة كورونا وذلك بعد اخذ كافة التد  25كورونا و 

 بيان بالمرفقات 

 . ٢٠٢١حتي   ٢٠١٨: إعتمادات موازنة الجامعة من العام المالي 1\1\1\6مرفق  -1

 سنوات. ثالثميزانية مستشفي الحسين الجامعي آخر  : 2\1\1\6مرفق -2

 سنوات. ثالثميزانية مستشفي باب الشعرية آخر  : 3\1\1\6مرفق  -3

 : تبرعات مستشفي الحسين الجامعي آخر ثالث سنوات.  4\1\1\6مرفق  -4

 : تبرعات مستشفي باب الشعرية الجامعي آخر ثالث سنوات.   5\1\1\6مرفق  -5

 -٢٠٢١مالية علي التعليمية والبحثية والمجتمعية في الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية المحدثة  المخصصات ال  :1\2\1\6مرفق   -6

٢٠٢6. 

 الشهادات. –الدراسات العليا  –الوافدين  –رسوم طالب ماليزيا  : 1\1\2\6مرفق  -7

 قرار انشاء لجنة تنمية الموارد وإعادة تشكيلها وتوضيح مهامها.  : 1\2\2\6مرفق  -8

 إجمالي مساحة الكلية .  : 1\1\3\6مرفق  -9

 : دليل االبنية التعليمية بالدور االرضي. 2\1\3\6مرفق   -10

 إجمالي مساحة مستشفي الحسين وباب الشعرية . : 3\1\3\6مرفق   -11

 بيان معتمد بعدد دورات المياة بالكلية. : 4\1\3\6مرفق   -12

 صورة ارشيفية لمصعد الكلية.  : 5\1\3\6مرفق   -13

 عدد المصاعد بمستشفي الحسين. : 6\1\3\6مرفق  -14

 عدد المصاعد بمستشفي باب الشعرية.  : 7\1\3\6مرفق   -15

 .: جداول الطالب 1\2\3\6مرفق   -16

 .: اعداد الطالب2\2\3\6مرفق   -17

 .٢٠٢١بيان معتمد بمشتريات الكلية   : 3\2\3\6مرفق   -18

 أعداد السبورة الذكية بأقسام الكلية . بيان معتمد ب : 1\3\3\6مرفق  -19

 صالة الجيمانيزيوم.  - : مرفقات رعاية الطالب2\3\3\6مرفق  -20

 بيان بمقومات معمل المهارات بالكلية.  :3\3\3\6مرفق  -21

 إجمالي مساحة المدرجات بمستشفتي الحسين وباب الشعرية.  -التسهيالت الداعمة للعملية التعليمية  : 4\3\3\6مرفق  -22

 خطة وعقود الصيانة واعتمادها بمجلس الكلية. : 1\1\4\6مرفق  -23

 : بيان معتمد بمقومات االطفاء. 1\1 \5\6مرفق  -24

 : شهادات تدريب فرق االمن والسالمة. 2\1\5\6مرفق  -25

 تخلص من نفايات معامل الكلية :3\1\5\6 مرفق -26

 نقطة تطعيم الكلية :4\1\5\6 مرفق -27

 : خطة وفيديواإلخالء والكوارث.  1\2\5\6مرفق   -28

 : ملف تعامل الكلية مع جائحة كورونا من حيث إجراءات األمن والسالمة . 1\3\5\6مرفق  -29

https://drive.google.com/file/d/1TKulodGVDAmmpJCdKYlFComlrPGQIVas/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKulodGVDAmmpJCdKYlFComlrPGQIVas/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKulodGVDAmmpJCdKYlFComlrPGQIVas/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S-s72LSHF3rVEpm3IbQV8M6x0TycAvdx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S-s72LSHF3rVEpm3IbQV8M6x0TycAvdx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S-s72LSHF3rVEpm3IbQV8M6x0TycAvdx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S-s72LSHF3rVEpm3IbQV8M6x0TycAvdx?usp=sharing


 

85 
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 منطوق المعيار 

ها من ي الكلية المعايير األكاديمية القومية المرجعية أو غير
مع الرسالة   المعايير المعتمدة بما يتناسب   تتبن 

ي تتبناها
وتتخذ اإلجراءات الالزمه    المعلنة للكلية وأهدافها وتتأكد من توافق برامجها التعليمية مع المعايير الن 

ي    وتحرص الكلية علي  بمتطلباتها    للوفاء امج التعليمية  أن تلن  المجتمع وسوق  المقدمة احتياجات الي 
امج التعليمية والمقررات الدراسية  العمل بمراجعتها وتطويرها بصورة دورية   و تقوم  وتوصف الي   

 مؤشرات التقييم

مستوف   مستوف  المؤشر م

 جزئيا 

غير  

 مستوف 

المعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها المؤسسة من خالل المجالس الرسمية، تتوافق   1

 مع رسالة المؤسسة وأهدافها 

√ 
  

 √   البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقا لما تنطوي عليه رسالة المؤسسة 2
  

نواتج   3 وتتوافق  ومعتمدة،  موصفة  التعليمية  المعايير البرامج  مع  برنامج  لكل  التعلم 

 األكاديمية المرجعية المتبناة

√ 
  

نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته الدراسية، وتوصيف المقررات يوضح  4

 طرق التدريس والتقويم التي تحقق نواتج التعلم. 

√ 
  

دورية بمشاركة المراجعين البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة   5

 الداخليين والخارجيين 

√ 
  

االلتزام   6 يؤكد  بما  التعليمية  والبرامج  الدراسية  للمقررات  سنوية  تقارير  للمؤسسة 

منها في    بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية ويطلع عليها المعنيون وتستفيد المؤسسة

 وضع خطط التحسين والتطوير وغيرها. 

√ 
  

 

 المعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها المؤسسة من خالل المجالس الرسمية، تتوافق مع رسالة المؤسسة وأهدافها 7/1

الجامعية األولى )عرضها ومناقشتها    7/1/1 تتخذ المؤسسة اإلجراءات الرسمية لتبني المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية للمرحلة 

 الرسمية(.واعتمادها من المجالس 

( بقرار فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر وحدث لها 7/1/1/1صدرت الالئحة الداخلية لبرنامج البكالوريوس )نسخة من الالئحة الداخلية  

ى حيث تم فصل السنتين األولى والثانية بعد أن كانتا عاما دراسيا واحدا )تعديالت المجلس األعل  2006تعديالت متتابعة منها تعديل عام  

( وبناًء على هذه الالئحة المعدلة تم توصيف برنامج البكالوريوس ومقرراته الطبية والمقررات 7/1/1/2على الالئحة    2006لألزهرعام  

 اإلسالمية. 

 والبرامج التعليمية المعيار السابع: المعايير األكاديمية 
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ة لمرحلة البكالوريوس الصادرة من قبل الهيئ  NARS-2009اعتمدت كلية طب األزهر تبني المعايير القومية األكاديمية القياسية المرجعية  

)مجلس الكلية الذي تم تبني المعايير األكاديمية   21/6/2011بتاريخ    594القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد و ذلك بمجلس الكلية رقم  

 (7/1/1/3القومية به 

الجر الطب و  بكالوريوس  عليه تمت صياغة برنامج  المعايير مسبقا وبناء  قامت بمراجعة هذه  قد  كلية طب األزهر  للكلية و كانت  احة 

( ثم تم إعتماد برنامج الكلية لمرحلة البكالوريوس في نفس  NARS 2009بمخرجات تعلم مستهدفة تحقق المعايير األكاديمية المرجعية )

( هذا و قد حدث لبرنامج بكالوريوس الطب و الجراحة  7/1/1/3)اعتماد برنامج البكالوريوس بمجلس الكلية    مجلس الكلية السابق ذكره

)تغييرا الراجعة  التغذية  على  مبنية  متعاقبة  رقم  feedbackت  الكلية  مجلس  في  واعتمد  تطويره  وتم  متعددة  جهات  من  بتاريخ   652( 

 (. 7/1/1/4)اعتماد تطوير برنامج البكالوريوس بمجلس الكلية  18/10/2016

المعايير األكاديمية عام   القومية نسخة جديدة من  الهيئة  المناهج والمقررات وتم مناقشة    2017وقد أصدرت  المعايير الجديدة بلجنة  تلك 

الصادرة عام    7/1/1/5) المرجعية  القومية  المعايير األكاديمية  لمناقشة  المناهج والمقررات  تبني تلك 2017محضر اجتماع لجنة  ( وتم 

الكلية بناءا على توصية اللجنة ) الكلية رقم    7/1/1/6المعايير بمجلس  المعايير   2018يو  ما  12بتاريخ    670محضر مجلس  الذي تبنى 

 1/1/7/ 7القومية المرجعية( وقامت اللجنة ووحدة ضمان الجودة بالتوعية بتلك المعايير عن طريق دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس )

التدريب دورة  التدريس  هيئة  أعضاء  من حضور  الكلية  صورة  موقع  على  التقديمي  العرض  هذا  في  المحاضرة  تلك  محتوى  ويظهر   )

 .(رابط للمحاضرة على موقع الكلية 7/1/1/8)

اعتمدت عام   التي  الداخلية  الالئحة  الوزارء رقم    2018وبناءا على  قرار مجلس  بناءا على   2018/  29/3بتاريخ    565والتي صدرت 

عتماد التعليم الطبي )التكاملي( بنظام الخمس سنوات والساعات صورة من قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام الخمس سنوات( تم ا  7/1/1/9)

 مجلس الكلية الذي اعتمد فيه توصيف النظام التكاملي في التعليم(.  7/1/1/10)  2018( أكتوبر لعام  675المعتمدة وذلك بمجلس الكلية رقم )

 الطب التكاملي لمناقشة المعايير الجديدة والتوصيف(.محضر مجلس  7/1/1/11وتم مناقشة التوصيف والمعايير بوحدة الطب التكاملي )

 تتحقق المؤسسة من مدى توافق المعايير األكاديمية المتبناة مع رسالتها وأهدافها االستراتيجية 7/1/2

جدول   7/1/2/1)اتيجية  تتوافق المعايير القومية األكاديمية المرجعية القياسية التى تبنتها الكلية مع رسالة الكلية المحدثة وأهدافها االستر

 يوضح توافق الرسالة مع المعايير األكاديمية المرجعية(. 

   البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقا لما تنطوي عليه رسالة المؤسسة 7/2

 دوليا وغيرها تطبق المؤسسة آليات إلستقراء سوق العمل )مثل اإلطالع على برامج لمؤسسات مناظرة ومستجدات التخصص  7/2/1

نموذج من مراسلة   7/2/1/1)تحرص الكلية على استقراء احتياجات سوق العمل وذلك بواسطة المراسالت مع عدد من مديري المستشفيات  

 7/2/1/2(  2021أغسطس  30والمقابالت المباشرة كما تم في الملتقى التوظيفي بتاريخ  معهد ناصر الستطالع رأيه في خريجي األزهر(

 تقرير الملتقى التوظيفي تم استطالع رأيهم في الخريج( نسخة من

محضر اجتماع المعايير األكاديمية لمناقشة مخرجات الملتقى التوظيفي(    7/2/1/3وتم مناقشة مخرجات الملتقى التوظيفي من وحدة الجودة )

نسخة من البرنامج تتضمن مقررات مثل   7/2/1/4وتم التوصية باتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتي اعتمد البرنامج الجديد بناءا عليها )

 ومكافحة العدوى وعلوم اإلدارة بناءا على طلب سوق العمل(. Quality of Health careإدارة الجودة

https://static.wixstatic.com/media/f92590_a4fc9e1758f04673819d95eeb3c76607~mv2.jpg/v1/fill/w_720,h_540,al_c,q_85,enc_auto/f92590_a4fc9e1758f04673819d95eeb3c76607~mv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/f92590_a4fc9e1758f04673819d95eeb3c76607~mv2.jpg/v1/fill/w_720,h_540,al_c,q_85,enc_auto/f92590_a4fc9e1758f04673819d95eeb3c76607~mv2.jpg
https://www.medicineazhar.edu.eg/_files/ugd/82eda0_5a6315b060c84a46a19fc2be0900f398.pdf
https://www.medicineazhar.edu.eg/_files/ugd/82eda0_5a6315b060c84a46a19fc2be0900f398.pdf
https://www.medicineazhar.edu.eg/_files/ugd/82eda0_5a6315b060c84a46a19fc2be0900f398.pdf
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الكلية ومن خالل لقاء األطراف المجتمعية مثل مديرى  البرنامج كأعضاء بمجلس  كما تم استقصاء رأي بعض األطراف المجتمعية فى 

شفيات الخاصة ومستشفيات وزارة الصحة و التأمين الصحى وتم استقصاء الرأى فى خريجى الكلية لألخذ برأيهم فى تطوير  بعض المست

وتلبية احتياجاتهم فى الخريج من ناحية االهتمام    2019/2020البرنامج و قد وضعت آراؤهم عين االعتبار في التوصيف الجديد للبرنامج  

أكتوبر المركزي التابعة   6توصيات معهد ناصر لخريج الكلية( ومستشفى    7/2/1/5بما يلبى سوق العمل مثل )بالجانب العملي في البرنامج  

أكتوبر المركزي في خريج األزهر(. كما يتجاوب سوق العمل من ناحية   6رأي وتوصيات إدارة مستشفى    7/2/1/6لوزارة الصحة. )

خطاب معهد ناصر للكلية لطلب تعاقد خريجينا    7/2/1/7للتوظيف كما في )أخرى مع خريجي كلية الطب وظهر ذلك من خالل خطابات  

 7/2/1/8للعمل لدى المعهد( حيث طلب معهد ناصر تعاقد خريجينا للعمل لديه وكذلك بروتوكوالت العمل مع مستشفيات في دول خارجية )

الطبي برامج لمؤسسات مناظرة من جامعات غربية   بروتوكول للعمل بين كلية طب األزهر ومستشفى سعودي(. كما ناقشت وحدة التعليم

محضر اجتماع وحدة التعليم الطبي وقد ناقش توصيف البرنامج التكاملي لجامعة أريزونا   7/2/1/9لالطالع واالستفادة من تلك التوصيفات )

 إضافة ألبحاث علمية تناقش ميزات هذا النظام وعيوبه(

متطلبات سوق العمل )مثل إجراءات الستحداث برامج تعليمية جديدة ، تطوير أو إلغاء برامج  تربط المؤسسة برامجها التعليمية ب  7/2/2

 قائمة وغيرها(. 

محضر اجتماع المعايير األكاديمية    1/3/ 7/2يتم مناقشة متطلبات سوق العمل متمثلة في مخرجات الملتقى التوظيفي من وحدة الجودة )

التوظيفي( وكذلك   الملتقى  الكلية ومراسالتنا مع مديري المستشفيات الخاصة والحكومية  لمناقشة مخرجات  األطراف المجتمعية بمجلس 

 ورأيهم ومتطلباتهم في البرنامج ويتم ربط البرنامج وتطويره طبقا لتلك المتطلبات. 

التغيرات   فيها  يراعى  البرنامج  لتوصيف  متتابعة  تغييرات  هناك  أنه  إذ  المجال  هذا  في  الحاجات وللبرنامج مرونة واضحة  و  المتجددة 

نسخ البرنامج المختلفة خالل السنوات األخيرة( وقد تم تطبيق النظام التكاملي في التعليم بموديوالته المختلفة نظام    7/2/1/4المجتمعية )

 خمس سنوات دراسية باإلضافة إلى سنتين امتياز ، ويشمل هذا النظام أحدث نظم التعلم المتبعة في مؤسسات التعليم. 

 1/ 7/2/2ال لذلك يتم حاليا تدريس مقررات مثل مكافحة العدوى وسالمة المرضى وجودة الرعاية الصحية واإلنعاش القلبي الرئوي )ومثا

نسخة من المقرر الخاص بمكافحة العدوى( وذلك بناءا على توصيات األطراف المجتمعية وسوق العمل مثل مستشفى معهد ناصر ومستشفى  

 أكتوبر للخريج( 6توصيات مستشفى  7/2/1/6توصيات معهد ناصر للمقرر ،  7/2/1/5أكتوبر المركزي ) 6

وتلبية احتياجاتهم فى الخريج من ناحية االهتمام بالجانب    2019/2020وقد وضعت آراؤهم عين االعتبار في التوصيف الجديد للبرنامج  

 العملي في البرنامج بما يلبى سوق العمل.

 معتمدة، وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة البرامج التعليمية موصفة و  7/3

 توصف المؤسسة البرامج التعليمية وتعتمد التوصيف في مجالسها الرسمية 7/3/1

شيخ األزهر وحدث لها  ( بقرار فضيلة اإلمام األكبر  7/1/1/1لبرنامج البكالوريوس )نسخة من الالئحة القديمة    صدرت الالئحة الداخلية  

على  2006حيث تم فصل السنتين األولى والثانية بعد أن كانتا عاما دراسيا واحدا )تعديالت المجلس األعلى لألزهرعام    2006تعديل عام  

 ( وبناًء على هذه الالئحة المعدلة تم توصيف برنامج البكالوريوس ومقرراته الطبية والمقررات اإلسالمية.7/1/1/2الالئحة 

 594وتم اعتماده بمجلس الكلية رقم    2009( موافقا للمعايير األكاديمية القومية المرجعية الصادرة عام  1+6م وضع توصيف للبرنامج )ت

 631(. وتم اعتماد توصيف آخر للبرنامج بمجلس الكلية رقم  7/1/1/5)اعتماد برنامج البكالوريوس بمجلس الكلية    21/6/2011بتاريخ  
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اعتماد تطوير برنامج البكالوريوس بمجلس الكلية( وتم تطويره مرة أخرى واعتمد في مجلس الكلية رقم    7/3/1/1)  25/11/2014بتاريخ  

 (. 7/1/1/6)اعتماد تطوير برنامج البكالوريوس بمجلس الكلية  18/10/2016بتاريخ  652

( 675) وتم اعتماده بمجلس الكلية رقم ) 1+6تم تحديث توصيف برنامج البكالوريوس للنظام القديم )  NARS-2017وبعد أن صدرت  

للعام الجامعي    7/1/1/10)  2018أكتوبر لعام   البرنامج(. ثم أعيد اعتماد توصيفه  الكلية الذي اعتمد فيه توصيف   2021/ 2020مجلس 

 ( 1+6اعتماد تطوير التوصيف الخاص ببرنامج البكالوريوس   7/3/1/2م )20/12/2021بتاريخ  712وذلك بمجلس الكلية رقم 

الفرق بين النسخة القديمة والنسخة المحدثة له من إعداد لجنة   7/3/1/3وقامت لجنة المناهج بمناقشة المالحظات على البرنامج وتلخيصها )

 قسم النساء لمناقشة التوصيف الجديد للبرنامج(.محضر مجلس  7/3/1/4المناهج( ، وعليه تم عرضه ومناقشته بمجالس األقسام )

الالئحة الداخلية الجديدة للبرنامج التكاملي( تم توصيف البرنامج التكاملي   7/1/1/1)  2018وبناءا على الالئحة الجديدة التي صدرت عام  

م التكاملي بمجلس الكلية( واعتمد مرة اعتماد توصيف التعلي  7/1/1/10( )2018أكتوبر    16)  675( والذي اعتمد بمجلس الكلية رقم  5+2)

محضر مجلس الكلية العتماد تحديث توصيف النظام التكاملي(   7/3/1/2م )20/12/2021بتاريخ     712أخرى بتحديثاته بمجلس الكلية رقم

تم عرضه ومناقشته بوحدة نموذج تسليم البرنامج لألقسام ولوحدة الطب التكاملي( وعليه     7/3/1/5وتم توزيعه لمناقشته بمجالس األقسام )

 محضر مجلس الطب التكاملي لمناقشة التوصيف الجديد للبرنامج( 7/3/1/6الطب التكاملي )

تتحقق المؤسسة من مدى توافق تصميم البرامج التعليمية مع الالئحة الداخلية والمعايير األكاديمية المرجعية المتبناة )إعداد   7/3/2

 عايير األكاديمية(. مصفوفة البرنامج التعليمي / الم 

للكلية برنامج تعليمى واحد لطالب مرحلة البكالوريوس و قد تم تطويره و تعديله على مراحل سبق ذكرها و قد تم صياغة مخرجات التعلم 

ي عام  وما ينبثق منها طبقا للمعايير األكاديمية القومية الصادرة فKey competencies   للبرنامج بحيث تكون مطابقة تماما للجدارات

توصيف البرنامج مشتمال على مخرجات التعلم مطابقة تماما للمعايير   7/2/1/4وقد راعينا ذلك عند توصيف البرنامج و مقرراته ) 2017

 (.2017األكاديمية القومية المرجعية الصادرة عام 

للبرنامج   التعلم  مخرجات  تحقق  الحديثة  والالئحة  القديمة  الالئحة  في  الدراسية  أن  والمقررات  كما  البرنامج/المقررات،  لمصفوفة  وفقا 

مصفوفة تطابق    7/3/2/1مخرجات التعلم للبرنامج تحقق المعايير األكاديمية ، لذا فإن تصميم البرامج التعليمية يتوافق مع الالئحة الداخلية )

 المقررات مع البرنامج(. 

وصيف المقررات يوضح طرق التدريس والتقويم التي تحقق نواتج نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته الدراسية، وت  7/4

 التعلم. 

البرنامج التعليمي / وذلك من خالل مصفوفة تطابق  تتحقق المؤسسة من مدى توافق المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية    7/4/1

على ضمان استيفاء المقررات لمخرجات التعلم من مصفوفة تطابق المقررات مع البرنامج( ، وحرصا منا  7/3/2/1المقررات الدراسية )

 7/4/1/1البرنامج فقد صممنا نظاما إلكترونيا يسمح لمنسق كل مقرر أن يحدد النقاط التي يغطيها مقرره من بين مخرجات التعلم للبرنامج )

( ، وقد أظهر لنا هذا النظام بعض النقاط التي يجب استيفاؤها  رابط لنموذج إلكتروني للتحقق من تغطية المقررات لمخرجات التعلم للبرنامج

 4/1/2/ 7كد من ذلك التوافق )وتم توجيه األقسام بذلك ، كما تخاطب األقسام المعنية بمراجعة التوصيف ومصفوفات التوافق بشكل مستمر للتأ

 خطاب العميد لألقسام بضرورة مراجعة المصفوفات وتوصيف المقررات(.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ_o-DQHTbPnE6Q4C_2h7yFwR0PChdAB62q2VdBK11iSrIYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ_o-DQHTbPnE6Q4C_2h7yFwR0PChdAB62q2VdBK11iSrIYw/viewform
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التعلم وموضوعات  7/4/2 المقرر ونواتج  أهداف  الدراسية متضمنة  المقررات  المؤسسة  التدريس    توصف  العلمي وطرق  المحتوى 

 ا الرسمية والتعلم والتقويم والمراجع العلمية وتعتمد التوصيف في مجالسه 

وحرصا من الكلية على استيفاء التوصيفات فقد تم توصيف جميع المقررات بناءا على نموذج الهيئة ليشمل أهداف المقرر ونواتج التعلم 

وموضوعات المحتوى العلمي وطرق التدريس والتعلم والتقويم والمراجع العلمية وتم إدراج تلك النقاط بملف المقرر سواءا في مقررات 

توصيف مقررالجراحة شامال تلك النقاط( وكذلك تم تضمين تلك النقاط في توصيف المقررات الخاصة بالتعليم    7/4/2/1( )1+6امج )البرن

 .(Normal Human Bodyتوصيف موديول  7/4/2/2( وقد أرفقنا مثاال لتوصيف مقرر دراسي تكاملي ) 2+5التكاملي )

 التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج تعلم المقررات الدراسيةتتأكد المؤسسة من مدى توافق طرق  7/4/3

تم تصميم مصفوفات التوافق بين طرق التدريس والتعليم والتقويم ومخرجات التعلم للمقررات كجزء من توصيف كل مقرر، وتم مناقشتها  

 لتدريس والتقويم وغيرها(. مجلس قسم الباطنة وقد ناقش المصفوفات الخاصة بطرق ا 7/4/3/1وعرضها بمجالس األقسام )

ويشتمل النظام التكاملي في التعليم على طرق متنوعة للتدريس والتقويم وقد طورت بعض األقسام قبل تطبيق هذا النظام طرقا تدريسية 

انات مثل االمتحان مثل التعلم الذاتي )أقسام الباطنة العامة وطب األطفال( والتعلم بالمحاكاة )طب األطفال(، وكذلك طرقا موضوعية لالمتح

( وقد أرفقنا جدوال ببعض أساليب التعليم المستخدمة في بعض األقسام التي لم يتضمنها التعليم  OSCE/OSPEالممنهج متعدد المحطات )

توصيف المقرر الخاص بكل من الباطنة واألطفال مشتمال على طرق التدريس والتقويم( وصورة من معمل المهارات  7/4/3/2التكاملي )

 (.صورة من موقع الكلية للتعلم بمعمل المهارات  مرفق 7/4/3/3قسم األطفال )ب

المؤسسة  7/4/4 الدراسي للطالب بالوسائل    تعلن  الفصل  أو  الجامعي  العام  التعليمية في بداية  الدراسية والبرامج  المقررات  توصيف 

 المناسبة

جدول المحاضرات شامال    7/4/4/1تقوم الكلية بشرح توصيف المقرر في المحاضرة األولى من كل مقرر في صورة محاضرة تعريفية )

( هذا وقد تم على موقع الكلية  صورة للمحاضرة  7/4/4/2رض التوصيف لطالب السنة األولى )محاضرة تعريفية عن المقرر( وقد تم ع

( االلكترونى  الكلية  موقع  على  والتوصيف  المعايير  الكلية  7/4/4/3رفع  موقع  على  التوصيف  الدراسة  رابط  نظام  إدراج  تم  وكذلك   )

 (.رابط الدليل على موقع الكلية 7/4/4/4قررات بدليل الطالب )والم

 ا بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجين البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعته 7/5

تتخذ المؤسسة واألقسام العلمية اإلجراءات الرسمية للمراجعة الداخلية والخارجية الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية    7/5/1

 ة تقاريرهم وغيرها( )مثل تحديد معايير الختيار المراجعين اختيارهم من خالل المجالس الرسمية ، ومناقش

متضمنة آلية اختيار مراجع للبرنامج    2020( مارس  692تتم المراجعة من خالل آلية واضحة ، وقد تم اعتماد تلك اآللية بمجلس الكلية رقم )

ى البرنامج  ( والذي اعتمد آلية محددة الختيار مراجع للبرنامج ومقرراته( فعلى مستو692محضر مجلس الكلية رقم )  7/5/1/1وللمقررات )

  يتم ترشيح مراجع ممن ينطبق عليه معايير اختيار المراجعين بواسطة لجنة المقررات بالجودة أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويتم 

اعتماده من مجلس الكلية بحيث يكون أحد األعضاء األكاديميين من خارج كلية طب األزهر ولديه خبرة في عمليات المراجعة للبرامج 

 ألكاديمية والمؤسسات التعليمية.ا

https://www.medicineazhar.edu.eg/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8?pgid=l118cyr4-3400664c-7763-4f7f-83e1-6f9528f86bb8
https://www.medicineazhar.edu.eg/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8?pgid=l118cyr4-3400664c-7763-4f7f-83e1-6f9528f86bb8
https://www.medicineazhar.edu.eg/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8?pgid=l118cyr4-3400664c-7763-4f7f-83e1-6f9528f86bb8
https://static.wixstatic.com/media/f92590_50c41794be974642b23a80e1c2ba6176~mv2.jpeg/v1/fill/w_420,h_420,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/f92590_50c41794be974642b23a80e1c2ba6176~mv2.jpeg
https://www.medicineazhar.edu.eg/_files/ugd/82eda0_7f0c8a7126bf45cb9d93513e9cd7c6bc.pdf
https://www.medicineazhar.edu.eg/_files/ugd/82eda0_7f0c8a7126bf45cb9d93513e9cd7c6bc.pdf
https://www.medicineazhar.edu.eg/_files/ugd/82eda0_7f0c8a7126bf45cb9d93513e9cd7c6bc.pdf
https://a8596ce8-aa19-4080-bfb4-22bb8cde870b.filesusr.com/ugd/f92590_70063d7103c44eeeb8e09138af6f9334.docx?dn=studentguide_1.docx
https://a8596ce8-aa19-4080-bfb4-22bb8cde870b.filesusr.com/ugd/f92590_70063d7103c44eeeb8e09138af6f9334.docx?dn=studentguide_1.docx
https://a8596ce8-aa19-4080-bfb4-22bb8cde870b.filesusr.com/ugd/f92590_70063d7103c44eeeb8e09138af6f9334.docx?dn=studentguide_1.docx
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الذي تم فيه الموافقة على المراجع الخارجي(  2020بتاريخ مايو  693مجلس الكلية رقم  7/5/1/2وقد تم اعتماد ترشيح مراجع للبرنامج )

اآللية في المجلس( وقد تمت  مرفق خطاب العميد لألقسام لإلحاطة باعتماد    7/5/1/3وقد تم إحاطة األقسام بتلك اآللية لمناقشتها وتنفيذها )

( وتم تطوير البرنامج بناءا على تقرير المراجع الخارجي وتم 1+6تقرير المراجع الخارجي للبرنامج  7/5/1/4المراجعة بناءا على ذلك )

مجلس الكلية محضر اجتماع لجنة المقررات وتوصياتها لتطوير البرنامج( وتم اعتماد التطوير ب  5/1/5/ 7مناقشته في لجنة المقررات )

الذي تم اعتماد التطوير به بناءا على تعليقات المراجع الخارجي( وتم توزيع    2021بتاريخ ديسمبر    712محضر مجلس الكلية   7/3/1/2)

 حافظة التسليم لمنسقي األقسام(. 7/3/1/5النسخة المحدثة من البرنامج على األقسام للمناقشة والتفعيل )

تمت   بتاريخ  مراجعةوكذلك  بمقرراته  التكاملي  )   24/12/2020البرنامج  الخارجية  للمراجعة  لجنة  خالل  لجنة   7/5/1/6من  مراجعة 

RUMP  ( وقد قامت إدارة البرنامج التكاملي باالستجابة لتوصيات تلك المراجعة وتم إعداد تقرير ما بعد المراجعة )7/5/1/7للنظام التكاملي 

أحدث   7/2/1/4( وقد روعي ذلك في صياغة واعتماد النسخة األحدث من البرنامج التكاملي )RUMP  الرد على تعليقات لجنة المراجعة 

 نسخة من توصيف البرنامج التكاملي(

اجع وبناءا على التواصل الجيد بين قيادة الكلية وأقسامها فإن خطاب عميد الكلية قد أرسل إلى مجالس األقسام المعنية للنظر في تقرير المر

خطاب العميد لمجالس األقسام لالطالع ومناقشة تقرير المراجعين( كذلك تتم مراجعة تقرير    7/5/1/8لتطوير المقررات باألقسام )الخارجي  

محضر لجنة المقررات   7/5/1/9المراجع الخارجي والداخلي على مستوى األقسام إذ تتم بداية من لجان تطوير المقررات داخل األقسام )

تقرير المراجعة( وكذلك ناقشت لجنة المقررات بقسم األطفال آلية اختيار المراجع واقترحت مراجعا داخليا للمقرر   بقسم األطفال لمناقشة

 7/5/1/11مقترح مراجع داخلي بقسم األطفال( وقد رفع ذلك المقترح إلى مجلس القسم وقد أقر المقترح )  7/5/1/10الخاص باألطفال )

توصيف مقرر   7/4/3/2مراجع داخلي( وقد تم تصحيح توصيف مقرر األطفال بناءا على ذلك )  موافقة مجلس قسم األطفال على ترشيح

 األطفال بعد التحديث(. 

 تتخذ المؤسسة اإلجراءات والضوابط المناسبة للمتابعة والمراجعة الدورية في حالة البرامج التعليمية المشتركة.  7/5/2

 ال يوجد برامج مشتركة بالكلية 

مؤسسة من تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية في تطوير البرامج التعليمية تستفيد ال  7/5/3

 )تذكر أمثلة من البرامج والمقررات التي تم تطويرها(. 

الذي تم فيه الموافقة   2020مايو    693محضر مجلس الكلية    7/5/1/2بعد اعتماد ترشيح مراجع خارجي للبرنامج ومقرراته الدراسية ) 

(. وكذلك فقد تمت المراجعة الداخلية 1+6تقرير المراجع الخارجي للبرنامج    7/5/1/4على المراجع( وتمت المراجعة بناءا على ذلك )

اهج والمقررات وتم مناقشة كل من التقريرين في لجنة المن   ( ،1+6تقرير المراجع الداخلي للبرنامج    5/3/1/ 7للبرنامج ومقرراته الدراسية )

محضر اجتماع اللجنة وتوصياتها لتطوير البرنامج بناءا على المراجعات الداخلية والخارجية( وتم اعتماد التطوير بمجلس الكلية    7/5/3/2)

 (.1+6محضر مجلس الكلية العتماد تطوير التوصيف الخاص ببرنامج البكالوريوس  7/3/1/2)

رد لجنة التعليم الطبي التكاملي على مراجعة   7/5/1/7وقد تم تجاوب الكلية مع مراجعة البرنامج التكاملي وتم عمل تقرير ما بعد المراجعة )

( وقد روعي كال التقريرين في صياغة واعتماد النسخة األحدث من البرنامج التكاملي والتي تشمل التعليم الهجين مراعاة  RUMPلجنة  

أحدث نسخة   7/2/1/4جائحة وتشمل تعديل المصفوفات خصوصا فيما يخص الجدارات الموجودة في المعايير القومية القياسية )لظروف ال

 من التكاملي(
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للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية ويطلع عليها    7/6

 وتستفيد المؤسسة منها في وضع خطط التحسين والتطوير وغيرها.  المعنيون

تعد األقسام العلمية تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية متضمنة نتائج تحليل آراء المراجعين والطالب ومدى   7/6/1

 انات وخطة التحسين والتطوير وغيرها. توافق محتوى الورقة اإلمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف المعلن ونتائج االمتح

روعي في تقارير البرنامج والمقررات الدراسية االلتزام بنموذج الهيئة متضمنة نتائج تحليل آراء المراجعين والطالب ومدى توافق محتوى 

تم عمل التقارير السنوية للبرنامج  والتطوير ، وي   اإلمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف المعلن ونتائج االمتحانات وخطة التحسين   الورقة

نموذج    7/6/1/2عن السنوات الثالثة األخيرة( )  1+6تقارير البرنامج    7/6/1/1والمقررات في نهاية العام الدراسي كما في التقارير التالية )

 مقرر الميكروبيولوجي واألطفال(.   1+6من تقارير المقررات 

ا  7/6/2 على  المعنية  األطراف  المؤسسة  القسمتطلع  أعضاء  )مثل  التعليمية  والبرامج  الدراسية  للمقررات  السنوية  العلمي    لتقارير 

 ومجلس المؤسسة ولجان شئون التعليم وغيرها(. 

البرنامج والمقررات في كل من مجالس األقسام )  السنوية لكل من  التقارير  الجراحة    7/6/2/1يتم عرض ومناقشة  محضر مجلس قسم 

توصيات مجلس القسم   7/6/2/2( وتم مناقشة محتوى التقرير واتخاذ اإلجراءات الالزمة )2021-2020المقررلمناقشة التقرير الخاص ب

 بالتطوير(. 

محضر من    7/6/2/3وكذلك فإن التقارير السنوية للمقررات الخاصة بالتعليم التكاملي يتم مناقشتها بكل من مجلس إدارة التعليم التكاملي )

ملخص توصيات إدارة التعليم التكاملي   7/6/2/4ناقشة تقارير المقررات( وتبع ذلك توصيات بالتطوير والتعديل )إدارة التعليم التكاملي لم

التكاملي ومقرراته ) البرنامج  التوصيات والتعديالت في التوصيف األحدث من  المقررات( وتم إدراج تلك   7/2/1/4بعد مناقشة تقارير 

 أحدث نسخة من البرنامج التكاملي(

والمقررات الدراسية في    وتستفيد المؤسسة من خطط التحسين والتطوير بالتقارير السنوية للبرامج السنوية للبرامج التعليمية  7/6/3

( إذ تم تحسين طرق التدريس في 1+6ومن أمثلة البرامج والمقررات التي تم تطويرها بناءا على ذلك: برنامج ) تطوير البرامج التعليمية. 

عن السنوات الثالثة  1+6تقارير البرنامج  7/6/1/1كورونا المستجد وتطويرها بناءا على التقرير السنوي للبرنامج )وقت جائحة فيروس  

وقد استفادت الكلية من تلك التوصيات في    (2019/2020شامال خطة التحسين بخصوص الجائحة    1+6األخيرة متضمنا تقريرا للبرنامج  

لعام   البرنامج  البرنامج    7/2/1/4)  2020/2021توصيف  التقرير   2020/2021لعام    1+6توصيف  فإن  الهجين( وكذلك  التعليم  شامال 

( والتطوير  بالتحسين  توصيات  يشمل  للمقررات  للتطوير    7/6/3/1السنوي  توصيات  يشمل  الميكروبيولوجي  لمقرر  سنوي  تقرير 

 (. 2020/2021توصيف مقرر الميكروبيولوجي  7/6/3/2( وتم االستفادة من ذلك في توصيف المقرر للسنة التالية )2019/2020

محضر مجلس قسم الجراحة    7/6/2/1وكذلك تم مناقشة تقارير المقررات على مستوى مجالس األقسام لالستفادة بها في تطوير المقررات )

المقرر للسنة التالية    ( وتم االستفادة من ذلك في توصيف2019/2020لمناقشة تقرير سنوي لمقرر البكالوريوس يشمل توصيات للتطوير  

 (2020/2021توصيف مقرر الجراحة  7/6/3/3)

توصيف البرنامج التكاملي   7/2/1/4ومن أمثلة النقاط التي تم تحسينها في البرنامج التكاملي بناءا على التقرير السنوي تعديالت التوصيف )

سب الطالب وقت الجائحة والتي تم تنفيذها فعليا بناءا على  ( وقد شمل التوصيف الجديد التعليم عن بعد وطرقا لالمتحان تنا2020/2021

  (. رابط لالختبار التكويني مرفق 7/6/3/5د( والتقويم عن بعد )صورة على موقع الكلية من التعليم عن بع 7/6/3/4ذلك )

https://www.medicineazhar.edu.eg/_files/ugd/f92590_0db8311cf0f24e6a940d7b33134f39fd.pdf
https://www.medicineazhar.edu.eg/_files/ugd/f92590_0db8311cf0f24e6a940d7b33134f39fd.pdf
https://www.medicineazhar.edu.eg/_files/ugd/f92590_0db8311cf0f24e6a940d7b33134f39fd.pdf
https://forms.gle/PYmuxEngmgB9FeMs8
https://forms.gle/PYmuxEngmgB9FeMs8
https://forms.gle/PYmuxEngmgB9FeMs8
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 األدلة والوثائق   

 لمرحل البكالوريوس نسخة من الالئحة الداخلية 7/1/1/1

 على الالئحة  2006تعديالت المجلس األعلى لألزهرعام  7/1/1/2

 تم تبني المعايير األكاديمية به واعتماد التوصيف 21/6/2011بتاريخ  594مجلس الكلية رقم  7/1/1/3

 18/10/2016بتاريخ  652اعتماد تطوير برنامج البكالوريوس بمجلس الكلية رقم  7/1/1/4

 2017محضر اجتماع لجنة المناهج والمقررات لمناقشة المعايير األكاديمية الصادرة عام  7/1/1/5

صورة من حضور   7/1/1/7الذي تبنى المعايير القومية المرجعية    2018مايو    12بتاريخ    670محضر مجلس الكلية رقم    7/1/1/6

 على المعايير الجديدة أعضاء هيئة التدريس دورة التدريب

 محتوى المحاضرة التدريبية على المعايير على موقع الكلية 7/1/1/8

 بتطبيق نظام الخمس سنوات  2018/ 29/3بتاريخ  565قرار مجلس الوزارء رقم  7/1/1/9

 الذي اعتمد توصيف النظام التكاملي في التعليم  2018( أكتوبر لعام 675مجلس الكلية رقم ) 7/1/1/10

 محضر مجلس الطب التكاملي لمناقشة المعايير الجديدة والتوصيف 7/1/1/11

 جدول يوضح توافق الرسالة مع المعايير األكاديمية المرجعية 7/1/2/1

  

 نموذج من مراسلة معهد ناصر الستطالع رأيه في خريجي األزهر 7/2/1/1

 2021أغسطس  30تقرير الملتقى التوظيفي بتاريخ  7/2/1/2

 محضر اجتماع المعايير األكاديمية لمناقشة مخرجات الملتقى التوظيفي 7/2/1/3

 نسخة من البرنامج تتضمن مقررات جديدة بناءا على طلب سوق العمل  7/2/1/4

 توصيات معهد ناصر لخريج الكلية  7/2/1/5

 أكتوبر المركزي في خريج األزهر 6ارة مستشفى رأي وتوصيات إد 7/2/1/6

 خطاب معهد ناصر للكلية لطلب تعاقد خريجينا للعمل لدى المعهد 7/2/1/7

 بروتوكول للعمل بين كلية طب األزهر ومستشفى سعودي(. 7/2/1/8

 خارجيةمحضر اجتماع وحدة التعليم الطبي وقد ناقش توصيف البرنامج التكاملي لجامعات  7/2/1/9

https://static.wixstatic.com/media/f92590_a4fc9e1758f04673819d95eeb3c76607~mv2.jpg/v1/fill/w_720,h_540,al_c,q_85,enc_auto/f92590_a4fc9e1758f04673819d95eeb3c76607~mv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/f92590_a4fc9e1758f04673819d95eeb3c76607~mv2.jpg/v1/fill/w_720,h_540,al_c,q_85,enc_auto/f92590_a4fc9e1758f04673819d95eeb3c76607~mv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/f92590_a4fc9e1758f04673819d95eeb3c76607~mv2.jpg/v1/fill/w_720,h_540,al_c,q_85,enc_auto/f92590_a4fc9e1758f04673819d95eeb3c76607~mv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/f92590_a4fc9e1758f04673819d95eeb3c76607~mv2.jpg/v1/fill/w_720,h_540,al_c,q_85,enc_auto/f92590_a4fc9e1758f04673819d95eeb3c76607~mv2.jpg
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 نسخة من المقرر الخاص بمكافحة العدوى 7/2/2/1

 اعتماد تطوير برنامج البكالوريوس  25/11/2014بتاريخ  631مجلس الكلية رقم  7/3/1/1

 م اعتماد تطوير توصيف برنامج البكالوريوس20/12/2021بتاريخ  712مجلس الكلية رقم  7/3/1/2

 خة المحدثة له من إعداد لجنة المناهج الفرق بين النسخة القديمة والنس 7/3/1/3

 محضر مجلس قسم النساء لمناقشة التوصيف الجديد للبرنامج 7/3/1/4

 نموذج تسليم البرنامج لألقسام ولوحدة الطب التكاملي   7/3/1/5

 محضر مجلس الطب التكاملي لمناقشة التوصيف الجديد للبرنامج 7/3/1/6

 المقررات مع البرنامج مصفوفة تطابق  7/3/2/1

 رابط لنموذج إلكتروني للتحقق من تغطية المقررات لمخرجات التعلم للبرنامج 7/4/1/1

 خطاب العميد لألقسام بضرورة مراجعة المصفوفات وتوصيف المقررات 7/4/1/2

 توصيف مقررالجراحة  7/4/2/1

 Normal Human Bodyتوصيف موديول  7/4/2/2

 لخاصة بطرق التدريس والتقويم وغيرها مجلس قسم الباطنة وقد ناقش المصفوفات ا 7/4/3/1

 توصيف المقرر الخاص بكل من الباطنة واألطفال مشتمال على طرق التدريس والتقويم  7/4/3/2

 صورة من موقع الكلية للتعلم بمعمل المهارات  مرفق 7/4/3/3

 جدول المحاضرات شامال محاضرة تعريفية عن المقرر 7/4/4/1

 صورة للمحاضرة التعريفية على موقع الكلية  7/4/4/2

 رابط التوصيف على موقع الكلية  7/4/4/3

 الطالب على موقع الكلية رابط دليل 7/4/4/4

 اعتمد آلية الختيار مراجع للبرنامج ومقرراته 2020( مارس 692محضر مجلس الكلية رقم ) 7/5/1/1

 الذي تم فيه الموافقة على المراجع الخارجي  2020بتاريخ مايو  693مجلس الكلية رقم  7/5/1/2

 اآللية في المجلسمرفق خطاب العميد لألقسام لإلحاطة باعتماد  7/5/1/3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ_o-DQHTbPnE6Q4C_2h7yFwR0PChdAB62q2VdBK11iSrIYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ_o-DQHTbPnE6Q4C_2h7yFwR0PChdAB62q2VdBK11iSrIYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ_o-DQHTbPnE6Q4C_2h7yFwR0PChdAB62q2VdBK11iSrIYw/viewform
https://www.medicineazhar.edu.eg/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8?pgid=l118cyr4-3400664c-7763-4f7f-83e1-6f9528f86bb8
https://www.medicineazhar.edu.eg/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8?pgid=l118cyr4-3400664c-7763-4f7f-83e1-6f9528f86bb8
https://www.medicineazhar.edu.eg/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8?pgid=l118cyr4-3400664c-7763-4f7f-83e1-6f9528f86bb8
https://static.wixstatic.com/media/f92590_50c41794be974642b23a80e1c2ba6176~mv2.jpeg/v1/fill/w_420,h_420,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/f92590_50c41794be974642b23a80e1c2ba6176~mv2.jpeg
https://static.wixstatic.com/media/f92590_50c41794be974642b23a80e1c2ba6176~mv2.jpeg/v1/fill/w_420,h_420,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/f92590_50c41794be974642b23a80e1c2ba6176~mv2.jpeg
https://static.wixstatic.com/media/f92590_50c41794be974642b23a80e1c2ba6176~mv2.jpeg/v1/fill/w_420,h_420,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/f92590_50c41794be974642b23a80e1c2ba6176~mv2.jpeg
https://www.medicineazhar.edu.eg/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8?pgid=l118cyr4-3400664c-7763-4f7f-83e1-6f9528f86bb8
https://www.medicineazhar.edu.eg/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8?pgid=l118cyr4-3400664c-7763-4f7f-83e1-6f9528f86bb8
https://www.medicineazhar.edu.eg/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8?pgid=l118cyr4-3400664c-7763-4f7f-83e1-6f9528f86bb8
https://a8596ce8-aa19-4080-bfb4-22bb8cde870b.filesusr.com/ugd/f92590_70063d7103c44eeeb8e09138af6f9334.docx?dn=studentguide_1.docx


 

95 
 

 1+6تقرير المراجع الخارجي للبرنامج  7/5/1/4

 محضر اجتماع لجنة المقررات وتوصياتها لتطوير البرنامج 7/5/1/5

   24/12/2020للنظام التكاملي بتاريخ RUMPمراجعة لجنة  7/5/1/6

 RUMPالرد على تعليقات لجنة المراجعة  7/5/1/7

 األقسام لالطالع ومناقشة تقرير المراجعينخطاب العميد لمجالس  7/5/1/8

 محضر لجنة المقررات بقسم األطفال لمناقشة تقرير المراجعة 7/5/1/9

 مقترح مراجع داخلي بقسم األطفال  7/5/1/10

 موافقة مجلس قسم األطفال على ترشيح مراجع داخلي  7/5/1/11

 1+6تقرير المراجع الداخلي للبرنامج  7/5/3/1

 محضر اجتماع اللجنة وتوصياتها لتطوير البرنامج بناءا على المراجعات الداخلية والخارجية 7/5/3/2

 عن السنوات الثالثة األخيرة  1+6تقارير البرنامج  7/6/1/1

 مقرر الميكروبيولوجي واألطفال 1+6نموذج من تقارير المقررات  7/6/1/2

 2021-2020تقرير الخاص بالمقررمحضر مجلس قسم الجراحة لمناقشة ال 7/6/2/1

 توصيات مجلس قسم الجراحة بالتطوير 7/6/2/2

 محضر من إدارة التعليم التكاملي لمناقشة تقارير المقررات 7/6/2/3

 ملخص توصيات إدارة التعليم التكاملي بعد مناقشة تقارير المقررات 7/6/2/4

 2019/2020الميكروبيولوجي يشمل توصيات للتطوير تقرير سنوي لمقرر  7/6/3/1

 2020/2021توصيف مقرر الطب الميكروبيولوجي  7/6/3/2

 2020/2021توصيف مقرر الجراحة  7/6/3/3

 د وقع الكلية من التعليم عن بعصورة على م 7/6/3/4

 رابط لالختبار التكويني  7/6/3/5

 

  

https://www.medicineazhar.edu.eg/_files/ugd/f92590_0db8311cf0f24e6a940d7b33134f39fd.pdf
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 للمؤسسة إستراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير االكاديمية المرجعية وتالئم نتائج التعلم المستهدفة.  8/1

المعايير  8/1/1 يحقق  بما  والتقويم  والتعلم  للتدريس  إستراتيجية  المؤسسة  تعد  وأهدافها :  المؤسسة  ورسالة  المتبناة  المرجعية  االكاديمية 

 وتعلنها. 

(والتي أصدرتها NARSجامعة األزهر إستراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير االكاديمية المرجعية  )  -تتبنى كلية الطب

.( معتمدة طريقة التعليم القائم على الجدارات  Ed 2ndNARS 2017الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في نسختها المحدثة  )

(Competency-based Learning .) 

استجابة لقرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجامعة   2020بتاريخ يوليو    594تم اعتماد تحديث هذه االستراتيجية في مجلس الكلية رقم  

( )مرفق    NARS  2017المعايير االكاديمية المرجعية    8/1/1/1جائحة كورونا. )مرفق    باستخدام طريقة التعليم الهجين في التدريس اثناء

قرار مجلس الكلية باعتماد استراتيجية    8/1/1/3جامعة االزهر( )مرفق رقم  -كلية الطب- استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم  8/1/1/2

 التدريس والتعلم والتقويم( 

 ين للمؤسسة في مجال التعليم الطبي هما:تم تحديد هدفين إستراتيجيين رئيسي

 التطوير المستمر لجميع البرامج والمقررات لتواكب متطلبات سوق العمل.-1

 تطوير طرق التدريس والتعلم والتقويم.  -2

 تم اعتماد إستراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم األتية:

التنسيق والتكامل   .1 التخ   Integrated strategyإستراتيجية  العلوم األساسية بتطبيقاتها بين  صصات الطبية المختلفة لتحقيق إرتباط 

 اإلكلينيكية والعملية من خالل التكامل األفقي بين الموضوعات التعليمية 

 بتحديد مكونات الجدارات والمستويات المختلفة الكتسابها   Competency-based curriculaالتعلم القائم على الجدارات  .2

التعلم .3 بقراءات   Self-learning strategyالذاتي    إستراتيجية  الطالب  إعالم وتكليف  في  التدرج  المستمرة من خالل  المتابعة  مع 

تحضيرية مسبقة لألنشطة التعليمية الالحقة مع تكليفات محددة لكل نشاط تعليمي. كما يتم إدراج عدد من المحاضرات على الموقع 

بمراجعة هذه المواضيع وتقديمها في الجلسات التعليمية وفي بعض الحلقات النقاشية.   اإللكتروني للكلية واألقسام مع تكليف الطالب

 المعيار الثامن: التدريس والتعلم

 المعيار  منطوق

اتيجية للتدريس والتعلم  والتقويم يتم مراجعتها وتطويرها بصورة دورية بما  يضمن  تحقق المعاين    للمؤسسة  اسن 

   تحقيق رسالتها وأهدافها  .وتحرص المؤسسة عىل مالءمة طرق  التدريس والتعلم  والتقويم لنواتج 
ز
 األكاديمية، ويسهم  ف

ة ودعم     للطالب عن طريق تقسيمهم ال   مجموعات صغن 
 التعلم المستهدفة، وتعمل  عىل تهيئة فرص التعلم الذات 

   إكساب الطالب المهارات 
ز
   تسهم ف

 التعليم الطتر   التكامىل   ، وتقوم بمشاركة الجهات المجتمعية برامج التدريب الت 

اف  عليها امج  الموارد المالئمة  وتضمن  جودة  تنفيذها  وجدية  اإلشر  ،الالزمة  لتحقيق مواصفات الخري    ج، وتوفر لتلك  النر

 وتحرص عىل تقييم فاعليتها وتطويرها .وتحرص المؤسسة عىل تقويم الطالب بموضوعية وعدالة، وباستخدام أساليب 

 .وأدوات متنوعة تالئم نواتج التعلم وبما  يدعم العملية التعليمية
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جامعة   - كلية الطب  - استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم  1/1/2/ 8ويتم متابعة عملية التعلم بالتقويم الموضوعي المستمر  )مرفق  

 االزهر( 

على مدار العام، واالمتحانات الموضوعية النظرية والعملية/اإلكلينيكية. ) مرفق  التقويم الموضوعي المستمر: التوجه للتقويم المستمر   .4

 برنامج بكالوريوس الطب والجراحة للتعليم التكاملى( 8-1-1-4

 اعتمدت الكلية الطرق التالية لتحقيق االستراتيجية:

المستحدثة على م .1 للطرق  التطبيق  الكلية و عن طريق خطابات االعالم  إتاحة االستراتيجية بما تتضمنه من تعريف بطريقة  وقع 

رابط موقع الكلية لالطالع على  استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم(    8/1/1/5لألقسام المختلفة باالستراتيجية ومحتواها )مرفق  

 ( صورة من خطابات مجلس الكلية لالقسام لالعالم بتحديث استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم 8/1/1/6)مرفق 

نماذج من توصيف مقررات البكالوريوس لألقسام   8/1/1/7تضمين طرق التدريس والتقويم فى توصيف البرنامج ومقرراته )مرفق   .2

 المختلفة متضمنا طرق التدريس والتقويم( 

لتدريس نماذج من ورش العمل ألعضاء هيئة ا   8/1/1/8تدريب هيئة التدريس على تطبيق الطرق المستحدثة في التعليم )مرفق رقم   .3

 بنك المعرفة المصرى(  -السبورة الذكية -على تطبيق طرق التدريس المختلفة

شارك في وضع هذه اإلستراتيجية األطراف المعنية بالعملية التعليمية من أعضاء هيئة تدريس وطالب وأطراف مجتمعية مثل نقابة  .4

 ريس في استراتيجية التدريس والتعلم(نماذج من استطالع رأى الطالب وأعضاء هيئة التد 8/1/1/9األطباء )مرفق 

 المتوازى. يوجد بالكلية نظامين للتعليم الطبي أحدهم هو برنامج التعليم التقليدي واالخر هو النظام الطبي التكاملي والذي يعتمد طريقة التعليم  

 نظام التعليم التقليدي )برنامج بكالوريوس الطب والجراحة(

الم  في  النظر  بإعادة  الكلية  )قامت  المرجعية   االكاديمية  للمعايير  التي وضعت طبقا  التعليم NARS  2009قررات  نواتج  القائمة على   )

( نماذج من المقرارات المختلفة مشتملة على إعادة توزيع وصياغة نواتج التعليم المستهدفة    8/1/1/10(   )مرفق رقم  ILOsالمستهدفة )

 الجدارات (لتغطية نواتج التعليم القائم على 

 نظام الطب التكاملى

الطب   المرجعية في مجال  القومية  للمعايير األكاديمية  التكاملي وفقا  البرنامج  الحالية والصادرة في عام     NARSتم وضع  في نسختها 

والحياتية، وقادرا  م، والتي تعتمد على الجدارات الطبية كتوجه عالمي لتخريج الطبيب ليكون ملم بكل المهارات الشخصية والعلمية  2017

على تقديم خدمة طبية متميزة والعمل في أى مجال طبى داخل أو خارج مصر. ويعتمد البرنامج على إسلوب وفلسفة الساعات المعتمدة  

( كما يستهدف البرنامج تقديم تعليم عالي الجودة مع اإلشراف األكاديمي الكامل للطالب وتقييم Credit Hour Systemللنظام الفصلي )

مستويات)  وكل منها له فصلين دراسيين وسيتم الحصول    5سنوات دراسية كاملة (    5األداء بشكل مستمر. يقوم البرنامج على الدراسة لمدة  

اجتياز عدد   بعد  الطب والجراحة  في  البكالوريوس  الدراسة من    211على درجة  للمقررات   10ساعة معتمدة. وتتكون  فصول دراسية 

% للمقررات اإلختيارية على مدار الفصول الدراسية 5ساعات معتمدة    10ساعة معتمدة منها    202اإلختيارية بواقع  والوحدات اإلجبارية و

مرحلة   -الالئحة الداخلية لكلية الطب جامعة االزهر  8/1/1/11ساعات معتمدة لتدريس المواد الدينية )مرفق رقم  9العشرة باإلضافة إلى 

 االجازة العالية(.

  يحرص المنهج التكاملي على الربط بين مختلف مجاالت المعرفة الطبية حيث يتم تعلم العناصر األساسية للعلوم الطبية األساسية والممارسة 

أفقيا ورأسي من خالل المحاضرات والدروس العملية واإلكلينيكية واألنشطة   MBBChالسريرية من خالل منهج متكامل فيتم دمج برنامج  

ب بمراجعة الميدانية  الطالب  يقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة  الموضوعات  بين  روابط  إنشاء  على  القدرة  وتعطيهم  الطالب  تعلم  تسهل  طريقة 

التكامل األفقي والرأسي والحلزوني  للمنهج أقصى درجة من  الموضوعي  التنظيم  البرنامج، كما يتيح  الموضوعات بشكل متكرر خالل 

من خالل مشاركة الطالب في البحث عن المعلومة والمعرفة، مما يتيح تكوين المهارات وبناءها    للموضوعات. ويعزز هذا التكامل الفهم:

بشكل تدريجي. وذلك بتنظيم المناهج الدراسية في أسابيع تعليمية متكاملة، ترتكز على التعلم من خالل محاضرات وكذلك دروس تعليمية  
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نماذج من مقررات التعليم التكاملى المختلفة   8/1/1/12تعلم الذاتي )مرفق رقم  تعتمد على مناقشة وحل المشكالت والدروس العملية وال

 تشتمل على امثلة من طرق ووسائل التدريس التي تعزز الفهم والتكامل والربط بين الموضوعات و تشجع على التعلم الذاتي(.

بداية العام الدراسى عن طريق موقع الكلية وعن طريق تنظيم تقوم الكلية باإلعالن عن إستراتيجيتها التعليمية وطرق التدريس والتقويم فى  

تلفة أسبوع اإلرشاد االكاديمى برعاية السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية والسادة الوكالء وتضم لجنة التنظيم ممثلين للفرق الدراسية المخ

أسبوع اإلرشاد األكاديمى   8/1/1/14( )مرفق رقم  ب رابط موقع الكلية لإلطالع على استراتيجيات التعلم للطال  8/1/1/13)مرفق رقم  

2020-2021 .) 

 : تتاكد المؤسسة من أن اإلستراتيجية تتضمن طرقا للتدريس والتعلم والتقويم مالئمة لنواتج التعليم المستهدفة. 8/1/2

 برنامج بكالوريوس الطب والجرحة 

الطرق التقليدية مثل المحاضرات و الدروس العملية ومنها الطرق غير تتبنى الكلية طرق تعليم متنوعة لتحقيق مواصفات الخريج منها  

المكتبات   الكلية و كذلك  المصرى ومكتبة  المعرفة  الذاتى عن طريق اإلنترنت وبنك  التعلم  الميدانية و تشجيع  الزيارات   : التقليديه مثال 

ب االتفاق بمجلس القسم و التعلم التفاعلى من خالل تقسيم  الموجودة بالمستشفيات ويتم ذلك بتحديد بعض المواضيع من محتوى المقرر حس

الطالب الى مجموعات صغيرة تتعاون مع بعضها للحصول على النتائج والتشخيص فى حصص المعامل، والتدريب اإلكلينيكى حيث تم 

ويتم العرض أمام كل    طالب وينتخب قيادى لكل مجموعة وكذلك مشرف من األساتذة  10-8تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة من  

جد  مجاميع الطالب مع تحديد الوقت لكل طالب، وقد تم تفعيله بقسم طب األطفال وقسم الباطنة العامة وقسم الباثولوجيا العامة وغيرهم . ويو

العملى الخ  8/1/2/1التعلم االلكترونى فى صورة مادة علمية توزع فى قرص مضغوط كما فى بعض األقسام ) مرفق رقم   اص مقرر 

( كما توجد وسائل تعليمية حديثة بالكلية مثل اإلستعانة بالسبورة الذكية فى جميع األقسام ومعمل المحاكاة والمهارات   CDببعض االقسام  

)بالكلية  المكتبات  إمداد  مثل  الذاتي؛  التعليم  لدعم  الالزمة  التعليمية  المصادر  توفير  على  الكلية  وتحرص  الجامعى.  الحسين  بمستشفى 

 تشفيات الجامعية التابعة لها( بالكتب والمراجع الحديثة، وقد تم توصيل االنترنت ببعض األقسام والمكتبات. والمس

 النظام التكاملى:

 تتبنى الكلية استراتيجيات متعددة للتعليم الطبى التكاملى تشمل : 

ذه الطريقة القدرة على البحث على  ( يطور الطالب من خالل ه TBL ) Team Based Learningالتعلم القائم على الفريق:   .1

 المواد التعليمية وتقييمها بشكل دقيق، والعمل بفعالية في فريق وتطبيق المعرفة العلمية العالمية على الحاالت السريرية

( تقدم هذه الطريقة للطالب الوعي الالزم بالعالقة بين  PBL) :Problem Based Learningالتعلم القائم على حل المشكالت   .2

دراسة الطب والممارسة الطبية للمناهج ومكوناتها. وهو يدمج جميع الموضوعات المختلفة التي يتم تدريسها خالل أسبوع بما في  

التعرف على   القدرة على  إلى  السريري باإلضافة  التطبيق  لتمكين فهم  العملية والتعليمية،  المهارات اإلكلينيكية والدورات  ذلك 

 ية للمرضى. وبالتالي، يتعلم الطالب عرض وفهم المرض بطريقة متكاملة الجوانب النفسية واإلجتماع

ويمثل شكل   MB BCh( وهو عنصر مبتكر في برنامج  CBL) :Case Based Learningالتعلم القائم على حالة إكلينيكية    .3

 وصول إلى المعلومات.من أشكال التعلم في مجموعات صغيرة وهو يتضمن مميزات التعلم الجماعي الصغير مع القدرة على ال

. معامل الكمبيوتر ومعامل المحاكاة ) مرفق Skill labوتعتمد الكلية بعض الوسائل الهامة لتفعيل هذه االستراتيجيات مثل معامل المهارات  

 نماذج من دورات اإلنعاش القلبي والرئوي للطالب بمعمل المحاكاة( 8/1/2/2

 التعليم خالل جائحة كورونا 

 

 تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتى ومهارات التوظف لدى الطالب. : 8-2

: تتابع المؤسسة مدى تطبيق االستراتيجية وتتأكد من أن طرق التدريس والتعلم والتقويم تدعم تطبيق التعلم الذاتى واكتساب مهارات 8/2/1

 التوظف لدى الطالب  
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ؤسسة متمثلة في وحدة ضمان جودة التعليم واالعتماد ووحدة التعليم الطبي التكاملى مدى إلتزام األقسام المختلفة بإستراتيجيات  تتابع الم

 التدريس والتعلم والتقويم الخاصة بالطالب بشكل يسهم في تحقيق األهداف المرجوة منها وتتمثل عناصر عملية المتابعة مايلى:

التعليمية تشتمل على عدد ساعات تدريس ووسائل تعليمية تساعد على   التأكد من ان المقررارات .1 المختلفة لألقسام والموديوالت 

 نماذج من مقررارات األقسام والموديوالت التعليمية(  8/2/1/1تحقيق مستهدفات التعليم للمؤسسة )مرفق 

التعليمية التي تم ممارستها خالل العام الدراسى من  التأكد من توافر التقارير السنوية للمقررارات التي تشتمل على مجمل األنشطة .2

تدريس وتعلم بالطرق واألنشطة المختلفة كما تشمل أيضا تقييم داخلي لألقسام يتم معرفة من خالله أوجه القصور والعوائق التي 

وام الدراسية القادمة. مثل هذه  واجهت العملية التعليمية وكذلك ما اقترحته هذه األقسام من طرق التغلب على هذه العقبات في األع

 نماذج من تقارير المقررارات السنوية لألقسام والموديوالت(.  8/2/1/2التقرير تصدر أيضا لموديوالت التعليم التكاملي. )مرفق 

الورقة   .3 مواصفات  من  للتحقق  المختلفة  االمتحانات  ونماذج  االمتحانية  الورقة  التكاملي  الطبي  التعليم  ووحدة  الجودة  وحدة  تتابع 

االمتحانية وكذلك من محتوى االمتحان بحيث تختبر االمتحانات المختلفة بشكل موضوعي المهارات والمعلومات المستهدفة من 

 ماذج من االمتحانات التكوينية والنهائية للطالب(  ن 8/2/1/3البرنامج )مرفق رقم 

(  في توزيع درجات االمتحانات  Blue printتتابع الكلية أيضا مدى التزام األقسام المختلفة بالوزن النسبي للموضوعات الدراسية ) .4

 لبعض المقررارات والموديوالت التعليمية(   blue printنماذج من  8/2/1/4)مرفق 

خالل هذه المتابعات من تحقق األهداف االستراتيجية لسياسات التدريس والتعلم المختلفة وترصد عوامل النقص والعوائق    تتأكد الكلية من

 المختلفة وتحاول التغلب عليها.

 - توفر الكلية الموارد الالزمة التى تدعم التعليم الذاتي والتي تشمل االتي:

وزيادة مساحة االطالع   2م  390بدال من     2م  950ها لتكون مساحتها اإلجمالية  مكتبة مركزية حيث توجد مكتبة بالكلية  تم تحديث .1

أجهزة حاسب آلي مجهزة بطاوالت لجلوس   10لتتفق مع المساحات المرجعية و يوجد بالمكتبة  2م  360بدال من    2م  700إلى  

اإلنترنت )واى فاي( وآلة تصوير كما توجد رسالة علمية، وتتوافر بالمكتبة شبكة   25400مرجع و 10175الطالب ويتوفر بها 

جهاز تكييف وواحد ماسح ضوئى وآلة    2و القاعة مزودة بعدد    ٢م  174مكتبة أخرى بمستشفى الحسين الجامعى تبلغ مساحتها  

أجهزة كمبيوتر، والكتب الموجودة فى المكتبة من عام   6أجهزة عرض )داتا شو( وعدد    3تصوير واحدة وآلة طباعة واحدة و

المكتبة طالب المرحلة اإلكلينيكية وطالب    4.  ويوجد إنترنت هوائى قدره  2019حتى عام    1984 جيجا بايت، ويتردد على 

،  7425الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس.. كما يبلغ عدد الدوريات العلمية والمجالت بمكتبة مستشفى الحسين الجامعى  

  - تقرير عن مكتبة كلية الطب   8/2/1/5كتاب هدايا )مرفق رقم    104ام الكلية، وعدد  كتاب لجميع أقس  5028وكتب التعليم الطبى  

 جامعة االزهر(

( جهاز بمستشفى باب  295( كمبيوتر متاح الستخدام الطالب كما يوجد عدد )  82معمل حاسب آلى حيث يوجد بالكلية عدد ) .2

كمبيوتر و بذلك يكون عدد الحاسب االلى  46التعليميه    ( بمستشفي الحسين الجامعي  مخصص منها للعمليه681الشعرية وعدد )

طالب وهى تساوى النسبه الموضوعة من قبل     37وبذلك يكون كمبيوتر لكل    3639حاسب وعدد الطالب    99المتاح للطالب  

 نموذج لنشاطات معمل الحاسب االلى( 8/2/1/6الهيئة عن االعداد المرجعية. )مرفق رقم 

بالكلية بناء على توصية من وحده ضمان جودة التعليم حتى يدعم عملية التعليم الذاتى بالكلية ويساعد    تم إنشاء معمل المهارات .3

تقرير    7/  8/2/1الطالب في تزويدهم بمهارات عملية ويحتوي على العديد من االدوات التي تثقل مهارات الطالب ) مرفق رقم  

 معمل المحاكاه( 

ل التوظف  اكتساب مهارات  الكلية  التميز بالجامعة يتم عن طريقه عقد جلسات تعليمية وتدعم  التعاون مع مكتب  الطالب عن طريق  دى 

في مصر   Elsevierللطالب عن تفعيل بنك المعرفة المصرى وطرق االستفادة منها عن طريق التعاون مع مكتب دار النشر العالمية    

نماذج من جلسات الطالب    8/2/1/8(( )مرفق رقم  Incision Academyوكذلك بعض المنصات التعليمية ذات الثقل العالمى مثل منصة  
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جامعة   -نموذج لقاء منتدى التوظيف  8/2/1/9( )مرفق رقم       Clinical Keyلتفعيل بنك المعرفة المصرى ومنصة    Elsevierمع مكتب  

 االزهر مع األطراف المجتمعية المختلفة ونقابة األطباء( 

التدريس والتعلم    8/2/2 المتزامنة والغير متزامنة المطبقة بالفعل ؟ ومامدى كفايتها وكفائتها؟ وهل متاح إمتحانات تكوينية ماهى طرق 

Formative     ( من خالل هذه الطرق؟ هل متاح وسائل للتواصل والنقاش مع الطالب وتفاعلهم؟ هل توجد آلية لمتابعة حضور الطالب

 فى التعلم المتزامن والغير متزامن(

الكلية اهدافها   استجابت  تحقيق  من  الكلية  تمكن  االستراتيجيات  من  بمجموعة  العالم  على  ظاللها  القت  التى  كورونا  جائحة  لتداعيات 

 2020-6-24( بتاريخ  657االستراتيجية والتعليمية على مستوى عمليات التدريس والتقويم وتم االسترشاد بقرار السيد رئيس الجامعة رقم )

 تعليم الهجين )التى تمزج مابين التعليم وجها لوجه والتعليم االلكترونى عن بعد )  تشمل :والذى يجيز استخدام طريقة ال

 جدول حضور الطالب فى وقت الكورونا(.  2/2/1/ 8تقسيم الطالب إلى مجموعات تتناوب فى الحضور )مرفق رقم  .1

 ت التعليم اإللكتروني. التوسع في تسجيل الطالب على االيميل الجامعي وذلك لسهولة التواصل معهم على منصا .2

( حيث قام اعضاء هيئة التدريس بتسجيل المحاضرات فى شكل عروض تقديمية وفيديوهات  Onlineاستخدام التعليم عن بعد ) .3

 virtual( كما قامت بعض االقسام بتحويل مقررات العملى الى  Microsoft teamsليتم عرضها بواسطة الطالب على منصة )

slides  ال قرار السيد رئيس الجامعة باعتماد طريقة    8/2/2/2جودة موضحة بالتعليقات واالسهم. )مرفق رقم  او صور عالية 

 ( CDنموذج للمحاضرات المرفوعة اون الين فيديو  8/2/2/3التعليم الهجين( )مرفق رقم 

ا  .4 الطالب واعضاء هيئة  بين  والتفاعل  العلمي  النقاش  يكفل فرص  متزامنة مما  التدريس كانت  يتيح بعض طرق  كما  لتدريس 

كانت مسبقة  الوسائل  للطالب وبعض  الشخصية  االحتياجات  التعليمية حسب  المواد  من بعض  واالستزادة  االستفسار  للطالب 

التجهيز ليتم تشغيلها بواسطة الطالب فى اوقات مختلفة مما يسهل على الطالب إعادة تشغيلها وتعظيم االستفادة منها. فى كلتا  

اعتما تم  )الطريقتين  بواسطة  الطالب ألسماهم  تسجيل  )Google formsد  لمتابعة Microsoft team( ومنصات  ( كوسيلة 

 ( Google formsنموذج لتسجيل حضور الطالب على نماذج  8/2/2/4الحضور. )مرفق رقم 

كوسائل للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس فى بعض األحيان الستقبال   What’s app& (Telegramتم اعتماد مجموعات )  .5

نماذج للتواصل بين الطالب   8/2/2/5االستفسارات واإلعالم بالمواعيد المختلفة للمحاضرات والفاعليات التعليمية ) مرفق رقم  

 وأعضاء هيئة التدريس عبر برنامج التليجرام(

التعليم والطالب فى اجتماعه مع السادة رؤساء األقسام وأعضاء وحدة بالنسبة لالمتحانات فقد قرر السيد وكي .6 الكلية لشؤون  ل 

( بأن تكون االمتحانات فى صورة إلكترونية تشمل اسئلة اختيارات من متعدد تتناسب مع الوزن 2/5/2020التعليم الطبي بتاريخ )

ختبارات تجريبية واختبارات تكوينية على نفس النمط  النسبي للمقررات وعدد الساعات المعتمدة لكل موضوع على أن يسبقها ا

رقم   باستخدام   8/2/2/6)مرفق  أسماؤهم  بتسجيل  الطالب  قام   ) والطالب  التعليم  لشؤون  الكلية  وكيل  اجتماع  محضر  نص 

(Google formsمع تسجيل الرقم القومي وتم تحديد عدد االسئلة وربطه بمدد زمنيه لإلجابة ال تسمح للطالب بالغش )  -  بما ال

. يبدا االمتحان دائما بالتذكير بالقواعد واالصول الجامعية التى -يقلل من فرص الطالب فى االجابة بقدر درجة صعوبة السؤال

تؤكد على النزاهة كحجر اساس فى العملية التعليمية كما استخدمت الكلية نماذج متعددة من االمتحانات يشتمل كل نموذج على 

لى مجموعات مختلفة من الطالب كوسيله لمنع الغش. تم الغاء درجات االمتحان واعتماد طريقة النجاح او  اسئلة مختلفة توزع ع

 الرسوب على االمتحان مع اعادة توزيعها على االنشطة المختلفة بشكل يخفف العبء النفسي عن الطالب. 

ات المحملة مسبقا بشكل يحقق عدالة التصحيح وال يتم تصحيح االمتحانات بطريقة الكترونيه اوتوماتيكية عن طريق نماذج االجاب .7

 يحتاج الى تظلمات من الطالب لغياب العنصر البشرى القابل للخطء. 

كفائة   .8 لضمان  وذلك  االجنبية  الزماالت  لبعض  المطبقة  االلكترونيه  االمتحانات  منصات  من  لالستفادة  مستقبال  الكلية  تطمح 

 االمتحانات االلكترونيه 



 

101 
 

 ماذج اجابات الطالب وكذلك درجاتهم بشكل الكترونى الستدعائها عند الحاجة.يتم االحتفاظ بن   .9

تم عمل جلسات عصف ذهنى عن مدى مالئمة أساليب التعليم والتقويم عن بعد وتم تحليل النتائج والمخرجات لالستفادة بها فى   .10

نماذج    -نماذج لالمتحانات التجريبية التي استخدمت  8/2/2/7تطوير خطة واستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم بالكلية. )مرفق رقم  

 لجلسات العصف الذهنى للطالب (

 

 برامج التدريب للطالب موصفة وفقا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمى ويتوافر لتنفيذها االليات والموارد االزمة.    8/3

 لنواتج التعليم المستهدفة:تصمم المؤسسة وتوصف برامج التدريب وفقا  8/3/1

المتعلق بمعمل   الميداني  التدريب  العامة و  الصحة  الذي يقوم به قسم  الميداني  التدريب  الميداني تشمل نظام  للتدريب  بالكلية خطة  يوجد 

المتعلق بأطباء االمتياز )مرفق رقم   الميداني  التدريبية  1-1-3-8المحاكاة والتدريب  الطب  -الخطة  الكلية  جامعة االز  -كلية  هر ومجلس 

 العتماد خطة التدريب الميدانى( 

 قسم الصحة العامة  -برنامج التدريب الميداني .1

يوجد وصف ألنشطة التدريب الميداني ضمن توصيف مقرر الصحة العامة وطب المجتمع للفرقة الرابعة كما تم موافقة  ♦

لجامعية باإلجازة الصيفية. ويقوم قسم الصحة  مجلس الكلية على إضافة برنامج للتدريب الميداني للطالب بالمستشفيات ا

العامة وطب المجتمع بعمل تدريب ميداني لطالب الفرقة الرابعة وذلك فى مراكز الرعاية الصحية األولية والصحة  

 المدرسية.  

حميات   ♦ مستشفى  )مثل  الخاصة  الطبيعة  ذات  المستشفيات  لبعض  الطالب  بها  يقوم  زيارات  الميداني  التدريب  يشمل 

باسية او مستشفى الصدر( وكذلك بعض المنشئات ذات الطابع الصناعي والهندسي مثل محطات المياه او مصانع  الع

 الزجاج وكذلك بعض مؤسسات الرعاية االولية. 

 تعقد الزيارات وفقا لجدول مسبق باالتفاق مع الجهات المضيفة وذلك لتعظيم االستفادة من الزيارة.  ♦

انشطة تعليمية )الشرح وااليضاح( وانشطة تفاعلية )النقاش المفتوح والمشاهدة عن قرب( بالتنسيق  اليات الزيارة تشمل   ♦

 بين المشرفين على الزيارة من اعضاء هيئة التدريس وممثلي الجهة المضيفة

قترحات  يتم عقد استبيانات عن الزيارة للطالب وللجهة المضيفة للتعرف على اوجه التميز والقصور والعقبات واهم الم ♦

 نماذج الستبيانات الطالب عن الزيارات الميدانية( 8/3/1/2لتطوير خطة التدريب الميداني ) مرفق رقم 

يتم تقييم الطالب بناءا على حضور فاعليات التدريب باإلضافة الى انشطة المشاركة الفعالة )مثل بعض االبحاث او   ♦

الزيارة(. ) مرفق ر او موضوع  المتعلقة بجهة  بعد زيارة مصنع   3/1/3/ 8قم  المناقشات  الطالب  احد  لبحث  نموذج 

 الزجاج ومستشفى حميات العباسية ومركز صحى حضرى الدراسة(

 4-1-3-8يتم توزيع الدرجات بناءا على العناصر السابقة وتضاف الدرجات الى اعمال السنة والنتيجة النهائية )مرفق   ♦

 نموذج لدرجات الطالب بعد الزيارة (.

لي والخارجي مخرجات تعليمية مستهدفة مثل إكساب الطالب مهارات عملية وتقنية والعمل بروح الفريق  للتدريب الداخ ♦

ومهارات االتصال الفعال واالطالع عن قرب على النظام الصحي القائم وبعض االمراض المتوطنة والمنتشرة وطرق  

 لمجتمع( برنامج التدريب الميداني لقسم طب ا 8/3/1/5التعامل معها. )مرفق رقم 

 برنامج التدريب الميداني بمعمل المحاكاة: .2

التى تحتاجها جميع االقسام االكاديمية واالكلينيكية فى عملية   ♦ النماذج والمانيكانات  المعمل مجموعة متميزة من  ضم 

ى مرحلة  التعليم باإلضافة الى النماذج المستخدمة فى التدريب على بعض المهارات االكلينيكية المختلفة سواء على مستو
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فيديو عن بعض انشطة الطالب فى معمل   8/3/1/6طالب البكالوريوس او لتدريب طالب الدراسات العليا. )مرفق رقم 

 المحاكاة(. 

♦  

 برنامج تدريب أطباء االمتياز - 3

الطبية األولية يتفق البرنامج مع مستهدفات البرنامج القومي لتدريب أطباء االمتياز في اعداد طبيب كفئ يمارس الرعاية   ♦

ويتعامل مع المواقف الحرجة وال الحاالت الطارئة متسلحا بالمعارف الطبية األساسية وبخطة توجيهيه واضحة وبرؤية 

 كتيب تدريب أطباء االمتياز( 7-1-3- 8سليمة ومتكاملة وامنة )مرفق 

المختلفة داخل العيادات وفى المرور تعتمد الخطة على التدرج في اكتساب المعارف والمهارات من خالل األقسام الطبية   ♦

الداخلي لألقسام وكذلك في اقسام الطوارئ بدا من المشاهدة ثم العمل تحت اشراف أعضاء هيئة التدريس ثم الممارسة 

المستقلة يتخلل ذلك دورات تعليمية في مختلف التخصصات ويتبعه بعض صور التقويم العملي والنظري فى صورة  

نموذج تقييم قسم طب االطفال للنواب( )مرفق  8 -1- 3-8داء والتفاعل بنسب مئويه. ) مرفق تقارير عن الحضور واال

 مصفوفة توافق نواتج التعليم المستهدفة فى نظام الجدارات مع اهداف الخطة التدريبية( 8-3-1-9

 تتبع المؤسسة آليات محددة وواضحة لتنفيذ هذه البرامج واإلشراف عليها    8/3/2

ة لتنفيذ وتقييم التدريب الميداني تشمل التقارير التي يعدها المشرفين على برنامج الزيارة من أعضاء هيئة التدريس ونماذج تم وضع آلي 

حضور الطالب ونماذج من األنشطة الطالبية التي تمت اثناء الزيارات مثل كتابة بحث او عمل ملصق علمي عن الجوانب العلمية المتعلقة 

نماذج من درجات الطالب للزيارات الميدانية،   8/3/2/2نماذج حضور الطالب للزيارة، مرفق رقم    8/3/2/1فق رقم  بأماكن الزيارات )مر

 نموذج لتقارير قسم الصحة العامة وصحة المجتمع عن زيارة لمستشفى حميات العباسية(  8/3/2/3مرفق رقم 

 فيه وتحد نوعية مشاركتها  توفر المؤسسة الموارد الالزمة للتدريب والجهات المشاركة   8/3/3

تتنوع جهات التدريب الميداني للطالب ما بين زيارات ميدانيه للمراكز الصحية األولية والحضرية ومستشفيات الحميات والمصانع لالطالع  

لتدريس فى الخدمات على تطبيق الطب الوقائي والمستشفيات الجامعية .كما يشارك الطالب فى القوافل التى تنظمها الكلية مساعدين أعضاء ا 

المشاركة  تنمية  إلى  باإلضافة  المجتمع  فى  الشائعة  باألمراض  واإللمام  المرضى  مع  التعامل  خبرة  اكتساب  فى  يساعدهم  مما  المقدمة  

رقم   )مرفق   . الطالب  لدى  الزيارات   8/3/3/1المجتمعية  لتنظيم  العباسية  حميات  مستشفى  مع  التعاون  بروتكول  خطابات  من  نموذج 

 بروتوكوالت التعاون مع بعض المعاهد والمستشفيات التعليمية(  2-3-3-8مرفق رقم  -انيةالميد

يشرف على تنفيذ البرنامج أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة العامة من خالل جدول معلن لكل مجموعة. باإلضافة إلى مشرفين من أماكن 

 الزيارات المختلفة  

نفيذ التدريب الميداني للطالب حيث تتواصل مع إدارات أماكن التدريب للحصول على الموافقات تعمل الكلية على توفير كل الطرق لدعم ت

 وتوفر وسيلة االنتقال وإشراف أعضاء هيئة التدريس.

تتعاون الكلية في إطار جاد ورسمي مع أماكن التدريب حيث ترسل ألماكن التدريب الجداول المعلنة وأهداف البرنامج وطبيعة اإلشراف 

 ق التقييم وطر

 تقويم اداء الطالب فى التدريب يتم باساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعليم المستهدفة   8/4

تستخدم المؤسسة أساليب وأدوات متنوعة لتقويم أداء الطالب فى التدريب تحقق نواتج التعلم )مثل ملفات إنجاز الطالب وتقييم   8/4/1

 ب عن الطالب وغيرها(المشرف للطالب وتقارير جهات التدري

تستخدم المؤسسة أساليب وأدوات متنوعة لتقويم أداء الطالب فى التدريب وتحقق نواتج التعلم حيث يقوم عضو هيئة التدريس المشرف   

المواعيد على التدريب بكتابة تقرير مفصل عن التدريب يشمل مصفوفة اإلرتباط بمخرجات التعلم المستهدفة ونسبة الحضور وجدية االلتزام ب
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المقررة ومدى التزام مراكز التدريب ببرتوكول التعاون مع الكلية. كما يشمل التقويم أيضا تنفيذ الطالب لملصقات علمية أو مجموعات 

لى  نقاش صغيرة بعد الزيارة لمناقشة الجوانب العلمية والتقنية المستفادة من الزيارة وطرق االستفادة منها. تمنح الدرجات للطالب بناءا ع

هذه األنشطة مجتمعه مما يساعد على تحقيق اقصى استفادة من برنامج الزيارة كما ينعكس على قدرات الطالب للعمل في فريق والقدرة 

 8/4/1/1على التعبير عن األفكار واالطالع على بعض الجوانب العملية للممارسات الطبية في مرحلة مبكرة من التعليم الجامعي. )مرفق 

 لمي للطالب بعد زيارة لمستشفى حميات العباسية ومركز صحى حضرى الدراسة( نموذج لبحث ع

الداخلى يتم بواسطة االقسام المختصة . ) مرفق   التقويم  للنواب(    8  -1-3-8بالنسبة الطباء االمتياز فان  نموذج تقييم قسم طب االطفال 

بهم ادلة ووثائق الحضور وااللتزام بمقتضيات البرنامج التدريبى وكشف وبالنسبة للجهات الخارجية، يقدم اطباء االمتياز فى نهاية فترة تدري

 نموذج تقييم الجهات الخارجية الطباء االلتزام(  2 -1-4-8بالدورات التى حضرها ومجمل تقرير الجهة الخارجية عن االداء . ) مرفق 

 لنتائج في تطوير آلية التدريب وأدواته وموارده. قياس فاعلية التدريب يتم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية، وتستخدم ا   8/5

تستخدم المؤسسة مجموعه من األدوات والمؤشرات الموضوعية لقياس فاعلية التدريب الميدانى للطالب وتستفيد من النتائج فى   8/5/1

 اإلستفادة من نتائج تحليلها( التطوير )مثل استقصاء رأى الطالب والمشرفين وجهات التدريب وفق مؤشرات محدده وأوجه 

يتم تقييم التدريب من خالل المشرف على البرنامج وأطراف الزيارة الخارجية والطالب. يتم عمل استقصاء لرأى الطالب في البرنامج 

سين عملية التدريب  والية التنفيذ واألطراف المشرفة من الخارج لعمل التعديالت المقترحة. ويتم االستفادة من نتائج تقييم التدريب في تح

أشار الطالب الى مشكلة االزدحام   2019/2020الميداني للطالب مثال بناء على استقصاء اراء الطالب في التدريب الميداني للعام الدراسي  

 20كثافة لتكون  أثناء الزيارة واثناء النشاطات التي تتم فيها وبناءا عليه صدر قرار العميد بتقسيم الطالب لمجموعات صغيرة لحل مشكلة ال

طالب وإضافة عدد أكبر من المشرفين لزيادة التواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس توفير عدد أكبر من االتوبيسات    40طالبا بدال من  

- 5-8رفق  قرار سيادة عميد الكلية بتوفير وسائل نقل للطالب الماكن التدريب الميدانى ، م 8/5/1/1الخاصة بالكلية لنقل الطالب. )مرفق  

 قرار مجلس قسم طب المجتمع بوقف الزيارات لمصنع الزجاج بناءا على اراء الطالب ومشرفى الزيارة( 1-2

 الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها.  8/6 

 تنوع المؤسسه من طرق تقويم الطالب:    8/6/1

لتقويم الطالب مثل االختبارات النظرية المختلفة، والعملية/االكلينيكية، المحطات المتعددة واالختبارات الشفوية ومرفق توجد أساليب متنوعة  

نماذج من االمتحانات( . كما يتم استخدام التقويم التكوينى فى تحديد   1/ 8/6/1نماذج من االمتحانات المتبعة فى كل أقسام الكلية. )مرفق  

 وم لجان تقييم االمتحانات على مستوى األقسام بتطوير أساليب التقويم بما يساير األساليب الحديثة.مستوى الطالب. وتق

يتم تقويم الطالب في التدريب عن طريق االستبيان التدريبي، التقييم االسبوعي وامتحانات أعمال السنة في نهاية التدريب يحاكي امتحان 

نظام التصحيح اإللكتروني في امتحانات البرنامج التكاملي إلى جانب التدريس بطريقة التعليم عن  النهائي من حيث تنوع االسئلة وتم تطبيق  

 بعد منذ بدأت جائحة فيروس كرونا المستجد. 

 وتوزيع درجاته على باقي أجزاء امتحان المادة بسبب جائحة كرونا.  2020 -2019تم إلغاء االمتحان الشفوي لطالب الفرقة الثالثة لعام 

مع إتخاذ االجراءات االحترازية لمنع   2020إجراء امتحانات المرحلة النهائية المؤجلة )رابعة و خامسة و سادسة(  فى شهر يوليو   تم  

انتشار فيرس كرونا المستجد  حيث روعي ترك مسافة بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه، وتطهير القاعات بالمطهرات 

كل فترة امتحانية،  كما تم عقد االمتحانات في قاعات واسعة جيدة التهوية واإلضاءة، كما روعي وضع عالمات  المخصصة لذلك في نهاية  

والساللم   القاعات  مداخل  في  التزاحم  عدم  ومراعاة  الحركة،  لتنظيم  االمتحانات  عقد  لجان  لمقار  إلرشادهم  للطالب؛  واضحة  إرشادية 

رة؛ لالطمئنان على الطالب، والمراقبين، وأعضاء هيئة التدريس. ، وقد تم عقد االمتحانات  والطرقات، وكذلك تم توفير أجهزة قياس حرا

ه تم الشفوية و العملية واإلكلينيكية  عقب انتهاء االمتحانات التحريرية مع مراعاة اللتزام اإلجراءات االحترازية السابق ذكرها. علما بأن



 

104 
 

صورة للطالب اثناء االمتحان مع مراعاة التباعد المجتمعى و    2-1-6- 8كاملي  ) مرفق  الغاء االمتحانات الشفوية في برنامج الطب الت

 تنظيم قاعات االمتحان( 

 

 تتبع المؤسسة اليات محددة للتأكد من مدى توافق وربط االمتحانات بمخرجات التعلم المستهدفة وتوازن توزيع الدرجات عليها:    8/6/2

التأكد من تنفيذ المقررات   تعتمد المؤسسة على  طريقة الوزن النسبي ألسئلة االمتحانات وتوزيع الدرجات عليها بشكل يتفق مع محتوى 

ت الدراسية وعدد ساعات التدريس. تقوم وحدة القياس والتقويم بمتابعة الورقة االمتحانية للتأكد من مدى موافقتها للوزن النسبي للموضوعا

متحان وتوزيع الدرجات قبل االمتحان. تهدف هذه السياسة الى التحقق من ان االمتحانات  المختلفة من حيث نوعية وعدد األسئلة ووقت اال

)مرفق    المختلفة  للمقررات  التعليمية  المستهدفات  وطرق   8/6/2تخدم  ألسئلة  النسبي  الوزن  توافق  عن  والتقويم  القياس  وحدة  تقرير 

 االمتحانات مع نواتج التعليم المستهدفة( .

 

 سريتها وتوزيعها بما يضمن بكفاءة وعدالة واإلمتحانات يؤمن وضعها ونسخها م الطالب تدار عملية تقوي  8/7

 وغيرها. تضع المؤسسة دليل إدارة االمتحانات الذي ينظم إجراءات االمتحانات ونظم عمل الكنتروالت    8/7/1

ت ولجان المراقبة والتصحيح وتوضيح طريقة عمل الكنتروالت.  دليل إدارة االمتحانات لتنظيم عمل لجان وضع االمتحاناقامت الكلية بوضع  

 تم اإلعالن عن هذا الدليل على موقع الكلية وتوجد منه نسخ ورقية في األقسام المختلفة والكنتروالت. 

الطالب وأنه ال يوجد مصالح  يقر السادة أعضاء هيئة التدريس المختصين بوضع االمتحانات بعدم وجود أقارب لهم بين  اكد الدليل على ان  

قا  لهم من االمتحان. يقوم السيد منسق الموديول بتجميع األسئلة من السادة أعضاء هيئة التدريس والذين تم إعالمهم بطريقة وضع األسئلة وف

لتوجه إلى وحدة القياس والتقويم  ويقوم السيد المنسق بالمعايير الجودة ومن ثم يتم مراجعة هذه األسئلة واختيار األسئلة النهائية لالمتحان،  

بالكلية حيث يقوم السيد رئيس الوحدة بتكليف أحد األعضاء من من  ليس لهم  أقارب بين الطالب وال أي مصلحة من االمتحان بمراجعة  

لالجابة وبعد االنتهاء من    األسئلة و مراجعة موافقتها لمعايير الجودة المتفق عليها والوزن النسبى لالسئلة ودرجاتها ووزنها والوقت المتاح

بسرية   والعضو  المنسق  بين  يتم عمل محضر  لالمتحان  النهائية  االمتحان الصورة  تامة عن سرية  أنهم مسؤولين مسؤولية  و  االمتحان 

مختلفة وفى  كلية الطب جامعة االزهر(. تتوفر نسخة من دليل االمتحانات باألقسام ال  -دليل إدارة االمتحانات  8/7/1/1وتأمينه. ( مرفق  

 رابط موقع الكلية لالطالع على الدليل( 8/7/1/2موقع الكلية لسهولة الوصول اليها )مرفق 

يتم إعداد جدول االمتحان بصورة مبدئية وتعلق للطالب في لوحة اإلعالنات بالكلية ولمده أسبوع إلبداء مالحظاتهم وإبالغ السيد وكيل  

تعديل الجدول وتلبية رغبات الطالب فى الحدود الممكنة ثم يتم اعالن الجدول بالصورة النهائية بعد الكلية لشؤون التعليم والطالب بها ويتم  

نموذج خطاب   8/7/1/3وفى لوحة اإلعالنات بالكلية. ) مرفق  اعتماده من مجلس الكلية وتعلن جداول االختبارات بالموقع إلكتروني للكلية  

نموذج لجداول االمتحانات بالكلية قبل وبعد التعديل بناءا على    4-1-7-8د االمتحانات، مرفق  الطالب الى السيد وكيل الكلية لتعديل موع

 اقتراحات الطالب(.

 تتبع المؤسسة اجراءات الدارة االمتحانات بكفاءة وعدالة   8/7/2

خطة توزيع الطالب على القاعات يتم عمل اجتماع بين وكيل الكلية ورؤساء الكنتروالت لمناقشة أعمال الكنترول وتوزيع لجان السير و

ان  وتنبيه الطالب على قراءة القواعد العامة المكتوبة على غالف كراسة اإلجابة وإعالم رؤساء اللجان بالقواعد العامة لالختبار وتشكيل لج

حان والذي يقوم بتصوير قبل الكنترول وتسليمها للفريق المسؤول عن االمتالمراقبين . يتم إعداد غالف لمظاريف اوراق االمتحان من  

 األسئلة ويوقع على كل مظروف للتأمين ثم يسلم الى الكنترول المختص في الوقت المحدد. 

يقوم أعضاء الكنترول بإعالن كشوف أسماء الطالب داخل وخارج تجهيز كراسة اإلجابة من قبل أعضاء الكنترول ويتم تأمينها باألختام.  يتم  

في حالة عدم وجود اسم الطالب بكشف الحضور الخاص باالمتحان األدوار بإرشاد الطالب إلى أماكنهم.  قاعات االمتحان ويقوم رؤساء  

 ويتم توجيهه إلى السيد وكيل الكلية لشؤون التعليم الطالب.أو عدم وجود الكارنيه الجامعي، يمنع الطالب من دخول قاعة االمتحان 
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ات اإلجابة الزائدة وحصر إعداد الحاضرين والغائبين داخل قاعة االمتحانات ومراجعات  تقوم لجان السير بجمع أوراق االمتحانات وكراس

نموذج كشف غياب و حضور الطالب فى   1-2-7-8كشوفات التوقيع بالحضور واالنصراف وكذلك محاضر الغش والغياب. )مرفق  

 لجنة امتحانيه( 

االمتحانات و اوراق  بتسليم  االمتحانات  لجنة  المسؤول عن  بالحضور يقوم  التوقيع  معها كشف  المخصص مرفق  الكنترول  إلى  اإلجابة 

 واالنصراف وباقي األوراق المتعلقة باللجنة. 

 

 تنظم المؤسسة عمل الكنتروالت مما يضمن تأمين االمتحانات وضمان سريتها عند نسخها وتوزيعها.   8/7/3

بعد اختيارهم   -وكيل الكلية لشؤون التعليم الطالب والسادة رؤساء الكنترول  يتم عقد اجتماع بالكلية برئاسة السيد عميد الكلية والسيد   -

قرار تكليف السادة رؤساء    8/7/3/1لمناقشة أعمال الكنترول وتنفيذها بعدالة )مرفق رقم    - وتكليفهم باختيار باقي أعضاء الكنترول  

 الكنتروالت من السيد عميد الكلية(.

 2-3-7-8حيث قوة وصالبة االبواب والشبابيك وتوفر طفايات الحريق قبل مدخل الكنترول )مرفق     تضمن الكلية تامين الكنترول من  -

 صورة لمدخل الكنترول(.

 تقوم لجنة الكنترول بعمل رقم سري لألوراق ثم تسليمها إلى اللجنة المختصة بالتصحيح من السادة األساتذة أعضاء هيئة التدريس. -

ثم  يتم تسليم األوراق للكونترول وعمل محضر تسليم وتسلم األوراق بعد التأكد من أن عدد الكراسات صحيح  بعد االنتهاء من التصحيح    -

يقوم الكنترول بعمل استرجاع الرقم السري ثم الرصد اإللكتروني واليدوي لنتيجة الطالب وعمل نسخة الكترونيه ويدويه واعتمادها من 

شؤون التعليم الطالب ويتم االحتفاظ بهذه النسخة لسهوله االسترجاع و االستدعاء كما يتم رفعها  السيد عميد الكلية والسيد وكيل الكلية ل

النتائج معتمدة من السيد عميد الكلية   3-3-7-8على الموقع الرسمي للكلية للتيسير على الطلبة في معرفة نتائجهم. )مرفق   نموذج من 

 والسيد وكيل الكلية(.

 نترول لحفظ ابحاث الطالبيتم تخصيص مكان داخل الك -

 الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة و قابلة لالستدعاء   آليات تقويم الطالب تتضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد 8/8

اونة  توفر المؤسسة آليات محددة للتأكد من عدالة نظام االمتحانات )مثل عدم تعارض المصالح مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المع  8/8/1

 وعدالة التصحيح ودقة رصد الدرجات واإلجابات النموذجية والتدقيق والمراجعة وغيرها(.

 تتبع الكلية عدة اليات لضمان عدالة االمتحانات: 

يقر األساتذة المشاركين في وضع االمتحان بأنه ال توجد لهم أبناء وال أقارب من الدرجة األولى ضمن صفوف الطالب،   قبل االمتحان

ألعضاء هيئة التدريس يلتزمون بها عند وضع األسئلة ويتم تحديد الدرجات على كل سؤال وتقسيمها على أجزاء وتوجد تعليمات واضحة  

نموذج العتذار احد عضاء هيئة التدريس عن العمل فى    1-8-8عند تصحيح الورقة االمتحانية. ) مرفق    السؤال وكذلك مراعاة هذه البنود

 كنترول الفرقة الثالثة لوجود ابنه فى نفس الفرقة(

في الوقت   قبل بدء الجنة ويتم تواجد المراقب داخل اللجنة: يتم توفير أوراق األسئلة واإلجابة فى اللجان بوقت كاف  اثناء سير االمتحان

المحدد، مع منع دخول اية اوراق لها عالقة بالمقرر التعليمى داخل اللجنة، واغالق الجواالت لمنع الغش وتوفير جو مناسب داخل اللجنة.  

 يتم توصية المراقبين بتفهم نفسيات الطالب و استدعاء وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب عند الحاجة. 

الرقم السري لكراسات اإلجابة ويوجد داخل تشكيل الكنترول لجان مراجعة لدرجة الطالب بعد التصحيح والتعامل  يتم استخدام    بعد االمتحان

 دليل االمتحانات(   8/7/1/1مع محاضر الغش ان وجدت. )مرفق 

  

 لالستدعاء عند الحاجة تطبق المؤسسة آليات فعاله في توثيق نتائج االمتحانات بما يتيح االحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة  8/8/2
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يقوم الكنترول بعمل استرجاع للرقم السري ثم الرصد اإللكتروني واليدوي لنتيجة الطالب وعمل نسخ الكترونيه ويدويه واعتمادها من 

يتم رفعها    السيد عميد الكلية والسيد وكيل الكلية لشؤون التعليم الطالب ويتم االحتفاظ بهذه النسخة لسهوله االسترجاع واالستدعاء كما

النتائج معتمدة من السيد عميد الكلية   3-3-7-8على الموقع الرسمي للكلية للتيسير على الطلبة في معرفة نتائجهم. )مرفق   نموذج من 

 والسيد وكيل الكلية(

 

 التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم  8/9

االمتحانات  8/9/1 بنتائج  الطالب  المؤسسة  لدعم    تعلم  معهم  المناسبة وتناقشها  الوسائل والتوقيتات  )التكويني والجمعي( عبر  المختلفة 

 تعلمهم 

المناسبة مثل لوحات االعالنات   التوقيتات والوسائل  المختلفة )التكويني والجمعي( ويراعى  االمتحانات  الطالب بتوقيتات  المؤسسة  تعلم 

(   وكذلك نتائج  Group leadersتليجرام عن طريق منسقى المجموعات من الطلبة (باالقسام او مواقع التواصل االجتماعى او جروب ال

هذه االمتحانات ويتم مناقشتها معهم قبل االمتحانات النهائية لمساعدتهم فى الوقوف على نقاط الضعف لديهم. يتم عمل استبيان في نهاية 

فى االمتحان حيث تم تفعيل التغذية الراجعة للطالب حول نتائج التقويم    االمتحان كآلية من اليات التغذية الراجعة من الطالب عن أدائهم

لتحسين المستوى. تم االستفادة منها فى تطوير البرامج والمقررات واستراتيجيات التعليم مثل إعطاء أولوية أكبر لساعات العملي وتقسيم  

فى بالفعل  قد طبق  امتحانات وهذا  العملي ألعداد أصغر وتعميم  الطلبة    مجموعات  بتقسيم  الخاصة  الجراحات  الخاصة و  الباطنة  أقسام 

 نموذج من االمتحان التكويني( . 1-1-9-8وينفذ ذلك فى الفرقتين الخامسة والسادسة )مرفق   100-90بدل من   22-20الحاضرين من 

 التدريس والتعلم والتقويم نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجية  8/10

 تقوم المؤسسة بتحليل نتائج امتحانات الطالب على المستويات المختلفة . 8/10/1   

تقوم الكلية برصد ومتابعة درجات الطالب خالل المراحل الدراسية المختلفة والنظر فيها بعين التدقيق لمالحظة التفاوت او أوجه القصور 

تحليل أسبابها واالستفادة منها في عمل التغذية الراجعة للطالب ووحدة جودة التعليم ووحدة التعليم الطبي او التميز في مختلف المقررات و 

 نموذج من تحليل نتيجة الفرقة السادسة كمثال والتقرير المنبثق( 8/10/1/1ووحدة القياس والتقويم )مرفق رقم 

للمستويات المختلفة للمرحلة الجامعية األولى )لعدد من األعوام مساو البرنامج  تعد المؤسسة إحصائيات عن تطور نسب النجاح    8/10/2

 التعليمي( وتعد تقريرا عاما عن نتائج االمتحانات وتعرضه على المجالس المعنية. 

طالب في السنوات  تقوم الكلية من خالل وحدة الجودة بعمل احصائيات عن تطور نسب النجاح للمفرق الدراسية المختلفة و مقارنة نتائج ال

ليتم  التقويم والتدريس  التفاوت لعمل خطة لالستدراك على طرق  النتائج وتحليل سبب  التفاوت بين  المتوالية يتم مالحظة مدى  الدراسية 

- 2019-2018-2017نموذج من تحليل نتائج االعوام الدراسية    8/10/2/1عرضها على مجلس الكلية واعالم االقسام بنتائجها )مرفق رقم  

 للفرق الدراسية المختلفة والتقرير المنبثق (.   2020-2021

   

 تحدد المؤسسة أوجه االستفادة من نتائج االمتحانات في تطوير البرامج والمقررات الدراسية واستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم   8/10/3 

عن طريق المعادالت االحصائية ويتم االستفادة  ختلف الفرق الدراسية  تقوم وحدة القياس والتقويم بالكليه بتحليل نتائج امتحانات الطالب فى م

إلغائه أو توزيع  في تحديد  نتائج هذا التحليل  من   درجة صعوبة االمتحان حيث يتم تحديد السؤال الصعب على معظم الطالب بحيث يتم 

مقرر او خارجه. ويستفاد كذلك تحديث المقررات الدراسية  درجاته على باقي األسئلة. وكذلك تحديد ما إذا كان االمتحان داخل المنهج ال

 Normalالتعديل والتحديث فى موديول      8/10/3/1بما يعود على الطالب بأقصى استفادة ممكنة. )مرفق  وتطوير استراتيجيات تدريسها  

human body   ( ) نموذج من خطة    2-3-10-8مرفق  بناءا على مالحظات السادة اعضاء هيئة التدريس والطالب ونتائج االمتحانات

 التحسين بالتقرير السنوى لبعض االقسام بناءا على نتائج االمتحانات واراء الطالب  مدرجة فى التقرير السنوى(
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 الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة وتوجد آليات لمراقبة تطبيقها قواعد التعامل مع تظلمات  8/11

 مل مع تظلمات الطالب من نتائج اإلمتحانات وتعلنها وتتابع تطبيقها تضع المؤسسة قواعد للتعا 8/11/1

-11-8تضع المؤسسة قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات وتعلنها على موقع الكلية وفى شؤون الطالب )مرفق  

الي مكتب شؤون تيجة حيث يقوم الطالب بتقديم التظلم  يوما من ظهور الن  ١٥مسار تظلمات الطالب(  يبدأ تلقي التظلمات في خالل    1-1

ثم يقوم الكنترول بإعادة رصد  ويتم تحرير إذن دفع بالرسوم المقررة ويتوجه الطالب لسداد الرسوم فى خزانة الكلية  بفرقته  الطالب الخاص  

 المقرر الدراسى الالحق. ايام قبل بدء  7الى  4درجات الطالب ثم اعالمه بنتيجة التظلم فى مدة تتراوح بين 

 الطالب.( نموذج من تظلمات   2-1-11-8)مرفق 

 

 جدول مرفقات معيار التدريس والتعلم 

  .1 8/1/1/1مرفق  NARS 2017المعايير األكاديمية المرجعيه 

  .2 8/1/1/2مرفق  جامعه األزهر -كليه الطب  -استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم 

  .3 8/1/1/3مرفق  بإعتماد إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم قرار مجلس الكليه 

  .4 8/1/1/4مرفق  برنامج بكالوريوس الطب والجراحة للتعليم التكاملى

  .5 8/1/1/5مرفق  رابط موقع الكلية لالطالع على  استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم

بتحديث استراتيجية التدريس والتعلم صورة من خطابات مجلس الكلية لالقسام لالعالم 

 والتقويم 

  .6 8/1/1/6مرفق 

  .7 8/1/1/7مرفق  نماذج من توصيف برنامج البكالوريوس لالقسام المختلفه متضمنا طرق التدريس والتقويم  

 -نماذج من ورش العمل ألعضاء هيئة التدريس على تطبيق طرق التدريس المختلفة

 المعرفة المصرى بنك  -السبورة الذكية

  .8 8/1/1/8مرفق 

  .9 8/1/1/9مرفق  نماذج من استطالع رأى الطالب وأعضاء هيئة التدريس في استراتيجية التدريس والتعلم

نماذج من المقرارات المختلفة مشتملة على إعادة توزيع وصياغة نواتج التعليم المستهدفة 

 لتغطية نواتج التعليم القائم على الجدارات 

  .10 8/1/1/10مرفق 

  .11 8/1/1/11مرفق  مرحلة االجازة العالية -الالئحة الداخلية لكلية الطب جامعة االزهر 

نماذج من مقررات التعليم التكاملى المختلفة تشتمل على امثلة من طرق ووسائل التدريس  

 التي تعزز الفهم والتكامل والربط بين الموضوعات و تشجع على التعلم الذاتي 

  .12 8/1/1/12مرفق 

  .13 8/1/1/13مرفق  رابط موقع الكلية لإلطالع على استراتيجيات التعلم للطالب

  .14 8/1/1/14مرفق  2021-2020اسبوع االرشاد االكاديمى 

  .15  8/1/2/1مرفق  CDمقرر العملى الخاص ببعض االقسام 

  .16 8/1/2/2مرفق  نماذج من دورات اإلنعاش القلبى والرئوى للطالب بمعمل المحاكاة

  .17  8/2/1/1مرفق  نماذج من مقررارات األقسام والموديوالت التعليمية

  .18 8/2/1/2مرفق  نماذج من تقارير المقررارات السنوية لالقسام والموديوالت 
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  .19  8/2/1/3مرفق  نماذج من االمتحانات التكوينية والنهائية للطالب

  .20 8/2/1/4مرفق  لبعض المقررارات والموديوالت التعليمية  blue printنماذج من 

  .21  8/2/1/5مرفق  تقرير عن مكتبة كلية الطب جامعة األزهر 

  .22  8/2/1/6مرفق  نموذج انشطة معمل الحاسب االلى

  .23 8/2/1/7مرفق رقم  تقرير معمل المحاكاه 

  .24 8/2/1/8مرفق  لتفعيل بنك المعرفة المصرى ومنصة Elsevierنماذج من جلسات الطالب مع مكتب 

جامعة االزهر مع األطراف المجتمعية المختلفة ونقابة  -نموذج لقاء منتدى التوظيف

 األطباء 

  .25 8/2/1/9مرفق 

  .26 8/2/2/1مرفق  جدول حضور الطالب فى وقت الكورونا 

  .27 8/2/2/2مرفق  قرار السيد رئيس الجامعة باعتماد طريقة التعليم الهجين

  .28  8/2/2/3مرفق  (   CDنموذج للمحاضرات المرفوعة اون الين فيديو  

  .29  8/2/2/4مرفق  Google formsنموذج لتسجيل حضور الطالب على نماذج 

  .30  8/2/2/5مرفق  نماذج للتواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس عبر برنامج التليجرام

  .31 8/2/2/6مرفق  التعليم والطالبنص محضر اجتماع وكيل الكلية لشؤون 

  .32 8/2/2/7مرفق  نماذج لجلسات العصف الذهنى للطالب -نماذج االمتحانات التجريبيه التى استخدمت

  .33 8/3/1/1مرفق  الخطة التدريبية واعتماد مجلس الكلية كلية الطب جامعة االزهر

  .34  8/3/1/2مرفق  نماذج الستبيانات الطالب عن الزيارات الميدانيه

  .35 8/3/1/3مرفق  نموذج البحاث الطالب بعد زيارة مصنع الزجاج

  .36    8/3/1/4مرفق  نموذج لدرجات الطالب بعد الزيارة

  .37    8/3/1/5مرفق  برنامج التدريب الميدانى لقسم طب المجتمع 

  .38    8/3/1/6مرفق  فيديو عن بعض انشطة الطالب فى معمل المحاكاه 

  .39    8/3/1/7مرفق  تدريب اطباء االمتياز كتيب 

  .40    8/3/1/8مرفق  نموذج تقييم قسم طب االطفال للنواب

مصفوفة توافق نواتج التعليم المستهدفة لبرنامج التعليم القائم على الجدارات لبرنامج  

 التدريب الميدانى

  .41    8/3/1/9مرفق 

  .42  8/3/2/1مرفق  نماذج حضور الطالب للزياراة

  .43  8/3/2/2مرفق  نماذج من درجات الطالب للزيارات الميدانيه

  .44  8/3/2/3مرفق  نموذج لتقارير قسم الصحة العامة وصحة المجتمع عن زيارة لمستشفى حميات العباسية 

نموذج من خطابات بروتكول التعاون مع مستشفى حميات العباسية لتنظيم الزيارات    .45  8/3/3/1مرفق 
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 الميدانية

  .46  8/3/3/2مرفق  بروتوكوالت التعاون مع بعض المعاهد والمستشفيات التعليميبه

نموذج لبحث علمى الحد الطالب عن زيارة لمستشفى خميات العباسية ومركز طبى  

 الدراسة حضرى 

  .47 8/4/1/1مرفق 

  .48 8/4/1/1مرفق  نموذج تقييم الجهات الخارجية الطباء االلتزام

  .49 8/5/1/1مرفق  قرار سيادة عميد الكلية بتنظيم الطالب اثناء الزيارات الميدانية 

  .50  8/5/1/2مرفق  قرار مجلس طب المجتمع بوقف الزيارات لمصنع الزجاج 

  .51 8/6/1/1مرفق  نماذج من االمتحانات 

  .52 8/6/1/2مرفق  صورة للطالب اثناء االمتحان مع مراعاة التباعد المجتمعى و تنظيم قاعات االمتحان

تقرير وحدة القياس والتقويم عن توافق الوزن النسبى السئلة وطرق االمتحانات مع نواتج  

 التعليم المستهدفة

  .53 8/6/2/1مرفق    

  .54  8/7/1/1مرفق   جامعة االزهركلية الطب  -دليل إدارة االمتحانات 

  .55  8/7/1/2مرفق  رابط موقع الكلية لالطالع على الدليل

  .56 8/7/1/3مرفق  نموذج خطاب الطالب الى السيد عميد الكلية لتعديل موعد االمتحانات

  .57 8/7/1/4مرفق  نموذج لجداول االمتحانات بالكلية قبل وبعد التعديل بناءا على اقتراحات الطالب

  .58 8/7/2/1مرفق  نموذج كشف غياب وحضور الطالب فى لجنة امتحانية

  .59 8/7/3/1مرفق  قرار تكليف السادة رؤساء الكنتروالت من السيد عميد الكلية

  .60 8/7/3/2مرفق  صورة لمدخل الكنترول

  .61 8/7/3/3مرفق  نموذج من النتائج المعتمدة من السيد عميد الكلية

  .62   8/8/1/1مرفق  هيئة التدريس عن االمتحاننموذج اعتذار احد اعضاء 

  .63    8/9/1/1مرفق      نموذج من االمتحان التكوينى 

  .64 8/10/1/1مرفق  نموذج من تحليل نتيجة الفرقة السادسه والتقرير المنبثق 

  .65 8/10/2/1مرفق  2021-2017نموذج من تحليل نتائج االعوام الدراسية 

  .66    8/10/3/1مرفق  normal human bodyالتعديل والتحديث فى موديول 

  .67    8/10/3/2مرفق  نموذج من خطة التحسين بالتقرير السنوى لبعض االقسام بناءا على نتائج االمتحانات 

  .68 8/11/1/1مرفق  الطالب مسار تظلمات 

  .69 8/11/1/2مرفق  نموذج من تظلمات الطالب 
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 مؤشرات التقييم

مستوف   مستوف  المؤشر م

 جزئيا 

غير 

 مستوف 

قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات  1

 واضحة وعادلة ومعلنة 

√   

   √ للمؤسسة أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين.  2

للمؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم الطالب ماديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا ويتم   3

 تعريف الطالب به بوسائل متعددة.

√   

للمؤسسة نظام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه  4

 المهني

√   

الطالبي للمؤسسة آليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع  5

 ومراعاة مالءمة اإلنشاءات والتجهيزات 

√   

   √ وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة  6

األنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر لها المؤسسة الموارد المالئمة من حيث  7

 األماكن والتجهيزات واإلشراف

√   

اإلجراءات الالزمة للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب، واتخاذ  8

 لدراستها واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

√   

للمؤسسة آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم، وقواعد بيانات خاصة   9

 بهم تحدث بصورة دورية

√   

المؤسسة توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقًا الحتياجات  10

 ولتطورات سوق العمل 

√   

 

  

 المعيار التاسع: الطالب والخريجون 

 المعيار  منطوق

 للمؤسسة قواعد معلنة وعادلة لقبول الطالب يتم مراجعتها دوريا وتعمل على جذب الطالب الوافدين وتلتزم المؤسسة بتقديم الدعم

 واالرشاد للطالب وتكفل مشاركتهم في صنع القرار وتشجع االنشطة الطالبية وتحرص على قياس اراء الطالب وتعمل على

 .استمرارية التواصل مع الخريجين
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 قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة.  9/1

  تضع المؤسسة قواعد واضحة وعادلة لقبول وتحويل وتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة. 9/1/1

األزهرية بكلية الطب بنين جامعة االزهر بالقاهرة طبقا لنتائج مكتب تنسيق القبول يتم قبول الطالب الحاصلين على شهادة الثانوية 

ل بالجامعة وطبقا للباب الرابع من الالئحة الداخلية لكليات الطب جامعة األزهر.  كما تنظم كلية الطب بنين جامعة األزهر بالقاهرة تحوي

  2018لداخلية لكليات الطب جامعة األزهر)مرفق الالئحة الداخلية لكلية الطب الطالب بين كليات الطب طبقا للباب الرابع من الالئحة ا

الجامعة )مرفق قرارات فتح باب التحويل ( و بين الكليات المختلفة طبقا لقرارات فتح باب التحويل وااللتماسات الصادرة من 9/1/1/1

يع  (. كما تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الطب  والجراحة  لجميع الطالب وال يوجد توز 9/1/1/2وااللتماسات الصادرة من الجامعة 

 على تخصصات معينة ولكن يتم دراسة لجميع التخصصات قبل الحصول على درجة البكالوريوس كبرنامج واحد. 

 تعلن المؤسسة عن القواعد بوسائل إعالن مناسبة )مثل دليل الطالب والموقع اإللكتروني وفي إدارة شئون الطالب وغيرها(. 9/1/2

( والموقع االلكتروني )مرفق  9/1/2/1  2022-2021دليل الطالب )مرفق  دليل الطالب تلتزم الكلية باعالن قواعد القبول والتحويل ب

( وكذلك بادارة شئون الطالب )مرفق االعالن عن قواعد القبول  9/1/2/2يل  في الموقع االلكتروني االعالن عن قواعد القبول والتحو

 9/1/2/3 والتحويل في إدارة شئون الطالب  )

 توفر المؤسسة بيانات عن عدد الطالب المقبولين ونسب التحويالت من المؤسسة وإليها سنويا وتحللها وتتخذ اإلجراءات المناسبة. 9/1/3

ب  تعد الكلية سنويا من خالل شئون الطالب بيانا بأعداد الطالب  المصريين المقبولين لكل الفرق الدراسية بالكلية )مرفق  بيان بعدد الطال

 ضح الجدول التالي اعداد الطالب المصريين المقبولين  بكلية  الطب بنين القاهرة للسنوات الثالث االخيرة ( ويو 9/1/3/1المقبولين سنويا 

  األجمالى  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  السنة

18/19 629 642 767 615 689 545 3887 

19/20 605 557 619 730 615 690 3816 

20/21 567 598 523 610 728 613 3639 

 

  20/21و  19/20و  18/19اما عن اعداد الطالب المحولين فقد كان مجموع اعداد الطالب المحولين الى الكلية فى االعوام الدراسية 

التحويل الى الكلية تسعة طالب في حين بلغ عدد الطالب المحولين من الكلية فى ذات العوام بلغ  ستة طالب فقط مما يعكس أن نسب 

 (   21/ 20و  19/20و  18/19اعداد الطالب المحولين من الكلية وإليها فى األعوام الدراسية    9/1/3/2تفوق نسب التحويل منها )مرفق

 .المعنية األطراف من الراجعة التغذية وفق وتطورها القواعد  تلك المؤسسة تقيم 9/1/4

 فى المقيدين عدد إجمالي أن حيث الموارد مع الطالب اعداد تناسب مدى دوريا تدرس الكلية فان والتحويل القبول قواعد وتطوير ولتقييم

 احمد الدكتور االستاذ باسم  جديد مدرج تشييد تم قد أنه وحيث .طالب 1914= 226+1688 هو الدراسة لمرحلة األولى السنوات الثالث

 العامة  المحاضرات قاعات مساحة من طالب كل نصيب يزداد حتى الدراسية القاعات مساحة لزيادة وذلك للكلية السابق العميد سليم

 إنشاء تم كما2 .م  1.09من بدال2 م 1.24الطالب نصيب ليصبح2  م  1989من بدال2 م 2372المحاضرات لقاعات الكلية المساحة لتصبح

بيان مساحات الكلية )مرفق   2م 3.16الطالب نصيب ليصبح2 م 5500من بدال2م  5718إلى المعامل مساحة لزيادة للمهارات معمل

https://drive.google.com/file/d/1-0pYz-IAMCEST-xgQC8kwaqTxi3s5LB3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-3oiAVXbVKNSDP3uiJmQVhuWIpuOHN6s/view?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1JTRNH53EwtO4TET286J-q1X9p_muRnty/edit?usp=drivesdk&ouid=113415174557816980963&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1-JVNjTqc6RpJWBkjbCeGsT8bilEKAvUz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-z0QcH41FE9u6eXNtjRp-LUKVYNA-jED/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/103T5hSDsqszppFCnpiazvMoHJT1fe9cn/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/108ICduKyOKSPQppK4_whkJCI27zjjEqU/view?usp=drivesdk
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بالكلية  المتاحة الموارد مع كافية بدرجة تتناسب المقيدين الطالب أعداد أن  على يدل مما 9/1/4/1   2 (والمدرجات والقاعات والمعامل

 Norms planning guidelines  9/1/4/2()مرفق  

 : األولى الدراسية سنوات الثالثة فى الطالب ألعداد بالنسبة والمعامل الدرس لقاعات الكلية مساحة  جدول

 الفرقة

 الدراسية 

 عدد

 الكلية المساحة الطالب

 للقاعات

 طالب  كل نصيب

 الكلية المساحة

 للمعامل

 كل نصيب

 طالب

  
 تشييد قبل

 المدرج

 تشييد بعد

 المدرج

 

 م 3.16 م 5718 م 1.24 م1.09  م 2372 1914 3و2و1

 

 للمؤسسة أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين.  2/ 9

تستخدم المؤسسة أساليب وأنشطة متنوعة لجذب ورعاية الطالب الوافدين )مثل اإلعالن وزيارة السفارات وتقديم خدمات   9/2/1

 اجتماعية وغيرها(.

) اّلية جذب الطالب       25/1/2022بتاريخ  712تتبنى الكلية آلية  لجذب الطلبة الوافدين تم اعتمادها فى مجلس الكلية رقم 

درس مخصصة  مجهزة ومزودة بوسائل التعليم الحديثة وشاشات عرض الى جانب العديد من حيث تم تجهيز قاعات )9/2/1/1 الوافدين 

االساليب االخرى كتفعيل الخدمات اإللكترونية حيث تبنت الكلية والجامعة طرقا الكترونية لتحصيل المصروفات الدراسية ومصروفات 

ق نموذج من اعالن تسهيالت التحصيل االلكتروني للطالب الوافدين افدين ودعما لجذبهم  )مرفالوافدين وخالفه تيسيرا على الطلبة الو

( عالوة على ذلك فان   20229/2/1/3-2021الوافدين )مرفق دليل الطالب للوافدين ( .كما تعد الكلية دليال موجها للطالب 9/2/1/2

الكلية تحرص على اتاحة الفرصة للطالب الوافدين الموهوبين فى محافل ومؤتمرات الكلية )مشاركة الطالب الوافد/ سراقة محمد محمود 

ين فى  مرفق نموذج من اتاحة الفرصة للطالب الوافدين الموهوب–عن بعد والتعليم االلكتروني عن التعليم    2022-2021فى مؤتمر الكلية 

)مرفق نشر مشاركات الوافدين على الموقع وتنشر مشاركات الوافدين على الموقع االلكتروني  9/2/1/4 )محافل ومؤتمرات الكلية

كما يتم قبول الطالب الوافدين بناء على الترشيح من قبل مكتب تنسيق الوافدين بالجامعة، وتم تطبيق نظام التعليم 9/2/1/5) االلكتروني 

وملحقاتها الى جانت العديد من  2007زهر والحكومه الماليزية لعام الخاص للطلبة الماليزيين بناء على  االتفاقيات المبرمة بين جامعة اال

اتفاقيات التفاهم بين الجامعة والجامعات اإلقليمية والدولية بدول اخرى  )مرفق اتفاقيات التعاون بين كلية الطب وجامعة األزهر مع  

( وتسهيال على الطالب الماليزيين والوافدين تم عمل آلية للتواصل مع  9/2/1/6الحكومة الماليزية وبعض الجامعات والهيئات الليبية 

 9/2/1/7(الطالب الماليزيين والوافدين بالكلية ) مرفق آلية التواصل مع الطالب الماليزيين والوافدين 

)مرفق تفاصيل التحاق   كما تتيح الكلية خدمة التسجيل اإللكتروني للطالب الوافدين تسهيال عليهم من خالل موقع جامعة االزهر

 /89/2/1 (  2022-2021للعام الجامعي  الوافدين بجامعة األزهر إلكترونيا 

لوافدين من خالل التنسيق مع مسئولى  الوافدين المختص فى شئونهم من خالل التعامل مع إدارة شؤون وترعى الكلية   شئون  ا

 الدور الثانى –الوافدين بمبنى الجامعة 

كما ينظم مكتب رعاية الطالب الوافدين بالجامعة بعض المسابقات العالمية للطالب الوافدين واألجانب )مرفق إعالن نتائج  

 9/2/1/9 (م  2021ابقات العالمية للوافدين واألجانب )مواهب وقدرات( الموسم الثاني الفائزين في المس

https://drive.google.com/file/d/10ApxEh58rS6XRaqXCZgc8PqMROWThtLC/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MJFjzcfLn2lz8ePOAY_FcskqpynrjlOG/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10DmQwgKhqRl0U9OUKm4tALxv6PL2HBjn/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10DmQwgKhqRl0U9OUKm4tALxv6PL2HBjn/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10DzPNpnQMNKPT4FLvAr0so4ypVboN6Fw/view?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1Jhh-XpuZNhzGmXKJjJZAW96w6EnTm6Gk/edit?usp=drivesdk&ouid=113415174557816980963&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/10QGMz3w7iman21N45b-XX-JYPp_DFME1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10T0s0KAcG7_pA4RkF4uCrm1io2-3qp83/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10VN-pwZ7XA0FQZx6e34aSONDaYO6uqjM/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18n9v_CXrI8km7TC3zTA7P6eUMYzAqp2A/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1vpUSPXNK6sSJ8O5B3UqoJbURAC_ih9pf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vpUSPXNK6sSJ8O5B3UqoJbURAC_ih9pf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x1HII-x6bQqKk2_QKT-MAdYBelaCmKzF/view?usp=sharing
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العدد اإلجمالي، ومعدل التغير في عدد الطالب    تُعد المؤسسة إحصائيات شاملة عن الطالب الوافدين توضح أعدادهم ونسبتهم إلى 9/2/2 

 الوافدين خالل األعوام الثالثة الماضية. 

 

)مرفق إحصائية كما تقوم المؤسسة بعمل احصائيات عن الطالب الوافدين توضح معدل التغير في اعدادهم في السنوات الثالثة الماضية 

  9/2/2/1(أعداد الطالب الوافدين السنوية و نسبتهم الى العدد اإلجمالي للطالب 

 الوافدين  السنة الدراسية 

18/19 

 الماليزيين

18/19 

 الوافدين 

19/20 

 الماليزيين

19/20 

 الوافدين 

20/21 

 الماليزيين

20/21 

 المجموع 

 267  0 95 11 91 24 46 االولى

 188 6 108 20 22 18 14 الثانية

 92 10 7 20 11 42 2 الثالثة 

 99 18 11 38 2 28 2 الرابعة 

 122 38 2 28 2 51 1 الخامسة 

 131 43 2 51 1 34 0 السادسة 

 899 115 225 168 129 197 65 المجموع 

 262 297 340 

 

وقد حدثت عدة عوامل اسفرت عن تناقص فى أعداد الوافدين والماليزيين لعل منها  حدوث جائحة كورونا التى أثرت على 

)مرفق وذلك على مستوى الطالب الوافدين   2021-2020العالم أجمع إال ان هذه النسب قد بدأت فى التعافى مع استقبال العام الدراسي 

قد شهد  2022-2021( كما ان العام الدراسي 9/2/2/1السنوية و نسبتهم الى العدد اإلجمالي للطالب   إحصائية أعداد الطالب الوافدين

 9/2/2/2( 2022-2021لطالب الماليزيين بالفرقة األولي )مرفق بيان بأعداد اتدفق عدد من الطلبة الماليزيين مرة اخرى للكلية 

 كما تتيح المؤسسة خدمة التسجيل االلكتروني للطالب الوافدين  

 

 الطالب ماديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا ويتم تعريف الطالب به بوسائل متعددة. للمؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم  9/3

توفر المؤسسة نظاماً للدعم الطالبي )مثل الخدمات المالية والمادية والصحية واالجتماعية وغيرها( تراعي فيه ظروف   9/3/1

 واحتياجات الطالب الفعلية. 

 الدعم الصحي  -

تتنوع سبل الدعم التى تقدمها الكلية للطالب ومنها الدعم الصحي  التى تتميز به كلية الطب جامعة االزهر حيث توفر الرعاية الصحية 

بالمجان )فحصا اكلينيكيا وفحوصات  اشعة ومعامل وادوية ودخول المستشفيات( حيث تقدم الرعاية الصحية عن طريق اإلدارة الطبية 

)مرفق نظام دعم الطالب صحيا )الئحة عالج الطالب(  نى المجاور لكلية الطب( طبقا لالئحة عالج الطالب للجامعة )وهي المب

https://drive.google.com/file/d/10VfNfn5a0iNVbzwnhqRshyFxPLeG5URT/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10VfNfn5a0iNVbzwnhqRshyFxPLeG5URT/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10ZuFjebom2iewM1HTqTYbAj4uZ9i5Alv/view?usp=drivesdk
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الطوارئ أثناء اليوم الدراسى تنقل الحالة بعربة اإلسعاف الى اإلدارة الطبية (  أو فى مستشفيات جامعة األزهر،  وفى حاالت 9/3/1/1

 /3/1/29()مرفق تخصيص سيارات االسعاف لخدمة الطالب ومنها إلى أى مستشفى من مستشفيات جامعة األزهر

 الدعم المالي   -

كما تحرص الكلية على دعم الطالب المستحقين بكافة الطرق المالية والمادية واالجتماعية وتمارس هذا الدور منذ نشأتها وحتى اليوم 

(  9/3/1/3)مرفق نظام دعم الطالب ماليا وماديا واجتماعياوتراعي فيه ظروف واحتياجات الطالب الفعلية وفق نظام وسياسة واضحة 

حيث تتنوع انواع الدعم بالكلية كتقديم الدعم المالي للطالب المستحقين من خالل رعاية الشباب ومنظومة التكافل االجتماعي وصندوق  

استمارات صرف الدعم المالي ضمن ميزانية  –استمارات صرف الدعم من صندوق التكافل االجتماعي )مرفق الخدمات الغير تعليمية 

ن جهات مانحة مثل جمعية الزهراء النسائية وبيت  ( وجهات مانحة )مرفق استمارات صرف الدعم م  9/3/1/4الخدمات الغير تعليمية

 9/3/1/5 (الزكاة 

 الدعم المادي   -

ض المالبس واالسكان الطالبي والمحاضرات و لم تقتصر سبل الدعم على المالي فقط ولكن اتسعت لتشمل انواعا من الدعم المادى كمعر

 9/3/1/6()مرفق نماذج الدعم المادي : معرض المالبس/ اإلسكان الطالبي/ المحاضرات االضافية            االضافية وغيرها 

 الدعم االجتماعي  -

وانطالقا من ان الدعم االجتماعي للطالب ال يقتصر على نظام التكافل االجتماعي  بل ويمتد ليشمل دعم المرشدين االكاديمين للطالب 

( باالضافة لدعم   9/4/2/1)مرفق  التعريف بالدعم واإلرشاد األكاديمي للطالب واهميته ومهامه من خالل الالئحة الداخلية لكليات الطب

(  4و 3و   9/4/5/2حفالت تخرج الطالب ومشاركتهم وتكريم المتفوقين )مرفقات نماذج من دعم الطالب المتفوقين والموهوبين

ومشاركة الطالب للمسؤولين بالكلية فى اتخاذ القرار من خالل مشاركتهم فى اللجان المختلفة )مرفقات من نماذج تمثيل الطالب فى 

 3 (و  2و 9/6/1/1اللجان ذات الصلة 

 

 تستخدم المؤسسة وسائل متعددة لتعريف الطالب بنظام الدعم.  9/3/2

)مرفق  وتبذل الكلية جهدها فى تعدد طرق اعالم الطالب وتعريفهم بنظم الدعم المتعددة من خالل اعالنات الدعم  بلوحة االعالنات 

اعالم الطالب بأنظمة الدعم عن طريق الموقع  ( و الموقع االلكترونى )مرفق /2/19/3نماذج العالنات الدعم  بلوحة االعالنات 

 (9/1/2/1اعالم الطالب بأنظمة الدعم عن طريق دليل الطالب (و دليل الطالب )مرفق 9/3/2/2االلكتروني 

 تدرس المؤسسة مدى فاعلية نظام الدعم )معدل التغير في أعداد المستفيدين منه خالل  األعوام الثالثة الماضية(.  9/3/3

حيث يظهر زيادة عدد   9/3/3/1()مرفق احصائية الطالب المستفيدين من الدعم المالي وتوفر الكلية بيانات أعداد المستفيدين من الدعم 

 ن السابقين مما يدعم فاعلية نظام الدعم المقدم من قبل الكلية.عن العامي 2021-2020المستفيدين عام 

 

 أعداد الطالب الحاصلين على المساعدات المالية  خالل األعوام الثالثة الماضية 

 2020/2021 2019/2020 2018/2019 العام الدراسى 

 300 87 126 أعداد الطالب الحاصلين على الدعم المالي 

https://drive.google.com/file/d/10bodGe2U2rzoftNB7Jx28Y0ufowbHc8-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10fX2HI6jAo8ddVsae2aOYfQKOEObvXWm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10hmrbsHvt40XvwvsJzWE0NDqYlB2PH0h/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10kalZV5Ww99Fkg9KxfQQobl8keb9sTjo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10ksOvXOGspDKTVjv7ZCMC6DU5ilQyNVZ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10nUXh6h2lFqfsMtWh9bY8WoZttmIEtFE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11e1o-jF5weHUzc23tCDmkcML_og3skCu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12V7D9rz5XZPzMKiVmLXqi2NBA7u89JXM/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12jnxMtd8YTDZ2H8ZX64LLOofIYd9NWJz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12k4mSqYJHu5xzQFZ3Rfi1q5Gin7bvLz0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HrLtPb5CqpMYMN-kXE3vCbWVPwH_u1XW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HrLtPb5CqpMYMN-kXE3vCbWVPwH_u1XW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HrLtPb5CqpMYMN-kXE3vCbWVPwH_u1XW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HtCuJ0N--FoHqFbSQ8Yngd8VgkMeULPB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10oGCXBKy7jQPnGpCiHlZ0GbTnKegeunI/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10oGCXBKy7jQPnGpCiHlZ0GbTnKegeunI/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10wjQUIH5UkZ_nerw2j5LAWZp_cs3Hlfk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10wq25T964hPXoTYd-9iF0j9MXusz8ldq/view?usp=drivesdk
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 فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهنيللمؤسسة نظام  9/4

توفر المؤسسة دليل الطالب متضمنا نظام الدعم األكاديمي )اإلرشاد األكاديمي في حالة تطبيق نظام الساعات المعتمدة أو الريادة  9/4/1

ل قامت المؤسسة بتوفير التوعية والتدريب على استخدام  العلمية والساعات المكتبية في البرامج األخرى( وتتيح الدليل لجميع الطالب.ه

 طرق التعلم عن بعد والتطبيقات التكنولوجية والقواعد السلوكية المنظمة لذلك 

تسعى الكلية جاهدة فى تقديم دعم أكاديمي متكامل من خالل تجهيز وطباعة دليل الطالب حيث يتم اتاحته لجميع الطالب مجانا ً كما يتم 

تحديثه سنويا ويحتوي هذا الدليل على معلومات عن الكلية وبرامجهاالتعليمية وخدمات دعم الطالب وطرق الحصول عليها السيما الدعم  

عالوة على تطبيق نظام الساعات المكتبية  ألعضاء هيئة التدريس  9/1/2/1( 2022-2021) مرفق دليل الطالب ديمي واالرشاد الكا

 9/4/1/1()مرفق نظام الساعات المكتبية لبعض االقسام سام المختلفة باالق

عليم االلكتروني كوسيلة تدريس فى وفى مواجهة جائحة كورونا  تم اعتماد التعليم عن بعد و التعليم االلكتروني وذلك عن طريق اقرار الت

مرفق اقرار التعليم االلكتروني كوسيلة تدريس فى  ) 2020لسنة  1200الجامعات المصرية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ومن ثم قرارات  الجامعة بشأن اعتماد نظام  9/4/1/2( 2020لسنة  1200الجامعات المصرية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

)مرفق قرارات  الجامعة بشأن اعتماد نظام التعليم التعليم الهجين  )المدمج( ونظام االمتحانات االلكترونية بجانب االمتحانات التقليدية 

وقد تبنت الكلية هذه االستراتيجية من خالل  9/4/1/3 .(متحانات االلكترونية بجانب االمتحانات التقليدية الهجين  )المدمج( ونظام اال

نظام التعليم الهجين  )المدمج( ونظام االمتحانات االلكترونية بجانب  قرارات  الكلية ووحدة التعليم الطبي التكاملي  بشأن اعتماد 

مرفق قرارات  الكلية ووحدة التعليم الطبي التكاملي  بشأن اعتماد نظام التعليم الهجين  )المدمج( ونظام االمتحانات االمتحانات التقليدية )

وقد أخذت الكلية على عاتقها تدريب الطالب الى جانب اعضاء هيئة التدريس وذلك   9/4/1/4.(االلكترونية بجانب االمتحانات التقليدية

)مرفق  المنظمةقات التكنولوجية والقواعد السلوكية من خالل برامج التوعية والتدريب على استخدام طرق التعلم عن بعد واستخدام التطبي

كما  4/1/5/9.( برامج التوعية والتدريب على استخدام طرق التعلم عن بعد واستخدام التطبيقات التكنولوجية والقواعد السلوكية المنظمة 

   9/4/1/6 (21-20)مرفق الخطة الدراسية للتعليم عن  بعد   21 -20تم عمل الخطة الدراسية المتكاملة للتعليم عن  بعد  للعام الدراسي  

 تفعل المؤسسة نظام الدعم األكاديمي. هل يتم تقديم الدعم األكاديمي عن بعد  9/4/2

رشاد االكاديمى من خالل وحدة التعليم التكاملى تحرص الكلية على تفعيل النظام الدعم االكاديمى من خالل  التعريف باال و ●

( ومن خالل فعاليات اسبوع االرشاد االكاديمى   9/4/2/1ووحدة ضمان الجودة) مرفق  التعريف بالدعم واإلرشاد األكاديمي 

 9/4/2/2 ( 21-20فى بداية العام الدراسى  للطالب الجدد بالكلية )مرفق اسبوع االرشاد األكاديمي 

 2022-2021شاد االكاديمى وجعلها اكثر تنظيما وفعالية فقد جددت الكلية تشكيل وحدة االرشاد االكاديمى للعام وتوثيقا لمجهودات االر

لجنة االرشاد االكاديمى بمهامها على اكمل وجه. وتعزيزا للتواصل البناء ( حتى تقوم 9/4/2/3) مرفق تشكيل وحدة االرشاد االكاديمي 

( تعد ركيزة من ركائز هذا التواصل وقناة من قنوات  Leadersبين الطالب وأعضاء هيئة التدريس فإن تشكيالت قادة المجموعات )

ج من التشكيالت الطالبية )ليدرز السنوات الدراسية (  الدعم األكاديمي واستطالع آراء الطالب ومشاركتهم في اتخاذ القرار )مرفق نماذ

ارات المناسبة  (. واستمرارا لتفعيل دور لجنة اإلرشاد األكاديمي فقد اجتمعت عدة مرات لدراسة مشاكل الطالب واتخاذ القر9/4/2/4

 نماذج من محاضر اجتماع لجنة اإلرشاد األكاديمي (      9/4/2/5لكل حالة )مرفق

ل والتوظف )مثل وحدة توجيه مهني وتدريب ميداني إضافي  تقدم المؤسسة خدمات التوجيه المهني للطالب بما يدعم ريادة األعما 9/4/3

 ومشروعات صغيرة وغيرها(. 

https://docs.google.com/document/d/1JTRNH53EwtO4TET286J-q1X9p_muRnty/edit?usp=drivesdk&ouid=113415174557816980963&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/11-VL9WKjCsyNVhIm43LrW59MG7S4TgsV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11-b7VVOKvqKv_O5HcneFvScd-WIUPs_4/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11-nKBdeHNGQmDsIWXgeH_qzVj6NBPSDO/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11-VL9WKjCsyNVhIm43LrW59MG7S4TgsV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ig5YUk33ioHc6FbUxiDlH8PdFWCkY-k/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Mka57xuioG_tqmyRs7I0nAFySioytTzV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11e1o-jF5weHUzc23tCDmkcML_og3skCu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11h-eunCy9iNe5Xf0hb-DxKZzy-KHPTNr/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11nqS3gcmwpZ_r4IHPeU-Fr7JgWeMdNks/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11qg6F2aMgAGL--qyVfKKScn7Ep4h0h7q/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11ygHSCQCyB4Z0AJEFYrqnLUrjZ5qrlu1/view?usp=drivesdk


 

117 
 

واستمرارا لدعم أبنائها الطالب تقوم الكلية بتقديم خدمات التوجيه المهني للطالب بما يدعم ريادة األعمال والتوظيف وذلك عن طريق 

(  وتشارك وحدة الحاسب 9/4/3/1خلية لوحدة التعليم الطبى المستمر وحدة تطوير التعليم الطبى المستمر بالكلية) مرفق الالئحة الدا

مشاركة وحدة الحاسب االلى فى  9/4/3/2اآللي إلى جانب رعاية الطالب فى إعداد وتسجيل دورات تدريبية للطالب سنويا  )مرفق 

( باالضافة إلى حرص الكلية   9/4/3/3التدريب الطالبي  ومرفق مشاركة رعاية الطالب فى االعالن عن الدورات التدريبية للطالب 

على نقل الخبرات البحثية من خالل بروتوكول التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية) مرفق الشراكة مع مؤسسة السفير العالمية وبنك  

  9/4/3/4  (المعرفة  المصرى إلقامة دورات تدريبية لمنسوبي الكلية  

وقد قامت الكلية بتنفيذ عدد من الدورات التى تؤهل الطالب لسوق العمل مثل دورات االنعاش القلبي الرئوي ومكافحة العدوى وغيرها  ) 

  9/4/3/5 (مرفق نماذج من بعض الدورات التدريبية التى نظمتها الكلية 

المرشد   9/4/4 من خالل  الطالب،  امتحانات  نتائج  )مثل  والمتميزين  والموهوبين  المتعثرين  الطالب  آليات الكتشاف  المؤسسة  تستخدم 

 األكاديمي والساعات المكتبية وغيرها(. 

معهم حيث تقوم الكلية باكتشاف الطالب المتعثرين ومعاونتهم وتمتلك الكلية من االدوات والوسائل ما يمكنها من تقويم الطالب والتعامل 

فى تجاوز عثراتهم لتحقيق النجاح المنشود ومساعدتهم فى التغلب على ما يواجهونه من عقبات ومشكالت  من خالل تبني آلية اكتشاف 

( بعد التأكد من نتيجة التظلمات الخاصه   ٢٠٢٢9/4/4/1_٢٠٢١والتعامل مع الطالب المتعثرين  )مرفق آلية اكتشاف الطالب المتعثرين 

( . كما تضع الكلية ايضا الية   9/4/4/2بهم من خالل نماذج التظلمات ) مرفق نماذج تظلمات مرحلة البكالوريوس من نتائج االمتحانات 

م اللية ألكتشاف والتعامل مع الطلبة المتميزين والمتفوقين بما يتيح لهم االستمرار فى مشوار التميز والتفوق وذلك من خالل تبني االقسا

( . اما عن اكتشاف الطالب الموهوبين فتكون من خالل اتاحة  9/4/4/3اكتشاف المتفوقين )مرفق آلية اكتشاف الطالب المتفوقين 

كافة المسابقات والنشاطات المختلفة بالكلية والجامعة وغيرها من خالل رعاية الشباب )مرفق  الفرصة لهم بالمشاركة والتنافس فى 

 9/4/4/4 (باسماء طالب مشاركات وجوائز  

ل فئة )للمتميزين مثل منح دراسية ودعم معنوي کالجوائز وشهادات التقدير أو مالي أو رعاية علمية تقدم المؤسسة وسائل الدعم لك 9/4/5

والموهوبين مثل  -والمتعثرين مثل تخفيض عدد المقررات في نظام الساعات المعتمدة، وحصص تعليمية إضافية وغيرها  -وغيرها 

 عروض فنية ورياضية ومسابقات ثقافية وغيرها(. 

لية بدعم الطالب المتعثرين من خالل الية دعم  الطالب المتعثرين والتى تتضمن سبل تقديم العون لهم )مرفق آلية اكتشاف وتقوم الك

 9/4/4/1 (  ٢٠٢٢-٢٠٢١الطالب المتعثرين 

ار دعم الطالب المتعثرين قد اتخذت وحدة اإلرشاد األكاديمي بعض القرارات بخصوص بعض الطالب المتعثرين )مرفق نماذج وفي إط 

( واستمرارا فى دعم الطالب المتميزين والمتفوقين 9/4/5/1فعلية  من محاضر اجتماع لجنة اإلرشاد األكاديمي لدعم الطالب المتعثرين( 

تتبنى الكلية تقديم الدعم لهم من خالل إعالن المتفوقين بلوحة الشرف بالقسم و تكريم المتفوقين بالحوافز المادية وشهادات التقدير 

ركة قيادات الكلية الحتفاالتهم وتوجية الكلمة لدعمهم و بمشاركة قيادات باالضافة الى الدعم المعنوي للطالب المتفوقين والمتميزين بمشا

الجامعة وقيادات الدولة الحتفاالتهم وتوجيه الكلمة لدعمهم . كذلك تحرص الكلية على إتاحة المجال لمشاركة الطالب بالمؤتمرات  

نشر فعاليات مشاركة الطالب المتفوقين بموقع الكلية  وتعمل على 22 -21والمحافل العلمية بالكلية )مشاركات الطالب مؤتمر الكلية 

 9/4/5/2 ()مرفق نماذج دعم الطالب المتفوقين  

من خالل الحوافز المالية والمكافآت للموهوبين  والتكريم من قبل   أما الطالب الموهوبون فان المؤسسة حريصة على تقديم سبل الدعم لهم

 قيادات الكلية ورعاية الشباب 

عالوة على رفع صور المشاركين والموهوبين بمختلف النشاطات على موقع الكلية ووسائل التواصل االجتماعى الرسمية لدعمهم  

ومرفق اتاحة الفرصة للطالب الموهوبين فى محافل ومؤتمرات الكلية    9/4/5/3وتشجيعهم ) مرفق نماذج دعم الطالب الموهوبين  

) 9/2/1/4 

https://drive.google.com/file/d/17xHiBhlN1TJiGw34N9b3tTLBMAb8sLSx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/180_RsD4pgngktDuzD5Dno-ba58D6tCLJ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/125fmIarUo1CBZ2QpyN5auOBl_ywO1S-o/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/128U9WSRF2DfXD6R2li1CV5qIPu3GfmQu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/128fp91-x_poy7NpQER6ThNLf2A4TweVG/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12E5yUTiqNnHlOMaOb9xZD5OrekiZTsgU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12HNvmwTvRAiCtV8Qa8h_-2_ZQniyiDiJ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12O6K2c_EeF7pijjXzSqMKDkMaqIxlXax/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12QV8FYTROkClnEbDo7h_dzGDQMLOnIM-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12E5yUTiqNnHlOMaOb9xZD5OrekiZTsgU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/182ieT-RPZhmAiFO5y7Nb7EVyieg38AU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12V7D9rz5XZPzMKiVmLXqi2NBA7u89JXM/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12jnxMtd8YTDZ2H8ZX64LLOofIYd9NWJz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10QGMz3w7iman21N45b-XX-JYPp_DFME1/view?usp=sharing


 

118 
 

باإلضافة الى مشاركة الطالب المتميزين في محافل ومؤتمرات الكلية ) مرفق مشاركة الطالب المتميزين فى محافل ومؤتمرات الكلية  

) 9/4/5/4 

 

 للمؤسسة آليات فعالة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبي ومراعاة مالءمة اإلنشاءات والتجهيزات 9/5

 االحتياجات الخاصة وتحرص على دمجهم في المجتمع الطالبي.تخصص المؤسسة رعاية صحية ونفسية واجتماعية لذوي  9/5/1

تقدم المؤسسة الرعاية االجتماعية و الصحية الشاملة الخاصة بذوى االحتياجات الخاصة دون تمييز وذلك طبقا لنظام الدعم المالي  

ة ظروفهم الخاصة)مرفق نماذج دعم  والمادي واالجتماعي والصحي للطالب .  مع األخذ باالعتبار أولوية تقديم الدعم لهم ومراعا

(. وعند اكتشاف حاالت خاصة تحتاج إلى عالج نفسي يتم  9/3/1/6و 9/3/1/3و 9/3/1/1الطالب صحيا وماديا وماليا واجتماعيا  

ذلك انه قد حضر أحد طالب الفرقة الرابعة )ي. م.(  توجيهها الى قسم الطب النفسي بالكلية بمستشفى الحسين او سيد جالل ومن امثلة

الى المستشفى مع زميل له بشكوى أنه يعاني من أفكار انتحارية وتم عرضه على أعضاء هيئة التدريس بالقسم  وبتقييم مستوى المخاطر 

 Mirtazapineبالقسم الداخلي االنتحارية كانت النتيجة أنه متعاون وراغب في العالج وتم وصف العالج التالي بعد رفضه الحجز 

15mg & Paroxetine 12,5mg  

أسابيع منتظمة تحسنت خاللها حالته و عاد يمارس نشاطه بشكل  ٨مع برنامج تحفيز سلوكي وظل المريض يتردد على المستشفى لمدة 

الوصفة الطبية  -ب النفسي للطالب اشهر لمنع االنتكاس )مرفق دعم قسم الط  ٦طبيعي ، ونصحه الطبيب باستكمال العالج الدوائي لمدة 

 9/5/1/1  (لطالب يعانى من مشاكل نفسية 

ي طريقة برايل وتوفير أشخاص توفر المؤسسة لهم وسائل دعم أكاديمي )مثل إتاحة وقت أطول لالمتحانات للطالب مستخدم 9/5/2 

 معاونين لقراءة األسئلة وتوزيع الجداول الدراسية بما يسمح بوقت كاف لالنتقال بين المباني وغيرها(.

ل تقوم الكلية بتقديم الدعم األكاديمي الخاص بذوي االحتياجات الخاصة مراعيا  متطلباتهم أثناء الدراسة وكذلك أثناء االمتحانات من خال

االكاديمى الخاص بهم طبقا لكل مرحلة دراسية من خالل نظام الدعم االكاديمي الوارد بالمؤشر الرابع ومرفقاته  مع االخذ المرشد 

و مرفق نظام 9/1/2/1باالعتبار اولوية تقديم الدعم لهم ومراعاة ظروفهم الخاصة)مرفق دليل الطالب متضمنا  االرشاد االكاديمي  

 9/4/1/1.(الساعات المكتبية لبعض االقسام  

 تراعي المؤسسة وجود تسهيالت إنشائية مالئمة مثل مصاعد ومنحدرات وغيرها(. 9/5/3

كما تسعى المؤسسة لعمل بعض االنشاءات الخاصة بهم مثل المنحدرات والمصاعد ودورات المياة المخصصة لذوى االحتياجات 

 9/5/3/1(  الخاصة ) مرفق  نماذج من التسهيالت االنشائية لذوى االحتياجات الخاصة

 

 وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة 9/6

 تتخذ المؤسسة إجراءات لتفعيل المشاركة الطالبية في مختلف المجاالت ذات الصلة وتوثق  9/6/1

 المشاركة )مثل المشاركة في وحدة ضمان الجودة، وحدة اإلرشاد والتوجيه المهني، لجنة تطوير البرامج وغيرها(.نماذج لتلك 

تتخذ الكلية أجراءات لتفعيل المشاركة الطالبية فى مختلف المجاالت ذات الصله وتوثق نماذج لتلك المشاركة مثل المشاركة فى وحدة 

( وباالضافة للمشاركة الفاعله للطالب فى تكميل  9/6/1/1لس ادارة وحدة ضمان جودة التعليم  ضمان الجودة )مرفق تمثيل الطالب بمج

( و المشاركة فى لجنة    9/6/1/2الخاصة بالجودة بعض فرق المعايير فى وحدة ضمان الجودة) مرفق تمثيل الطالب فى فرق المعايير

 9/6/1/3 (  ٢٠٢٢-٢٠٢١ادراة البرنامج التكاملى  )مرفق تمثيل الطالب فى اللجنه العليا الدارة البرنامج التكاملى لعام 

https://drive.google.com/file/d/12k4mSqYJHu5xzQFZ3Rfi1q5Gin7bvLz0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10bodGe2U2rzoftNB7Jx28Y0ufowbHc8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10hmrbsHvt40XvwvsJzWE0NDqYlB2PH0h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nUXh6h2lFqfsMtWh9bY8WoZttmIEtFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HhUO66xcXGXfmSjcxUTEnwwUrI6yYK-v/view?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1JTRNH53EwtO4TET286J-q1X9p_muRnty/edit?usp=sharing&ouid=113415174557816980963&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/11-VL9WKjCsyNVhIm43LrW59MG7S4TgsV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HkUwY73dtmxuB-ZgbAkkQ96GFcPLoX-1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HrLtPb5CqpMYMN-kXE3vCbWVPwH_u1XW/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HrLtPb5CqpMYMN-kXE3vCbWVPwH_u1XW/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HtCuJ0N--FoHqFbSQ8Yngd8VgkMeULPB/view?usp=drivesdk
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 متنوعة، وتوفر لها المؤسسة الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات واإلشراف األنشطة الطالبية  9/7

توفر المؤسسة األماكن والتجهيزات وأنواع الدعم المالئمة لممارسة األنشطة الطالبية المتنوعة )مثل العلمية والثقافية والرياضية   9/7/1

 واالجتماعية وغيرها(. 

 والتجهيزات مثل قاعة اللياقة البدنية )مرفق بيان مساحات الكلية والمدرجات والقاعات والمعامل تحرص الكلية على توفير االماكن 

جانب استخدام العديد من منشٱت الجامعة مثل المالعب  ( وكذلك تنس الطاولة برعاية الشباب بالدور الثالث بالكلية. الى9/1/4/1

 -الفنيه -الجوالة  -الرياضية  -الرياضية بالجامعة والمدينة الجامعية وكذلك منشٱت المخيم الدائم بالجامعة )مرفق توافر االنشطه الثقافيه 

  9/7/1/1 (شطة المختلفة بالكليةالعلمية وتحديد اماكن اقامتها والدعم والحوافز المقدمة للمشاركين ضمن خطط األن

 تشجع المؤسسة الطالب للمشاركة في األنشطة الطالبية المختلفة. 9/7/2

دعم مشاركة الطالب فيها وذلك عن طريق تنوع النشاطات المتاحة حيث  هناك إجراءات عديدة تتخذها الكلية لتفعيل المشاركة الطالبية وت

العلمية( وتحديد اماكن اقامتها والدعم والحوافز المقدمة للمشاركين ويبدو -الفنية-الجوالة-تقوم الكلية بتنظيم االنشطة )الثقافية والرياضية

(. كما تحرص المؤسسة على تشجيع الطالب على المشاركة  9/7/1/1ذلك جليا من خالل خطة االنشطة المختلفة بالكلية )مرفق 

بيه )مرفق باالنشطة الطالبية المختلفة وذلك عن طريق االعالن عن الحوافز والجوائز  لتشجيع الطالب في المشاركه في االنشطه الطال

( وكذلك تكريم المشاركين  9/7/2/1نماذج من االعالن عن الحوافز والجوائز لتشجيع الطالب فى المشاركة فى االنشطه الطالبيه 

تكريم المشاركين والفائزين بجوائز االنشطه الطالبيه من قبل   9/7/2/2والفائزين بجوائز االنشطة الطالبية من قبل قيادات الكلية )مرفق 

الكلية( باالضافة الى رفع صور المشاركين والفائزين بجوائز األنشطة الطالبية المختلفة )مرفق رفع صور المشاركين    قيادات

( الى جانب حرص الكلية ورعاية الشباب على اإلعالن عن النشاطات المختلفة 9/7/2/3والفائزين بجوائز األنشطة الطالبية المختلفة 

بلوحة االعالنات لرعاية الشباب بالدور الثالث )مرفق نماذج من اإلعالن عن النشاطات المختلفة بلوحة االعالنات لرعاية الشباب  

( وإلى جانب رعاية الطالب فهناك فعاليات طالبية وانشطة ينظمها الطالب من خالل روابط طالبية مثل 9/7/2/4بالدور الثالث   

دل الطالبي والتى تنظم العديد من الفعاليات الطالبية والمشاركات المجتمعية والتبا AMSAالجمعية العلمية الطالبية لطب األزهر 

والدورات التدريبية بالتعاون مع قيادات الكلية عامة وسيادة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب على وجه الخصوص )مرفق تشكيل 

 9/7/2/5(ونماذج من فعالياتها  AMSAالجمعية الطالبية لطب األزهر 

تعد المؤسسة تقريرا عن مدى مشاركة الطالب في األنشطة المختلفة، والمسابقات والجوائز التي تميزت فيها المؤسسة على  9/7/3

 المستوى الجامعي والقومي والدولي.

الكلية بل ويصلون إلي مراكز فإن أعدادا كبيرة من الطالب تشارك فى مختلف االنشطة الطالبية التى تنظمها وعن مشاركة الطالب  

( عالوة على مشاركات وجوائز 9/7/3/1متقدمة في المسابقات المختلفة )مرفق مشاركات الطالب على مستوى الكلية باالعوام السابقة 

مة للطالب على المستوى الجامعي  والقومي )مرفق مشاركات الطالب على المستوى الجامعي والقومي لالعوام السابقة  ومراكز متقد

   9/7/3/3(على المستوى الجامعيومرفق نماذج من الجوائز الحاصل عليها الطالب  9/7/3/2

)مرفق 21-20و  20-19و 19-18وقد اعدت الكلية  احصائية للطالب المشتركين والفائزين بجوائز باالنشطة الطالبية للعام الدراسي   

و   ٢٠- ١٩و  ١٩-١٨إحصائية الطالب المستفيدين من الدعم المالي والمشتركين والفائزين بحوائز باالنشطة الطالبيه للعام الدراسي 

٢١-٢٠ )9/3/3/1  

وقد أعدت الكلية من خالل رعاية الطالب وتحت رعاية السيد االستاذ الدكتور وكيل  الكلية لشئون الطالب تقريرا مفصال عن االنشطة 

 -الطالب المثالي -الشطرنج -حيث شارك بالمسابقات المختلفة ) مسابقة القرآن الكريم 2021-2020الطالبية المختلفة للعام الجامعي  

https://drive.google.com/file/d/10ApxEh58rS6XRaqXCZgc8PqMROWThtLC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ApxEh58rS6XRaqXCZgc8PqMROWThtLC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HuTDmjEyX5sp5d5Ex0RO5BSwOZiEaq82/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HuTDmjEyX5sp5d5Ex0RO5BSwOZiEaq82/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HvaI9HOXzjmUDBHidKkzKSrY80x8WM__/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Hzx6CaF2ztRnfeV0EIEXw-3A_235jTGV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1I3CcOd0j-TIgYIz1Ru7Chv7r5nTx4ECI/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1I9w0sbONnKBSohy_s2WRLpG4t1VYnX9z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1Su-KdQErEt5Zbn5IX6OOCavbq8dkPbCl
https://drive.google.com/file/d/1IEGXaHhXg2dl4xfdBJmrQ61-jwJXeeNm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IKS9YGqjGrrmqNe3YPyVlDGIEU42vIEa/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IR6eVWStzZNKv2sPTqqdcXvpFWhtVe85/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10wq25T964hPXoTYd-9iF0j9MXusz8ldq/view?usp=sharing
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طالبا وفاز بجوائز المراكز  59دوري المعلومات باشراف وتحكيم نخبة من اعضاء هيئة التدريس (حيث شارك عدد  -االبداع -الشعر

طالبا تم تكريمهم من قبل قيادات الكلية باالضافة الى جائز مالية قيمة )مرفق تقرير رعاية الطالب عن االنشطة الطالبية  18االولى عدد 

 9/7/3/4(ية ا.د/ وكيل الكلية لشئون الطالب تحت رعا 2021-2010للعام الجامعي 

راءات للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها  واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلج 9/8

 التصحيحية 

تقوم المؤسسة بقياس آراء الطالب باستخدام الوسائل المناسبة )مثل استبيانات ولقاءات وغيرها( ومتضمنة آرائهم على سبيل المثال  9/8/1

 تصحيحية؟ إجراءات واتخاذ بعد؟ عن التعلم يخص فيما الطالب رأى بقياس المؤسسة قامت هل في العملية التعليمية واألنشطة الطالبية .

 

للكلية وسائل مناسبة لقياس اراء الطالب واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج فى اتخاذ اإلجراءات  

المختلفة  مرفق)  التي تتضمن اراء الطالب على سبيل المثال في العملية التعليمية واالنشطة الطالبيةالتصحيحية مثل عمل االستبيانات 

( الى جانب استقصاء آراء الطالب وتقييمهم لتجربة التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا  1 /1 /8 /9ماذج من استبيانات اراء الطالب ن

الطالب عن التعليم عن بعد والذي تمت دراسة نتائجه وتحليلها  واستنتجت من خالله عدة توصيات تم وذلك عن طريق استبيان رضا 

 مرفق تقرير عن نتائج استبيان عن رضا الطالب عن التعليم عن بعدرفعها الى واحده التعليم الطب التكاملي )

 وكانت تلك التوصيات وتنفيذها كالتالي  9/8/1/2(  20-19لطالب الفرق الدراسية األولى والثانية والثالثة للعام الدراسي 

 تدريب اعضاء هيئة التدريس والطالب على طرق التعلم عن بعد.  -1

 استخدام االساليب الجذابة فى العرض -2

 من خالل منصة محددة اتاحة المحاضرات مسجلة للطالب -3

 عدم االقتصار على التعليم عن بعد اال فى حالة الشدائد والجوائح  -4

 العودة الى االنتظام فى التعليم وجها لوجه اذا اتيحت الفرصة فى اطار من اتباع االحتياطات الالزمة -5

و استجابته لتلك التوصيات فقد قامت وحده التعليم الطبي التكاملي بعقد دورات تدريبيه تأهيلية الطالب و اعضاء هيئه التدريس في 

الى جانب العرض التفاعلي للمحاضرات على الشبكة العنكبوتية )اونالين( فقد اوصت وتابعت  ( و9/4/1/5مجال التعليم عن بعد )مرفق 

وحدة التعليم الطبي التكاملي من خالل منسقي الفصول الدراسية ومنسقى الوحدات الدراسية  عمليه تسجيل ورفع المحاضرات 

من محاضرات مباشره اونالين ثم تم رفعها مسجلة على منصة تيمز  وفيديووالفعاليات االلكترونيه على منصة تيمز )مرفق نماذج 

فقد قررت وحدة التعليم الطبي التكاملي عدم االقتصار على التعليم عن بعد فقط ولكن لجأت الى التعليم   ( وعالوة على ذلك9/8/1/3

 9/4/1/5 (و  9/4/1/4الهجين لتدعيم التواصل المباشر مع الطالب من خالل من قبل أعضاء هيئة التدريس )مرفق 

 

ظة  و مردودا للدورات التي عقدت تحت إشراف قيادات الكلية ووحدة التعليم الطبي التكاملي فى مجال التعليم عن بعد فيمكننا مالح

من خالل ومشاركاتهم وإتاحة الفرصة لهم  2021 2020تحسن آراء الطالب وتحسن تجربتهم مع التعليم عن بعد في عام الدراسي 

)مرفق عرض الطالب الرائهم وتقييمهم عن تجربة التعليم عن بعد  ٢٠٢١للتعبير عن تجربتهم في التعليم عن بعد في مؤتمر الكلية لعام 

و مرفق نموذج من اتاحة الفرصة للطالب الوافدين الموهوبين فى محافل ومؤتمرات الكلية  9/8/1/4ؤتمر الكلية أثناء جائحة كورونا بم

) 9/2/1/4 

 تحلل المؤسسة وتقيم آراء الطالب.   9/8/2 

 وتم اجراء االستبيان على الشبكة العنكبوتية   منها لالستفادة الطالب آراء وتقييم بتحليل المؤسسة و تقوم

https://drive.google.com/file/d/1IVeU8dmvqFo7MJfGJSSXv0-DwNBpw1e6/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IfhmMXDXKLJ1qyZz5b7kP22rmoWV7iww/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1SmreHsMXABXXhqCDfNHWAsU-5FTjhDXO
https://drive.google.com/file/d/11Ig5YUk33ioHc6FbUxiDlH8PdFWCkY-k/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1SqB06dzT-KT64BuVHW6fzu1JvhnDDQGH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1Shp63fjgPKvGUFJiCE_XIDCZ_d92xLR9
https://drive.google.com/file/d/1L-chCiYThBg9zNM5N_FGiwcY3NjgEWsF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11Ig5YUk33ioHc6FbUxiDlH8PdFWCkY-k/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18C0AbOMMGonaKIVednLJcaunhMeoxkMu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=10QGMz3w7iman21N45b-XX-JYPp_DFME1


 

121 
 

 طالب من مختلف الفرق المستهدفة  312وقد شارك فى االستبيان  عدد 

 وقد كانت نتائج االستبيان بالنسب المئوية كالتالي 

 هل تجد سهولة في التعامل مع أدوات التعليم عن بعد؟   -1

 [ نعم           24]  

 [ ال   32]

 [ نوعاً ما    44]

 يوفر التعليم عن بعد سهولة في الوصول للمصادر والمعلومات. - 2

 [ نعم  53] 

 [ ال  20] 

 [ نوعاً ما   27]

 رنامج التعليم عن بعد الخبرات التي يحتاجها الطالب. يمنح ب -3

 [ نعم  33] 

 [ ال  39] 

 [ نوعاً ما   28] 

 يساهم التعليم عن بعد في تدعيم دور المعلم أثناء شرح المحتوى. -4

 [ نعم  32] 

 [ ال  33]

 [ نوعاً ما  35]  

 طالب.يقدم التعليم عن بعد استراتيجيات وأساليب تدريس مختلفة تتالءم مع ال -5

 [ نعم   40]

 [ ال  30] 

 [ نوعاً ما   30] 

 يراعي التعليم عن بعد االحتياجات الفردية عند الطلبة.  -6

 [ نعم  14]

 [ ال  39] 



 

122 
 

 [ نوعاً ما   47] 

 يدعم التعليم عن بعد التفاعل بين الطالب. -7

 [ نعم   23]

 [ ال  44] 

 [ نوعاً ما  33] 

 تعليمي يتميز بالحداثة والموثوقية والدقة. يقدم التعليم عن بعد محتوى   -8

 [ نعم  30] 

 [ ال 15]  

 [ نوعاً ما    55]

 يوفر التعليم عن بعد أنشطة تعليمية مختلفة توافق أنماط التعلم المتنوعة.  -9

 [ نعم  24] 

 [ ال 44]  

 [ نوعاً ما   32] 

 يسهل التعليم عن بعد معامالت الطلبة اإلدارية.  -10

 [ نعم  52] 

 ال  [  21]

 [ نوعاً ما  27]  

 يختصر التعليم عن بعد الوقت الالزم للتعلم مقارنة بالتعلم التقليدي. -11

 [ نعم  40] 

 [ ال  28] 

 [ نوعاً ما  32] 

 مقترحات الطالب  -12

 %  67.4اتاحة المحاضرات مسجلة 

 % 47.7العودة للتعليم وجها لوجه 

 %  23.5زيادة الوقت المتاح 
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 ٢٠٢١-٢٠٢٠والخروج بتوصيات عدة تم االستفادة منها بشكل جيد فى التخطيط للعام الدراسي وتم تحليل تلك النتائج 

 مرفق تقرير عن نتائج استبيان عن رضا الطالب عن التعليم عن بعد  )

   9/8/1/2(20-19لطالب الفرق الدراسية األولى والثانية والثالثة للعام الدراسي 

 

تستفيد المؤسسة من النتائج وتناقشها )مثل مناقشة النتائج في مؤتمر القسم العلمي وغيرها( وتتخذ اإلجراءات التصحيحية   9/8/3

 المناسبة.

تقوم الكلية باالستفادة من النتائج ومناقشتها مع إتخاذ االجراءات  التصحيحية  )مرفق كيفية االستفادة من نتائج التحليل االحصائي كما  

 عن نتائج استبيان عن رضا الطالب عن التعليم عن بعد  ومرفق تقرير 1/9/8/3     19-18عن البرامج والمقررات 

  9/8/1/2(20-19لطالب الفرق الدراسية األولى والثانية والثالثة للعام الدراسي 

 

 للمؤسسة آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم، وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دورية   9/9

 تحتفظ المؤسسة بقواعد بيانات خاصة بالخريجين متكاملة وتحدثها دوريا  9/9/1

تحتفظ المؤسسة بقواعد بيانات خاصة بإعداد وتقديرات الخريجين وتعمل على تحديثها سنويا)مرفق قواعد بيانات الخريجين دور اول 

 9/9/1/1(   20-19-18وثان 

 

لمؤسسة على متابعة خريجيها في سوق العمل وتحقيق التواصل معهم )مثل نماذج التواصل وإسهامات الخريجين في  تحرص ا  9/9/2 

 الفعاليات والمشروعات، تطوير البرامج التعليمية والتبرعات واالستعانة بهم في تدريب الطالب واستقصاء آرائهم وغيرها(. 

ت للتواصل مع الخريجين و تتمثل فى عمل صفحة على موقع التواصل االجتماعي  كما استحدثت الكلية عن طريق شئون الخريجين آليا

)الفيس بوك( معلنة على الموقع اإللكتروني للكلية لسهولة التواصل وإبداء المقترحات تحت اسم )خريجي طب األزهر بنين( )مرفق 

( الى جانب انشاء جروبات التواصل الرسمية على الواتس اب )مرفق انشاء  9/9/2/1-الفيسبوك–انشاء جروبات التواصل االجتماعى 

(. كما تحرص الكلية على استقصاء اراء للخريجين للمشاركة في تقييم البرامج  وتطويرها  9/9/2/2جروبات واتساب تجمع الخريجين  

( وتستمع إلى رائهم واسهاماتهم من خالل 9/9/2/3عن طريق االستبيانات )مرفق نماذج من استطالع واستقصاء اراء الخريجين  

اللقاءات المباشرة كالملتقى التوظيفى الذي اقامته الكلية برعاية وحدة الجودة والذى تمخضت عنه عدة توصيات من ابرزها اهمية  

ية عقد فعاليات للذكاء االصطناعى بمؤتمر الكلية المعرفة التكنولوجية و تطبيق الذكاء االصطناعي والتى على اثرها قررت قيادات الكل

رص ( باالضافة الى ح  9/9/2/4  ٢٠٢١)مرفق الملتقى التوظيفى ونماذج فعاليات الذكاء االصطناعى بمؤتمر الكلية   ٢٠٢١للعام 

المؤسسة على متابعة الخريجين من اطباء االمتياز واإلشراف على تدريبهم من خالل أعضاء هيئة التدريس )قرار تكليف ا.د فيصل 

زايد مشرفا على أطباء االمتياز ) مرفق حرص الكلية على متابعة أطباء االمتياز من خالل تخصيص مشرف من أعضاء هيئة التدريس  

( . عالوة على العديد من صفحات وجروبات التواصل االجتماعي الرسمية وغير الرسمية التي تخدم وتجمع آراء الخريجين 9/9/2/5

لكنترول المركزي للقطاع الطبي وغيرها )مرفق نماذج من كصفحة الدراسات العليا كلية طب جامعة األزهر بنين القاهرة و صفحة ا

 9/9/2/6   (الصفحات الخاصة بالخريجين 

لسنة  7145تاذ الدكتور/ رئيس الجامعة ومشهرة برقم توجد رابطة للخريجين تسمى الرابطة العالمية لخريجى األزهر ويرأسها األس

، وتشجع الكلية وتدعم هذه الرابطة كما قامت بنشر وإعالن  info@waag.azhar.orgوالبريد اإللكترونى لهذة الرابطة هو  2007

https://drive.google.com/open?id=1SmreHsMXABXXhqCDfNHWAsU-5FTjhDXO
https://drive.google.com/file/d/1InIdssWOyjik7-o8n8qx_eTrLpLd4Vfd/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1SmreHsMXABXXhqCDfNHWAsU-5FTjhDXO
https://drive.google.com/file/d/1ItjczVKUmPmL85eqcOOjL7hbd52cD0wg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IuecTnoFFOD042Mjwjf9qGbImYZaOvJ9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1J1_PZPnicGR-_QyRqGV6gWdUKglqokX4/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JFQZOVGspngQT0H9dxH5LfFOXi8SL4lW/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JIB0257TH2SK6iWo8Pn7U_tT68YfH9mX/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JNBi_95HxQdoZRVb7-YvKuLnKhIn7Llz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JR5BkOsCmjDNeB3IqTfYhEaQ5Sue253n/view?usp=drivesdk
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البارز لهذه الرابطة في خدمة  الخدمات التي تقدمها الكلية للخريجين على الموقع اإللكتروني للكلية لزيادة الوعي والتعريف بالدور 

 الخريجين في شتى المجاالت المختلفة.

الكنترول  –كما توجد على منصات التواصل االجتماعى العديد من الصفحات الخاصة بخريجى كل دفعة ) صفحة الدراسات العليا 

صفحة الكنترول المركزى  -اصفحة الدراسات العلي –المركزى لطب االزهر ( )مرفق نماذج من الصفحات الخاصة بالخريجين 

 9/9/2/6 (والبحث عن صفحات اخرى 

مية فى جميع فروع  وبالنسبة لتسجيل الدراسات العليا فإنه يتم إعفاء خريجي جامعة االزهر عن االمتحانات المقررة للمواد اإلسال

( عالوة على ذلك فقد تم عمل دورات تدريبية  9/9/2/7الدراسات العليا طبقا لالئحة الدراسات العليا ) مرفق الئحة الدراسات العليا 

وطلبة الدراسات العليا أثناء جائحة كورونا )مرفق نماذج من دورات تدريبية اونالين للخريجين وطلبة الدراسات   اونالين للخريجين

 9/9/2/8 (العليا 

 

 للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقًا الحتياجات ولتطورات سوق العملالمؤسسة توفر برامج  9/10

توفر المؤسسة برامج متنوعة تتضمن تنمية المهارات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل في التخصص )مثل برامج التنمية المهنية   9/10/1

 .وتنمية مهارات ريادة األعمال والتوظف وبرامج التعليم المستمر وغيرها(

قامت الكلية بإعداد برنامج للتنمية المهنية لمهارات وقدرات الخريجون  وفقا لتطورات سوق العمل واستمرارا لما تقوم به الوحدة من 

عمل برنامج لتأهيل الخريجين لسوق العمل من دورات مختلفةواستغالل معمل المهارات فقد تم عمل خطة للتدريب ويتم التنسيق مع 

كما قامت وحدة ضمان الجودة  بالكلية باعداد كتاب استرشادي الطباء االمتياز)مرفق الدليل االرشادى  -ي المستمر:وحدة التعليم الطب

 9/10/1/1(الطباء االمتياز 

باالضافة الى االشراف على  دورات تدربية لتنمية المهارات ورفع المستوى العلمي الطباء االمتيازومن امثلة ذلك عمل دورات ينظمها  

وحدة التعليم الطبى بالمستشفيات الجامعية ودورات الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع جمعية اصدقاء لبن االم المصرية باالضافه الى  

رات والدورات الخاصة بحاالت طوارئ االطفال ومكافحة العدوى  )مرفق اعالن وحدة التعليم الطبى المستمر عن  العديد من المحاض

بي لرفع كفاءات االطباء في االحصاء الطبي )مرفق دورات البحث ( وعمل دورات لالحصاء الط9/10/1/2   2021الدورات التدريبيه 

 9/10/1/3(العلمى واالحصاء الطبى بقسم الصحة العامه وطب الصناعات   

ية  لخريجي اطباء ااالمتياز وذلك لتدريبهم على المهارات الطبية االساسية العدادهم االعداد  عالوة على عقد دورات تدريبية الزام

دورات اإلنعاش القلبى الرئوى واإلسعافات األولية ألطباء اإلمتياز )مرفق الدورات الطبية  المناسب لسوق العمل. كما اهتمت الكلية بأخذ

(وحرصا على االستفادة الكاملة من التدريب تقوم االقسام االكلينيكية بتشكيل لجنة مسئولة عن 9/10/1/4االلزامية الطباء االمتياز 

( 9/10/1/5  2021امج التدريبي الطباء االمتياز البرنامج التدريبي الطباء االمتياز )مرفق نماذج من تشكيل اللجنة المسؤلة عن البرن

تياز )مرفق  بالضافة الى العمل على تقييم ومعرفة مدى االستفادة من التدريب من خالل تشكيل لجنة االمتحانات التقييمية الطباء االم

% من خريجي 100(  أما عن نسبة المستفيدين من هذه البرامج فهي 9/10/1/6نماذج من نتائج االمتحانات التقييمية الطباء االمتياز 

م الخريجين على مجموعات واشترطت إدارة الكلية مايفيد حضور هذه الدورات للحصول على شهاد  م حيث تم تقسي2020دفعة عام 

إتمام سنة التدريب )االمتياز(. كما يتم عقد دورات تدربية لتقييم  مستوى اطباء االمتياز بمستشفى الحسين الجامعي وباب الشعريه  

( .كما تم ايضا تدريب اطباء االمتياز ومشاركتهم   9/10/1/4ء االمتيازالجامعي الجامعي )مرفق الدورات الطبية االلزامية الطبا

لثاني ) مرفق  مشاركة بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى وحصلت جامعة االزهر بنين على المركز ا  incision academyببرنامج 

( وتسهيال على الخريجين قامت الكليه  9/10/1/7بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى   incision academyأطباء االمتياز ببرنامج 

https://drive.google.com/file/d/1JR5BkOsCmjDNeB3IqTfYhEaQ5Sue253n/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1L7euq4Ew_HvhbHjUxqNXJA2g0UtpEGMC/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1O3_kkc0XyMPs0mz-UHFOTZclfWxsbuV3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12y_EULlNCaWSiu00fiR5G6E4V9foInnZ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12yf4ZzrXlGVQsPqJEPfmeOTHoI5ryHlL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/131wNucPO_ZOcNEmIYCLLHfb8m8eGcwqt/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/132HE2K87rKgfwLuPTmznPUfvxLUocYEt/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/133FvGvNOezGBuLX4dm0qVbV9BstoLXvi/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/133MORGcxBIBETk-RWtGJPjrVx_-WFMCa/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/132HE2K87rKgfwLuPTmznPUfvxLUocYEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13D3bO8DPu_V9KgfvxXSohTsBgPU0m5hJ/view?usp=drivesdk
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الكترونيا فى الدراسات العليا سواء الدبلومه او  الماجستير او الدكتوراه ) مرفق مواقع تسجيل الخريجين الكترونيا  بعمل مواقع للتسجيل 

 9/10/1/8 .(فى الدراسات العليا 

 

 قائمة المرفقات  

 قواعد القبول والتحويل  -الباب  الرابع– 2018: الالئحة الداخلية لكلية الطب  9/1/1/1مرفق  -

 قرارات فتح باب التحويل وااللتماسات الصادرة من الجامعة  : 9/1/1/2  مرفق  -

 2003 الالئحة الداخلية لكلية الطب :   9/1/1/3مرفق  -

 2022 -2021: دليل الطالب     9/1/2/1مرفق 

 : الموقع االلكترونى 9/1/2/2مرفق  -

 :ادارة شئون الطالب  9/1/2/3مرفق  -

 :بيان بعدد الطالب المقبولين سنويا  9/1/3/1مرفق  -

 : بيان مساحات الكلية والمدرجات والقاعات والمعامل 9/1/4/1مرفق  -

 Norms planning guidelines:  9/1/4/2مرفق  -

 :  الية جذب الطالب الوافدين 9/2/1/1مرفق  -

 : نموذج من اعالن تسهيالت التحصيل االلكتروني للطالب الوافدين   9/2/1/2مرفق :  -

 2022 – 2021: دليل الطالب للوافدين 9/2/1/3مرفق :  -

 : نموذج من اتاحة افرصة للطالب الوافدين الموهوبين فى محافل ومؤتمرات الكلية  9/2/1/4مرفق  -

 : نشر مشاركات الموهوبين على الموقع االلكترونى 9/2/1/5مرفق  -

 : اتفاقية التعاون بين جامعة االزهر والحكومة الماليزية9/2/1/6مرفق  -

 ليزين والوافدين  : الية التواصل مع الطالب الما 9/2/1/7مرفق   -

 2022-2021تفاصيل التحاق الوافدين بجامعة األزهر إلكترونيا للعام الجامعي  9/2/1/8مرفق  -

 م 2021اعالن نتائج الفائزين في المسابقات العالمية للوافدين واألجانب )مواهب وقدرات( الموسم الثاني  9/2/1/9مرفق  -

 : إحصائية أعداد الطالب الوافدين السنوية و نسبتهم الى العدد اإلجمالي للطالب  9/2/2/1مرفق  -

 2022 -2021:بيان بأعداد الطالب الماليزيين بالفرقه االولى  9/2/2/2مرفق  -

 : نظام دعم الطالب صحيا ) الئحة عالج الطالب (  9/3/1/1مرفق  -

 مة الطالب: تخصيص سيارات اإلسعاف لخد 9/3/1/2مرفق  -

 : نظام دعم الطالب ماليا وماديا واجتماعيا   9/3/1/3مرفق  -

استمارات صرف الدعم المالي ضمن ميزانية الخدمات الغير  –استمارات صرف الدعم من صندوق التكافل االجتماعي :   9/3/1/4مرفق  -

 تعليمية

 نسائية وبيت الزكاةاستمارات صرف الدعم من جهات مانحة مثل جمعية الزهراء ال:  9/3/1/5مرفق  -

 نماذج الدعم المادي : معرض المالبس/ اإلسكان الطالبي/ المحاضرات االضافية:  9/3/1/6مرفق  -

 نماذج العالنات الدعم  بلوحة االعالنات:  9/3/2/1مرفق  -

 :الموقع االلكترونى  9/3/2/2مرفق  -

و 19- 18ين والفائزين بجوائز باالنشطة الطالبية للعام الدراسي احصائية الطالب المستفيدين من الدعم المالي والمشترك:   9/3/3/1مرفق  -

 2022 -2021كشف أسماء الطالب الحاصلين علي الدعم لعام  – 21-20و  19-20

https://drive.google.com/file/d/18hphS7fIp81zm-cR6p_2q__BN_LU5Bh_/view?usp=drivesdk
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 نظام الساعات المكتبية لبعض االقسام:  9/4/1/1مرفق  -

لسنة   1200قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  اقرار التعليم االلكتروني كوسيلة تدريس فى الجامعات المصرية طبقا ل  :  9/4/1/2مرفق   -

2020 

 قرارات  الجامعة بشأن اعتماد نظام التعليم الهجين  )المدمج( ونظام االمتحانات االلكترونية بجانب االمتحانات التقليدية :   9/4/1/3مرفق  -

الهجين  )المدمج( ونظام االمتحانات االلكترونية   قرارات  الكلية ووحدة التعليم الطبي التكاملي  بشأن اعتماد نظام التعليم:    9/4/1/4مرفق   -

 بجانب االمتحانات التقليدية 

 برامج التوعية والتدريب على استخدام طرق التعلم عن بعد واستخدام التطبيقات التكنولوجية والقواعد السلوكية المنظمة :  9/4/1/5مرفق  -

 21-20الخطة الدراسية للتعليم عن  بعد  :9/4/1/6مرفق   -

 التعريف بالدعم واإلرشاد األكاديمي للطالب واهميته ومهامه من خالل الالئحة الداخلية لكليات الطب  : 9/4/2/1مرفق  -

    21-20اسبوع االرشاد االكاديمي : 9/4/2/2مرفق  -

 االرشاد االكاديمي دة تشكيل وح:  9/4/2/3مرفق  -

 السنوات الدراسية( : نماذج من التشكيالت الطالبية ) ليدرز  9/4/2/4مرفق  -

 الالئحة الداخلية لوحدة التعليم الطبي المستمر: 9/4/3/1مرفق  -

 مشاركة وحدة الحاسب االلى فى التدريب الطالبي : 9/4/3/2مرفق  -

 : مشاركة رعاية الطالب فى االعالن عن الدورات التدريبية للطالب  9/4/3/3مرفق  -

 الغالمية وبنك المعرفة المصري إلقامة دورات تدريبية لمنسوبي الكليةالشراكة مع مؤسسة إلسيفير :  9/4/3/4مرفق  -

 : دورات االنعاش القلبى  الرئوي 9/4/3/5مرفق  -

 2022-2021لطالب المتعثرين : الية اكتشاف ا 9/4/4/1مرفق -

 تظلمات مرحلة البكالوريوس من نتائج االمتحانات  : نماذج9/4/4/2مرفق  -

 الب المتفوقين : آلية اكتشاف الط 9/4/4/3مرفق  -

 : نماذج كشوف بمشاركات وجوائز الطالب فى المسابقات واألنشطة المختلفة  9/4/4/4مرفق  -

 : نماذج فعلية لدعم الطالب المتعثرين 9/4/5/1مرفق  -

 : نماذج دعم الطالب المتفوقين  9/4/5/2مرفق  -

 نماذج من وسائل دعم الطالب الموهوبين :  9/4/5/3مرفق  -

 كة الطالب المتميزين فى محافل ومؤتمرات الكليه:  مشار 9/4/5/4مرفق  -

 الوصفة الطبية لطالب يعانى من مشاكل نفسية  -دعم قسم الطب النفسي للطالب -: 9/5/1/1مرفق  -

 : التسهيالت االنشائية لذوى االحتياجات الخاصة  9/5/3/1مرفق  -

 تمثيلهم  بمجلس ادارة وحدة ضمان جودة التعليم   : 9/6/1/1مرفق -

تمثيلهم فى فرق المعايير الخاصة بالجودة مثل الطالب والخريجون و الدراسات العليا و الموارد المالية والمادية والمشاركة  : 9/6/1/2مرفق   -

 المجتمعية وتنمية البيئة 

  22-21تمثيلهم فى اللجنة العليا الدارة البرنامج التكاملي للعام  : 9/6/1/3مرفق  -

-  

العلمية وتحديد اماكن اقامتها والدعم والحوافز المقدمة للمشاركين ضمن -الفنية-الجوالة-الرياضية-الثقافيةتوافر االنشطة  :  9/7/1/1مرفق  -

 خطط االنشطة المختلفة بالكلية
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 العلمية وتحديد اماكن اقامتها والدعم والحوافز المقدمة للمشاركين ضمن-الفنية-الجوالة-الرياضية-: توافر االنشطة الثقافية9/7/1/2مرفق   -

 خطط االنشطة المختلفة بالكلية 

 : نماذج من االعالن عن الحوافز والجوائز  لتشجيع الطالب في المشاركه في االنشطه الطالبيه 9/7/2/1مرفق  -

 :  تكريم المشاركين والفائزين بجوائز االنشطة الطالبية من قبل قيادات الكلية 9/7/2/2مرفق  -

 رفع صور المشاركين والفائزين بجوائز االنشطة الطالبية المختلفة   9/7/2/3مرفق  -

 بالدور الثالثنماذج من االعالن عن النشاطات المختلفة بلوحة االعالنات لرعاية الشباب : 9/7/2/4مرفق  -

 ونماذج من فعالياتها   AMSAتشكيل الجمعية الطالبية لطب األزهر  9/7/2/5مرفق  -

 مشاركات  الطالب على مستوى الكلية باالعوام السابقة : 9/7/3/1 مرفق -

 : مشاركات الطالب على المستوى الجامعي  والقومي لالعوام السابقة     9/7/3/2مرفق  -

 جوائز الحاصل عليها الطالب على المستوى الجامعي  والقومي لالعوام السابقة نماذج من ال:  9/7/3/3مرفق  -

 نماذج من استبيانات الطالب  :  9/8/1/1مرفق  -

تقرير عن نتائج استبيان عن رضا الطالب عن التعليم عن بعد لطالب الفرق الدراسية األولى والثانية والثالثة للعام الدراسي :9/8/1/2مرفق   -

19-20 

 نماذج وفيديو من محاضرات مباشره اونالين ثم تم رفعها مسجلة على منصة تيمز 9/8/1/3مرفق  -

 عرض الطالب  الرائهم وتقييمهم عن تجربة التعليم عن بعد اثناء جائحة كورونا بمؤتمر الكلية 9/8/1/4مرفق   -

 19-18الفرقة االولى  -موديول –:  تحليل وتقييم آراء  الطالب عن وحدة دراسية  9/8/2/1مرفق  -

 19-18: كيفية االستفادة من نتائج التحليل االحصائي عن البرامج والمقررات  9/8/3/1مرفق  -

  20-19-18قواعد بيانات الخريجين دور اول وثانى :  9/9/1/1مرفق  -

 انشاء جروبات التواصل االجتماعي )الفيسبوك( :  9/9/2/1مرفق  -

 انشاء جروبات واتساب للخريجين:  9/9/2/2مرفق  -

 نماذج من استطالع واستقصاء آراء الخريجين :9/9/2/3مرفق  -

 ٢٠٢١: الملتقى التوظيفى ونماذج فعاليات الذكاء االصطناعى بمؤتمر الكلية  9/9/2/4مرفق  -

حرص الكلية على متابعة اطباء االمتياز من خالل تخصيص مشرف من اعضاء هيئة التدريس )قراء تكليف ا.د فيصل  :    9/9/2/5مرفق   -

 (على أطباء االمتياز زايد مشرفا

 نماذج من الصفحات الخاصة بالخريجين  :  9/9/2/6مرفق   -

 : الئحة الدراسات العليا  9/9/2/7مرفق  -

 وطلبة الدراسات العليا  : نماذج من دورات تدريبية اون الين للخريجين  ٩/٩/٢/٨مرفق  -

 الدليل االرشادى الطباء االمتياز : 9/10/1/1مرفق  -

   2021:اعالن وحدة التعليم الطبي المستمر عن الدورات التدريبية   9/10/1/2مرفق  -

 مكافحة العدوى ( –جدول محاضرات تدريب اطباء  االمتياز ) طوارئ االطفال  -دورة الرضاعة الطبيعية  - -

 دورات البحث العلمي واالحصاء الطبي بقسم الصحة العامة وطب الصناعات: 9/10/1/3مرفق  -

 الدورات التدريبية االلزامية الطباء االمتياز : 9/10/1/4مرفق  -

 2021نماذج من تشكيل اللجنة المسئولة عن البرنامج التدريبي الطباء االمتياز :  9/10/1/5مرفق  -

 نماذج من نتائج االمتحانات التقييمية الطباء االمتياز : 9/10/1/6مرفق  -

 بالتعاون مع بنك المعرفة المصري  incision academy : مشاركة اطباء االمتياز ببرنامج 9/10/1/7مرفق   -
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 : مواقع تسجيل الخريجين الكترونيا فى الدراسات العليا . 9/10/1/8مرفق   -
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مستوف   مستوف  المؤشر م

 جزئيا 

غير 

 مستوف 

الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع  خطة البحث العلمى موثقة وترتبط بخطة   1

 المحيط , وتتناسب مع امكانات المؤسسة.

   

    للمؤسسة اليات فاعلة لنشر الوعى باخالقيات البحث العلمى ومراقبة تطبيقها.  2

الموارد المتاحة كافية النشطة البحث العلمى , وتعمل المؤسسة على تنمية مصادر التمويل  3

 وتسعى للمشاركة فى مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية واقليمية ودولية., 

   

توافر مناخ واساليب مفعلة لدعم البحث العلمى وتحفيزه , ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع   4

 ودعم االبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واالبحاث التطبيقية. 

   

    للمؤسسة فى نمو مستمر , ويتناسب مع عدد اعضاء هيئة التدريس. االنتاج البحثى  5

والمشروعات   6 االنشطة  فى  يشاركون  والطالب  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  اعضاء 

 والمؤتمرات العلمية والبحثية. 

   

    للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث واالنشطة العلمية. 7

    للمؤسسة مؤتمر علمى دورى. 8

 

 مؤشرات التقييم 

خطة البحث العلمى موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط , وتتناسب مع امكانات  10/1

 المؤسسة.  

 تضع المؤسسة الخطة البحثية لها وفق خطوات منهجية. 10/1/1

واشتملت على ثمانية اتجاهات موضحة    2022 في وتنتهي م 2017خطة للبحث العلمي تمتد لمدة خمس سنوات بدأت في   الكلية وضعت

 .2016/2017وذلك بعد أن انتهت الخطة السابقة في نهاية العام الجامعي   (.1| 1| 1| 10في الخطة المرفقة )مرفق

وقد تم وضع الخطة البحثية الجديدة في ضوء الغايات واألهداف العامة االستراتيجية للجامعة من خالل الخطوات المنهجية الموضحة في  

  (.1| 1| 1| 10لب الخطة )مرفقص

، حيث تم مناقشة خطة البحث العلمي ضمن كلمة استاذ دكتور  2017سبتمبر    19( بتاريخ  662وقد تم اعتمادها في مجلس الكلية رقم )

    (.2| 1| 1| 10( في مجلس الكلية المذكور. )مرفق3رئيس وحدة االعتماد والجودة الموضوع رقم )

 المعيار العاشر: البحث العلمى واألنشطة العلمية 

 المعيار  منطوق

 للمؤسسة خطة بحثية تتسق مع خطة الجامعة وتحرص المؤسسة على توفير وتنمية الموارد الالزمة التى تمكن الباحثين من

 القيام بالنشاط البحثي , وتشجع التعاون والمشاركة بين التخصصات المختلفة فى مجال البحوث , وتخلق مناخا داعما لالنشطة

 .العلمية
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  (.3| 1| 1| 10لبحثية بأقسام الكلية والمرفق نماذج لها )مرفقوتجدر اإلشارة إلى أن تلك الخطة البحثية قد واكبت الخطط ا

 تتأكد المؤسسة من أوجه ارتباط خطتها البحثية بخطة الجامعة وأولويات المجتمع.  10/1/2

 (. 1| 2| 1| 10بالجامعة. )مرفق  الخطة الخمسية لقطاع العلوم الطبية ضوء البحثية لخطة البحث العلمي في وضع الخطة تم

(, حيث بينت ان كلية طب االزهر بنين تعد احدى كليات  2| 2| 1| 10اعداد مصفوفة التوافق بين خطة الكلية وخطة الجامعة, مرفق) وقد تم 

 (.1| 2| 1| 10. )مرفق  120العلوم الطبية المعنية بتنفيذ البند الخامس من الخطة البحثية للجامعة الوارد في صفحة 

 

 مكانات المؤسسة مع خطتها البحثية.تتحقق المؤسسة من مدى مالئمة ا 10/1/3

العلمية تتالئم الخطة البحثية للكلية الى حد ما مع االمكانيات المادية المتاحة للكلية، وفى هذا اإلطار يتم مخاطبة الكلية من ادارة البحوث  

( خدمات أبحاث وتجارب لدى الغير 3قم )التابعة لإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة للتعرف على طلبات الكلية من البند ر

 .(1| 3| 1| 10)مرفق  وذلك لتوفير التمويل الالزم لألبحاث التي تقوم بها الكلية. مرفق خطاب مدير عام إدارة البحوث العلمية. 

ويتضمن   15/11/2016بتاريخ    653وتعمل الكلية على تنمية إمكانيات البحث العلمي ومن أمثلة ذلك ما تم اعتماده في مجلس الكلية رقم  

تخصيص نسبة من دخل البرنامج الماليزي والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات لصالح دعم ميزانية البحث العلمي ورصد مكافآت 

تشجيعية و تقديرية متنوعه للباحثين لتكريمهم وتشجيعهم على نشر األبحاث العلمية محليا ودوليا وكذلك وضع خطط فعاله لتسويق نتائج 

البحوث العلمية وتفعيلها لخدمه المجتمع مع قياس وتقويم مردود المخصصات المالية المنفقة على البحث العلمي لزياده األبحاث العلمية 

% سنويا وزياده عدد الباحثين وأعضاء هيئه التدريس المشاركين في مؤتمرات علميه وورش عمل وندوات 100المنشورة دوليا بمعدل  

%  5زياده عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على منحة دراسية ومهمات وبعثات علمية بمعدل  % سنويا و10بمعدل  

 .(2| 3| 1| 10)مرفق سنويا 

 

 للمؤسسة آليات فاعلة لنشر الوعى بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها  10/2

 عد واإلرشادات الدولية والضوابط المحلية. تنشئ المؤسسة لجنة أخالقيات البحث العلمي وفق القوا 10/2/1

لقد اهتمت كلية طب االزهر بنين بإنشاء لجنة اخالقيات البحث العلمي حيث وافق مجلس الكلية على تشكيل لجنة ألخالقيات البحث العلمي  

للتسج البحث  على  موافقتها  ويشترط  عليها  المعروضة  العلمية  األبحاث  لفحص  بالكلية  العلمية  أو باألقسام  العليا  بالدراسات  يل 

الكلية رقم ) في للنشر اللجنة معتمدة من مجلس  العلمية وهذه  لجنة   م، 25/12/2012 ( بتاريخ610المجالت  النظر في تشكيل  حيث تم 

من المجلس المذكور وذلك لعرض بروتوكوالت    9في الموضوع رقم   وتمت الموافقة على ذلك    واختصاصاتهااخالقيات البحث العلمي  

ائل الماجستير والدكتوراه واالبحاث العلمية قبل عرضها على لجنة الدراسات العليا، وتشكلت تلك اللجنة برئاسة السيد االستاذ الدكتور  رس

 (. 1| 1| 2| 10عميد الكلية وعضوية عدد من االساتذة. )مرفق 

 

الحصول على موافقة اللجنة إلجراء البحوث العلمية ووجود تضع اللجنة ضوابط عمل وإجراءات تشغيل قياسية لها وتفعلها )مثل    10/2/2

 التقارير السنوية للجنة وغيرها(.

وقد  في هذا اإلطار فقد تم إعداد وثيقة اخالقيات البحث العلمي وتم توزيعها على جميع االقسام بالكلية وإدراجها بملفات الجودة باألقسام،  

لبحوث ونموذج لمشروع البحث العلمي المطلوب التقدم به للحصول على موافقة لجنة  اشتملت تلك الوثيقة على ضوابط وشروط إجراء ا

 6وقد تم تعميم تلك الوثيقه على جميع االقسام بالكليه وادراجها في ملفات الجودة باألقسام في البند رقم    (.1| 2| 2| 10االخالقيات. )مرفق  

 (.2| 2| 2| 10ملكية الفكرية. مرفق بيان بمحتويات ملف الجودة باالقسام. )مرفق جنبا الى جنب وثيقه اخالقيات مهنه الطب وقانون حماية ال

وقد تم إرفاق أمثلة لذلك في صورة عدد من المقترحات وفى إطار تفعيل عمل اللجنة فقد جرى بالفعل تنفيذ مراجعة األبحاث قبل نشرها   

  (3| 2| 2| 10)مرفق   عليها البحثية التي تم عرضها على لجنة أخالقيات البحث العلمي والموافقة
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الموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العلمي , وتعمل المؤسسة على تنمية مصادر التمويل , وتسعى للمشاركة فى مشروعات    10/3

 بحثية ممولة من مؤسسات محلية واقليمية ودولية. 

 توفر الموارد المالية للبحث العلمي من مصادر تمويل مختلفة. 10/3/1

الكل  وتدعم المطلوبة، المستهلكات شراء بالجامعة،في البحوث تمويل صندوق وعلى األجهزة شراء فى الجامعة  ميزانية على الكلية تعتمد

البحثية. إطار ضمن الجارية األبحاث في المعملية التحاليل إجراء ية لتلبية  الخطة  للكلية  بالجامعة  العلمية  البحوث  إدارة  مخاطبة  مرفق 

 .(1| 1| 3| 10خدمات أبحاث وتجارب لدى الغير )مرفق   3لية من بند طلبات الك

( لتوريد 2020/2021  –  2019/2020  –   2018/2019مرفق أيضا إجمالي مصاريف الكلية من ميزانية الجامعة للسنوات الثالث السابقة )

 (2| 1| 3| 10 . )مرفق20/12/2021أجهزة علمية ومعملية ومستلزمات معامل معتمد من عميد الكلية بتاريخ 

علما بأن الكليه تعد حسابيا وماليا وحده من وحدات الجامعه يتم صرف احتياجاتها من مخصصات موازنه الجامعه وفقا للجان التي تعقد في  

وذلك         (.3| 1| 3| 10هذا الشان و موافقه السلطه المختصه. مرفق افاده مدير عام الموازنه والحسابات والمتابعه الماليه بما يفيد ذلك )مرفق  

ل   بناء على مخاطبه السيد عميد الكليه لمدير عام الموازنه بالجامعه لالفاده عن ارصده الموازنه من الباب الثاني والباب السادس والتموي

 (.   4| 1| 3| 10.)مرفق  2021-2020, 2020-2019, 2019-2018الذاتي عن اخر ثالث سنوات 

% من 3لية النسبه المخصصة من العالج االقتصادي بالمستشفيات التابعة للكلية والتي تبلغ  كما يعد من مصادر تمويل البحث العلمي بالك

% من العالج االقتصادي من مستشفى باب الشعريه التابعه لكليه طب االزهر والتي 3العالج االقتصادي. مرفق مثال بيان تفصيلي بنسبه  

 (. 5| 1| 3| 10يرة )مرفق تم تخصيصها للعملية التعليمية في االعوام الثالثة األخ

االجنبية وجمعية الخدمات االجتماعية ألعضاء هيئة  مثل الجامعات مختلفة جهات من الممولة البحثية المشاريع أيضا التمويل مصادر من

)مرفق   خارجية  جهات  مع  المشتركة  األبحاث  قائمة  مرفق  للباحثين.  الذاتية  والموارد  ل6| 1| 3| 10التدريس  أمثلة  كذلك  ومرفق  تلك ( 

 (7| 1| 3| 10المشروعات المشتركة من بعض اقسام الكلية  )مرفق 

ويمكن اعتبار إيفاد الباحثين لجهات خارجية إلجراء البحوث على نفقة تلك الجهات من مصادر تمويل البحث العلمي، مرفق شهادة الدكتوراه  

 .(8| 1| 3| 10ألحد أعضاء هيئة التدريس تم إجراؤها بالكامل في اليابان )مرفق 

 بيان بالوحدات العلمية المعنية بالبحث العلمي والتحقق من أن الموارد المالية مالئمة للبحث العلمي. 10/3/2

 (.1| 2| 3| 10. )مرفق 2019-9-17تم انشاء وحدة االبحاث العلمية والنشر وتم تكليف ا.د ياسر حلمى بإدارتها بتاريخ 

 تختص الوحدة باالتى: 

ة للكلية واألقسام الطبية )مستقبليا( والرقي بها لتصبح ذات معامل تأثير عالي من حيث النشر  إنشاء المجالت العلمية المتخصص ♦

 واالقتباس. 

التعاون والتواصل العلمي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالجامعة، مع أكاديمية البحث العلمي المصرية وبرامجها ومكاتبها   ♦

العلمية ودور   المعرفة والدوريات  التي يصدر عنها مجالت العلمية وبنك  الكبرى  المحلية واالقليمية والعربية والعالمية  النشر 

 علمية طبية كبرى في مختلف التخصصات.

البحثية والتدريسية   ♦ العالجية والجراحية ومضاعفاتها، واإلجراءات  اإلجراءات  للقطاع تضمن  بيانات ضخمة  قاعدة  استحداث 

 والمستقبلية والتحليلية والبينية وكافة انواع البحوث. باألقسام بما ييسر إجراء البحوث المرجعية 

تقديم دورات تدريبية وتأهيلية للباحثين والطالب في القطاع الطبي وفق ما تحدده اللوائح الجامعية، وما يقرره مجلس الكلية، عن   ♦

البحوث و  البحثي وتصميم وتنفيذ  البحثية والسؤال  المواضيع  البحوث وكيفية تحديد  اجراء  النشر طريق  العلمية وكيفية  الكتابة 

 الدولي في المجالت ذات معامل تأثير دولي.

تسجيل خطة البحوث الطبية السنوية لكل قسم وتلقي تقدم خطة البحوث العلمية والنشر لألقسام المختلفة كل أربعة أشهر. )مرفق   ♦

 (2| 2| 3| 10مرفق –الئحة وحدة االبحاث العلمية 
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التدريس بالكلية وهي وحدات ذات طابع خاص مستقلة ماليا ويوجد بالجامعة عدد من   البحثية التي يقوم بتشغيلها أعضاء هيئة  المراكز 

المراكز كلية طب  (3| 2| 3| 10وإداريا )مرفق   البحثية بالجامعة، وتتبع بعض تلك  بالمراكز  قائمة محدثة  إليه  المشار  المرفق  .  ويوضح 

 معتمدة من مدير عام إدارة البحوث العلمية في استجابة لخطاب السيد عميد كلية طب األزهر.  35، 34، 20، 7األزهر وهي رقم 

  وقد سبق في الممارسة السابقة بيان موارد البحث العلمي بالكلية وتعددها بما يلبي احتياجات الوحدات المعنية. ويضاف إلى ذلك وجود عدد 

 .(4| 2| 3| 10حث العلمي، مرفق قائمة بالمعامل واألجهزة )مرفق من المعامل في الكلية واألجهزة المستخدمة في الب

وتلبي موارد الكلية المتعددة احتياجات البحث العلمي من توريد مستلزمات المعامل والبحث والصيانة والتشغيل كما هو موضح في بيان  

 ( 5| 2| 3| 10عمليات قسم المشتريات بالكلية لألعوام المالية الماضية كمثال لذلك )مرفق 

وتساهم مؤسسات القطاع الخاص اإلنتاجية والبحثية في دعم األنشطة العلمية بالكلية مثل مساهمة شركات األدوية والتجهيزات الطبية في 

والندوات العلمية الخاصة ببعض األقسام وكذلك ورش العمل الخاصة بوحدة ضمان  والسيمينارات الدعم المادي للمؤتمرات الخاصة بالكلية

 الجودة.

ضاء تجدر اإلشارة إلى قيام العديد من أعضاء هيئة التدريس بالمساهمة المادية في تمويل األبحاث واألنشطة العلمية. ومن أمثلة ذلك تبرع أع

 (6| 2| 3| 10)مرفق وحدة التعليم الطبي التكاملي بعوائد كتيبات األنشطة لصالح أنشطة الوحدة. 

 مؤسسات محليا ودوليا واقليميا خالل الثالث أعوام الماضية. بيان بالمشروعات البحثية الممولة من 10/3/3

التي يوجد بها مشروعات بحثية مشتركة جهات مع المشتركة باألبحاث قائمة توجد (. ومرفق 1| 3| 3| 10)مرفق   خارجية توضح األقسام 

 (.2|3| 3| 10كذلك أمثلة لتلك األبحاث من بعض اقسام الكلية )مرفق 

مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه، ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم االبحاث المشتركة بين  توافر مناخ واساليب 10/4

 التخصصات المختلفة واالبحاث التطبيقية.

 أساليب دعم وتحفيز البحث العلمي. 10/4/1

  كالتالى: متعددة بطرق وفنيا ومعنويا ماديا الباحثين وترعى العلمى البحث الكلية تدعم

تقدم مكافأة مادية للمعيد عند الحصول على الماجستير، وللمدرس المساعد عند الحصول على الدكتوراة وتصرف هذه المكافآت   ♦

بشأن إعادة تنظيم األزهر.                      )مرفق    1961لسنة    103من القانون    353وفقا للمادة   بواسطة قسم االستحقاقات بالكلية

في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين   2005لسنة    734مجلس الوزراء رقم  وقرار رئيس   (1| 1| 4| 10

 (.10/4/1/2بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها )مرفق 

على  30/10/2019بتاريخ  649عة بجلسته رقم تقوم الجامعة بتشجيع النشر الدولي المتميز. وفي هذا اإلطار وافق مجلس الجام ♦

( مائة ألف جنيها مصريا ومكافأة قدرها 100000( مكافأة قدرها )Science( أو )Natureمنح جائزة للبحث المنشور في مجلة )

اس أعلى عامل تأثير أو مؤشر اقتباس وذلك للمجالت التي لها معامل تأثير أو مؤشر اقتب  0.1( ألف جنيها مصريا عن كل  1000)

( ألف  1000( عشرة آالف جنيها في حالة نشر فصل أو جزء من كتاب دولي وجائزة قدرها )10000.  وجائزة قدرها )0.5من 

 (.10/4/1/3)مرفق  جنيها في حالة نشر بحث باللغة العربية في المجالت المدرجة في الكشاف العربي التابع لمؤسسة كالريفيت  

إن الكلية مشتركة في المكتبة الرقمية )بنك المعرفة( التي تتيح  البحثية حيث الالزمة لدعم العمليةتوفر الكلية األجهزة والموارد   ♦

التدريس المتخصصة من خالل اإليميل االطالع ألعضاء هيئة  العلمية  المجالت والدوريات  المتوفر عن طريق  الجامعي على 

ز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بجامعة األزهر في مارس  مرفق شهادة اإلدارة العامة لمرك  مركز المعلومات بالجامعة.

 .(4| 1| 4| 10)مرفق  بشأن اشتراك جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية طب األزهر بنين بالقاهرة في بنك المعرفة المصري    2017

الكلية من اتفاقية جامعة األزهر من مشروع  مشروع سفارات المعرفة فرع جامعة األزهر بالتعاون مع مكتبة االسكندرية: استفادت   ♦

لها في جامعه  اتفاقيه مع مكتبة اإلسكندرية بانشاء فرع  الجامعة بتوقيع  لمكتبة اإلسكندرية حيث قامت  التابع  المعرفة  سفارات 

الل موقع المكتبه  االزهر هدفا الى االرتقاء والنهوض بالبحث العلمي لتقديم الخدمات البحثيه والعلميه للطالب والباحثين من خ
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الف كتاب باالضافه الى العديد من الرسائل العلميه مع    250االلكتروني و مستودع االصول الرقميه الذي يحتوي على اكثر من  

امكانيه الدخول الى العديد من قواعد البيانات والدوريات العلميه من خالل موقع المكتبه وكذلك امكانيه االستفاده من ورش العمل  

ليات العلميه مما يعود بالفائده على الطالب والباحثين ويقع مقر السفاره في المكتبه المركزيه في الدور الثاني مكتبه الكتب  والفعا

( فيسبوك  على  السفاره  موقع  و  في  OK-ALAZHARاالجنبيه  االتفاقية  تلك  توقيع  تم  وفد  االستاذ   2016مارس    31(  بين 

 . (5| 1| 4| 10ه االسكندريه واالستاذ الدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعه االزهر  )مرفق  الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير مكتب

ى عدد  تعد االستعانة بالباحثين المتميزين في المراكز القيادية أحد سبل التقدير واالستفادة منهم، حيث يضم مكتب جامعة االزهر للتميز الدول

البح  6 المتميزين في  العليا بجميع قطاعات اعضاء من كلية الطب بنين  البحوث والدراسات  المكتب بتطوير ودعم  العلمي، ويختص  ث 

 . 2021لسنة  1111جامعة االزهر وتدريب الباحثين وغير ذلك. مرفق قرار رئيس الجامعة رقم 

 . (6| 1| 4| 10)مرفق  

 1000لعضو هيئة التدريس )تقدر ب       ةتشجع الكلية الباحثين للتقدم للحصول على جوائز محلية ودولية حيث توجد مكافأة من الجامع

 ( .7| 1| 4| 10)مرفق   28/6/2006بتاريخ  490قرار مجلس الجامعة رقم   دوالر( عن نشر البحث العلمي في مجلة دولية وذلك بناء على

ثم تم    4/5/2004اريخ  بت  463جنيه( وذلك بناء على قرار مجلس الجامعة رقم    3000ب       كما تقدم الجامعة جائزة التميز العلمي )وتقدر

 . (8| 1| 4| 10)مرفق   . 15/11/2016بتاريخ    653جنيه( بناء على قرار مجلس الجامعة رقم    10000رفع قيمة هذه الجائزة )لتصبح بقيمة  

 برامج تنمية قدرات الباحثين. 10/4/2

طالب الدراسات العليا واالطباء و اعضاء هيئه   الدولي بصورة دورية لتدريب والنشر العلمي البحث لدعم متعددة دورات بتنظيم الكلية تقوم

 التدريس والهيئة المعاونة علي البحث العلمي والنشر مرفق اعالنات وحده البحث العلمي ل عقد الدورات التدريبية بقاعة األبحاث العلمية

كبيرا من الباحثين مرفق كشوف حضور ( وتلقى تلك الدورات تجاوبا  1| 2| 4| 10)مرفق   بالدور الثاني بكليه طب االزهر بنين مدينه نصر

 (. 2| 2| 4| 10)مرفق   عدد من تلك الدورات التدريبية

 دعم المؤسسة األبحاث التطبيقية والمشروعات البحثية المشتركة بين تخصصات مختلفة في ذات المؤسسة أو خارجها.  10/4/3

فكما هو معلوم   إن كل األبحاث الطبية هي ابحاث تطبيقيه بطبيعتها.الكلية طبيعيا حيث   أقسام بين المشتركة البحثية المشروعات الكلية تدعم

يتم إجراء تلك االبحاث من واقع نتائج المحاوالت التشخيصية والعالجية لمرضى حقيقيين ويقوم المرضى كذلك باالستفادة من نتائج تلك 

ج إلى االشتراك بين األقسام المختلفة في األبحاث  األبحاث بصورة مباشرة وغير مباشرة وتتسم طبيعة ابحاث الطبية بخصائص االحتيا

 (.1| 3| 4| 10مرفق قائمة باألبحاث المشتركة ألقسام  الكلية )مرفق 

 

 اإلنتاج البحثي للمؤسسة في نمو مستمر ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس.  10/5

الماضية( ومتوسط اإلنتاج ألعضاء هيئة التدريس ومتوسط النشر تحلل المؤسسة تطور اإلنتاج البحثي للمؤسسة )لألعوام الثالث  10/5/1

 الدولي. 

البحثى   االنتاج تطور فى للباحثين والمشجعة العلمى للبحث الداعمة الكلية ممارسات أسهمت

)  النشر ومتوسط التدريس هيئة العضاء البحثى االنتاج متوسط ارتفع حيث من  سكوبس  تقرير  في  بجالء  ذلك   يظهر  -2018الدولى. 

 (. 1| 1| 5| 10 مؤلفا )مرفق 1827بحثا بواسطة  1607( لمنشورات كلية طب األزهر حيث وضح ارتفاع األداء البحثي الكلي إلى 2021

إشارة. ووضح ذلك التقرير كذلك نسبة   7167كما يوضح المرفق السابق عدد اإلشارات المرجعية لألبحاث الخاصة بطب األزهر والبالغ  

% يليهما  8.3% يليه قسم الباطنة العامة بنسبة 9.5األبحاث المنشورة من األقسام الطبية المختلفة. حيث احتلت المنشورات الجراحية نسبة 

 م الطبية كما هو مبين في التقرير.سائر األقسا

وتعميقا لفهم مدى تطور البحث العلمي في الكلية فقد تم االستعانة بتقرير آخر لمؤسسة سكوبس يحلل تفاصيل مساهمة طب األزهر في نشر  

العلمية دوليا. )مرفق الدولية لطب األزهر من  2| 1| 5| 10 األبحاث  التقرير ارتفاع المشاركة  إلى    2018في عام  %  48.3(. يوضح ذلك 
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بحثا كما سبق ذكره منها    1607( يبلغ  2021-2018. وقد بلغ اإلنتاج البحثي الكلي في السنوات األربع الماضية )2021% في عام  53.7

عضوا فإن  1726بحثا منشورا دوليا. وإذا كان أعضاء هيئة التدريس في الكلية يبلغ   1309( 2021-2019في السنوات الثالثة الماضية )

% إذا تم احتساب متوسط 90% تقريبا على مدى السنوات الثالث الماضية ويتعدى  76توسط النشر الدولي ألعضاء هيئة التدريس يساوي  م

النشر الدولي ألعضاء هيئة التدريس على مدى السنوات األربع الماضية. كما يوضح ذلك التقرير التحليلي ارتفاع األبحاث المنشورة دوليا 

، 2021باحثا في    794إلى    2018باحثا في    444، وارتفاع عدد المؤلفين من  2021بحثا في عام    510إلى    2018عام    بحثا في  298من  

 وهو ما يعكس كفاءة السياسات التي اتبعتها الكلية في تشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين.  

 (. 3| 1| 5| 10ورة دوليا لزيادة التوضيح )مرفق هذا وقد تم إرفاق نماذج ألبحاث أعضاء هيئة التدريس بكلية طب األزهر المنش

 اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون فى االنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية والبحثية.   10/6

وال  10/6/1 األنشطة،  في  والطالب  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  ودعم  لتشجيع  فعالة  وسائل  مشروعات، استخدام 

 والمؤتمرات العلمية ،والبحثية.

 األنشطة البحثية. في والطالب المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء مشاركة ودعم اتخذت الكلية عددا من الوسائل لتشجيع

د العمل باللجان العلمية ومن تلك الوسائل اشتراط المشاركة البحثية في متطلبات الترقية ألعضاء هيئة التدريس حيث تعمل الكلية وفقا لقواع

 28/6/2021( بتاريخ 2026-2021للترقية لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد بجامعة األزهر والتي تم تحديثها في اعتماد الدورة األخيرة منها )

المجلس األعلى لألزهر رقم   المادة   (.1| 1| 6|10. )مرفق2021لسنة    53بقرار  القواعد شروط قبول األب  19وقد وضحت  حاث  من تلك 

في    العلمية المقدمة للبحث العلمي والتي تحث على النشر في المجالت التي لها معامل تأثير، كما اشتملت على قبول التقدم باألبحاث المقدمة

ي ( من تلك القواعد طريقة تقييم النشاط العلم43مؤتمرات محلية ودولية على النحو الوارد في القواعد المشار إليها. كما وضحت المادة )

لعضو هيئة التدريس والتي صيغت بحيث تشجع على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات العلمية بالحضور واإللقاء، وعدم االكتفاء بمجرد 

 النشر العلمي فقط.

ا أسهم في يعتمد تشجيع الهيئة المعاونة على عدة محاور أهمها: اشتراط النشر العلمي لورقة بحثية كمتطلب قبل مناقشة الرسائل العلمية مم

لك  زيادة مشاركة طالب الماجيستير والدكتوراه بما فيهم الهيئة المعاونة في النشر العلمي واالنخراط الحقيقي في فعالياته. تم النص على ذ

للعرض على    10/9/2020(. وقد تم اعتماد تلك الالئحة في  2| 1| 6| 10)مرفق   2019في الالئحة الموحدة للدراسات العليا لكليات الطب  

من تلك الالئحة على اشتراط نشر بحث من الرسالة في مجلة متخصصة أو نشر   37و  25لمجلس األعلى لألزهر حيث نصت المادتين  ا

 (3| 1| 6| 10دولي. وقد تم تعميم تلك الشروط وإعالنها في جميع أقسام الكلية لطالب الماجستير والدكتوراة )مرفق

 العلمية.للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث واالنشطة   10/7

عدد ونسبة كل األبحاث العلمية المحلية واإلقليمية والدولية إلى مجمل األبحاث المنشورة ومقارنة تحليلية لتطور النشر المحلي   10/7/1

 والدولي. 

قواعد بيانات البحث العلمى التي يتم االستعانة بها في حصر وتحليل تطور البحث العلمي بالكلية. وتقوم الكلية بتحليل تلك يوجد عدد من  

 البيانات الستيضاح تطور النشر الدولى والمحلى.  

المعلومات والشبكات   العلمية   ( يوضح المرفق نموذجا  1| 1| 7| 10جامعة األزهر )مرفق    - منها قاعدة بيانات وحدة نظم  لبيان بالرسائل 

 للباحثين بكلية طب األزهر بنين بالقاهرة. 

 ( 2| 1| 7| 10قواعد بيانات األبحاث والرسائل باألقسام )مرفق 

 ( 3| 1| 7| 10قاعدة بيانات الرسائل بقسم الدراسات العليا بالكلية والتي يمكن استخراج بيانات الرسائل العلمية منها )مرفق 
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د بيانات سكوبس لألبحاث الخاصة بطب األزهر الستجالء تطور البحث العلمي والنشر الدولي           )مرفق كما يتم االستعانة بقواع

( حيث يمكن الحصول على بيانات تحليلية توضح ارتفاع المشاركة الدولية وزيادة عدد ااألبحاث الدولية ونسبة النمو في عدد  4| 1| 7| 10

 ( 5| 1| 7| 10الباحثين )مرفق 

 نسبة األبحاث المشتركة والتطبيقية. عدد و 10/7/2

(. كما يالحظ أن أبحاث كلية طب األزهر هي أبحاث 1| 2| 7| 10توجد قائمة باألبحاث المشتركة بين أقسام الكلية وبين جهات خارجية. )مرفق

 تطبيقية يتم االستفادة منها في جهود تشخيص وعالج المرضى .

 مية أو البحثية المحلية واإلقليمية والدولية ومخرجاتها.االتفاقات المفعلة مع المؤسسات التعلي 10/7/3

 ( منها 1| 3| 7| 10توجد قائمة باالتفاقيات المفعلة مع مؤسسات تعليمية وبحثية محلية واقليمية ودولية. )مرفق

 (.  2| 3| 7| 10بروتوكول المشاركة في إدارة وتشغيل مستشفيات زايد آل نهيان والقاهرة الفاطمية ومركز أورام السالم )مرفق ♦

 ( 3| 3| 7| 10مذكرة التفاهم بين كلية طب األزهر وجامعة مصراته )مرفق ♦

الع ♦ باإلمارات  الصحية  والعلوم  للطب  الخيمة  رأس  وجامعة  األزهر  جامعة  بين  التفاهم  نوفمبر  مذكرة  المتحدة    2018ربية 

 ( 4| 3| 7| 10)مرفق

الصحة والسكان وكلية طب األزهر   ♦ التعاون بين وزارة  الندوات 5| 3| 7| 10)مرفق  2020بروتوكول  لتدريب األطباء وإقامة   )

 وورش العمل على النحو المفصل في البند الثالث من االتفاقية المذكورة.

 (  6| 3| 7| 10)مرفق 2019جامعة سرت ديسمبر مذكرة التفاهم بين كلية طب األزهر وكلية طب  ♦

 ( 7| 3| 7| 10اتفاقية التعاون والتآخي بين كلية طب األزهر ومستشفى الثورة البيضاء بليبيا )مرفق ♦

 ( 8| 3| 7| 10بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة ببورسعيد وكلية طب األزهر )مرفق ♦

 (9| 3| 7| 10ي )مرفقبروتوكول التعاون بين كلية طب األزهر ومستشفى أرمنت التخصص ♦

 (10| 3| 7| 10بروتوكول تقديم وتبادل خدمات طبية وعلمية بين جامعة األزهر ومستشفى غدران بالمملكة العربية السعودية )مرفق ♦

 (11| 3| 7| 10بروتوكول التعاون بين محافظة الجيزة وكلية طب األزهر )مرفق  ♦

الدولية التي تطلب الدعم والتعاون في المجاالت البحثية والتطبيقية وما ويتضح مما سبق أن كلية طب األزهر تعد قبلة للمؤسسات المحلية و

 (12| 3| 7| 10زال هناك العديد من االتفاقيات التي توسع من نطاق الخدمات والتعاون المثمر بين كلية طب األزهر والجهات المختلفة )مرفق

طب األزهر عقب حادث الحريق بمستشفى الحسين الجامعي    وثمرات التعاون واضحة في جوانب كثيرة منها تقدير وزيرة الصحة لكلية 

 ( 13| 3| 7| 10بوضع مستشفيات وزارة الصحة تحت تصرف كلية طب األزهر نظرا ألعمال اإلصالحات بالمستشفى )مرفق

 المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية التي نظمتها المؤسسة أو شاركت في تنظيمها. 10/7/4

ا كلية طب  )مرفقتحرص  العلمية  والفعاليات  والندوات  المؤتمرات  في  المشاركة  على  تلك  1| 4| 7| 10ألزهر  نماذج من  إرفاق  تم  وقد   )

 (. 2| 4| 7| 10وما بعدها. )مرفق  19-الفعاليات التي شاركت فيها األقسام مع التغييرات التى حدثت فى فترة جائحة كوفيد

 إصدار دورية علمية محكمة. 10/7/5

 (. 1| 5| 7| 10شهور.)مرفق 3دورية علمية محكمة كل يتم اصدار 

 أنشطة علمية أخرى ألعضاء المؤسسة )مثل المشاركة في هيئات دولية والتحكيم الدولي للمجالت(.  10/7/6

اء يشارك عدد من اعضاء هيئة التدريس بكلية طب األزهر فى تحكيم عدد من الدوريات العلمية محليا ودوليا. وقد تم إعداد قائمة بأعض

(. ومرفق كذلك أمثلة من داخل تلك المجالت 1| 6| 7| 10هيئة التدريس من الكلية المشاركين في تحرير وتحكيم مجالت محلية ودولية )مرفق  

( كما تجدر اإلشارة إلى مشاركة 2| 6| 7| 10التي يشارك في تحريرها وتحكيمها أعضاء هيئة التدريس بالكلية مع اإلشارة إليهم باألسهم )مرفق

 (.3| 6| 7| 10هيئة التدريس بالكلية في تحرير وتحكيم دوريتها العلمية باالشتراك مع المراجعين الخارجيين )مرفق أعضاء

 جوائز أو براءات اختراع حصل عليها أعضاء المؤسسة. 10/7/7



 

136 
 

جوائز محلية ودولية. تم إعداد  تزخر كلية طب األزهر بالباحثين المتميزين محليا وعالميا وقد حصل العديد من أعضاء هيئة التدريس على  

 (. 1| 7| 7| 10قائمة بالمتميزين والحاصلين على الجوائز من األقسام المختلفة بالكلية )مرفق 

 للمؤسسة مؤتمر علمي دوري.  10/8

 تحرص المؤسسة على إقامة مؤتمر علمي دوري والمشاركة في تنظيم المؤتمرات.  10/8/1

مواكبا للتطورات العلمية والمجتمعية، ويتم دائما دعوة  السنوي م، ويكون موضوعه1973ذ عام  من بانتظام تنظم الكلية مؤتمرها السنوي

من خبراتهم وذلك تبعا لموضوع المؤتمر الرئيسي.  لالستفادة األساتذة األجانب من خارج جمهورية مصر العربية ومن خارج العالم العربي

 (.2| 1| 8| 10)مرفق 2021( . وتقرير عن مؤتمر الكلية 1| 1| 8| 10)مرفق 2019مرفق تقرير عن مؤتمر الكلية عام 

طبقا لخطة الدراسة يحاضر فيها أعضاء   وذلك  أسبوعيا ويقوم كل قسم من أقسام الكلية األكاديمية واإلكلينيكية بعمل ندوات علمية )سيمينار(

بالتبادل ويتم أحيانا دعوة المعاونة  التدريس والهيئة  الخبرات مع أساتذة خارجيين من جامع هيئة  لتبادل  ات وجهات علمية مختلفة وذلك 

وذلك   التعليمية المؤسسات تخصصها  مجال  في  تدريبية  دورات  األقسام  من  العديد  تنظم  وكذلك  المناظرة، 

 (.3| 1| 8| 10)مرفقالتخصصية  المؤتمرات  على عالوة

 

 األدلة والوثائق: 

 م رقم المرفق  وصف المرفق 

  .1 ( 1| 1| 1| 10)مرفق الخطه البحثية للكلية

  .2 ( 2| 1| 1| 10)مرفق 2017سيبتمبر 19( بتاريخ 662قراراعتماد الخطة البحثية للكلية فى مجلس الكلية رقم )

  .3 ( 3| 1| 1| 10)مرفق نماذج من الخطط البحثية الخاصة باقسام الكلية 

  .4 ( 1| 2| 1| 10)مرفق  بالجامعة  الخطة الخمسية لقطاع العلوم الطبية

  .5 ( 2| 2| 1| 10)مرفق  خطة الكلية وخطة الجامعةمصفوفة التوافق بين 

العليا والبحوث بالجامعة   العامة للدراسات  التابعة لإلدارة  العلمية  البحوث  خطاب ادارة 

 للتعرف على طلبات الكلية 

 (  1| 3| 1| 10)مرفق 

 

6.  

ويتضمن تخصيص نسبة من دخل    2016-11-15بتاريخ    653قرار مجلس الكلية رقم  

ميزانية البرنامج   دعم  لصالح  والمستشفيات  الخاص  الطابع  ذات  والوحدات  الماليزي 

 البحث العلمي

 (  2| 3| 1| 10)مرفق 

 

7.  

  .8 ( 1| 1| 2| 10)مرفق  موافقة مجلس الكلية على تشكيل لجان ألخالقيات البحث العلمي باألقسام العلمية بالكلية

  .9 ( 1| 2| 2| 10)مرفق  وثيقة اخالقيات البحث العلمي 

  .10 ( 2| 2| 2| 10)مرفق  بمحتويات ملف الجودة باالقسامبيان 

البحوث وتسجيل  نماذج لمراجعة اللجنة للرسائل العلمية والبحوث كمتطلب قبل إجراء 

 الرسائل العلمية. 

  .11 ( 3| 2| 2| 10)مرفق 

خدمات   3مخاطبة إدارة البحوث العلمية بالجامعة للكلية لتلبية طلبات الكلية من بند رقم  

 وتجارب لدى الغير ابحاث 

  .12 ( 1| 1| 3| 10)مرفق 

إجمالي مصاريف الكلية من ميزانية الجامعة للسنوات الثالث السابقة لتوريد أجهزة علمية 

 2021-12-20ومعملية ومستلزمات معامل معتمد من عميد الكلية بتاريخ 

  .13 ( 2| 1| 3| 10)مرفق 

  .14 ( 3| 1| 3| 10)مرفق  افادة مدير عام الموازنه والحسابات والمتابعه الماليه 
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مخاطبه السيد عميد الكليه لمدير عام الموازنه بالجامعه لالفاده عن ارصده الموازنه من  

 الباب الثاني والباب السادس والتمويل  الذاتي عن اخر ثالث سنوات

  .15 ( 4| 1| 3| 10)مرفق 

للكلية والتي تبلغ  تمويل البحث العلمي بالكلية من العالج االقتصادي بالمستشفيات التابعة 

 % من العالج االقتصادى3

  .16 ( 5| 1| 3| 10)مرفق 

  .17 ( 6| 1| 3| 10)مرفق  قائمة األبحاث المشتركة مع جهات خارجية

  .18 ( 7| 1| 3| 10)مرفق  أمثلة للمشروعات المشتركة بين بعض اقسام الكلية   

  .19 ( 8| 1| 3| 10)مرفق  اليابان مرفق شهادة الدكتوراه ألحد أعضاء هيئة التدريس تم إجراؤها بالكامل في 

  .20 ( 1| 2| 3| 10)مرفق  قرار انشاء وحدة االبحاث العلمية والنشر 

  .21 ( 2| 2| 3| 10)مرفق الئحة وحدة االبحاث العلمية

  .22 ( 3| 2| 3| 10)مرفق المراكز البحثية بالجامعة 

  .23 ( 4| 2| 3| 10)مرفق قائمة بالمعامل واألجهزة المستخدمه فى دعم البحث العلمى باالقسام

  .24 ( 5| 2| 3| 10)مرفق بيان عمليات قسم المشتريات بالكلية لألعوام المالية الماضية 

  .25 ( 6| 2| 3| 10)مرفق تبرع أعضاء وحدة التعليم الطبي التكاملي بعوائد كتيبات األنشطة لصالح أنشطة الوحدة 

مشروعات   جهات مع المشتركة باألبحاث قائمة بها  يوجد  التي  األقسام  توضح  خارجية 

  بحثية مشتركة

  .26 ( 1| 3| 3| 10)مرفق

  .27 ( 2| 3| 3| 10)مرفق أمثلة لتلك األبحاث المشتركة بين بعض اقسام الكلية 

المساعد عند   الماجستير، وللمدرس  على  الحصول  عند  للمعيد  مادية  مكافأة  الكلية  تقدم 

وفقا   الحصول على الدكتوراة وتصرف هذه المكافآت بواسطة قسم االستحقاقات بالكلية

 بشأن إعادة تنظيم األزهر 1961لسنة  103من القانون  353للمادة 

  .28 ( 1| 1| 4| 10)مرفق 

للعاملين   أداء متميز  الوزراء في شأن قواعد وإجراءات منح حافز  قرار رئيس مجلس 

 الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلهاالمدنيين بالدولة  

  .29 ( 2| 1| 4| 10)مرفق 

  .30 ( 3| 1| 4| 10)مرفق  على تشجيع النشر الدولي المتميز    2019-10-30بتاريخ    649قرار مجلس الجامعة رقم  

األزهر في  شهادة اإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بجامعة  

بشان اشتراك جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية طب األزهر بنين بالقاهرة   2017مارس

 في بنك المعرفة المصري 

  .31 ( 4| 1| 4| 10)مرفق 

  .32 ( 5| 1| 4| 10)مرفق  االسكندرية  مشروع سفارات المعرفة فرع جامعة األزهر بالتعاون مع مكتبة

باالستعانة بالباحثين المتميزين في المراكز    2021لسنة    1111قرار رئيس الجامعة رقم  

 القيادية

  .33 ( 6| 1| 4| 10)مرفق 

  .34 ( 7| 1| 4| 10)مرفق  تشجيع الكلية الباحثين للتقدم للحصول على جوائز محلية ودولية 

لتشجيع الباحثين للتقدم للحصول     15/11/2016بتاريخ    653قرار مجلس الجامعة رقم  

 على جوائز محلية ودولي 

  .35 ( 8| 1| 4| 10)مرفق 

  .36 ( 1| 2| 4| 10)مرفق  اعالنات وحده البحث العلمي لعقد الدورات التدريبية بقاعة األبحاث العلمية

  .37 ( 2| 2| 4| 10)مرفق   كشوف حضور عدد من تلك الدورات التدريبية

  .38 ( 1| 3| 4| 10)مرفق  الكلية  اقسام بين المشتركة البحثية قائمة بالمشروعات
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يوضح  والذى  سكوبس  تقرير 

 الدولى  النشر ومتوسط التدريس هيئة العضاء البحثى االنتاج متوسط ارتفاع

  .39 ( 1| 1| 5| 10 )مرفق

األبحاث  نشر  في  األزهر  طب  مساهمة  تفاصيل  يحلل  سكوبس  لمؤسسة  تقريرتحليلى 

 العلمية دوليا

  .40 ( 2| 1| 5| 10 )مرفق

  .41 ( 3| 1| 5| 10 )مرفق نماذج ألبحاث أعضاء هيئة التدريس بكلية طب األزهر المنشورة دوليا

المجلس   بقرار  التدريس  هيئة  الترقية ألعضاء  متطلبات  في  البحثية  المشاركة  اشتراط 

 2021لسنة  53األعلى لألزهر رقم 

  .42 ( 1| 1| 6| 10)مرفق

  .43 ( 2| 1| 6| 10)مرفق 2019الالئحة الموحدة للدراسات العليا لكليات الطب 

العلمي لورقة بحثية كمتطلب قبل مناقشة  نموذج العالن احد اقسام الكلية باشتراط النشر  

 الرسائل العلمية طبقا لالئحة الدراسات العليا

  .44 ( 3| 1| 6| 10)مرفق

  .45 ( 1| 1| 7| 10)مرفق  جامعة األزهر -نموذج لقاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات والشبكات  

  .46 ( 2| 1| 7| 10)مرفق  نموذج لقواعد بيانات األبحاث والرسائل باألقسام

  .47 ( 3| 1| 7| 10)مرفق  لقاعدة بيانات الرسائل بقسم الدراسات العليا بالكليةنموذج 

  .48 ( 4| 1| 7| 10)مرفق  نموذج لقواعد بيانات سكوبس لألبحاث الخاصة بطب األزهر

طب   مساهمة  تفاصيل  يحلل  سكوبس  مؤسسة  بيانات  قواعد  من  لتقريرتحليلى  نموذج 

 األزهر في نشر األبحاث العلمية دوليا

  .49 ( 5| 1| 7| 10)مرفق 

  .50 ( 1| 2| 7| 10)مرفق  قائمة باألبحاث المشتركة بين أقسام الكلية وبين جهات خارجية

  .51 ( 1| 3| 7| 10)مرفق  قائمة باالتفاقيات المفعلة مع مؤسسات تعليمية وبحثية محلية واقليمية ودولية

الفاطمية  والقاهرة  نهيان  آل  زايد  مستشفيات  وتشغيل  إدارة  في  المشاركة  بروتوكول 

 ومركز أورام السالم  

  .52 ( 2| 3| 7| 10)مرفق 

  .53 ( 3| 3| 7| 10)مرفق  مذكرة تفاهم بين جامعة االزهر وجامعة مصراته بليبيا 

باالمارات مذكرة تفاهم بين جامعة االزهر وجامعة راس الخيمة للطب والعلوم الصحية  

2018 

  .54 ( 4| 3| 7| 10)مرفق 

  .55 ( 5| 3| 7| 10)مرفق  2020بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وكلية الطب جامعة االزهر 

  .56 ( 6| 3| 7| 10)مرفق  2019مذكرة تفاهم بين كلية الطب جامعة االزهر وكلية الطب جامعة سرت ديسمبر 

  .57 ( 7| 3| 7| 10)مرفق  القاهرة ومستشفى الثورة البيضاء بليبيا اتفاقية تعاون وتاخى بين كلية طب االزهر بنين 

بنات( فى   -بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة ببورسعيد وكليتى جامعة االزهر )بنين

 مجال الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب

  .58 ( 8| 3| 7| 10)مرفق 

  .59 ( 9| 3| 7| 10)مرفق  التخصصى بروتوكول تعاون بين كلية طب االزهر ومستشفى ارمنت 

اتفاقية تقديم وتبادل خدمات طبية وعلمية بين جامعة االزهر ومستشفى غدران بالمملكة 

 العربية السعودية

  .60 ( 10| 3| 7| 10)مرفق 

  .61 ( 11| 3| 7| 10)مرفق  اتفاقية تعاون بين جامعة االزهر ومحافظة الجيزة

البحثية   المجاالت  في  والتعاون  الدعم  والجهات طلب  األزهر  كلية طب  بين  والتطبيقية 

 المختلفة

  .62 ( 12| 3| 7| 10)مرفق 
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  .63 ( 13| 3| 7| 10)مرفق  خطاب وزيرة الصحة بوضع مستشفيات وزارة الصحة تحت تصرف كلية طب االزهر

قائمة بالمؤتمرات والفعاليات التى نظمتها وشاركت فيها االقسام مع التغييرات التى حدثت  

 ومابعدها 19كوفيد فى فترة جائحة 

  .64 ( 1| 4| 7| 10)مرفق 

  .65 ( 2| 4| 7| 10)مرفق  نماذج من تلك الفعاليات التي شاركت فيها األقسام 

  .66 ( 1| 5| 7| 10)مرفق شهور  3نموذج للدورية العلمية المحكمة والتى تصدرها الكلية  كل 

مجالت   وتحكيم  تحرير  في  المشاركين  الكلية  من  التدريس  هيئة  بأعضاء  محلية قائمة 

 ودولية

  .67 ( 1| 6| 7| 10)مرفق 

أمثلة من داخل تلك المجالت التي يشارك في تحريرها وتحكيمها أعضاء هيئة التدريس 

 بالكلية مع اإلشارة إليهم باألسهم 

  .68 ( 2| 6| 7| 10)مرفق 

مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية في تحرير وتحكيم دوريتها العلمية باالشتراك مع  

 الخارجيين المراجعين 

  .69 ( 3| 6| 7| 10)مرفق 

قائمة بالمتميزين من اعضاء هيئة التدريس والحاصلين على الجوائز من األقسام المختلفة  

 بالكلية

  .70 ( 1| 7| 7| 10)مرفق 

  .71 ( 1| 1| 8| 10)مرفق 2019تقرير عن مؤتمر الكلية عام 

  .72 ( 1| 1| 8| 10)مرفق 2021تقرير عن مؤتمر الكلية عام 

علمية   لندوات  واإلكلينيكية )سيمينار( نماذج  األكاديمية  الكلية  أقسام  اسبوعيا   تنظمها 

 طبقا لخطة الدراسة  وذلك

  .73 ( 1| 1| 8| 10)مرفق
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 مؤشرات التقييم :

مستوف   مستوف  مؤشر التقييم م

 جزئيا 

غير 

 مستوف 

برامج الدراسات العليا المتنوعة، وتسهم فى تحقيق رسالة المؤسسة، وتقابل متغيرات   1

 سوق العمل، ويتم الترويج لها محليا واقليميا. 

√   

معايير اكاديمية متبناة من خالل المجالس الرسمية وتتوافق لبرامج الدراسات العليا   2

 مع المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة.

√   

برامج الدراسات العليا موصفة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج  3

 ع المعايير القياسية.

√   

مع   4 تتسق  تعليمى  برنامج  لكل  التعلم  المقررات يوضح نواتج  وتوصيف   ، مقرراته 

 طرق التدريس والتقويم. 

√   

والبرامج   5 الدراسية  للمقررات  التعلم  نواتج  تحقق  مناسبة  تدريس  طرق  للمؤسسة 

 التعليمية 

√   

برامج  6 فى  والبحثية  التعليمية  للعملية  الالزمة  والتسهيالت  واإلمكانات  الموارد 

 نواتج التعلم. الدراسات العليا مالئمة لتحقيق 

√   

اساليب متنوعة  7 بالموضوعية والعدالة واستخدام  يتسم  العليا  الدراسات  تقويم طالب 

 ومالئمة لقياس نواتج التعلم المستهدفة. 

√   

بمشاركة  8 دورية  بصورة  مراجعتها  يتم  الدراسية  والمقررات  التعليمية  البرامج 

 المراجعين الداخليين والخارجيين

√   

االلتزام   9 يؤكد  بما  التعليمية  والبرامج  الدراسية  للمقررات  سنوية  تقارير  للمؤسسة 

خطط  وضع  فى  منها  المؤسسة  وتستفيد   ، الدراسية  للمقررات  المعلن  بالتوصيف 

 التحسين والتطوير. 

√   

  المعيار الحادى عشر: الدراسات العليا

 المعيار  منطوق

 المؤسسة تقدم برامج متنوعة  للدراسات، لها معايير اكاديمية، تتوافق مع المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة، وبما

 ،يسهم فى تحقيق  رسالة المؤسسة وأهدافها .وتوصف المؤسسة برامج الدراسات العليا، وتراجعها وتطورها دوريا 

 وتتأكد من اتساق نواتج التعلم  المستهدفة لكل برنامج تعليمى مع مقرراته، وتوفر مصادر التعلم المختلفة، وتقر نظما

 .موضوعية وعادلة ل تقويم الطالب وتحرص على قياس آرائهم
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العليا محددة ومعلنة ويتم مراجعتها دوريا   10 الدراسات  التجسيل واإلشراف فى  آليات 

تطويرها، وتوجد ضمانات موضوعية وعادلة لتوزيع اإلشراف العلمى على  بغرض  

 الرسائل وفقا للتخصص. 

√   

للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء طالب الدراسات العليا، واتخاذ اإلجرءات الالزمة  11

 لدراستها واالستفادة من النتائج فى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية. 

√   

 

 غيرات سوق العمل ويتم الترويج لها محليا وإقليميا الدراسات العليا متنوعة وتسهم في تحقيق رسالة المؤسسة وتقابل متبرامج  11/1

تعد المؤسسة بيانا عن أنواع وأعداد ومستويات برامج الدراسات العليا التي تقدمها وعدد المقيدين والمسجلين والمجتازين لكل   11/1/1

 لماضية  برنامج لألعوام الثالثة ا

للدراسات العليا لجميع األقسام العلمية تسهم في تحقيق رسالة  والمتعددة    ةمتنوعلا قسما تقدم عددا من البرامج     38يبلغ عدد أقسام الكلية  

خصص،  ت  26درجة الدبلوم  :  برنامج موزعة كالتالي(  104)الكلية وتشمل الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية لطلبة الدراسات العليا عدد  

ومقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي (  11/1/1/1مرفق  )  ص  تخص 40)  الدكتوراة(تخصص، درجة العالمية    38درجة الماجستير  

طالب   704طالب دبلوم ، وعدد    274من الطالب الوافدين منهم عدد    64من الطالب المصريين وعدد    1128عدد  (  2021/    2020)

المصريين المقيدين في الدرجات   بأعداد الطال(  11-1)ويوضح الجدول التالي  (  11/1/1/2مرفق  )  توراة   طالب دك  150ماجستير ، وعدد  

 2021/ 2020 – 2020/  2019 – 2018/2019وذلك لألعوام ) دبلوم وماجستير و دكتوراة (العلمية الثالث 

 أعداد الطالب المصريين المقيدين للدرجات العلمية الثالث خالل الثالثة أعوام السابقة ( 11-1)جدول 

 جماليإلا دكتوراة  ماجستير  دبلوم العام الدراسي 

2018/2019 329 567 163 1059 

2019/2020 314 541 183 1038 

2020/2021 274 704 150 1128 

 

 (  11/1/1/3مرفق ( )2021-2020)طالب في العام الدراسي  770وقد بلغ إجمالي المجتازين للبرامج التي تقدمها الكلية عدد  

التالي   الجدول  المجتازين  (  11-2)ويوضح  الطالب  الثالث  أعداد  العلمية  السابقة  للدرجات  أعوام  الثالثة   –   2018/2019خالل 

2019/2020- 2020/2021 

(  على برامج لمؤسسات مناظرة ومستجدات التخصص دوليا وغيرها  االطالعمثل  )المؤسسة آليات الستقراء سوق العمل    تطبق  11/1/2

 امج أكاديمية جديدة أو تطوير أو إلغاء برامج قائمةوتربط برامجها األكاديمية بمتطلباته وتتخذ إجراءات الستحداث بر

مديري المستشفيات والوحدات الصحية بوزارة الصحة  و   سوق العمل عن طريق قياس مدى رضا أصحاب العمل    باستقراء تهتم الكلية  

اف المجتمعية وتوزيع  والمركز الطبية المتخصصة ومدى رضائهم عن مستوى الخريجين عن طريق عقد لقاءات مع المستفيدين من األطر

للكلية تهدف   آليةولهذا فقد تم استحداث    الحاليةي إضافة برامج جديدة أو تحديث البرامج استبيانات دورية لهذه الفئات واالستعانة بنتائجها ف

ي الموضوع رقم ف  2016من نوفمبر لعام    15المنعقد بتاريخ    653وفي هذا اإلطار قد وافق مجلس الكلية رقم    الى استطالع سوق العمل

والتي   ليةوقد أعدت وحدة ضمان الجودة بالكلية تلك اآل(   11/1/2/1ق  مرف )برامج جديدة واستقصاء سوق العمل    استحداث  آليةعلى    11

وتضمنت تلك المتطلبات  (  11/1/2/2مرفق  )المذكورة    ليةاآلمرفق  بمتطلباته    ليةاآلوضحت حرص الكلية علي استقراء سوق العمل وريط  

 17بتاريخ    648الجودة مرفق مجلس الكلية رقم  ووحدة  الجهات الحكومية واألطراف المجتمعية في مجلس الكلية    أعضاءعدد من  وجود  

والذي يوضح حضور وكيل النقابة العامة لألطباء لمجلس الكلية وإضافته  لتشكيل وحدة الجودة كطرف خدمة   2016من شهر مايو لعام  

 .  (11/1/2/3مرفق )مجتمعية 
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مرفق مجلس ب الطوارئ وقسم طب المسنين وطب األسرة  ا لمتطلبات سوق العمل تم إنشاء أقسام جديدة فقد تم اعتماد إنشاء قسم طبقوط

والذي وضح في الموضوع الثالث الموافقة على تحديد أسماء   (11/1/2/4مرفق  )  2016من شهر مايو لعام    17بتاريخ    648الكلية رقم  

 .قسامتلك األإنشاء   الستكمال األساتذة

والذي وضح    (11/1/2/5مرفق  )الدموية    األوعيةبرامج جديدة لم تكن موجودة في الالئحة مثل دكتوراة جراحة    باستحداثكما قامت الكلية   

 . في الموافقة على إنشاء درجة الدكتوراة في جراحة األوعية الدموية 2017لعام  68بالقرار  الجامعةموافقة رئيس 

مرفق  )يظهر في    المستحدثة كمافي صورة التحاق عدد من الطالب بالدرجات  العليا لتحركات الكلية    ع طالب الدراساتوقد استجاب مجتم 

 .2020-2019-2018يوضح إفادة قسم الدراسات العليا بالطالب المسجلين في الدرجات المستحدثة ألعوام  ( والذي11/1/2/6

شاء درجات الماجستير والدكتوراة في قسم الباطنة فقد ناقشت الكلية مع الجامعة إنالعلمي    المجتمع  واحتياجاتلمتطلبات    االستجابةوفي زخم  

غدد صماء. في ضوء حاجة المجتمع إليها أسوة بكليات الطب   –أمراض كلى    –كبد وجهاز هضمي    –العامة لتخصصات مناعة وروماتيزم  

والذي  (  11/1/2/7مرفق  )  2017-5-9المنعقدة بتاريخ    359ستها رقم  األخرى والذي تم عرضه على لجنة الدراسات العليا والبحوث بجل

 العامة للدراسات العليا والبحوث بالكلية بشأن تلك الدرجات.  اإلدارةيوضح إفادة 

به أي  كما لوحظ أن هناك عددا من البرامج تبين عد قيد أحد بها لسنوات عديدة مثل دبلوم السموم والكيمياء الطبية الشرعية حيث لم يلتحق

مجلس القسم بشأن هذا األمر من حيث الدعاية للبرنامج وتفعيله أو إيقافه وتجميده حسب متطلبات    طالب منذ فترة فتمت مخاطبة أعضاء

والذي يوضح مخاطبة مدير وحدة الجودة للسيد عميد الكلية بشأن إلغاء عدد من تلك الدرجات. ويوضح  (    11/1/2/8مرفق  )سوق العمل  

شرعي والسموم للسيد عميد الكلية بشأن إحجام الطالب عن التسجيل في درجة  مخاطبة السيد رئيس الطب ال  (   11/1/2/9  مرفق)المرفق  

 في الموضوع السادس عشر منه. 2017-12-19بتاريخ  665تم تجميد الدرجة في مجلس الكلية رقم الدبلوم والذي بناء عليه 

الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة  عات المعتمدة فقد سبق تشكيل لجنة تحديث  وفي إطار تطوير البرامج وتمشيا مع نظام السا 

في الموضوع الثاني ضمن   20/12/2016بتاريخ    654واعتمادها من مجلس الكلية رقم  (  11/1/2/10مرفق)أسوة بكليات الطب المناظرة  

المعتمدة وكيفية تطبيقه ،  عمل للتوعية بنظام الساعات  تم عقد ورش    وفي إطار ذلك(   11/1/2/11مرفق  )    د. مدير وحدة الجودةكلمة أ.

( 11/1/2/13مرفق)وقد شملت الالئحة المواد العامة للدرجات الثالث   (  11/1/2/12مرفق)بناء على خطاب عميد الكلية لرؤساء األقسام  

التابعة لجامعة األزهر   الطب  المقررات إرسال  ومن ثم(   11/1/3/14مرفق)واعتمادها بمجالس كليات  بالكلية إلعداد  العلمية  ها لألقسام 

والساعات المعتمدة واالمتحانات التي تخص كل برنامج وقد شملت  الالئحة متطلبات للجامعة وهي دراسة المواد اإلسالمية لغير األزهريين 

درجات   يعادله بمجموع  ما  أو  التويفل  للدبلوم والماجستير وبمجموع  450و  األقل  الي جانب    500  درجات   علي  األقل  للدكتوراة علي 

زيادة الرسالة في    (متطلبات للكلية وهي دورة أساسيات البحث العلمي واإلحصاء الطبي وقد تم توحيد المقررات في الدبلوم والماجستير  

بدورها في عقد اجتماعات مع األق)الماجستير   المعنية  لنموذج موحد، وقامت األقسام  التخصص وفقا  اللنفس  الطب   مناظرة سام  بكليات 

األربعة للوصول إلي الصورة النهاية لكل برنامج وقد تم عمل األكواد الخاصة بالبرامج لجميع الدرجات في التخصصات المختلفة وقد تم 

تها  في صورمقرر اختياري معرف باألكواد ، وتم االنتهاء من الالئحة    100عمل قائمة بالمقررات االختيارية والتي وصل عددها الي   

 نهائية لكليات الطب التابعة لجامعة األزهر ال

 مما سبق يتضح لنا أن الكلية تسعى إلى تقديم مجموعة من البرامج المتنوعة في شتى مجاالت الطب المختلفة الخاصة بالدراسات العليا التي

ي والعالمي والجديد في المجال الطبي إلقليم حلى واتهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة وتتالءم مع متطلبات سوق العمل الم

 .ةوتتناسب مع سمعتها الطيبة على المستوى المحلى واإلقليمي في ظل االتجاهات العلمية والبحثية الحديثة بما يساهم في تحقيق رسالة الكلي

 

الطالب الملتحقين ببرامج الدراسات   أعداد  لتطور  التدليل على ذلك من خالل تحليل المؤسسة)تروج الكلية لبرامج الدراسات العليا    11/1/3

 العليا ونسبة الطالب الوافدين خالل األعوام الثالثة الماضية 

 :      تقوم الكلية باإلعالن عن برامجها المقدمة في الدراسات العليا عن طريق عدة أساليب متبعة وهي كالتالي
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قبل األقسام العملية و   صصات المختلفة التي يمكن منحها بالكلية منمن خالل توجيه الخريجين و تعريفهم بالتخ  :األقسام العلمية .1

 المسالك  لقسمي  السنوي  المؤتمر  عن  تقريرا  يوضح  والذي(    11/1/3/1مرفق)التي يتم مناقشتها في المؤتمر السنوي لكل قسم   

ي تحرص الكلية على إقامته سنويا  والذ  2021  - 2020ومرفق كذلك التقرير السنوي لمؤتمر الكلية  لعام    لذلك  كمثال    واألنسجة

باإلضافة إلى الندوات التي  تعقد لتوجيه الطالب و خاصة طالب االمتياز لتعريفهم ببرامج الدراسات العليا  (  11/1/3/2مرفق)

 م.بالكلية من خالل توصيف البرامج والمقررات  باألقسا

لمكتب باإلضافة الى  ي يصدرها المكتب وإرشادات المختصين باوذلك من خالل النشرات اإلرشادية الت  -:شئون الدراسات العليا .2

في الموضوع   2021-1بتاريخ    701حيث تم اعتماد مجلس الكلية رقم  صفحة التواصل االجتماعي المخصصة للدراسات العليا  

والتحديث  ة  تابعالم  استدامةوذلك في إطار  (  11/1/3/3مرفق)طالب الدراسات العليا    دليل  اعتمادالثامن منه بخصوص إعادة  

 (. 11/1/3/4مرفق)في الموضوع الثامن منه 2016نوفمبر  653الطالب السابق اعتماده في مجلس الكلية رقم  لدليل

إ(  11/1/3/5مرفق)ويوضح   العليا يحتوي  دليل  الدراسات  ،    علىرشادي لطالب  القيد  التسجيل ،ومتطلبات تسجيل  مواعيد  و 

الدليل علي شروط االلتحاق والمصروفات الدراسية للمصريين من    يحتويالدراسة كما  بروتوكول الماجستير والدكتوراة، مدة  

غير العاملين بجامعة األزهر والمصروفات الدراسية للوافدين وأيضا المستندات المطلوبة للتسجيل تفصيليا وقواعد إلغاء القيد 

 والدكتوراة . الدبلوم والماجستيرمن لكل 

خالل الموقع الرسمي لجامعة ومن     www.medicineazhar.edu.eg   وقع الكلية اإللكترونالل م من خ  :  المواقع اإللكترونية .3

(  الصحة والسكان المصرية )ومن خالل موقع اإلدارة العامة للبعثات والمنح الخاص بوزارة     du.egwww.azhar.eاألزهر   

لرابطة ومن خالل موقع ا   http://41.128.165.98/ Forms/aspxستدامة رابط   و قطاع التدريب و البحوث و التنمية الم

حيث تشتمل   g/waag_new/https://azhargraduates.orيجي األزهر التي تنتشر في ربوع العالم اإلسالمي  رخالعالمية ل

كلية  لخاصة بالتسجيل بالتمنحها الكلية والشروط والمستندات ا  التي هذه المواقع على جميع المعلومات الخاصة لجميع الدرجات  

 (.والرسوم الدراسية المقررة )الوافدين (الطالب غير المصريين وقت التسجيل وشروط وكيفية تسجيل )لكل برنامج و

لزيادة (  خريجي طب األزهر بنين)لرابطة خريجي طب األزهر على موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك    كما تم إنشاء موقع

 شاكل الخريجين ومدى مساهمة الكلية في حلهايها ولعرض مط بين الكلية وخريجالتواصل الفعال والتراب

ليكون دليال لهم في سنة االمتياز ويكون محتوى على البرامج المختلفة التي تعطيها  (    11/1/3/6مرفق)   دليل ألطباء االمتياز   .4

ببرامج   تعريفا  الكلية و  تالدارساالكلية والذي يتضمن  تمنحها  التي  للتالعليا  العامة  القيد بصورة وافية    سجيل وشروطالقواعد 

 وموعد التسجيل.

إلى األكاديمية الطبية العسكرية وأكاديمية الشرطة والنقابة العامة لألطباء   ببرامج الدراسات العليا من الكلية :  خطابات تعريفية .5

ى ويحتوي كل منهما علبالدراسات العليا    ووزارة الصحة وتحتوي هذه الخطابات على أسطوانة مدمجة والدليل اإلرشادي الخاص

 (.11/1/3/7مرفق)راسية المقررة بيانات الكلية والبرامج التي تمنحها الكلية وشروط ووقت التسجيل والرسوم الد

الدراسات التعريفية في جذب الطالب للتسجيل في الدراسات التي تمنحها الكلية حيث زاد مجموع الطالب المقيدين ب  اآللياتوقد أثمرت تلك  

 (. 11/1/3/8مرفق)% 6.5بنسبة  2021-2020 1128إلى  2019-2018سنة  1059 العليا من

اليات الكلية في التعريف ببرامج الدراسات العليا واإلعالن عنها تجاه األثار السلبية للجائجة ونجحت في  ورغم جائحة كورونا فقد صمدت 

طالب   10عدد    2020-2019ات العليا في العام الدراسي  ين للدراسعدد الطالب المسجل  في الدراسات العليا وقد بلغ  للتسجيلجذب الوافدين  

ولم يتم قيد أي طالب وافد بدرجة    2021-2020ب وافدين بدرجة الماجستير خالل العام الدراسي  طال  10بدرجة الماجستير، وتم قيد عدد  

طالب  2وقيد  2019-2018الدراسي  تير خالل العامد بدرجة الماجسواف  طالب 31الدبلوم أو الدكتوراة خالل هذا العام وتم أيضا قيد عدد 

يتبين من ذلك أن نسبة الطالب الوافدين في عام  (. و11/1/3/9مرفق)خالل نفس العام  طالب وافد بدرجة الدكتوراة 2وافد بدرجة الدبلوم و

 .جائحةتأثرا بال 2019% بدءا من عام 1إلى حوالي  انخفضت% ثم 3.3كانت  2018-2019

http://www.medicineazhar.edu.eg/
../../../../الدراسة%20الذاتية%20هام%20جديد/الدراسة%20الذاتية%20هام%20جديد/New%20folder/www.azhar.edu.eg
http://41.128.165.98/%20Forms/aspx
https://azhargraduates.org/waag_new/
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هذ رصد  التغيرات  وبعد  استحداث  ه  بالكلية    آليةتم  الوافدين  الطلبة  تم  لجذب  أكتوبر     اعتمادهوالذي  في  الكلية  مجلس  في 

عن طريق مخاطبة لجنة العالقات العلمية والثقافية بالكلية عن السعي إلى توقيع عمل   ليةكما تم تفعيل تلك اآل(.  11/1/3/10مرفق)2021

ية إقليمية ثية محلية وإقليمية وعالمية و عمل برامج مشتركة مع جامعات ومراكز بحثاكز بحمع مر  بحثيعلمي و    بروتوكوالت تعاون

 (. 11/1/3/11مرفق)وعالمية فقد تم على سبيل المثال توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة راس الخيمة في المجاالت الصحية  

 ة وتتوافق مع المعايير القياسية الصادرة عن الهيئةل المجالس الرسمييمية متبناه من خاللبرامج الدراسات العليا معايير أكاد  11/2

من خالل عرضها ومناقشتها واعتمادها من المجالس )  تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرسمية لتبنى المعايير األكاديمية المرجعية    11/2/1

 (الرسمية

 Academic Reference Standards)ة التعليم واالعتماد القومية لضمان جود الصادرة عن الهيئة تبنت الكلية المعايير القياسية العامة

ARS-2009   )  كأساس لتوصيف برامج ومقررات الدراسات العليا كما قام كل قسم بإعداد معايير أكاديمية مرجعية للبرامج الذي يقدمها

مناقشة هذه المعايير ومراجعتها من خالل لجنة المناهج م  وت.   لتلك المعاييراعتماد مجالس األقسام  (    1/ 11/2/1مرفق)القسم ، ويوضح  

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم الموافقة على اتخاذ تلك المعايير مرجعا لتصميم برامج (    11/2/1/2مرفق)ن الجودة   والمقررات بوحدة ضما

 ( 11/2/1/3مرفق) 2011لعام  594الدراسات العليا منذ مجلس الكلية رقم 

ا مع المعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا العلمية مصفوفة المضاهاة للمعايير األكاديمية المتبناة لجميع برامجه  ألقسامتصمم ا  11/2/2

 الصادرة عن الهيئة وتتحقق من التوافق 

لدراسات العليا القياسية لبرامج ا  كل قسم مع المعاييرتم إعداد مصفوفات للتأكد من توافق المعايير األكاديمية المتبناة للبرامج التعليمية في  

( 2/2/ 11/2مرفق)ويتم التحقق من التوافق عن طريق وحدة الجودة   (  11/2/2/1مرفق) فوفات  لك المصالصادرة عن الهيئة، مرفق أمثلة لت

 (2/2/3/ 11مرفق)والمراجعة الخارجية 

 اسيةمعايير القي ة لكل برنامج مع التج التعلم المستهدف برامج الدراسات العليا موصفة ومعتمدة وتتوافق نوا 11/3

من خالل عرضها ومناقشتها واعتمادها من المجالس ) تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرسمية لتوصيف برامج الدراسات العليا  11/3/1

 (الرسمية

اد التوصيف طبقا  تبني المعايير وإعداتها وذلك من خالل  تتبع األقسام العلمية اإلجراءات الرسمية لتوصيف برامج الدراسات العليا ومقرر

التعليم واالعتماد  لمتطلبا القومية لضمان جودة  الهيئة  البرامج والمقررات الخاصة  ويتضمن  (   11/3/1/1مرفق)  ت  نماذج من توصيف 

دها من مجالس عرضها واعتما  ة وتمالخارجيوقد روجع ذلك من خالل لجان المناهج بوحدة ضمان الجودة والمراجعة    بالدراسات العليا.

 (     11/3/1/2مرفق)سيالدرابداية العام  األقسام في

إعداد مصفوفة  )تتحقق األقسام العلمية من مدى توافق تصميم البرامج التعليمية مع الالئحة الداخلية والمعايير األكاديمية المتبناة    11/3/2

 ( المعايير األكاديمية/البرنامج التعليمي 

تحقق جميع المقررات   للبرنامج وأنالمرجعية    ةالمعايير األكاديميم المستهدفة لكل برنامج مع  مخرجات التعلفوفات توافق  داد مصيتم إع

 (  11/3/2/1مرفق) المرجعية المعتمدة     ةالمعايير األكاديميمخرجات البرامج التعليمية ويتضح ذلك في مصفوفة مخرجات تعلم البرنامج مع  

 مقرراته وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس والتقويم يمي تتفق مع ل برنامج تعلعلم لكتج التنوا 11/4

المقررات   /إعداد مصفوفة البرنامج التعليمي)  تتحقق األقسام العلمية من مدى توافق المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية    11/4/1

 ( الدراسية

ب  العلمية  قام كل قسم من األقسام  المللتحقق من م  مصفوفةإعداد  وقد  القسم مع دى توافق  الدراسية التي تم اعتمادها من مجلس  قررات 

 نماذج من مصفوفات توافق المقررات مع البرامج. ( 11/4/1/1مرفق)البرنامج التعليمي الذي يقدمه القسم. يوضح 

دريس وى العلمي وطرق التعلم وموضوعات المحتتوصف األقسام العلمية المقررات الدراسية متضمنة أهداف المقرر ونواتج الت  11/4/2

 علمية والتعلم والتقويم والمراجع ال
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مستهدفة جميع البرامج التعليمية على توصيف كل مقرر وأهدافه والمحتوى العلمي له والمخرجات التعليمية ال  فيحرصت أقسام الكلية  

روعي أن تتوافق محتوى المقررات التعليمية    حيث(.  11/4/2/1مرفق)هيئة  وطرق التدريس والتعلم والتقويم والمراجع العلمية وفقا لنماذج ال

ية مع مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج وذلك من خالل تطوير المقررات التعليمية لبرامج الدراسات العليا طبقا ألحدث البحوث العلم

يقية لخدمة المجتمع  عظمها للبحوث التطب حديثة والتي توجه م وكل جديد في مجال التخصص والتي توفر  المعلومات والبيانات العلمية ال

وهذه المقررات العلمية يتم تحديثها وتطويرها عن طريق  مجالس األقسام المعنية في بداية كل عام أكاديمي تبعا  ,  المحيطة    وتنمية البيئة  

مثال ذلك الجديد في  )  لتخصص  حديثة ذات عالقة بايرات سوق العمل وما يستجد من اكتشافات علمية أو أمراض محلية أو إقليمية  لمتغ

الفيروسات الوبائية الجديدة التي تمس المنطقة العربية واإلسالمية والعالمية مثل ,,  في برامج الباطنة العامة والمتوطنة    سيعالج فيروس  

يكروسكوبية  يد في الجراحات الممراض العصبية والجديدز في جميع األقسام ذات العالقة بها مثل الباطنة العامة والمتوطنة واألاإليبوال و اإل 

بات الجراحية لعمليات جراحة المخ و األعصاب والجديد في مجال األشعة التداخلية والقساطر العالجية في عالج الحديثة مثل الميكروسكو

واألعصاب.   ة المخ وجراح  يةمراض العصبأقسام األ  فيعالج التشوهات الوعائية المخية    فيمتوطنة و القساطر المخية  ال  فيسرطان الكبد  

توافق محتوى التدريس و الشرح و كذلك طرق التقييم مع نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج و يتضح ذلك من خالل المصفوفات    روعيكما  

 .والمقرراتتوصيف البرامج  فيالدالة على ذلك 

كما    نماذج لتلك المجالس.( 11/4/2/2مرفق) . يوضحالدراسيلعام بداية ا  فيوتم عرض واعتماد توصيف المقررات من مجالس األقسام 

ومراجعين داخليين كما يتبين (  11/4/2/3مرفق )قامت معظم األقسام بمراجعة توصيفات برامجها من قبل مراجعين خارجيين كما يتبين من  

 (11/4/2/5االعتبار )مرفق ثها واألخذ بها في علما بأن مجالس األقسام تقوم بمناقشة تقارير المراجعين وبح( . 11/4/2/4قمرف)من  

 للمؤسسة طرق تدريس مناسبة تحقق نواتج التعلم في المقررات الدراسية والبرامج التعليمية 11/5

 نواتج تعلم المقررات الدراسية والبرامج التعليمية تتأكد األقسام من توافق طرق التدريس والتعلم مع  11/5/1

وتتوافق طرق التدريس والتعلم مع نواتج تعلم المقررات الدراسية والبرامج التعليمية  (  11/5/1/1مرفق)وتعلم    للمؤسسة إستراتيجية تدريس 

ومقرراتها   البرامج  بتوصيف  هو موضح  ب(.11/5/1/2مرفق)كما  المختلفة  العلمية  األقسام  السادة تقوم  على  الدراسية  المقررات  توزيع 

جداول تدريسية على مدار العام األكاديمى للمحاضرات  في بداية  بعمل  القسملدقيق و يقوم مجال تخصصه ا فيأعضاء هيئة التدريس كل 

الدراسي   واألسات(  11/5/1/3مرفق)العام  والمتفرغون  العاملون  األساتذة  العليا  الدراسات  لطالب  بالتدريس  أما يقوم  المساعدون،   ذة 

األبحاث التى يشارك فى تدريسها أو ئما للمقررات وويكون التخصص مال.    فقط  اإلكلينيكي  /المدرسون فيقومون بتدريس جزء من العملى

العام  التدريس فى بداية  السادة أعضاء هيئة  التدريسية على  المقررات  القسم بتوزيع  التدريس ويقوم مجلس    اإلشراف عليها عضو هيئة 

 (.   11/5/1/3مرفق)الدراسي كل على حسب تخصصه ويتبين ذلك من جداول التدريس 

بإستراتيجية التدريس والتعلم و يتم متابعة ذلك من قبل مجالس األقسام المعنية ويتم تدريس    بااللتزامء هيئة التدريس  ويقوم السادة أعضا

ضاء هيئة التدريس أما التدريس والتدريب على المهارات العملية فيتم  الموضوعات النظرية في صورة محاضرات تفاعلية بين الطالب وأع

( قائمة باألجهزة  11/5/1/4مرفق)عامل، يوضح   دث األجهزة والكيماويات ومستلزمات المعليا تتوافر بها أحمجهزة للدراسات ال  في معامل

 والمعامل في الكلية. 

المهارات اإلكلينيكية في األقس  التدريب علي  العملياكما يتم  الخارجية وحجرات  المرضى والعيادات  ت  ام اإلكلينيكية بالمستشفي بعنابر 

به فيما يخص المحاضرات (  Logbook)كراسة األنشطة    باستيفاءويقوم كل طالب  (   11/5/1/5مرفق) اإلكلينيكية   ومعامل المهارات  

 (11/5/1/6مرفق) ستيفائها كشرط قبل التقدم لالمتحان النهائي النظرية والمهارات العملية واإلكلينيكية التى يجب على الطالب تعلمها وا

 آليةم العلمية وكذا أمام مكتب السيد وكيل الكلية وهناك لجنة فى كل قسم لفتح هذا الصندوق وقسااأليق شكاوى فى كل  كما تم وضع صناد

أو عدم التزام من قبل أعضاء هيئة التدريس   طالب يرى قصور فى جزء معين  أيلكل قسم للتعامل مع الشكاوى المعروضة عليه من قبل  

تحددها األقسام وإدارة  لصندوق وبحقهم فى الشكوى بالطرق التى  اسات العليا بهذا اتم توعية طالب الدرأو العاملين باألقسام المختلفة و

 (11/5/1/7مرفق)الكلية وحقه فى أخذ تغذية مرتجعة عن ما حدث فى شكواه 



 

146 
 

 التعلم  الئمة لتحقيق نواتجوالتسهيالت الالزمة للعملية التعليمية والبحثية فى برامج الدراسات العليا مالموارد واإلمكانات  11/6

تعد قائمة بموارد )  توفر المؤسسة الموارد المادية والتجهيزات والتسهيالت للدراسات العليا والعملية البحثية التى تحقق نواتج التعلم    11/6/1

 (علملتحقيق نواتج الت اومالءمتهاحة لطالب الدراسات العليا والباحثين ويوضح مدى التعلم والبحث العلمى المت

أى بنسبة واحد الى  (  2020/2021)فى العام الجامعى  (  عضو  ١٢٨٠)هيئة التدريس على رأس العمل بالكلية    جمالي ألعضاءيبلغ العدد اإل

إلى    ١.١۳ العليا وواحد  بالكلية    4لكل طالب مقيد بالدراسات  النظرية (  1/ 11/6/1مرفق)إلجمالي الطالب  المحاضرات  ويقوم بتدريس 

تذة المساعدون  ويشارك المدرسون في تدريس الجزء العملي واإلكلينيكي فقط ذة واألسااسات العليا األساتلينيكية لطالب الدر والعملية واإلك

توفير الموارد الالزمة واألجهزة للعملية التعليمية والبحثية فى برامج الدراسات العليا فتتوافر قاعات الدرس المجهزة   وتحرص الكلية على

والمعامل البحثية المجهزة بما يلزم للدروس العملية لطالب الدراسات العليا وكذلك (  11/6/1/2مرفق)  فىوالمستشية بالكلية  باألقسام العلم

العلمية لكل منهم كما يتضح من قائمة األجهزة والمعامل للقيام بأنشطتهم ا المعملية فيما يخص الرسالة  لبحثية واستخدام أحدث األجهزة 

وأيضاً تتوافر خدمات المكتبة بالكلية والمستشفيات  (  11/6/1/4مرفق)بالكلية    ات اإلكلينيكيةفر معمل للمهاريتواكما  (  11/6/1/3مرفق)

زويدها دوريا بأحدث المراجع العلمية وخدمات اإلنترنت السلكى والالسلكى بالمكتبة والمدرجات والمعامل  التى يتم ت(   11/6/1/5مرفق)

وريات الطبية االلكترونية تيسيرا على طالب الدراسات العليا تراك فى عدد من الدالمصرى كما تم االشويتم االستفادة من بنك المعرفة  

 ( 11/6/1/6مرفق) ،  ورساالتهم أبحاثهموعونا لهم على إتمام 

 .المستهدفة  تقويم طالب الدراسات العليا يتسم بالموضوعية والعدالة وباستخدام أساليب متنوعة ومالئمة لقياس نواتج التعلم 11/7

 طالب الدراسات العليا امتحاناتتنوع المؤسسة من طرق  11/7/1

الدورية   طريق التقاريرتقييم أدائهم أثناء التسجيل للدرجات العلمية عن    تستخدم الكلية أساليب متنوعة لتقييم طالب الدراسات العليا منها

المخرجات التعليمية   تتوافق معحققه من نتائج    ة مستوى الطالب وماالسنوية للمشرفين على الرسائل العلمية بغرض الوقوف على حقيق

 Logوكذلك تفعيل كتيب األنشطة    (  11/7/1/1مرفق.  )لبالمستهدفة من البرنامج فى مجال البحث العلمى والتى يجب أن يلم بها الطا

Book   (11/5/1/6مرفق  )  ئحة وتم عليه في الال  كما هو منصوصلعليا  الدراسات ا  المتحاناتوتوضيح ضرورة استيفائه كشرط للتقدم

 (11/7/1/2مرفق)التوجيه إليه في خطابات عميد الكلية إلى مجالس األقسام 

وتتنوع طرق امتحانات طالب الدراسات العليا فبجانب االمتحانات التحريرية تعقد امتحانات معملية و إكلينيكية ويضاف إلى هذه الطرق  

دراسي والتي يجب أن يجتازها الطالب بنجاح للوصول على المستوى الحقيقى  دار العام التى تتم على منية الالتكوي   االختباراتالمتنوعة  

النظرية تمثل األسئلة الموضوعية   ةاألسئلوفيما يخص .   النهائى للطالب االمتحانذلك من المعايير المؤهلة لدخول  للطالب ويكونالعملى 

 النظري مثل قسم طب األطفال كما يتضمن االمتحان  %  40  األقسام إلى  وزادت فى بعض  ليجمااإلمن  %  20اختيار من متعدد نسبة  "  

 (. 11/7/1/3مرفق) أسئلة مقالة قصيرة وحل مشكالت طبية 

فى معظم األقسام اإلكلينيكية    OSCEمتعدد المحطات    الموضوعيالممنهج    االمتحانفقد تم إدخال    اإلكلينيكي/العملى  االمتحانأما عن  

امتحانات شفهية يتم االستعانة فيها بممتحنين خارجيين من الكليات المناظرة  وهناك تقييم للبحث   أيضاكما توجد  .   ةام األكاديمياألقس  وجميع

من قبل لجنة مكونة من ثالثة أعضاء عضو  (  الرسالة العلمية التى قام بها الباحث أثناء فترة البحث بالنسبة للماجستير والدكتوراة)العلمى  

من داخل الجامعة وفيها يتبين أن هناك اهتمام بتقييم البحث العلمى   داخليلجامعة وعضو مناقش  قش من خارج افين وعضو مناالمشر  عن

بعدم     653كما تم أخذ قرار من مجلس  الكلية رقم  (   11/7/1/4مرفق)واالستعانة بالخبرات الجامعية المحلية لضمان الشفافية والحيادية   

 3وذويهم حتي الدرجة الرابعة في الموضوع رقم    أقاربهمالتدريس بالنسبة ألى من  أعضاء هيئة    متحان من قبلة أو اإشراف أو مناقش

الجودة   .     11/7/1/5مرفق)ضمن كلمة رئيس وحدة  المواد (  يتم دراسة  لطبيعة جامعة األزهر كونها جامعة إسالمية ، حيث  ونظراً 

لذا يتم دراسة وامتحان المواد اإلسالمية لطالب الدراسات العليا من غير خريجي   العاليةازة  ة اإلجاإلسالمية لطالب جامعة األزهر في مرحل

  أما األزهر ويشترط النجاح في مقررات المواد اإلسالمية قبل تشكيل لجنة المناقشة للحكم علي الرسالة في درجتي الماجستير والدكتوراة ، 

بنجاح المواد اإلسالمية، وتعفى الكلية الحاصلين على الثانوية العامة   اجتيازهبعد  النهائي إال  متحان  مرحلة الدبلوم فال يمكن للطالب دخول اال
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. من دول مجلس التعاون الخليجي من دراسة وامتحان المواد اإلسالمية في حالة وجود صورة من شهادة دراسة المواد اإلسالمية بالملف

 (11/7/1/6مرفق)

 تج التعلم المستهدفةتحقق نواالطالب  امتحاناتن تتأكد المؤسسة من أ 11/7/2

مخطط   ويتوافر  التدريس  وطرق  للطالب  المعلنة  المقررات  محتوى  مع  االمتحانات  أسئلة  توافق  مراعاة  على  الكلية    دراسي وتحرص 

(Blue-print  )  مقرر لقياس  (  11/7/2/1مرفق)لكل  متنوعة  أساليب  استخدام  إلى  تسعى  الكلية  أن  يتضح  سبق  التعلم    كلومما  نواتج 

فيها  توافق طرق التقويم المستخدمة مع نواتج التعلم     روعيعلى الطالب أن يكون اكتسبها أثناء فترة دراسته  والتى   ينبغيمستهدفة التى ال

 المستهدفة ويستدل على ذلك بتوصيف البرامج والمقررات المختلفة والمصفوفات الدالة على ذلك  

 ت وضوعية اإلمتحانات لضمان عدالة ومءاتتخذ المؤسسة إجرا 11/7/3

حرصا من الجامعة على ضمان عدالة وسرية اإلمتحانات تم  توحيد لوائح الدراسات العليا لكليات الطب األربع التابعة لجامعة األزهر 

وبناء  ( .  11/7/3/1مرفق)م    2003لعام     89للدكتوراه  بقرارشيخ  األزهررقم     2006للماجستير و      2005إعتبارا من العام الجامعى   

القاهرة بنين و  )عليه يتم وضع اإلمتحان من قبل لجنة لوضع اإلمتحان تحددها الالئحة مشكلة من قبل رؤساء أقسام كليات الطب األربعة  

قاموا (  بنات وأسيوط ودمياط الذين  التدريس  السادة  أعضاء هيئة  المقترحة من  األجزاء ريس  بتد  الذين بدورهم يقومون بتجميع األسئلة 

صباح يوم اإلمتحان و يرأس (  طب بنين القاهرة بمدينة نصر)بل اإلمتحان بوقت كاف ويجتمعون فى مقر الكلية األم  فة من المنهج قالمختل

ى  ت عل الوقاللجنة أقدم األساتذة ثم يرسل اإلمتحان بالفاكس لمكاتب السادة عمداء الكليات بالكليات األخرى ثم طباعتها وتوزيعها فى نفس  

 (11/7/3/2مرفق )ع الطالب بكلية الطب بنين  حيث يتواجد جميجميع اللجان 

ويتم التصحيح من قبل اعضاء اللجان لجميع كليات الطب بالكنترول المركزى ومقره داخل الحرم الجامعي وفقاً لخريطة التصحيح المعتمدة  

لمساعدون من الكليات األربعة مع ذة واألساتذة الى جميع األساتلة عألسئمن رؤساء األقسام األربعة ويراعى العدالة فى توزيع تصحيح ا 

ليتم االسترشاد بها من قبل المصححين  و يتم تصحيح السؤال التحريري الواحد من ثالثة أساتذة (  11/7/3/3مرفق)وضع إجابات نموذجية  

والعملي أو األكلينيكى    المتحان الشفويتحريرى بأداء ان المتحاو يقوم اعضاء الكنترول المركزي بأخذ المتوسط ويسمح للناجحين فقط فى اال

بواسطة لجنة مشكلة من األقسام األربعة فى الكليات المناظرة باإلضافة إلى ممتحنين خارجيين من كليات الطب المناظرة بجامعات جمهورية  

 ( 11/7/3/4قمرف)م أي طالب تقييقط لمصر العربية وذلك طبقاً لالئحة االمتحانات ويشارك كل ممتحن في لجنة واحدة ف

ء  كما تتوافق اإلمتحانات مع  محتوى المقرارات الدراسية ويتضح ذلك بتقييم الورقة اإلمتحانية من  قبل لجنة من  ثالثة من األساتذة أعضا

ة ضمن كلم  653قم ية رالكلهيئة التدريس غير مشاركين فى وضع اإلمتحان فى جميع األقسام والبرامج المختلفة كما هو مقرر منذ مجلس 

كما يشترط عدم جواز تعرض طالب الدراسات العليا لنفس عضو هيئة التدريس فى أكثر من (   7/3/5/ 11مرفق)جودة    رئيس وحدة ال

من   لجنة امتحانية واحدة كما تم أخذ قرار من مجلس الكلية بعدم إشراف أو مناقشة أو امتحان من قبل أعضاء هيئة التدريس بالنسبة ألى

الرابع  بهم وذويهم حتياقار اإلكلينيكية  (  11/7/3/6مرفق)ة   الدرجة  الدراسية والتدريبات  المقررات  االمتحان حضور  لدخول  ويشترط 

للماجستير والدكتوراة كما توضح الالئحة الموحدة لكليات الطب األربع بجامعة األزهر فى  %     75للدبلوم ونسبة  %    60والعملية بنسبة  

لكل من درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة وعدد ونوعية االختبارات   النجاح والرسوبوحساب تقديرات  ان،  متحشروط دخول اال

 (3/7/ 11/7مرفق. )المقررة لكل درجة بكل من التخصصات المختلفة

الطال ب     راحا ت ترد  مناقت  أية  وتقوم الكلية باإلعالن عن جداول  االمتحانات  قبل  االمتحان بشهر كامل على  األقل  وتقبل  الكلية   

عديل  لتكون  فى  مصلحة  الطالب  وفى  إمكان  الكلية  األخذ  به و ذلك  لمدة أسبوع  من عرض الجدول  المبدئى  ثم  يوضع  الجدول   بالت

األكاديمى  ذ بداية العام ن منمعل فى  صورته  النهائية  قبل  خمسة  عشر يوما  من موعد االختبار النهائى علما بأن موعد بداية االمتحانات 

لتصبح أسئلة متعددة االجابة وقصيرة   آليةوقد تم أيضا وضع مواصفات للورقة االمتحانية واالبتعاد عن األسئلة المق(  11/7/3/8مرفق)

متحانية في وقد تمت الموافقة على اعتماد تطبيق مواصفات نموذج الورقة اال  ((problem solvingوأيضا حلول للحاالت اإلكلينيكية   

 ( 11/7/3/9مرفق) 644لية رقم مجلس ك
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 : كما أن هناك دالئل أخري على عدالة تقويم طالب الدراسات العليا بالجامعة تتحقق باألمور األتية 

  (  11/7/3/10مرفق( )كنترول مركزى موحد)العمل بالكنترول  آلية ●

 (7/3/11/ 11مرفق)( حنمن أكثر من ممتتصحيح كل سؤال )تصحيح الورقة األمتحانية من أكثر من ممتحن  ●

بالكلية   ● العلمية  األقسام  كل  فى  الخارجيين  بالممتحنين  امتحانات )االستعانة  وفى  الدكتوراة  و  الماجستير  رسائل  مناقشة  فى 

 (   11/7/3/12مرفق(. )الدكتوراة

 ( 11/7/3/13مرفق)لإلسترشاد بها من قبل السادة المصححين إعداد نماذج اإلجابة  ●

 ( 11/7/3/14مرفق.   )لجامعةطب األربعة باانات كليات الإمتح توحيد ●

 مما سبق يتضح أن الكلية والجامعة تسعيان إلى ضمان عدالة تقويم طالب الدراسات العليا بالكلية والجامعة وعدم المحاباة باعتبار الجنس

 .    المنتسبين للجامعة قرابة وهذا تحقيقا منها للعدل والشفافية المستحقة لكل الطالبأو العمل أو ال

 .    توثيق نتائج الطالب وتأمينها  واإلحتفاظ بها لمدة مناسبة للرجوع إليها عند الحاجة

للدراسات العليا  وعلى موقع الكنترول المركزى على صفحة التواصل اإلجتماعى    يتم إعالن نتائج اإلمتحانات من قبل الكنترول المركزى

ومكتب الدراسات العليا والموقع اإللكترونى الرسمى للكلية وعلى موقع التواصل   (  طبىللقطاع ال  المركزى  الكنترول)فيس بوك تحت عنوان  

ارسال و حفظ  نسخة منها لكل كلية من كليات الطب األربعة ونسخة فى  اإلجتماعى الخاص بقسم الدراسات العليا بعد اعتماد النتيجة يتم  

تحانات الدراسات العليا بكليات الطب األربع التابعة  لجامعة وذلك بعد توحيد ام  بالكنترول المركزى  إدارة الدراسات العليا بالجامعة ونسخة

  ( 3/14/ 11/7مرفق)م    2003لسنة    89للدكتوراه  بقرار شيخ األزهر رقم    2006للماجستير و      2005ر إعتبارا من العام الجامعى   األزه

ليا ويستطيع الحاصل على أى درجة استخراج ات الععداد لميكنة الدراسوقد بدأ بالفعل اإلولكن هذه السجالت موجودة في الكلية ورقية  

 .  سداد الرسوم المقررة لذلكالشهادة الدالة على ذلك من إدارة الدراسات العليا بعد 

عمل رسمي   اه خالل ثالثة ايامإعالم الطالب بالرد على موضوع شكو  ليةللتظلمات معتمدة من مجلس الكلية وتحدد اآل  آليةكما توجد هناك   

 ( 11/7/3/15مرفق)  640مجلس الكلية رقم  في ليةهذه اآلاعتماد قد تم و كحد أدنى (  ساعة  72) 

 نين الخارجين عند الحاجة   تطبيق نظام الممتح

    -:تشترط الجامعة اشتراك الممتحنين الخارجيين فى الحاالت األتية

تشكيل   آلية)  وتشترط وجود مناقش خارجى من خارج الجامعة  (  الرسالة العلمية)  ى قام به الباحث  فى تقييم ومناقشة البحث العلمى الذ -1

 (11/7/3/16مرفق( .  )لجنة الحكم والمناقشة

متحانات الدكتوراة حيث تشترط الالئحة اشتراك ودعوة ممتحن خارجى على األقل من ذوى الخبرة واألقدمية ويختار بواسطة فى ا -2

 (11/7/3/17مرفق.   )متحانات وتقارير البرامج و المقرراتمشاركة فى أعمال االمستوى األساتذة لل مجلس القسم على

األقسام العلمية ويجري فتحها وتحليلها من قبل مجالس األقسام المختلفة وكذا أمام مكتب السيد وكيل   وهناك صندوق شكاوى فى

 (11/7/3/18مرفق. )الكلية

 جعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخلين والخارجيين مرا قررات الدراسية يتمالبرامج التعليمية والم 11/8

مثل تحديد معايير الختيار  )  تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرسمية للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية    11/8/1

 (قاريرهم وغيرهاالمراجعين واختيارهم من خالل مجالس األقسام ومناقشة ت

والخارجيين  ا  ومتق الداخليين  المراجعين  لتحديد  مناسبة  معايير  بوضع  العلمية  والمقررات (  11/8/1/1مرفق  )ألقسام  التعليمية  للبرامج 

اجعة  الدراسية التي يدرسها القسم وتحرص الكلية على المراجعة الدورية لبرامج ومقررات الدراسات العليا حيث تقوم األقسام بإجراء مر

للبرامج البرامج  وال  سنوية  كما يتم االستعانة بمراجعين خارجيين متخصصين من كليات  (  11/8/1/2مرفق  ) مقررات في ضوء تقارير 

 ( 11/8/1/3مرفق )الجامعات األخرى المعتمدة لمراجعة برامج  الدراسات العليا وإبداء الرأي فيها 
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 لدورية فى حالة البرامج التعليمية المشتركةعة اة للمتابعة والمراجتتخذ المؤسسة اإلجراءات والضوابط المناسب 11/8/2

 التوجد برامج تعليمية مشتركة 

التعليمية    11/8/3 البرامج  التعليمية والمقررات فى تطوير  للبرامج  الداخليين والخارجيين  تذكر  )تستفيد المؤسسة من تقارير المراجعين 

 (أمثلة

لبرامج ومقررات الدراسات العليا حيث تم إستحداث وسائل تعليم جديدة تتناسب رجية  جعة الداخلية والخاالكلية من تقارير المرا  وقد استفات

( حيث تم إدخال نظام التعليم الهجين 11/8/3/1واإلجراءات اإلحترازية التى تتخذها الكلية بسبب جائحة كورونا )  آليةمع الظروف الح

 (11/8/3/3) طب المسنين وطب الطوارئ رامج برامج جديدة مثل ب  ( كما تم إنشاء11/8/3/2)والتعليم عن بعد ) 

للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد األلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية ويطلع    11/9

 ير وضع خطط التحسين والتطو عليها المعينون، وتستفيد المؤسسة منها فى

اسية والبرامج التعليمية متضمنة نتائج تحليل آراء المراجعين والطالب ومدى رير سنوية للمقررات الدرتعد األقسام العلمية تقا  11/9/1

   توافق محتوى الورقة اإلمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف المعلن ونتائج اإلمتحانات وخطة التحسين وغيرها

لهيئة متضمنة نتائج االمتحانات ومدى توافق الورقة االمتحانية  مع  ا لنموذج العليا  وفقسنوية لبرامج الدراسات ا األقسام العلمية تقارير  تعد  

نواتج التعلم بالتوصيف المعلن ونتائج استطالع اراء الطالب في المقررات واالمتحانات وتقارير المراجع الداخلى والخارجى والتطور  

حسين والتطوير المقترحة ويعتمد ذلك من مجلس كورونا ووضع خطة الت  وما يستجد من موضوعات علمية او أحداث مثل جائحة  العلمى

 (11/9/1/1مرفق ) القسم ومجلس الكلية بعد نتائج اإلمتحانات النهائية  

مثل أعضاء القسم العلمى ومجلس )التعليمية    تطلع الكلية األطراف المعنية على التقارير السنوية للمقررات الدراسية والبرامج  11/9/2

 (ة ولجنة الدراسات العليا وغيرهاالكلي

لكلية تقوم األقسام العلمية بعرض التقارير السنوية على مجلس القسم وعلى لجنة الدراسات العليا بالكلية ويتم إعتماد هذا التقرير من مجلس ا

 (11/9/2/1مرفق )

البرامج التعليمية مية والمقررات الدراسية في تطوير  حسين والتطوير بالتقارير السنوية للبرامج التعليتستفيد الكلية من خطط الت  11/9/3

 ( تذكر أمثلة من البرامج والمقررات التى تم تطويرها )

تائج والتقارير  إلى تستفيد الكلية من خطط التحسين والتطوير بالتقارير السنوية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية حيث أشارت هذه الن

قسام علمية معينة مثل برامج دبلوم جراحة المسالك البولية ودبلوم طب امج الدبلوم والدكتوراة خاصة فى أضعف نتائج النجاح فى بعض بر

تقرير وأوصى ال  (11/9/3/1مرفق  )األطفال  ودكتوراة طب األطفال ودكتوراة الباطنة العامة  ودكتوراة عالج األورام والطب النووى  

المتعثرين     آليةبإنشاء   الطالب  ا   (11/9/3/2رفق  م)لمساعدة  هذه  مخاطبة  األسباب  فتمت  هذه  عن  اإلستفسار  بشأن  مرفق )ألقسام 

11/9/3/3)    

أليات التسجيل واإلشراف فى الدراسات العليا محددة ومعلنة ويتم مراجعتها دوريا لغرض تطويرها وتوجد ضمانات موضوعية   11/10

 لتوزيع األشراف العلمى على الرسائل وفقا للتخصص وعادلة 

 دة تضمن موضوعية وعدالة التسجيل وتوزيع اإلشراف والمتابعة لطالب الدراسات العليا تطبق المؤسسة إجراءات محد 11/10/1

  2006للماجستير و      2005تم  توحيد لوائح الدراسات العليا لكليات الطب األربع التابعة لجامعة األزهر  اعتبارا من العام الجامعى   

وتتم  إجراءات  التسجيل و اإلشراف للدراسات العليا وفقا (.  11/10/1/1رفق م)  م 2003لسنة    89األزهر رقم   للدكتوراه  بقرار  شيخ

لكليات طب األزهر الموحدة  الداخلية   الالئحة  ومعلنة لجميع    معتمدة  آليةبالنسبة إلجراءات اإلشراف فهناك  (.  11/10/1/2مرفق)  لهذه 

ن حق أى عضو هيئة تدريس التظلم من عدم عدالة التوزيع  وم(  11/10/1/3مرفق)دراسات العليا  أعضاء هيئة التدريس وجميع طالب ال

  ويتم توزيع اإلشراف علي الرسائل باألقسام العلمية بدون تمييز دوريا وطبقا  .    واإلشراف ويناقش هذا فى مجالس األقسام العلمية المختلفة

لية ، حيث تلتزم األقسام بتوزيع اإلشراف داخليا  وخارج األقسام ومن داخل وخارج الكلألقدمية والدور ووفقا للتخصص المطلوب من داخل  
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بقوائم اإلشراف الدورية وقواعد اإلشراف العامة للجامعة بحيث ال يزيد عدد الرسائل لدي كل مشرف عن النصاب التي تحدده الكلية فال 

  (11/10/1/4مرفق )لرسائل بالالئحة هيئة التدريس ان يتجاوزالعدد المنصوص عليه  من ايسمح لعضو 

وتتم عملية تحديد عدد المشرفين على الرسائل العلمية طبقا للشروط المنصوص عليها فى الالئحة الموحدة لكليات طب األزهر ويراعى  

وممكن إضافة    هيئة التدريس من ذات التخصص  أعضاءسالة عضوين من  فيها اإللتزام بالعدد الالزم لإلشراف ويحدد لإلشراف علي الر

عضو ثالث من ذات التخصص اوتخصص اخر متي دعت الحاجة  و يراعى فيها أيضا التخصص العلمى للمشرفين مع طبيعة البحث حيث 

   (  11/10/1/5مرفق )إن هناك رسائل علمية كثيرة يستلزم إضافة مشرفين من تخصصات أخرى طبقا لطبيعة البحث 

ىة مواكبة البحث العلمى للخطة البحثية للقسم وللكلية وأن ال يكون البحث منافيا ألخالقيات البحث  فى  الرسائل واالبحاث العلم  و يراعى

(  11/10/1/6مرفق  )العلمى وأن يكون تطبيقيا فقد اتخذ مجلس الكلية قرارا بأن تكون األبحاث تطبيقية وتخدم المجتمع وال تكون مرجعية  

رض خطة البحث على اللجان العلمية حيث يشترط عرض خطة البحث على لجنتى أخالقيات البحث ن تنفيذ هذه اآلليات أثناء عويتم التأكد م

ويتم تقييم ومناقشة خطة البحث المقدمة قبل التسجيل فى حلقة علمية يحضرها جميع  (   11/10/1/7مرفق  ) العلمى والدراسات العليا بالكلية  

القسم المعني  واعتماده ايضا من لجنة أخالقيات البحث العلمى بالقسم ومن ثم سم ويتم اعتماد محضره بمجاس  ء هيئة التدريس بالقاعضا

الكلية   مجلس  من  واالعتماد  للموافقة  الكلية  مجلس  من  المنبثقة  العليا  الدراسات  لجنة  علي  لعرضه  تمهيدا  للكلية  التابعة  مرفق ) اللجنة 

11/10/1/8 ) 

ف سنوية للمشرفين وفقا لنموذج يتم استيفاؤه من قبل المشرفين واعتماده من مجلس لطالب من خالل التقارير النصيتم متابعة وتقييم او 

وعند االنتهاء من (    11/10/1/9مرفق  )القسم المعني وتشمل مدي التقدم في جمع المادة العلمية الجزء العملي وما تم إنجازه من الرسالة  

علي ان تشمل مناقش    (11/10/1/10مرفق  )عني وكذلك تشكيل لجنة المناقشة  حيتها من قبل مجلس القسم المسالة يتم اعتماد صالإعداد الر

حيث يتم مناقشة الرسالة مناقشة علنية حتى يستفيد منها الباحثون وطالب الدراسات   (11/10/1/11مرفق  )خارجي في ذات التخصص  

 . العليا

 : ريقل فترة الدراسة بالكلية عن طالدراسات العليا خاليتم متابعة المقيدين ب

 (11/10/1/12مرفق )عقد سمينار لعرض خطة البحث طبقا لقرار لجنة الدراسات العليا المنبثقة من مجلس الكلية  ❖

لكلية للدراسات  التقرير العلمى النصف سنولى المعد من قبل الكلية لمتابعة الباحثين ويقدمه المشرف الرئيسي ويقدم للسيد وكيل ا ❖

 (.   11/10/1/13مرفق )يا العل

 (.   14/ 11/10/1مرفق )والخاص بطالب الدراسات العليا  الموجود بكل قسم  (Log book)ل االداء سج ❖

صندوق شكاوى لطالب الدراسات العليا وهذا الصندوق يكون متواجدا باألقسام العلمية المختلفة وأمام مكتب وكيل الكلية وهناك  ❖

الشكاوى وهذول  آلية الشكاوى وللتعامل مع  الكلية   ليةه اآلجان لفتح صندوق  السيد وكيل  العلمية وبمكتب  متواجدة بكل األقسام 

 (.   11/10/1/15مرفق )

الداخلية الموحده لكليات الطب بجامعة األزهر والتى تشتمل على الشروط الخاصه التى تضمن االنتظام   تطبق ❖ بالكلية الالئحه 

للماجستير %  75للدبلوم و  %  60حضور ما ال يقل عن    ت العليا فى حضورالمحاضرات واألنشطة والتى تشترطلطالب الدراسا

 (.   11/10/1/16)مرفق  و الدكتوراة

الدكتوراة، في حالة عدم االنتظام  /وهناك صيغة إنذار لطالب الماجستير. يوجه إنذار للطالب من المشرفين فى حال عدم االنتظام ❖

 (  11/10/1/17مرفق )و في اجراء وإعداد الرسالة خالل المدة المحددة في الدراسة ا

الدرجة العلمية وهى تبلغ عام دراسى لمعظم درجات  الدبلوم عدا دبلومات القلب و األوعية تحدد الالئحة الفترة الزمنية الدنيا للحصول على  

التشخ واألشعة  الطبي  والتأهيل  والروماتيزم  الطبيعى  والطب  والتحاالدموية  العيون  وجراحة  وطب  العالجية  واألشعة  الطبية يصية  ليل 

الماجستير    درجتى  الالزمة للحصول علىالقصوى  والفترة الزمنية  .ونصف  واألمراض المتوطنة ودبلوم الغدد الصماء مدة كل منها سنة  

 (  11/10/1/18مرفق ). وللدكتوراة
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  مية بالكلية طالب الدراسات العليا على نشر األبحاث المستخرجة من الرسائل العلميةتشجيع األقسام العل

نشر بحث علمى على األقل مستخرج من الرسالة فى المجالت العلمية المتخصصة ويكون ذلك شرطا   قامت الكلية باستحداث قرار شرط   

وكان المتبع قبل ذلك (    11/10/1/19مرفق  )عد الموافقة على نشر البحث   لصالحية الرسالة للمناقشة وال تشكل لجنة الحكم والمناقشة إال ب

 . سم الباحث ضمن الناشرين بحث من قبل السادة المشرفين ويكون اأن ينشر ال

 تعلن المؤسسة تلك اإلجراءات بوسائل مناسبة ومتعددة  11/10/2

ن والوافدين وسواء لألزهريين وغير األزهريين وهى معلنة على  كافة شروط وقواعد التسجيل  موجودة بالالئحة الموحدة سواء للمصريي

 www.azhar.edu.egو من خالل الموقع الرسمى لجامعة األزهر      medicineazhar.edu.egرسمى للكلية   الموقع اإللكترونى ال

,  لتدريب والبحوث والتنمية المستدامة قطاع ا(  ومن خالل موقع اإلدارة العامة للبعثات  والمنح الخاص بوزارة الصحة والسكان المصرية  

 مي هر التى تنتشر فى ربوع العالم اإلسالومن خالل موقع الرابطة العالمية لخريجى األز

 : كما يتم اإلعالن عنها بوسائل أخرى مثل

 األقسام العلمية    ●

 شئون الدراسات العليا بالكلية عن طريق لوحة اإلعالنات الخاصة بالمكتب   ●

 (   11/10/2/1مرفق )لطالب الدراسات العليا    الدليل اإلرشادى ●

 (   11/10/2/2مرفق ) دليل  أطباء اإلمتياز    ●

و   ● الصحة  ووزاة  األطباء  نقابة  عن  وممثلين  الخاصة  المستشفيات  وأصحاب  األطباء  شباب  من  بالخدمة  المستفيدين  لقاءات 

ة والمستشفيات العسكرية والشرطية وبعض األطراف مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى واألكاديمية الطبية العسكري

 (   11/10/2/3مرفق ) ى مؤتمر الكلية السنوى وكذا مؤتمرات األقسام العلمية السنوية تم دعوتهم فالطبية العربية والعالمية الذين ي

بات تعريفية بالبرامج وعن طريق خطا  (    11/10/2/4مرفق  )وورش العمل والدورات التى تتم فى األقسام العلمية المختلفة  

     (   11/10/2/5مرفق ).  ةقدمها الكليالمختلفة ويرفق بها شروط التسجيل بالبرامج المختلفة التى ت

المجتمعية لدراسة سوق   والتى خصصت لاللتقاء باالطراف2021سبتمبر    6ومن امثلة هذه اللقاءات الندوة التي أقيمت بتاريخ   ●

 (   11/10/2/6مرفق . )مة حاليا والتعرف الى البرامج التي قد يحتاجها سوق العمل مستقبالالعمل والتعريف بالبرامج القائ

 تقوم المؤسسة بمراجعة إجراءات التسجيل دوريا وتطورها وفق التغذية الراجعة من األطراف المعنية 11/10/3

ف التسجيل  التقديم و  الدركان  الماضى ورقيا و بعد ورود شكاوى متعددة من طالب  المعلومات  ى  العليا تتعلق باالزدحام وقصور  اسات 

تم استحداث (    11/10/3/1مرفق  )التسجيل وتحليل نتائج االستبيانات الخاصة بطلبة الدراسات العليا   المتوافرة لديهم عن شروط ومتطلبات  

 2015  /  2014لوجى فى العالم وذلك منذ عام  ليا ليكون إليكترونيا لكى  يكون مواكبا للتطور التكنوالتقديم والتسجيل بالدراسات الع  آلية

و يتم  اإلعالن الكترونيا  عن مواعيد    2017/   2016التقدم أو التسجيل الورقى ابتداء من العام  وأصبح ال ينظر الى  (    11/10/3/2مرفق  )

يانات الطالب  لوافدين وسواء لألزهريين وغير األزهريين ويتم تسجيل بالتقدم وشروط التسجيل ورسوم الدراسات العليا سواء للمصريين وا

وتحديد البرنامج الذي يرغبب بالتسجيل فيه ومن ثم ترسل هذه األعداد إلى مجالس األقسام   واعالمه بالمرفقات واألوراق الالزمة للتسجيل  

يا طبقا لشروط اب هذه األعداد وبعد ذلك يتم قبول تسجيل الطالب  مبدئالمختلفة الخاصة بالبرامج المختلفة بالكلية لمعرفة قدرتها على استيع

  .تندات المطلوبة التسجيل ونهائيا بعد الحضور إلى الكلية بالمس

 وتقوك الكلية بمراجعة إجراءات التسجيل سنويا بلجنة الدراسات العليا وتعتمد من مجلس الكلية التخاذ اإلجراءات المناسبة لتطوير عملية 

 (   11/10/3/3مرفق )جيل بما يخدم العملية التعليمية التس

 .   تسجيل بغرض التطوير المستمر للعملية التعليميةيستدل مما سبق على أن هناك مراجعة دورية وتحديث إلجراءات ال
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ادة من النتائج فى أتخاذ  للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس أراء طالب الدراسات العليا التخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستف  11/11

 اإلجراءات التصحيحية

في قياس آراء طالب الدراسات العليا عن العملية التعليمية  (  غيرهامثل استبيانات ولقاءات و)تستخدم المؤسسة الوسائل المناسبة    11/11/1

 والبحثية وغيرها

 :  تقوم الكلية باستقصاء أرى طالب الدراسات العليا من خالل عدة وسائل ومنها

ث موقع الكلية الشكاوي المتعلقة وأية اقتراحات بالبرامج كما أنه بعد تحدي  صندوق الشكاوى والذي يستقبل فيه السيد وكيل الكلية ●

التقدم بالشكوى عن طريق االنترنت تيسيرا لطالب الدراسات    اإللكترونى التكنولوجيا و أصبح من الممكن  تمت االستفادة من 

للتعامل معها     آليةقسام العلمية مع وجود  كما أن هناك  صناديق شكاوى بكل األ  العليا وحرصا على مواكبة التطور التكنولوجى

 (.   11/11/1/1مرفق  )

ح الموجودة فى كل األقسام العلمية والتى تتيح للطالب عرض شكواه لعضو هيئة التدريس المسئول أو رئيس سياسة الباب المفتو ●

 القسم أثناء فترة التدريس باألقسام العلمية بالكلية     

دار دورين فى  إلمتحانات التى تتم على مذلك والمعدة والمتبناه من الكلية والذي يتم بعد كل دور من اطريق االستبيانات الخاصة ب ●

و فيها يبدى الطالب رأيه فى كافة الخدمات التى تقدمها الكلية فيما يتعلق بطرق  (  دور ابريل و دور نوفمبر  )   العام الدراسى

    .ة والمكتبيةارات وإمكانات المعامل واألجهزة المتاحة والتسهيالت المعمليالتدريس للمقرارات الدراسية واالستفادة من المقر

 (.   11/11/1/2مرفق  )

 .     لقاءات يعقدها السيد وكيل الكلية للوقوف علي مستوي رضاء الطالب عن البرامج وأية صعوبات تواجهم ●

 :التدريس لألسباب األتيةويرجع أهمية وضرورة تقييم الطالب للمقررات الدراسية وأداء  عضو هيئة 

لمحتوى الدراسي وجودة أساليب التدريس المتبعة وباتالى تستفيد  قية فيما يتعلق بفاعلية ايعتبر الطالب هم أكثر المقيمين منط .1

 .    إدارة الكلية من هذه المعلومات فى اتخاذ اإلجراءات التى تتعلق بعضو هيئة التدريس من حيث تحسين و تطوير برامج إعداده

ى أدائه ومن ثم يقوم بمراجعة  على نواحى القوة والضعف فيستفيد عضو هيئة التدريس من تقييم الطالب ألدائه فى التعرف   .2

 .   أساليبه و ممارساته التدريسية 

مشاركة الطالب فى تقييم أداء عضو هيئة التدريس يخلق نوعا من اإلتصال والتفاعل اإلجتماعى بين أعضاء هيئة التدريس  .3

 .    ب فى الكليةوالطال

 األحكام مما يساعدهم على تنمية شخصيتهم  تحمل المسؤلية فى إصدار  تشجع الطالب على النقد البناء وتدفعهم الى .4

 تحلل الكلية وتقيم آراء طالب الدراسات العليا 11/11/2

اإلجراءات   لي األقسام المعنية إلتخاذوتقوم وحدة ضمان الجودة بتحليل نتائج االستبيانات للوصول إلى مستخرجات واضحة وتوزيعها ع

 (  11/11/2/1مرفق )جالس المختصة واإلفادة منها فى التطوير والتحسين واعتماد ذلك في مجلس الكلية التصحيحية من خالل الم

 تستفيد الكلية من النتائج وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة 11/11/3

( ماجستير و دكتوراة,دبلوم  )مختلفة  طالب من طالب الدراسات العليا ال    336عمل استبيان على عدد   قام فريق إعداد معيار الدراسات العليا ب

 (  11/11/3/1مرفق )   -:وأشارت النتائج إلى األتى

 ( نتائج استبيان  استطالع أراء طالب الدراسات العليا 11/5دول ) ج

 ال الى حد ما  نعم  البيان

 %21.42 %14 %64.58 التعامل مع أعضاء هيئة التدريس القيادة عند  الرضا عن اسلوب

 %17.27 %20.83 %61.9 ن اسلوب القيادة عند التعامل مع رؤساء األقسام الرضا ع
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 %22.32 %21.13 %56.55 الرضا عن اسلوب القيادة عند التعامل مع العميد أو الوكيل

 %16.38 %23.5 %60.12 العلم بثقافة حماية الملكية الفكرية

 %8.63 %25.3 %66.07 العلم بمضمون رسالة الكلية 

 %21.52 %5.65 %72.92 سطة ممتحن خارجىالتقييم بوا

 %12.79 %26.79 %60.42 موضوعية و عادلة  آليةوسائل التقييم الح

 %14.29 %30.95 54.76% العلم بالمعايير األكاديمية الخاصة بالدراسات العليا

 %87.5 0 %12.5 اإلمتحانات القيام بشكوى رسمية تخص نتيجة 

 %7.14 %35.71 %57.15 الرضا بالخطوات لحل الشكوى

 %9.23 %47.62 %43.15 اعطاء تغذية راجعة للكلية 

 13.55 %41.07 %45.83 محتوى المقرر كافى لتحقيق معايير الفاعلية التعليمية

 %15.47 %46.43 %38.1 التعليمية وسائل التعليم تحقق األهداف 

 %30.66 %7.14 %62.2 وقع الكلية فى الثالثة اشهر الماضية زيارة م

 معلقة دليل الطالب  موقع الكلية بيانال

 %32.57  %13.19 %48.3 طريقة العلم برسالة الكلية

 غير كافية الى حد ما  كافية البيان

 %16.5 %10 %73.5 كفاية المعلومات بالموقع 

 %21.3 %10 %68.7 كفاية المعلومات الحديثة 

  

دة عند التعامل مع أعضاء هيئة التدريسوكذا كان  الحال عند التعامل كانوا راضيين  عن اسلوب القيا%(  64.58)طالب    217وجد أن-1

وهذا مؤشر ايجابى ويدل %  56.56وكانت النسبة عند التعامل مع سيادة عميد ووكيل الكلية  %    61.9مع رؤساء األقسام حيث كانت النسبة

األقسام وإدارة الكلية ولكنه يحتاج إلى زيادة تعزيز    مع طالب الدراسات العليا من قبل أعضاء هيئة التدريس ورؤساء  على حسن التعامل

قرارا بعقد لقاءات دورية مع طالب الدراسات العليا لزيادة التواصل الفعال  2016-9-27المنعقد بتاريخ  651ومن ثم اتخذ مجلس الكلية 

 ( 11/11/3/2مرفق )للتعليم   رة الكلية مع طالب الدراسات العليا حيث إنهم هم محور أساسى من قبل رؤساء األقسام وإدا

وهذا يدل على وعى طالب الدراسات العليا ولكنه يحتاج إلى من العينة بأنه عندهم علم بثقافة حماية الملكية الفكرية  %    60.12أفاد    -2

 . حماية الملكية الفكرية المزيد من اإلرشادات والندوات لزيادة وعيهم بقانون

 عندهم علم بها % 25.3الكلية بينما  عندهم علم برسالة%  66.1وجد أن  -3

من الذين عندهم علم برسالة الكلية أنهم عرفوها عن طريق موقع الكلية %  48.3إلى حد ما  وهذا مؤشر جيد على العلم برسالة الكلية و أفاد  

موقع   آلية الكلية زيادة فععن طريق دليل الطالب وهذا يتطلب من  %   13.19عالن بالكلية و  عرفوها عن طريق لوحات اإل%  32.57بينما  

غذيته ببيانات حديثة لجذب الطالب إلى الموقع ومواكبة التطور التكنولوجى باستخدام الكمبيوتر فى شتى مجاالت الحياة وخاصة  الكلية و ت

األقسام العلمية بالكلية   المعلقات الخاصة برسالة ورؤية الكلية عن طريق تعليقها فى كلالبحث العلمى كما قامت إدارة الكلية بزيادة فاعلية  

 (مستشفى الحسين و مستشفى سيد جالل الجامعيين) فيات الكلية وكذا بمستش 

ليس عندهم %  14.29  من الطالب عندهم علم بهذه المعايير بينما   54.7%وجد أن    :  العلم بالمعايير األكاديمية الخاصة بالدراسات العليا-4

بذلك ولكنها تحتاج إلى زيادة عمل جلسات توعية ل على معرفة أكثر من نصف عدد العينة  عندهم فكرة بسيطة عنها وهذه يد% 31علم و  

تم عمل خطة لطالب الدراسات العليا فى كل األقسام العلمية المختلفة للعلم والوعى بالمعايير األكاديمية و كذا مفاهيم الجودة المختلفة وقد  

و ندوات من قبل وحدة ضمان الجودة للسادة    صة بالدراسات العليا عن طريق ورش عملتوعية الفئات المعنية بالمعايير األكاديمية الخا
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سات منسقى األقسام العلمية المختلفة و كذا ندوات من قبل السادة مستشارى وحدة ضمان الجودة باألقسام العلمية المختلفة مع كل طالب الدرا 

 ( 3/ 11/11/3مرفق )العليا المنتسبين للقسم من داخل و خارج الكلية 

ب أفادوا بأنه قام تقييمهم بواسطة ممتحن خارجى وهذا يدل على حيادية الكلية واستخدامها آليات لعدم من الطال %    72.92وجد أن    -5

م لم يدلوا بذلك ويحتمل أن يكونوا من طلبة الدبلو 21.5بينما  المحاباة واستخدام مقيمين خارجيين وهذا يستخدم فى الماجستير والدكتوراة 

عادلة وموضوعية و   آليةمن الطالب بأن وسائل التقييم الح%    60.5كما أفاد  .  سطة ممتحن خاجىحيث ال يتم تقييم طالب الدبلوم بوا

 . لعلمية المختلفة عند التعامل مع طالبهاأفادوا بأنها عادلة وموضوعية إلى حد ما وهذا يدل على حيادية الكلية واألقسام ا % 27

من الذين تقدموا بالشكوى كانوا راضين عن الخطوات والتعامل %  57ت  وأن  هم تقدموا لشكوى تخص نتيجة اإلمتحانابأن%    12.5أفاد    -6

معها واتخاذ كافة   كانوا راضيين الى حد ما وهذا يدل على حرص الكلية على التعامل مع اى شكوي وعدم التهاون%  36مع الشكوي و

 ( 11/11/3/4مرفق ).  مات طالب الدراسات العليامعينة للتعامل مع شكاوى وتظل آليةاث اإلجراءات الالزمة لحلها ومن ثم تم استحد

راجعة   بتغذية%  47.62من أفراد العينة بأنهم قاموا بإعطاء تغذية راجعة للكلية بينما تقدم  %43.15أفاد   :  اعطاء تغذية راجعة للكلية   -7

اءات مع طالب الدراسات العليا أو قلة امكانيات موقع الكلية ومن  هذا يدل على  الى حد ما ومن المحتمل أن يرجع هذا الى عدم تنظيم لق

يط  قلة التغذية الراجعة ومن ثم اتخذ مجلس الكلية اجراءات مثل تنظيم لقاءات دورية مع طالب الدراسات العليا وزيادة امكانيات وتنش

 . كترونىع الكلية اإللكترونى وإمكانية عمل شكوى عن طريق الموقع اإللموق

بالزيارة الى حد ما و  %    7.3من أفراد العينة بأنهم قاموا بزيارة موقع الكلية خالل الثالثة أشهر الماضية  بينما قام  %    62.2أفاد    -8

بأنها  %  16.5منهم بانها كافية الى حد ما و  %  10ت كافية و  معلومامنهم بأن ال%  73.5لم يقوموا بزيارة موقع الكلية وأفاد  %  30.06

منهم بأن المعلومات  %    21.3بانها حديثة الى حد ما بينما أفاد  %  10منهم بأن المعلومات على الموقع حديثة و  %  68.7وأفاد  .  ر كافيةغي

 .  غير حديثة وتحتاج الى تحديث

ال    تطويرموقع  إجراءات  اتخاذ  تم  ووبناءعليه  الموقكلية  تحديث  عن  المسئولين  إلى  المعلومات  نظم  في  متخصص  مرفق )ع  اضافة 

11/11/3/5) 

قالو ابأنها إلى حد ما  بينما    %  47.4من طالب الدراسات العليا قالوا بأن وسائل التعليم تحقق األهداف التعليمية و %  38.1وجد أن  .  9

لية واألقسام عض القصور فى وسائل التعليم المستخدمة إلى حد ما وتحتاج الكعلى  ب أفادوا بأنها ال تحقق ذلك وهذه النتائج تدل  %  15.47

وبناءا عليه تم استحداث .  العلمية المختلفة إلى زيادة اإلهتمام بالوسائل التعليمية حتى تتحقق الفائدة للطلبة فى اكتساب نواتج التعلم المستهدفة

 . ةالقسام لتفعيل هذه االستراتيجيات بما يحقق األهداف التعليمياطبة ااستراتيجيات جديدة للتعليم و التعلم و تم  مخ

% 41.1من أفراد العينة بأن محتوى المقررات كافى بينما افاد  %    45.8أفاد  .  كفاية المقررات فى تحقيق معايير الفاعلية التعليمية  -10

فإن محتوى المقررات كافية الى حد ما وتحتاج لتفعيل التغذية لتالى  منهم أفادوا بأنها غير كافية وبا%  13.6منهم بأنها كافية الى حد ما و  

 .الراجعة من طالب الدراسات العليا فى تطوير وتحديث توصيف البرامج والمقررات

 المرفقات قائمة 

 المحتوى رقم المرفق  م

 درجات الدراسات العليا بالكلية وتوزيعها  بيان بعدد 11/1/1/1 1

 2020/2021 – 2019/2020 -2019/  2018لألعوام الدراسية  المقيدينالعليا الدراسات طالب بعدد بيان 11/1/1/2 2

 – 2019/2020 -2019/ 2018لألعوام الدراسية  الخريجين  العليا الدراسات طالب بعدد بيان 11/1/1/3 3

2020/2021 

استطالع سوق العمل واستحداث البرامج  ةآليعلى   2016-11-15بتاريخ   653موافقة  مجلس الكلية رقم  11/1/2/1 5

  واعتمادها
  سوق العمل واستحداث برامج جديدة المعدة بواسطة وحدة الجودة بالكلية قصاءاست آلية 11/1/2/2 6
 ضافة اطراف مجتمعية لتشكيل وحدة الجودة بالكليةالخاص بإ  2016/ 5/ 17بتاريخ  648مجلس الكلية رقم  11/1/2/3 7
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طب الطوارئ وطب المسنين وطب  الخاص باستحداث اقسام 2016/ 5/ 17بتاريخ  648مجلس الكلية رقم  11/1/2/4 7

 االسرة

8  

11/1/2/5 

 لدمويةنشاء درجة الدكتوراة بقسم جراحة االوعية الموافقة على ابا 2017لعام  68قرار رئيس الجامعة رقم 

 2019لسنة  9قرار المجلس األعلى لالزهر رقم 

 -2019/ 2018لألعوام الدراسية ت العلمية المستحدثة ابيان بأعداد الطالب المسجلين في الدرج 11/1/2/6 9

2019/2020 – 2020/2021 

ديدة وفقا لحاجة المجتمع  افادة اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بخصوص مناقشة انشاء درجات ج 11/1/2/7 10

 واسوة بكليات مناظرة 

خاطبة مدير وحدة الجودة للسيد عميد الكلية بشأن فحص عدد من الدرجات التي احجم الطالب عن التسجيل م 11/1/2/8 11

 بها 

التسجيل فى 11/1/2/9 12 م  دبلو  خطاب مجلس قسم الطب الشرعى والسموم للسيد عميد الكلية بشأن احجام الطالب عن 

 665رقم درجة في مجلس الكلية السموم و الكيمياء الطبية الشرعية وبناءا عليه تم تجميد ال

 لجنة تحديث اللوائح بالكلية 11/1/2/10 13

 الخاص باعتماد تشكيل لجنة تطوير اللوائح654مجلس الكلية رقم  11/1/2/11 14

 الئحة الدراسات العليا  11/1/2/12 15

 وآليات تطبيقها  2019لدراسات العليا الموحدة الئحة ا 11/1/2/13 16

 الالئحة الموحدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة الخاص باعتماد  708جلس كلية رقم م 11/1/2/14 17

 ومؤتمر قسم العصبية تقريرمؤتمر قسم الباثولوجيا 11/1/3/1 18

 2021الكلية السنوي لعام تقرير مؤتمر  11/1/3/2 19

 اعتماد دليل طالب الدراسات العليا الخاص ب 2021المنعقد في يناير  701مجلس الكلية رقم  11/1/3/3 20

 الخاص باعتماد دليل طالب الدراسات العليا السابق  2016المنعقد في نوفمبر  653مجلس الكلية رقم  11/1/3/4 21

 الدليل اإلرشادي لطالب الدراسات العليا 11/1/3/5 22

 الدليل اإلرشادي ألطباء االمتياز  11/1/3/6 23

 للهيئات المختلفة خطابات التعريفية ببرامج الدراسات العليا الأمثلة من  11/1/3/7 24

 – 2019/2020 -2019/ 2018لألعوام الدراسية تطور اعداد الطالب المقيدين ببرامج الدراسات العليا  11/1/3/8 25

2020/2021 

 -2019/ 2018اسية لألعوام الدر طالب الوافدين المقيدين ببرامج الدراسات العليا بيان بأعداد ال 11/1/3/9 26

2019/2020 – 2020/2021 

 20/12/2016بتاريخ  654جذب الطلبة الوافدين و اعتمادها من مجلس الكلية رقم  آلية 11/1/3/10 27

 الصحية المجاالت في الخيمة راس وجامعة  الجامعة بين تفاهم مذكرة 11/1/3/11 28

 ايير األكاديمية الخاصة ببرامج الدراسات العلياالمع أمثلة لمجالس األقسام الخاصة بتنبى 11/2/1/1 29

 اجتماع لجنة المناهج والمقررات بوحدة ضمان الجودة الخاص بقراءة واعتماد ملف المعايير االكاديمية   11/2/1/2 30

و برامج   لتوصيف االكاديمية القياسية المعايير ( لتبنى21/6/2011( بتاريخ )594رقم ) الكلية مجلس 11/2/1/3 31

 العليا  مقررات الدراسات

 لمصفوفات توافق المعاييرالمتبناة من األقسام مع  مع المعايير القياسية األكاديمية   امثلة 11/2/2/1 32

 م قساالتحقق من مصفوفات التوافق عن طريق مراجعة وحدة الجودة لال امثلة 11/2/2/2 33

 والمقررات. امثلة لتقارير المراجعة الخارجية للبرامج 11/2/2/3 34

 نماذج من توصيفات البرامج 11/3/1/1 35

 نماذج من اعتماد مجالس األقسام لتوصيفات البرامج 11/3/1/2 36

 كاديمية المرجعيةلمصفوفات توافق نواتج التعلم لبعض برامج الدراسات العليا مع المعايير األ  امثلة 11/3/2/1 37

المقررات الدراسية لبعض برامج الدراسات العليا مع نواتج التعلم المستهدفة لمصفوفات توافق محتوى  امثلة 11/4/1/1 38

 للبرنامج

 نماذج من توصيفات المقررات لبعض برامج الدراسات العليا  11/4/2/1 39

 المقررات نماذج من اعتماد مجالس األقسام لتوصيفات  11/4/2/2 40
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 ة مراجع خارجىالستمارات تقييم المقررات بواسط امثلة 11/4/2/3 41

 امثلة الستمارات تقييم المقررات بواسطة مراجع داخلى  11/4/2/4 42

 امثلة لمناقشة مجالس األقسام لتقارير مقررى البرامج والمقررات 11/4/2/5 43

 ( 2020)اعتماد مجلس الكلية يوليو  الخاصة بالكلية ماستراتيجية التدريس والتعلم  والتقوي 11/5/1/1 44

 امثلة لمصفوفات توافق طرق التدريس والتعلم لبعض برامج الدراسات العليا مع نواتج البرنامج 11/5/1/2 45

 نماذج لجداول التدريس وطرق اعدادها  11/5/1/3 46

 بالكلية الموجودة بالمعامل البحثية واألجهزة العلمية  بيان 11/5/1/4 47

 وصور منهقائمة بمحتويات معمل المهارات بالكلية  11/5/1/5 48

   Log Book العليا الدراسات لطالب سجل االداء لكتيب امثلة 11/5/1/6 49

 التعامل معها.  آليةى وصناديق الشكاو 11/5/1/7 50

 العليا لدراساتا ونسبتهم الى طالب التدريس ومعاونيهم هيئة أعضاء بيان بأعداد 11/6/1/1 51

 ليمية بالكلية والمستشفيات التابعة لهاالتسهيالت الداعمة للعملية التع 11/6/1/2 52

 بالمعامل البحثية واألجهزة العلمية الموجودة بالكلية  بيان 11/6/1/3 53

 قائمة بمحتويات معمل المهارات بالكلية وصور منه 11/6/1/4 54

 مكتبة الكلية بيان احصائى بمقومات 11/6/1/5 55

 . االشتراك فى الدوريات الطبية االلكترونيةبشأن  2016-2-23بتاريخ  645مجلس كلية رقم  11/6/1/6 56

 أمثلة للتقارير نصف السنوبة الدورية  للمشرفين  11/7/1/1 57

بطلبة الدراسات  % من كتيب األنشطة الخاص75خطاب عميد الكلية لمجالس األقسام بشأن اشتراط استيفاء  11/7/1/2 58

 ستير والدكتوراة  العليا كضرورة للتقدم المتحانات درجتى الماج

قرار مجلس قسم  طب األطفال بزيادة درجات مجالس األقسام و ب هااعتمادلالختبارات التكوينية  وامثلة  11/7/1/3 59

 %.40إلى اإلختيار من متعدد 

حكم بشأن تشكيل لجان ال بالجامعة الموجه الدارة الكلية ا والبحوث خطاب اإلدارة العامة للدراسات العلي 11/7/1/4 60

 والمناقشة للرسائل 

وافقة على منع إشراف أو مناقشة أو امتحان الخاص بالم 2016-11-15بتاريخ    653رقم مجلس الكلية  11/7/1/5 61

 عضو هيئة التدريس ألقاربه حتى الدرجة الرابعة  

المواد اإلسالمية لغير   لتسجيل لدرجات الدراسات العليا بالكلية متضمنة شرط النجاح فيشروط وإجراءات ا 11/7/1/6 62

 االزهريين

 توافق الورقة اإلمتحانية مع محتوى المقررمخطط ل  ( (Blue printنماذج 11/7/2/1 63

األربع التابعة لجامعة  الدراسات العليا لكليات الطبلوائح بتوحيد 2003 لعام    89قرارشيخ  األزهررقم  11/7/3/1 64

 األزهر

 وضع االمتحان نموذج لعمل لجان 11/7/3/2 65

 نماذج لإلجابات اإلسترشادية المتحانات الدراسات العليا 11/7/3/3 66

 لجان الممتحنين 11/7/3/4 67

نات من أساتذة الخاص باشتراط تشكيل لجان تقييم االمتحا 2016-11-15  بتاريخ 653رقم مجلس الكلية  11/7/3/5 68

 غير مشاركين في وضعها  

الخاص بالموافقة على منع إشراف أو مناقشة أو امتحان  2016-11-15بتاريخ    653رقم ية مجلس الكل 11/7/3/6 69

 عضو هيئة التدريس ألقاربه حتى الدرجة الرابعة  

% للدبلوم ونسبة   60ة والعملية بنسبة نص الالئحة على حضور المقررات الدراسية والتدريبات اإلكلينيكي 11/7/3/7 70

 وراة % للماجستير والدكت  75

وجداول االمتحانات التحريرية ونماذج السئلة  االمتحانات التحريرية لطالب الدراسات العلياقواعد وضع  11/7/3/8 71

 االمتحانات 

 مواصفات نموذج الورقة االمتحانيةلتطبيق  644واعتماد مجلس الكلية رقم  مواصفات الورقة االمتحانية 11/7/3/9 72

 المركزى الكنترولالعمل ب آلية 11/7/3/10 73

 تصحيح الورقة األمتحانية من أكثر من ممتحن  من الئحة الدراسات العليا والتي تنص على وجوب 59مادة  11/7/3/11 74
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الكلية بشأن وجوب االستعانة  الدارةخطاب اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة الموجه  11/7/3/12 75

 تشكيل لجان الحكم والمناقشة للرسائل العلمية بالممتحنين الخارجيين عند

 نماذج لإلجابات اإلسترشادية المتحانات الدراسات العليا 11/7/3/13 76

 سات العلياالدرامن الئحة الدراسات العليا والتي تنص على توحيد امتحانات لطلبة  64مادة  11/7/3/14 77

 640نات لطالب الدراسات العليا واعتمادها في مجلس الكلية رقم تظلم الطالب من نتائج االمتحا آلية 11/7/3/15 78

خطاب اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة الموجه الدارة الكلية بشأن وجوب االستعانة  11/7/3/16 79

 لجان الحكم والمناقشة للرسائل العلميةالخارجيين عند تشكيل بالممتحنين 

 من الئحة الدراسات العليا والتي تنص على اشتراط  اشتراك ودعوة ممتحن خارجى على األقل 59مادة  11/7/3/17 80

 التعامل معها  آليةو ق الشكاوىيداصن 11/7/3/18 81

 معايير تحديد المراجعين الداخليين والخارجيين  11/8/1/1 82

 ة االقسامأمثلة لتقارير المراجعة الداخلية للبرامج والمقررات بواسط 11/8/1/2 83

 أمثلة لتقارير المراجعة الخارجية للبرامج والمقررات   11/8/1/3 84

الداخلية والخارجية لبرامج ومقررات الدراسات العليا بإستحداث وسائل تعليم  توصيات تقارير المراجعة 11/8/3/1 85
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أمثلة من التقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية المعدة بواسطة األقسام العلمية واعتمادها من  11/9/1/1 88

 ومجلس الكليةمجلس القسم 

وإعتمادها من مجلس  ا بالكليةامثلة من عرض التقارير السنوية على مجلس القسم وعلى لجنة الدراسات العلي 11/9/2/1 89
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 بالدراسة االنتظام لعدم العليا الدراسات لطالب اإلنذار صيغة 11/10/1/17 109
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 2016وتنفيذه من سبتمبر 
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 مؤشرات التقييم

غير 

 مستوف 

مستوف  

 جزئيا 

 م مؤشر التقييم مستوف 

 1 للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  √  

 2 للمؤسسة كيانات فاعلة في بجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.   √  

وخدمسة المجتمع تلبي احتياجاته للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البينة المحيطة بها    √  

 وأولويانه

3 

المؤسة    √   القرار ودعم موارد  المجتمعية في صنع  فاعل ل ألطراف  لتمثيل  آليات  للمؤسسة 

 وتنفيذ برامجها. 

4 

اإلجراءات  √   اتخاذ  في  النتائج  من  واالستفادة  المجتمع  آراء  لقياس  مناسبة  وسائل   للمؤسسة 

 التصحيحية

5 

 للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة: 12/1

تنفذ المؤسسة خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة المتضمنة بالخطة االستراتيجية للكلية والتي تراعي احتياجات وأولويات المجتمع   12/1/1

 المحيط والمهني. 

مع وتنمية البيئة المحيطة تم وضعها بناءا على دراسة أجري (  موثقة ومفعلة لخدمة المجت2021  -  2016تتوافر لدى الكلية خطة خمسية ) 

 فيها قياس احتياجات المجتمع بجميع فئاته عن المشاكل المجتمعية الملحة التي يجب أن يكون لكلية طب بنين األزهر بالقاهرة دور فعال في 

و كذلك الخطط السنوية للمشاركة المجتمعية و خدمة   (1-1-1-12)  مرفق 21/6/2016بتاريخ    649حلها وتم اعتمادها بمجلس الكلية رقم  

 ( 2-1-1-12)  مرفقالبيئة للكلية المنبثقة من الخطة الخمسية 

ة المجتمع وتنمية البيئة للطالب و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و األطراف  توفر المؤسسة برامج للتوعية بأنشطة خدم  12/1/2

 :المجتمعية ذات العالقة مثل

تفعيل مشاركة األطراف المجتمعية فى مجالس وحدة  الجودة )وكيل نقابة األطباء( والمشاركة فى القوافل الطبية والتوعوية داخل   ♦

 السنوية الموضوعة واستجابة للظروف الطارئة وفى صورة إغاثة أثناء الكوارث.وخارج البالد وفق الخطة 

القوافل  ♦ الكلية مثل مكاتبات للسادة رؤساء األقسام بخطة  الكلية طرق توعية عن طريق اعالن نشاطاتها علي موقع  استخدمت 

 ( 1-2-1-12) مرفقونة والطالب والعاملين . الطبية وندوات التوعية لتفعيل مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعا

 المعيار  منطوق

 المؤسسة تحرص عىل تلبية احتياجات وأولويات مجتمعها المحيط وتعمل عىل  تنمية البيئة .وتقوم المؤسسة بتفعيل

  
   صنع القرار وأنشطتها المختلفة وتحرص عىل قياس آراء  المجتمع عن الخدمات واألنشطة الت 

ز
 المشاركة المجتمعية ف

 تقدمها 

 

 المعيار  منطوق

 المؤسسة تحرص عىل تلبية احتياجات وأولويات مجتمعها المحيط وتعمل عىل  تنمية البيئة .وتقوم المؤسسة بتفعيل

  
   صنع القرار وأنشطتها المختلفة وتحرص عىل قياس آراء  المجتمع عن الخدمات واألنشطة الت 

ز
 المشاركة المجتمعية ف

 تقدمها 

 المعيار الثانى عشر: المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

https://docs.google.com/document/d/1o_gwM9EEGALs4izIl3zk8qDnE6pP8QlR/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o_gwM9EEGALs4izIl3zk8qDnE6pP8QlR/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wOOD5bZjOksi0f-biSht6dkVE8FEM3Os/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wOOD5bZjOksi0f-biSht6dkVE8FEM3Os/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nmUbzKIgJVqu5d0IfbJs3GSBJhOHZB_J/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nmUbzKIgJVqu5d0IfbJs3GSBJhOHZB_J/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
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 (  2-2-1-12 ) مرفق 57357زيارة بعض أعضاء هيئة التدريس لمستشفى  ♦

يوجد إرتباط وثيق مع إدارة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة  ويتم تنفيذ أنشطة القوافل بالتعاون المشترك بين لجنتي  ♦

خدمة المجتمع بالكلية والجامعة ويتم وضع خطط سنوية لخدمة المجتمع تنبثق من الخطة اإلستراتيجية  وخطة لجنة خدمة المجتمع  

 ( 3-2-1-12) مرفقبيئة بالجامعة وتنمية ال

يتم استخدام طرق للتوعية عن األنشطة المختلفة للكلية عن طريق اإلعالن على الموقع اإللكتروني للكلية و المركز اإلعالمي   ♦

و كذلك    12)-1-2-)4مرفق     aazhar1https://www.facebook.com/mediللجامعة وعلى مواقع التواصل اإلجتماعي  

 12-1-2-)5بوابة االزهر مرفق )

https://www.azhar.eg/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/PID/1012

0/evl/0/TagID/85/TagName/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1  

 (12/4/1/1ث  )مرفق كما يوجد بالكلية وحدة خدمة المجتمع وشئون البيئة يرأسها وكيل الكلية للدراسات العليا و البحو ♦

 تم مراعاة اختيار مواضيع األبحاث المختلفة للدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة بمشاكل المجتمع مثل  ♦

 التدخين واالدمان ▪

 مكافحة الفيروسات الكبدية ▪

 صحة المرأة والطفل  ▪

 صحة كبار السن  ▪

 مرض السكر ▪

 ارتفاع ضغط الدم ▪

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة: للمؤسسة كيانات فاعلة في مجال  12/2

تقوم اللجان و الوحدات و المراكز التي استحدثت لدعم خدمة المجتمع وتفعيل المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بتنفيذ أنشطتها و  12/2/1

 إعداد تقاريرها السنوية

 توجد عيادات لخدمة المرضى من مختلف الفئات واألمراض مثل:

و  24/10/2017( بتاريخ 242قسم  طب المسنين و رعاية كبار السن الي تم استحداثه بعد موافقة المجلس األعلى لألزهر رقم ) .1

 ( 1-1-2-12) مرفق 31/10/2017ا( بتاريخ  28قرار فضيلة شيخ األزهر رقم )

 :مركزية بقسم طب األطفال  241جمعية أصدقاء لبن األم المصرية  .2

حيث تم تدشين دورة الرضاعة الطبيعية لكل أطباء االمتياز خريجي بكالوريوس الطب والتمريض بجامعة األزهر دعما   ♦

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية،   2021أغسطس    8لمبادرة ) حياة كريمة ( خالل فعاليات الندوة التي قامت بتاريخ  

ووزارة الصحة والسكان، وقطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وتحت إشراف جمعية أصدقاء  ومنظمة اليونيسيف،  

لبن األم المصرية برئاسة الدكتور محمود رشاد، األستاذ بقسم األطفال بكلية طب األزهر بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة 

 ( 1-2-2-12) مرفقالمصرية.  جمعية لبن األم

https://www.facebook.com/mediaazhar1/posts/198054012361333  

عيادة ارتفاع ضغط الدم التي تقوم بمتابعة بمرضى الضغط العالي و كذلك توعيتهم عن اسباب ومشاكل هذا المرض و كيفية  .3

 الوقاية منها

 يفية الوقاية منها عيادة مرض السكر التي تقوم بمتابعة بمرضى السكري  و كذلك توعيتهم عن اسباب ومشاكل هذا المرض و ك .4

 للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبى احتياجاته وأولوياته  12/3

https://docs.google.com/document/d/1AddATHSg9mOznkZ--Z94jcB5Gz4dxkpv/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AddATHSg9mOznkZ--Z94jcB5Gz4dxkpv/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gSO23k1Lmotoxd_kFgHug69fK_Gs-hA6/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gSO23k1Lmotoxd_kFgHug69fK_Gs-hA6/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://www.facebook.com/mediaazhar1
https://www.azhar.eg/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/PID/10120/evl/0/TagID/85/TagName/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://www.azhar.eg/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/PID/10120/evl/0/TagID/85/TagName/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://www.azhar.eg/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/PID/10120/evl/0/TagID/85/TagName/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://www.azhar.eg/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/PID/10120/evl/0/TagID/85/TagName/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://docs.google.com/document/d/1F6RzpXDGHq4ehLnml-7pUdlWjx2ssPZ4/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1F6RzpXDGHq4ehLnml-7pUdlWjx2ssPZ4/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RItYGx2gBCsky1jz_s1Bc-W8pFk3JKln/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RItYGx2gBCsky1jz_s1Bc-W8pFk3JKln/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://www.facebook.com/mediaazhar1/posts/198054012361333
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المجتمع    12/3/1 إحتياجات  تلبى  والتى  المجتمع  البيئة وخدمة  لتنمية  الموجهة  والخدمية  والبحثية  التعليمية  أنشطتها  المؤسسة من  تنوع 

 وأولوياته وتتمثل فيما يلي:

لسنة بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة و السكان إلرسال أطقم طبية إلى   406قرار وزير الصحة و السكان رقم   ♦

 ( 1-1-3-12) مرفق 2016المستشفيات التابعة لوزارة الصحة 

-1-3-12نولوجي ) وزارة االنتاج الحربي( مرفق )بروتوكول تعاون بين جامعة األزهر و مركز التميز العلمي و التك  ♦

2) 

 ( 3-1-3-12مرفق ) 2018مذكرة تفاهم بين جامعة األزهر و جامعة رأس الخيمة دولة االمارات العربية نوفمبر  ♦

 ( 4-1-3-12جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر و جامعة األزهر  مرفق ) ♦

 ( 5-1-3-12ة للخدمات التعليمية و كلية الطب البشري جامعة االزهر مرفق )مذكرة تفاهم بين شركة الريان األهلي ♦

 ( 6-1-3-12مذكرة تفاهم بين كلية الطب البشري جامعة االزهر و كلية طب جامعة مصراته ليبيا مرفق ) ♦

 ( 7-1-3-12مذكرة تعاون علمي بين جامعة االزهر و بين مستشفي غدران بالمملكة العربية السعودية مرفق ) ♦

  – القاهرة الفاطمية   –وتوكول المشاركة باإلدارة و التشغيل لبعض التخصصات الطبية في مستشفيات زايد آل نهيان بر ♦

 ( 8-1-3-12مركز أورام دار السالم مرفق )

التوعوية  بدولة بوركينا فاسو  سنة   ♦ القوافل  المعاونة في  التدريس والهيئة  و تشاد سنة    2018مشاركة أعضاء هيئة 

 (   9-1-3-12مرفق ) 2019

  2018مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الخدمة الطبية بمستشفى نخل بشمال سيناء خالل السنوات من   ♦

 ( 10-3-12)  مرفق 2021الى 

 19ي للعزل الصحي لمرضى كوفيد  مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مستشفى جامعة األزهر التخصص ♦

 (  11-3-12) مرفق 2020سنة  

مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مستشفيات العزل بوزارة الصحة مثل العجوزة ة الشيخ زايد سنة   ♦

 (  12-3-12) مرفق 2020

  2020ناء  شهر يوليو  مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الخدمة الطبية بمستشفى بئر العبد بشمال سي  ♦

 (  13-3-12) مرفق

تخصيص طابق كامل للعزل الصحي لمرضى كورونا بمستشفى الحسين الجامعي و مستشفى باب الشعرية الجامعي   ♦

   2021- 2020خالل سنتي  

 مت بها خالل األعوام الثالثة الماضية :  : توفر المؤسسة بيانات بتلك الخدمات واألنشطة التى قا 12/3/2

 بيان القوافل: 

وضمت القافلة عددًا من األطباء بمختلف التخصصات )جراحة، باطنة، أنف      2017يوليه    30قافلة األزهر الطبية بجنوب سيناء   .1

وأذن وحنجرة، عظام، أطفال(، وبمجرد وصولها إلى أبو زنيمة بدأ العمل على قدم وساق بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في 

 ( 1-2-3-12) مرفقحالة.  716مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء و قد قامت القافلة بالكشف على 

، فى وجود رئيس الجامعة الدكتور 2017كرشة بمنطقة أبوزعبل فى القليوبية اغسطس  القافلة الطبية التوعوية الدينية إلى قرية ع .2

طبيباً فى مختلف التخصصات، بالقافلة إلى الوحدة الصحية فور وصولها إلى القرية، ثم بدأ توزيع   40محمد المحرصاوى، انطلق  

توعية صحية يرشد المرضى لطرق الحفاظ   العيادات وتضم كل واحدة منها طبيبين فى تخصص واحد، باإلضافة إلى إخصائى 

 ( 2-2-3-12) مرفقعلى صحتهم وكيفية تناول الدواء. 

https://docs.google.com/document/d/1ZUK67tEbaQ6LinLOtMwTv2rqsK4RJzW0/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZUK67tEbaQ6LinLOtMwTv2rqsK4RJzW0/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AkY1pV-x9kdNJgWWwVnxk1LNHrJfvqvt/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AkY1pV-x9kdNJgWWwVnxk1LNHrJfvqvt/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZBTWMqzmCz03xO0GsHVnhPxmbPFmNIm7/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZBTWMqzmCz03xO0GsHVnhPxmbPFmNIm7/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u42l4_sZCx9ZODk8HUv_mgM89uZd_00f/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u42l4_sZCx9ZODk8HUv_mgM89uZd_00f/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aAZBfQngt_8LzouMrtvj3t0j31MV76J5/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aAZBfQngt_8LzouMrtvj3t0j31MV76J5/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1rCkwYD6fHlPE-5i227t4mW7NSMDNQD8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rCkwYD6fHlPE-5i227t4mW7NSMDNQD8H/view?usp=sharing
https://www.azhar.eg/sawtalazhar/details/ArtMID/2232/ArticleID/17378/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-1800-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6
https://www.azhar.eg/sawtalazhar/details/ArtMID/2232/ArticleID/17378/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-1800-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6
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حيث اختتمت القافلة الطبية المرسلة   2018يناير,   يف إلى مدينة بئر العبد، بشمال سيناء  القافلة الطبية المرسلة من األزهر الشر .3

من األزهر الشريف إلى مدينة بئر العبد، بشمال سيناء، أعمالها التي استمرت خمسة أيام، وجرى خاللها إجراء الكشف الطبي  

إجراؤه للمرة األولى في مستشفى بئر العبد المركزي.  عملية جراحية، بعضها تم 177حالة، إضافة إلى إجراء  4500على نحو 

 ( 3-2-3-12) مرفق

الموفدة إلى جمهورية بوركينا فاسو   .4 القافلة خالل فترة عملها في بوركينا 2018فبراير    18قافلة األزهر الطبية  ،  وقد أجرت 

" عملية جراحية متوسطة وكبرى، شملت استئصال أورام، بأنواعها المختلفة، وجراحات  401أيام، "   10فاسو، التي استمرت  

ة الكشف الطبي  العظام والمسالك البولية والمناظير وجراحات األنف واألذن والحنجرة والمياه البيضاء والزرقاء. ووقعت القافل

" حالة مرضية، وتم صرف العالج لهم بالمجان، واحتشد المواطنون على العيادات الخارجية في مستشفى الصداقة  22700على "

والباطنة  األنف واألذن والحنجرة والجلدية والعظام واألسنان والعيون  التي شملت تخصصات:  القافلة،  لعمل  األول  اليوم  منذ 

تخصًصا، باإلضافة إلى طاقم من    14طبيبًا من أساتذة طب األزهر، في    24مسالك البولية. وشارك في القافلة  والنساء والتوليد وال

 ( 4-2-3-12) مرفقالممرضين واإلداريين 

" واصلت قافلة األزهر الطبية الموفدة إلى مدينتي "حاليب وشالتين"، 2018أبريل    7قافلة األزهر الطبية إلى "حاليب وأبو رماد .5

عملية جراحية،    ۳٤مريضا، إضافة إلى إجراء    ١٢٢٠ي على  عملها، حيث قام أطباء القافلة بتوقيع الكشف الطب في جنوب مصر

ما بين كبرى ومتوسطة. وانقسم أطباء القافلة إلى فريقين، توجه أحدهما إلى مدينة حاليب، والثاني إلى مدينة أبو رماد، فيما واصل 

افلة بصرف األدوية للمرضى بالمجان،  أطباء العيون المرافقين للقافلة إجراء العمليات الجراحية في مستشفى الشالتين. وقامت الق

 ( 5-2-3-12) مرفقفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين األزهر الشريف ووزارة الصحة 

بدأت قافلة األزهرالشريف الطبية الموفدة إلى محافظة سوهاج، عملها بتوقيع الكشف    2019يناير    5قافلة األزهر الطبية لسوهاج   .6

حالة مرضية في مختلف التخصصات الطبية، باإلضافة إلى صرف األدوية لهم بالمجان، وذلك فى إطار بروتوكول    800على  

الشريف و الموقع بين األزهر  إقباال من األهالى لالستفادة من خدماتها  التعاون  أيامها،  القافلة في أول  الصحة. وشهدت  وزارة 

 ( 6-2-3-12) مرفقالمجانية، وتحويل الحاالت الحرجة إلى مستشفيات جامعة األزهربالقاهرة  

  371شخًصا وأجرت    26264أيام، وقعت فيها الكشف الطبي على    6، والتي استمرت لمدة     2020فبراير  19دولة تشاد في  قافلة   .7

القافلة   في    26عملية جراحية، وتضمنت  األزهر  أساتذة طب  أبرز  الصيادلة    14طبيبًا من  إلى طاقم من  باإلضافة  تخصًصا، 

رسلها األزهر إلى جمهورية تشاد، واستهدفت هذه القوافل المناطق األكثر فقًرا والممرضين.وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي أ

 ( 7-2-3-12) مرفقواحتياًجا. 

طبيبا من  19حيث ضمت   2020مارس  5فبراير وحتى  28قافلة األزهر الطبية إلى منطقة الواحات البحرية في الفترة ما بين   .8

عملية جراحية بالمجان، في تخصصات الجراحة العامة،    165كشفًا طبيًا، وإجراء    6405مختلف التخصصات، وقامت بتوقيع  

بالتعاون مع وزارة  األدوية  إلى صرف  باإلضافة  البولية، واألسنان،  والرمد، والعظام، والمسالك  والنساء،  األطفال،  وجراحة 

إقبا للمرة األولى على  الصحة، وسط  القافلة  الذين حرصوا على االستفادة من خدماتها. وقام أطباء  الواحات  أهالي  ل كبير من 

مستوى القوافل الطبية للواحات البحرية، بإجراء عدد كبير من عمليات المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية، وكذلك عمليات 

 ( 8-2-3-12) مرفقضافة إلى العديد من العمليات الجراحية األخرى استخراج حصوات الحالب بالمناظير الجراحية، باإل

إلى لبنان في   .9 انفجار مرفأ   2020أغسطس  5قافلة طبية وإغاثية عاجلة  لبنان والتخفيف من تداعيات  ، تضامنا مع أشقائنا في 

بيروت الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية وأدمى قلوب الماليين حول العالم. ضمت القافلة أطنانا من األدوية والمستلزمات الطبية 

ثية والغذائية، وترأس القافلة أ.د/ محمود صديق، نائب رئيس جامعة األزهر، وضمت القافلة نخبة من أساتذة طب والمواد اإلغا

المخ  وجراحة  والحروق  والتجميل  العظام  وجراحة  الحرجة  والحاالت  الطوارئ  أقسام  من  التخصصات،  مختلف  في  األزهر 

https://drive.google.com/file/d/1D7x3HF6_uqBJb2hQQnBy4eKzUMYLgpr4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7x3HF6_uqBJb2hQQnBy4eKzUMYLgpr4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7x3HF6_uqBJb2hQQnBy4eKzUMYLgpr4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7x3HF6_uqBJb2hQQnBy4eKzUMYLgpr4/view?usp=sharing
https://www.azhar.eg/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ArtMID/10120/ArticleID/24799/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%b4%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%89-14-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%81%d8%ad%d8%b5-827-%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%b6%d8%a7
https://www.azhar.eg/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ArtMID/10120/ArticleID/24799/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%b4%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%89-14-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%81%d8%ad%d8%b5-827-%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%b6%d8%a7
https://www.azhar.eg/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ArtMID/10120/ArticleID/40853/%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-800-%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%b6
https://www.azhar.eg/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ArtMID/10120/ArticleID/40853/%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-800-%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%b6
https://www.youm7.com/story/2020/2/19/26264-%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8B%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%88371-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1/4637754
https://www.youm7.com/story/2020/2/19/26264-%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8B%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%88371-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1/4637754
https://drive.google.com/drive/folders/1xyC7k2kkJ8WR9JpdgowPo32ykELS6wyj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xyC7k2kkJ8WR9JpdgowPo32ykELS6wyj?usp=sharing
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ية المركزة وطب وجراحة العيون والجراحة العامة، إلى جانب  واألعصاب وجراحة األنف واألذن والحنجرة والتخدير والرعا

 ( 9-2-3-12) مرفقعدد من أعضاء القوافل اإلغاثية بمشيخة األزهر. 

،  قامت القافلة بهدف مساعدة المتضررين من السيول بالمناطق   2020سبتمبر  16قافلة األزهر الطبية واإلغاثية إلى السودان في   .10

لسودان الشقيق، حيث ارتفع منسوب مياه نهر النيل  المنكوبة والتخفيف من تداعيات الكارثة التي ألحقت الضرر باآلالف من أبناء ا

( والية سودانية، وهو ما ألحق أضرارا بالغة بما يقرب من نصف مليون نسمة، وتسبب في  16األزرق وتأثرت ما يقرب من )

 ( 10-2-3-12) مرفق( مواطن سوداني وانهيار آالف المنازل. 100وفاة أكثر من )

، حيث انقسمت القافلة إلى مجموعتين، األولى في بئر العبد،   2020قافلة األزهر اإلغاثية والدعوية إلى شمال سيناء  في سبتمبر  .11

من    16ورش عمل عن خطورة المخدرات واإلدمان. وضمت القافلة    9ندوة و    25والثانية في العريش، وبلغت ندوات القافلة  

الشر العمل    ٤يف من بينهم  علماء األزهر  الشباب والجمعيات ومؤسسات  سيدات، إللقاء ندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز 

األهلي بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ونِِخل. وألقى أعضاء مركز األزهر العالمي للفتوى اإللكترونية، والسادة الوّعاظ  

أحياء ببئر العبد،   8العبد، فضاًل عن توزيع مساعدات ومواد غذائية على    مساجد بالعريش وفي مدينة بئر  10خطبة الجمعة في  

مريض، وتوزيع مواد إغاثية وغذائية ومالبس مدرسية وحقائب لطالب األزهر    3000كما تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من  

والتعليم ألكثر من   تم حجز    500والتربية  العريش    50أسرة، كما  النخل،  عملية جراحية بمستشفى  بمستشفى  اإلمكانيات  لقلة 

 (11-2-3-12) مرفقباإلضافة إلى عمل بحث اجتماعي لألسر األكثر احتياًجا لصرف معونات لهم. 

، أرسلت القافلة ، بعد أن تعرضت المحافظة لسقوط أمطار 2020نوفمبر  20قافلة األزهر الطبية إلى محافظة بني سويف في   .12

  العجرة   -غزيرة وسيول قادمة من جبال البحر األحمر أدت إلى توقف حركة السير وتضرر العديد من المواطنين في )بني عقبة  

نساء    -باطنة  -عظام  -تخصصات )رمد  9شخص في    2000الفقيرة( التابعة لمركز ببا، ووقعت القافلة الكشف على ما يزيد عن    -

أسرة، فضاًل عن توزيع   ١٠٠٠أنف وأذن(، وقام أعضاء القافلة بتوزيع مواد إغاثية ل  -جلدية  - أطفال  -جراحة  -مسالك  -وتوليد

تخصصات مختلفة. 9طبيبًا من أساتذة طب األزهر، في    25مواد الغذائية، وضمت القافلة  حقيبة مدرسية، باإلضافة إلى ال  200

 ( 12-2-3-12) مرفق

عملية جراحية   247كشفًا طبيًا، وإجراء    4090، حيث قامت القافلة بإجراء  2020قافلة طبية إلى الواحات البحرية في نوفمبر .13

والعظام، والمسالك البولية، واألسنان، باإلضافة  ، والرمد،  بالمجان، في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة األطفال، والنساء

 ( 12-2-3-12) مرفقوسط إقبال كبير من أهالي الواحات. إلى صرف األدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة،  

الثالث من مارس    .14 في إطار الرسالة المجتمعية     2021قافلة األزهرالتوعوية و الطبية لحاليب وشالتين خالل شهر االسبوع 

شريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر، و أ.د/  محمد  واإلنسانية لمؤسسة األزهر ال

-12) مرفقالمحرصاوي، رئيس الجامعة؛ قام أطباء جامعة األزهر بتوقيع الكشف الطبي على أهلنا من سكان حاليب و شالتين 

3-2-14 ) 

اغسطس   ق .15 للفيوم خالل شهر  الطبية  التوعوية و  لمؤسسة األزهر   2021افلة األزهر  المجتمعية واإلنسانية  الرسالة  إطار  في 

المحرصاوي، رئيس  أ.د/  محمد  الطيب، شيخ األزهر، و  الدكتور أحمد  برئاسة فضيلة اإلمام األكبر  الشريف جامعًا وجامعةً 

 ( 15-2-3-12) مرفقع الكشف الطبي على أهلنا من سكان قرية الغرق بالفيوم الجامعة؛ قام أطباء جامعة األزهر بتوقي

قافلة جامعة األزهر التنموية التي نظمها    2021سبتمبر    9قافلة جامعة األزهر الطبية بقرية »طحا المرج« بمحافظة الشرقية   .16

البي ئة بجامعة األزهر، إلى قرية )طحا المرج( بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، دعًما للقرى  قطاع خدمة المجتمع وتنمية 

األكثر احتياًجا بمختلف محافظات الجمهورية حيث تجري القافلة كشوفات طبية على أهالي القرية في جميع التخصصات، فضاًل  

بي الذي يقوم عليه مجموعة متميزة من أطباء جامعة عن توزيع أدوية مجانية على جميع المواطنين عقب قيامهم بالكشف الط

https://drive.google.com/drive/folders/1ao1jhRV6ZdvuBA5zzB2CfMyWP21CxcZG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ao1jhRV6ZdvuBA5zzB2CfMyWP21CxcZG?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mtCnADiF4cRJ3bNfqfBPBPaQdrCHPl6l/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mtCnADiF4cRJ3bNfqfBPBPaQdrCHPl6l/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://www.youm7.com/story/2020/9/26/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89/4994030
https://www.youm7.com/story/2020/9/26/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89/4994030
https://www.youm7.com/story/2020/12/30/14-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7-%C2%A0%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1/5134387
https://www.youm7.com/story/2020/12/30/14-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7-%C2%A0%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1/5134387
https://www.youm7.com/story/2020/11/26/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-4090%E2%80%8F-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1/5086637
https://www.youm7.com/story/2020/11/26/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-4090%E2%80%8F-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1/5086637
https://docs.google.com/document/d/14Ab04HhpUEj43fku8FZpX0ay3I1hU_QF/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14Ab04HhpUEj43fku8FZpX0ay3I1hU_QF/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14Ab04HhpUEj43fku8FZpX0ay3I1hU_QF/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rUZtIgiuU0SDQOrqbBGVXRddb31gVlnD/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rUZtIgiuU0SDQOrqbBGVXRddb31gVlnD/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
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األزهر في مختلف التخصصات الطبية وبالمجان، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية بسيطة وبعض األشعة والتحاليل والتحويالت  

 ( 16-2-3-12) مرفقإلى مستشفيات جامعة األزهر بالقاهرة 

في   .17 دولة تشاد  إلى جراحة    2021اكتوبر  7قافلة  العامة، إضافة  العيون، والجراحة  القافلة تخصصات طب وجراحة  . ضمت 

آالف حالة   6األطفال، وجراحة األورام، بجانب تخصص النساء والتوليد و قد قام األطباء بتوقيع الكشف الطبي على ما يقرب من  

لية جراحية شملت  تخصصات العيون والجراحة العامة واألورام واألطفال والنساء والتوليد وسط  عم  400مرضية، وإجراء نحو  

 (17-2-3-12) مرفقسعادة بالغة من المواطنين األشقاء في تشاد. 

القافلة الطبية قد توجهت      2021أكتوبر    28حتى الخميس    2021أكتوبر    25قافلة إلى محافظتي األقصر وأسوان من اإلثنين   .18

ال تقديم خدماتها الطبية للمواطنين بالمحافظة، مشيًرا إلى أن القافلة ستباشر فور انتهاء عملها باألقصر إلى محافظة أسوان؛ الستكم

عملها من مستشفى كوم أمبو المركزي، مؤكدًا أن عمل القافلة ال يقتصر على إجراء الكشوفات الطبية، وإنما يشمل أيًضا إجراء 

جراحة العيون والجراحة العامة والمسالك البولية  العمليات الجراحية في مختلف تخصصات الباطنة والمخ واألعصاب واألطفال و

 (18-2-3-12)  مرفقوالجلدية والنساء والتوليد واألنف واألذن والحنجرة وجراحة العظام واألوعية الدموية والتخدير والرعاية.  

من قبيل تعاون مشيخة األزهر مع اللجنة الطبية العليا واالستغاثات بمجلس      2021قافلة األزهر الطبية في جنوب سيناء نوفمبر   .19

الوزراء، ومؤسسة صناع الخير، لتنظيم هذه القافلة؛ يأتي ذلك تتويجا للجهد المشترك لدعم المناطق األكثر احتياجا على مستوى 

وره المجتمعي بهدف دعم جهود المبادرة الرئاسية الجمهورية، واستمرارا للفعاليات التي ينظمها األزهر الشريف؛ انطالقا من د

"حياة كريمة"، مؤكدا أن جميع خدمات القافلة تم تقديمها بالمجان. من جهته، أكد الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا  

للقافلة وتنفيذها؛ روعي في التخطيط  للقافلة، أن مراحل  العام  المنسق  ه توصيات منظمة الصحة واالستغاثات بمجلس الوزراء، 

العالمية وما أقرته وزارة الصحة المصرية من ضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأن القافلة  

تخصصا من التخصصات الطبية المختلفة؛ حيث تم   13شهدت إقباال كبيرا من أهالي سانت كاترين، مبينا أن القافلة اشتملت على  

كشفا في مجال    200كشفا في مجاال الدموية واألنف واألذن، و  15كشفا لألطفال، و  293كشفا فى مجال األسنان، و  462  توقيع

 96كشف عظام، و  242كشف صدر،    135كشف رمد، و  610جراحة أطفال،    80كشفا في الجراحة العامة، و  321الباطنة، و

 ( 19-2-3- 12) مرفقكشف جلدية.  202و كشف مسالك بولية، 93نساء وتوليد، و 73كشف مخ وأعصاب، 

 بيان الندوات 

- 12)  مرفق 2019مايو    14إلقاء الضوء على الجديد فى عالج سرطان الثدي وذلك بفندق الدوسيت بالتجمع الخامس يوم السبت   .1

3-2-20 ) 

د ) طرق العدوى ووسائل الوقاية( فى مستشفى جامعة األزهر التخصصى  يوم األربعاء  محاضرة بعنوان فيروس كرونا الجدي .2

 ( 21-2-3-12) مرفقبحضور بعض من األطباء وهيئة التمريض والمرضى والعاملين  ٢٠٢٠يناير ٢٩الموافق 

 ( 22-2-3-12مرفق )  ٩/٢/٢٠٢٠ماع فرق المعاييراالحد محاضرة بعنوان فيروس كرونا المستجد.أثناء إجت  .3

  16ندوة التعريف بعدوى الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسي وكيفية الوقاية منها  فى المدينة الجامعية للطالب بمدينة نصر   .4

 16ذلك يوم األحد الموافق   : حيث تم  عقد ندوة عن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسى وكيفية الوقاية منها  و  2020فبرابر  

، لالستاذة الدكتورة زينب نبيل  أستاذ الميكروبيولوجى ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  و ا.د/ مصطفى  2020فبراير  

عبد الناصر أستاذ الميكروبيولوجى ومكافحة العدوى و الدكتور أحمد  جمال مدير إدارة األمراض الصدرية بمديرية الشؤون 

حية والدكتور مصطفى أمين مدرس الصحة العامة وعقب انتهاء كلمات المحاضرين تم الرد على أسئلة الطالب والحضور  الص

 ( 23-2-3-12) مرفقوالتى دارت حول موضوع الندوة عن األمراض المعدية التى تصيب االنسان وطرق الوقاية منها 

تعريف بعدوى الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسي وكيفية الوقاية منها والتى عقدت فى الخامسة مساء الثالثاء الموافق ندوة ال .5

بمدينة البعوث اإلسالمية : لألستاذ الدكتور/  مصطفى عبدالناصر  أستاذ الميكروبيولوجى ومكافحة العدوى و    ٢٠٢٠فبراير    ١٨

https://docs.google.com/document/d/1DVee6ZseckrQqK6iELs5cXz3rB6ol6F_/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DVee6ZseckrQqK6iELs5cXz3rB6ol6F_/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1AUnnTIi4e58zApJ03WZx6hAfxUc2U4EK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AUnnTIi4e58zApJ03WZx6hAfxUc2U4EK?usp=sharing
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/10/27/2113277/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/10/27/2113277/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
https://drive.google.com/drive/folders/1lTCoID3WYFs3oWa68Yz0RYRcOiv0tqoS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lTCoID3WYFs3oWa68Yz0RYRcOiv0tqoS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jxTT5gYMi1Ua-fMNq0vXv2n6E7aWomay?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jxTT5gYMi1Ua-fMNq0vXv2n6E7aWomay?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jxTT5gYMi1Ua-fMNq0vXv2n6E7aWomay?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lk9PbzDpcyL08MDbCW7DdG1jdxPIYSYC/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lk9PbzDpcyL08MDbCW7DdG1jdxPIYSYC/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16s4OnM8YJi2AVMiqvHe44540ycmA5Qdb/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16s4OnM8YJi2AVMiqvHe44540ycmA5Qdb/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
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- 2-3-12) مرفقعامة  والدكتور أيمن أمام مدير إدارة الحجر الصحي  بوزارة الصحة والسكان ا.د/  ثريا أحمد  أستاذ الصحة ال

42) 

بكلية الطب   ٢٠٢٠مارس    ٨المواجهة( تم  يوم األحد الموافق    - المخاطر-ندوة توعوية تثقيفية بعنوان )فيروس كورونا: الحقيقة .6

جامعة مدينة السادات : وقد حاضر فى الندوة نخبة من األساتذة المتخصصين فى تشخيص و عالج ومكافحة انتشار البيطرى   

جامعة عين شمس ،أ.د/ مصطفى عبد الناصر أستاذ -العدوى وادارة المستشفيات.:ا.د/ علي زكى استاذ  الفيروسات كلية الطب

– محمد زيدان أستاذ مساعد ورئيس قسم الصحة واألمراض المشتركة  جامعة األزهر،أ.د/ شريف  -الميكروبيولوجى كلية الطب

الطب الفيروسات-جامعة-البيطرى-كلية  / أسامة عبد الرؤف أستاذ  السادات،أ.د  البيطرى-مدينة  الطب  القاهرة،أ.د/  -كلية  جامعة 

مها ابراهيم كشك دبلوم ادارة جامعةمدينةالسادات،د/–كلية الطب البيطرى- محمد عبد الحميد أبو الخيرأستاذ مساعد الفيروسات

 (25- 2-3-12) مرفقالمستشفيات و زمالة مصرية فى مكافحة العدوى 

ة التدريس  : بحضور أعضاء هيئ٢٠٢٠ديسمبر     ٩ورشة عمل مكافحة العدوى فى زمن الكرونا  بمستشفى الحسين الجامعى    .7

 ( 26-2-3-12) مرفقوالمعاونين  واألطباء والتمريض من جامعة األزهر  والجامعات األخرى 

الجامعى   .8 الشعرية  باب  بمستشفى  الكرونا   فى زمن  العدوى  مكافحة  هيئة    2020ديسمبر    16ورشة عمل  أعضاء  : بحضور 

 ( 27-2- 3-12) مرفقواألطباء والتمريض من جامعة األزهر  والجامعات األخرى   التدريس والمعاونين

 ( 28-2-3-12) مرفق 2021يونيو  25لقاء علمي في مجال طب الطوارئ و الحاالت الحرجة بمستشفي باب الشعرية  .9

اف جمعية أصدقاء لبن ندوة  بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، ومنظمة اليونسيف ، ووزارة الصحة والسكان ، وتحت اشر .10

برئاسة الدكتور محمود رشاد األستاذ بقسم األطفال بكلية طب األزهر بالقاهرة ، ورئيس    2021اغسطس/  4األم المصرية في   

مجلس إدارة جمعية لبن األم المصرية. جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، 

لى قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة األزهر، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب البنين، والدكتور والمشرف العام ع

البنات، التمريض، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل كلية    هشام فرهود عميد كلية طب  والدكتورة آمال السباعي عميدة كلية 

والدكتورة هناء العبيسي وكيل     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،  الطب لشئون التعليم والطالب، والدكتور محمد الزيات

عبد   وائل  والدكتور  اليونيسيف  بهيئة  التغذية  برنامج  مدير  معتز صالح  والدكتور  والبحوث،  العليا  للدراسات  البنات  كلية طب 

أحمد السعيد العوضي رئيس الجمعية الرازق وكيل وزارة الصحة، والدكتور رأفت خطاب رئيس أقسام طب األطفال، والدكتور 

المصرية لطب األطفال، وتنظيم وإشراف الدكتور محمود رشاد رئيس جمعية أصدقاء لبن األم المصرية، وأستاذ طب األطفال  

 ( 29-2-3-12) مرفق.  بكلية طب بنين األزهر بالقاهرة

ندوات التوعية الصحية التي تعقد بالكلية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطالب في برامج خدمة المجتمع مثل أدوات التثقيف   .11

 الصحي مثال : 

المترددين على عيادة الصدر و الحساسية و التوعية عن  قيام قسم طب األطفال بالتوعية عن الحساسية الصدرية لألطفال   .1

 أهمية ومزايا رضاعة لبن األم و ذلك لألمهات المترددين على عيادة الرضاعة الطبيعية. 

 تثقيف أمهات األطفال الذين يعانون من النزالت المعوية والنزالت الشعبية واالهتمام بطرق الوقاية  .2

ة من األمراض المنتشرة في مجتمعنا مثل االلتهابات الكبدية الفيروسية وأمراض الجهاز يقوم قسم األمراض الباطنية بالتوعي .3

 التنفسي 

 يقوم قسم األمراض المتوطنة بالتوعية من أمراض الجهاز الهضمي واألمراض المعدية ،د .4

 يقوم قسم أمراض النساء والتوليد بالتوعية في مجال منع الحمل ومتابعة الحمل و العقم   .5

 لمؤتمرات:  بيان با

 أقيمت مؤتمرات بكلية الطب سنويا وكان هدفها خدمة المرضى والمجتمع من خالل الحديث عن عالمات األمراض المختلفة .1

https://docs.google.com/document/d/1Ie1THPkXtzG1Ge-3P4NQzhYGoLGLCXzL/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ie1THPkXtzG1Ge-3P4NQzhYGoLGLCXzL/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ie1THPkXtzG1Ge-3P4NQzhYGoLGLCXzL/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ie1THPkXtzG1Ge-3P4NQzhYGoLGLCXzL/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ie1THPkXtzG1Ge-3P4NQzhYGoLGLCXzL/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EDVVdKK030Uf0fNbaP8FM9FB89Kq5sPv/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EDVVdKK030Uf0fNbaP8FM9FB89Kq5sPv/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18urWrjCJfwptoJcLmjpHvZnwZWMdzYuz/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18urWrjCJfwptoJcLmjpHvZnwZWMdzYuz/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1a-IJkBc-D7e512tgHhI1QkUjnAQOgKxx/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1a-IJkBc-D7e512tgHhI1QkUjnAQOgKxx/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1oU5We3nZ-03ejHYEAxZSSvCK8Pai-keX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oU5We3nZ-03ejHYEAxZSSvCK8Pai-keX?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-gKSgIo4_aDspQtTdF-74-WjDfsQil1x/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-gKSgIo4_aDspQtTdF-74-WjDfsQil1x/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-gKSgIo4_aDspQtTdF-74-WjDfsQil1x/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
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و المقرر انعقاده    CAIRO DERMA VIIIيشارك قسم األمراض الجلدية و التناسلية بطب األزهر بنين في فعاليات المؤتمر   .2

 ( 30-2-3-12) مرفقبالقاهرة   8201اكتوبر  20الي  17في الفترة من 

 ( 31-2-3-12)  مرفق 2018ديسمبر   19لطب االزهر  24المؤتمر الدولي ال  .3

 ( 32-2-3-12) مرفق 2019ب االطفال األزهر مارس المؤتمر السنوي العشرون لجمعية ط .4

 ( 33-2-3-12) مرفق 2019لقسم طب األطفال بـ"طب بنين" القاهرة يونيو  20المؤتمر السنوي الـ .5

م بقسم األمراض الباطنة.مستشغى الحسين الجامعى على هامش المؤتمر الدولى لالمراض  ورشة عمل مكافحة العدوى المقامة اليو .6

 (34-2-3-12)  مرفق 2019يوليو  31-27الباطنة   . فى الفترة من 

 ( 35-2-3-12) مرفق 2019نوفمبر  30مؤتمر الكلية المشترك مع جامعة رأس الخيمة دولة االمارات العربية  .7

 ( 36-2-3-12) مرفق 2019يناير  17مؤتمر قسم التجميل  .8

 ( 37-2-3-12) مرفق 2019ابريل  10المؤتمر السنوي التاسع و العشرين لقسم األمراض الجلدية و التناسلية   .9

-2-3-12)  مرفق  2019مايو    2المؤتمر الدولي السابع عشر، الذي ينظمه قسم النساء والتوليد بكلية طب بنين األزهر بالقاهرة   .10

83) 

المؤتمر السنوي السابع عشر لقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية، بعنوان الطب المعملي وصحة المرأة، بالتعاون مع األكاديمية الطبية  .11

 ( 39-2- 3-12) مرفق 2019سبتمبر  19لواء طبيب أحمد التاودي، رئيس األكاديمية العسكرية، برئاسة ال

-2-3-12)  مرفق  2021المؤتمر الدولي العلمي السابع لألذن واألنف والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة وقاع الجمجمة يوليو   .12

04) 

ي الكبير الذي يجتمع فيه خبراء طب األطفال : يعد هذا المؤتمر الحدث العلم  ٢٠٢١المشاركة في مؤتمر قسم طب األطفال يونيو   .13

(  esspnوالذي نظمته الجمعية المصرية العلمية لطب األطفال وحديثي الوالدة ) ٢٠٢١ pedia (egyptفي مختلف دول العالم )

لبحوث،  أستاذ  أطفال من جميع الجامعات المصرية وعلى رأسها جامعة األزهر، والمركز القومي ل  ٢٦٦و قد تجمع فيه أكثر من  

وأكاديميات البحث العلمي والشرطة و االكاديمية الطبية العسكرية إضافة إلى عديد من الهيئات الدولية والعالمية المعنية بطب  

من   أكثر  إلى  إضافة  األطفال،  لطب  األمريكية  األكاديمية  رأسها  وعلى  المحافظات   ۳٥٠٠األطفال  مختلف  من  أطفال  طبيب 

 ( 41-2-3-12) مرفقالمصرية والدول العربية. 

عنوانه: “الجراحات المؤتمر الدولي العاشر ألقسام جراحة التجميل بكلية طب بنين األزهر بالقاهرة، والذي عقد على مدار يومين و .14

 ( 42-2-3-12) مرفق 2021الحديثة في عالج التورم الليمفاوي: يوليو 

المؤتمر السابع عشر للجمعية المصرية لجراحة األوعية الدموية، والمؤتمر السادس ألقسام جراحة األوعية الدموية والقسطرة  .15

 ( 43-2-3-12) مرفق 2021اغسطس  12ات جامعة األزهر، :الخميس التداخلية بمستشفي

- 12)  مرفق  2021اغسطس    27خبيًرا أجنبيًّا من مختلف دول العالم    28مؤتمر نادي األزهر الدولي للجهاز الهضمي بمشاركة   .16

3-2-44 ) 

 ( 45-2-3-12) مرفق.  2021سبتمبر  4المؤتمر المجمع الثالث ألقسام الجلدية بكليات الطب  .17

. : والذي عقد بالتعاون مع 2021سبتمبر  16بالقاهرة "بالمو أزهر"  المؤتمر السابع لألمراض الصدرية بكلية طب بنين األزهر .18

الصحية،  للشئون  الجمهورية  الدين، مستشار رئيس  تاج  الدكتور محمد عوض  برئاسة  الصدرية  المصرية لألمراض  الجمعية 

رف العام على قطاع  رئيس الجمعية، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمش

المستشفيات الجامعية بجامعة األزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين، والدكتور محمد صدقي، رئيس أقسام  

األمراض الصدرية بكلية طب بنين األزهر بالقاهرة، ورئيس المؤتمر، إضافة إلى مشاركة لفيف من أساتذة األمراض الصدرية  

عة األزهر، والجامعات المصرية، إضافة إلى مشاركة أطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ووزارة  بكليات الطب بجام

https://drive.google.com/drive/folders/1X8zV9lG7K5agsjTJ_DcpcnYSkFYxiPrX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X8zV9lG7K5agsjTJ_DcpcnYSkFYxiPrX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e1rk-xjnkZpKBdyBUjJ6_rNnMugwDYYZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e1rk-xjnkZpKBdyBUjJ6_rNnMugwDYYZ?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AF9YXJb75YBsdzu-iJ0E9FSDxUedHN1Y/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AF9YXJb75YBsdzu-iJ0E9FSDxUedHN1Y/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1BGCuYIEbf9Naig9nxkE7U8EOG06BET_I/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1BGCuYIEbf9Naig9nxkE7U8EOG06BET_I/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/12L5IV0_pZf1qT27ycE4EW0Pb-dxX26Ld?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12L5IV0_pZf1qT27ycE4EW0Pb-dxX26Ld?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BQPlsLQL67q-gsLzDXHKs9OoynjK9GrX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BQPlsLQL67q-gsLzDXHKs9OoynjK9GrX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nEs2ujCKjvPRRgdyXVWl9P6eNfTgBRCj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nEs2ujCKjvPRRgdyXVWl9P6eNfTgBRCj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L1X378j34LmceFdkMvc6zwWv1TdC8g3b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L1X378j34LmceFdkMvc6zwWv1TdC8g3b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IRJwlH1essmbIMdo2YcWYQriXqa5vPrd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IRJwlH1essmbIMdo2YcWYQriXqa5vPrd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IRJwlH1essmbIMdo2YcWYQriXqa5vPrd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IRJwlH1essmbIMdo2YcWYQriXqa5vPrd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IRJwlH1essmbIMdo2YcWYQriXqa5vPrd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iN2VT1t3VCGhQSS824ry1QLy4fXDfQMm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iN2VT1t3VCGhQSS824ry1QLy4fXDfQMm?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MyQjK6dlnFTXZuoi5APzyuXKx4OaTmF4/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MyQjK6dlnFTXZuoi5APzyuXKx4OaTmF4/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MyQjK6dlnFTXZuoi5APzyuXKx4OaTmF4/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MyQjK6dlnFTXZuoi5APzyuXKx4OaTmF4/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MyQjK6dlnFTXZuoi5APzyuXKx4OaTmF4/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3405011/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3405011/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://docs.google.com/document/d/1w0xZJ5ykdKZEvExFTwiY4-KgZhpePYWY/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w0xZJ5ykdKZEvExFTwiY4-KgZhpePYWY/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oWErNF7cIVVPqqizY7NcGx99E5SXcgU8/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oWErNF7cIVVPqqizY7NcGx99E5SXcgU8/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15eGFvLBGonzRxNJoJGSdhenU21HCkCip?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15eGFvLBGonzRxNJoJGSdhenU21HCkCip?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15eGFvLBGonzRxNJoJGSdhenU21HCkCip?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YaZFr-6clgjCIXu0Vr6m3CJxVxKrxT2b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YaZFr-6clgjCIXu0Vr6m3CJxVxKrxT2b?usp=sharing
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األمراض  قسم  في  األطباء  تكريم  إلى  إضافة  كورونا،  جائحة  شهداء  أسر  تكريم  تم  و  الصحي  التأمين  ومستشفيات  الصحة، 

 ( 46-2-3-12)  مرفقالصدرية؛ لجهودهم المخلصة في مواجهة فيروس كورونا  

و المقرر انعقاده    CAIRO DERMA VIIIيشارك قسم األمراض الجلدية و التناسلية بطب األزهر بنين في فعاليات المؤتمر   .19

 ( 47-2- 3-12بالقاهرة.  مرفق ) 2018اكتوبر  20الي  17في الفترة من 

 ( 48-2-3-12) مرفق 2021ديسمبر  13ديسمبر الي  11االطفال في الفترة من  المؤتمر الدولي الخامس لقسم جراحة .20

 ( 49-2-3-12) مرفق.   2021ديسمبر  21المؤتمر الثاني لكليات طب األزهر بالقاهرة   .21

 ( 50-2-3-12) مرفق 2021ديسمبر  30مؤتمر دولى حول عالج وجراحة األورام بطب األزهر  .22

 طراف المجتمعية في صنع القرار ودعم موارد الكلية وتنفيذ برامجها . للمؤسسة آليات لتمثيل فاعل لأل 12/4

اللجان التي يشارك فيها ممثلو المجتمع والموضوعات التي يتم طرحها والقرارات التي تم    12/4/1 توفر المؤسسة بيانات بالمجالس و 

 اتخاذها.

 الكلية وتنفيذ برامجها وذلك من خالل تمثيلهم في مجلس الكلية التمثيل الفاعل لألطراف المجتمعية في صنع القرار ودعم موارد  

( وأصبحت من الهيكل التنظيمي للكلية    2016-11-15بتاريخ)    153تم تشكيل وحدة خدمة المجتمع واعتمادها بمجلس الكلية رقم   ♦

أقسام الكلية  وذلك في    وتم وضع خطط خاصة بالكلية وخطط خاصة باألقسام كما تم ترشيح منسق لخدمة المجتمع لكل قسم من

 ( 1-1-4-12)  مرفقإطار التنسيق بين نشاطات خدمة المجتمع الكلية في إطار مؤسسي .

تيجية قامت الكلية بإعداد خطة شاملة لعدة برامج وأنشطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة وذلك ضمن تحديث الخطة االسترا ♦

, وقد أخذ في    (2-1-4-12)مرفق    28/6/2021تاريخ    706( وتم الموافقة عليها بمجلس الكلية رقم    2026  -   2021التنفيذية )  

بعة لها وفقا لنتائج استبيانات  اإلعتبار عند وضع هذه الخطة احتياجات المجتمع والبيئة المحيطة بالكلية والمستشفيات الجامعية التا

 ( 3-1-4-12) مرفق المرضى وأطباء وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي و قسم طب المجتمع 

 مشاركة األطراف المجتمعية في مجلس الكلية

 :تفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار 

تحرص الكلية على مشاركة األطراف المجتمعية في صناعة القرارات حيث يشمل التشكيل الحالي لمجلس كلية طب األزهر   ♦

 12)-4-1-(4باإلضافة لرؤساء األقسام وممثلي األساتذة ممثل لوزير الصحة  و السكان وممثل النقابة األطباء مرفق  

الكلية و   ♦ السكان ( أحد مجالس  للصحة و  السكان ) قبل تعيينها وزيرة  الصحة و  الدكتورة هالة زايد مستشارة وزير  حضور 

 2018و  2017مشاركتها في اتخاذ القرارات أعوام 

حضور الدكتور أحمد التودي مدير األكاديمية الطبية العسكرية السابق مجلس الكلية للتعريف بمنهج الطب التكاملي خالل أعوام  ♦

 2018و  2017

تحدد المؤسسة اوجه المشاركة المجتمعية فى صنع القرار وتدريب الطالب ودعم ريادة األعمال لدى الطالب وغيرها من خالل    12/4/2

 طراف المجتمعية في أنشطتها المختلفة: مشاركة األ

حيث تحرص الكلية على وجود إتصاالت وعالقات مستمرة مع األطراف المجتمعية وتوجد مشاركة من األطراف المجتمعية في أنشطة  

 الكلية منها : 

راتيجية للكلية ومرفق تمت مشاركة األطراف المجتمعية في التحليل البيئي و صياغة الرؤية والرسالة وفي إعداد الخطة االست ♦

 (   1-2-4-12استبيان المشاركة المجتمعية الذي تم تنفيذه بواسطة أعضاء معيار التخطيط االستراتيجي بالكلية  مرفق) 

 مشاركة األطراف صياغة الغايات واألهداف االستراتيجية    ♦

 تشارك األطراف المجتمعية في وضع الخطط البحثية بالكلية. ♦

  (  2-2-4-12 مرفق) يتم مشاركة األطراف المجتمعية في عيد الخريجين .  ♦

https://docs.google.com/document/d/1rKDPkD63m1RQ8DBsvyVhkY4Jr1nPf9cB/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rKDPkD63m1RQ8DBsvyVhkY4Jr1nPf9cB/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1sKTQ-PuOWhHNx2yYAMwrWmoxQV1idAfy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sKTQ-PuOWhHNx2yYAMwrWmoxQV1idAfy?usp=sharing
https://www.facebook.com/profile/100064702057792/search/?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%20%20
https://www.facebook.com/profile/100064702057792/search/?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%20%20
https://drive.google.com/drive/folders/1jqp-7DySvp0KtbQ6BTIFrL4brVEZxoHR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jqp-7DySvp0KtbQ6BTIFrL4brVEZxoHR?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MGn91jzSM4wVXtx203oS7FYpTy72gWjU/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MGn91jzSM4wVXtx203oS7FYpTy72gWjU/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Wufi8nsNljkL2-1PZKBsjNJ-o3Gf5DD3/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Wufi8nsNljkL2-1PZKBsjNJ-o3Gf5DD3/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IRdicKax5E3qrLUUx8Idf7xYeovdcq1o/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IRdicKax5E3qrLUUx8Idf7xYeovdcq1o/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1USkt-Ch73b6NkLtmYrUd4djo0NN1uG7B/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZyX85MBvw2Escq0OvzqoKe65GYmljLt1/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZyX85MBvw2Escq0OvzqoKe65GYmljLt1/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZyX85MBvw2Escq0OvzqoKe65GYmljLt1/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
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ساهمت بعض الجهات الخارجية بتبرعات ببعض الوسائل التعليمية مثل داتا شو الحاسب اآللي في بعض األقسام لتعزيز الفاعلية  ♦

 التعليمية  

ريب طالب الفرقة الرابعة ضمن مقرر طب يتم مشاركة األطراف المجتمعية في تدريب الطالب في أماكن العمل حيث يتم تد ♦

 المجتمع في بعض مراکز وزارة الصحة والصحة المدرسية وبعض المستشفيات 

 تمت مشاركة األطراف المجتمعية في وضع البرنامج التعليمي لمرحلة البكالوريوس   ♦

ابعة لوزارة الصحة بعد انقضاء يتم توفير فرص عمل لخريجى الكلية عن طريق التكليف بالوحدات والمستشفيات والمراكز الت ♦

 (   3-2-4-12) مرفقسنة تدريب االمتياز عن طريق عمل ملتقيات توظيف  

تم قبول تبرعات من أفراد المجتمع المدني باألجهزة الطبية مثل أجهزة الموجات فوق الصوتية وجهاز وظائف الرئة في قسم طب  ♦

اض الباطنية التي أفادت في عالج ومتابعة  األطفال وأجهزة الليزر في قسم األمراض الجلدية وأجهزة غسيل الكلى في قسم األمر

 (  4- 2-4-12)  مرفقالمرضى في مستشفى الحسين وباب الشعرية   

 للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء المجتمع واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 12/5

تستخدم المؤسسة الوسائل المناسبة ) مثل استبانات ولقاءات وغيرها(  في قياس آراء المجتمع ومنظمات سوق العمل عن دورها  12/5/1 

 وخدماتها المقدمة  

العلمية المختلفة للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء المجتمع واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية من خالل األقسام   ♦

بالكلية من خالل استبيانات قياس آراء المجتمع المحيط من المستفيدين من الخدمات المقدمة من الكلية ومستشفياتها للوقوف على  

الطالب  كفاءة  وزيادة  المقدمة  الخدمة  وتحسين  تطوير  فى  المعلومات  هذه  من  االستفادة  يتم  عليه  وبناءا  الفعلية  االحتياجات 

بتطوير المناهج وكذلك عقد دورات لشباب األطباء لزيادة كفاءة األداء بالتنسيق مع المؤسسات المختلفة مثل )نقابة    والخريجون

 أطباء مصر( 

يتم ايضا تقييم االنشطة المختلفة التي تقوم بها الكلية مثال القوافل الطبية والندوات والمؤتمرات من خالل استبيانات يقوم الحضور  ♦

لالستفادة من نتيجة تحليل االستبيان في التأكيد على نقاط القوة وأخذ االجراءات التصحيحية في االنشطة المقبلة   في النشاط بملئه

 من أجل تحسين األداء

 أمثلة االستبيانات ::

 ( 1-1-5-12) مرفقالبيئة المحيطة و االطراف المجتمعية  ♦

 ( 2-1-5-12)  مرفق المستفيدة من الندوات الطبية والمجتمعية المقدمة من كلية طب بنين األزهر معرفة الجهات ♦

 ( 3-1-5-12) مرفقمجتمعية المقدمة من كلية طب بنين األزهر معرفة الجهات المستفيدة من القوافل الطبية وال ♦

https://docs.google.com/document/d/1-_QW7CvRwFqC7jajeoKp5Mfo_Zug5ze7sh0UEojAZes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-_QW7CvRwFqC7jajeoKp5Mfo_Zug5ze7sh0UEojAZes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O21WJ7V554L3aMvzN5GQ6vwCY4AAIh9i/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1O21WJ7V554L3aMvzN5GQ6vwCY4AAIh9i/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cI6we4YPeHklYez93UPiyyQ4nLxJ5LvP/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cI6we4YPeHklYez93UPiyyQ4nLxJ5LvP/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Eq80AnN3qqjyAZ97H29QmZb-SxVceM1J/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Eq80AnN3qqjyAZ97H29QmZb-SxVceM1J/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Eq80AnN3qqjyAZ97H29QmZb-SxVceM1J/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1d1533uiZCok5IB6oorE3GUagciSRBDYY/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1d1533uiZCok5IB6oorE3GUagciSRBDYY/edit?usp=sharing&ouid=108824334299790376617&rtpof=true&sd=true
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 تحلل المؤسسة وتقيم آراء المجتمع ومنظمات سوق العمل  12/5/2

 تحليل نتائج االستبيانات  

% منهم يشعرون 55شخصا من البيئة المحيطة لمعرفة  رضاهم عن المشاركة المجتمعية للكلية و تبين أن نسبة    40تم عمل استبيان على  

 ( 1-2-5-12) مرفق %غير راضين   32.5بالرضا عن حجم التمثيل في مجلس الكلية بينما 

 

 

% راضين عن الخدمة المقدمة  من القافلة و كذلك يرغبون 90كما تم عمل استبيان لمعرفة الجهات المستفيدة من القوافل الطبية للكلية وتبين  

 (2-2-5-12) مرفق في تكرارها 

 

% انها جيدة و أكثر من جيدة 80كما تم عمل استبيان لمعرفة آراء الجهات المستفيدة من الندوات الطبية المقدمة من الكلية وتبين أن نسبة  

 ( 3-2-5-12) مرفق % يحتاجون ندوات عن موضوعات أخرى 70انهم يرغبون في االستمرار في حضور مثل هذه الندوات وأن  و
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https://docs.google.com/document/d/1CXHv3c58SRu-O7N_Y7KfUaxGbG-jXp01IVxiD5apeKc/edit?usp=sharing
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 تستفيد الكلية من نتائج االستبيانات و تتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة   12/5/3

 وذلك لالرتقاء بالخدمة المقدمة من كلية طب بنين األزهر بالقاهرة 

 األدلة والوثائق 

 المرفق  إسم رقم المرفق  م

 ( موثقة ومفعلة لخدمة المجتمع وتنمية 2020-2016خطة الخمسية للكلية )ال (  1-1-1-12مرفق )  .1

 الخطط السنوية للمشاركة المجتمعية و خدمة البيئة للكلية المنبثقة من الخطة الخمسية (  2-1-1-12مرفق  )  .2

لتفعيل مشاركة   ( 1-2-1-12مرفق )  .3 التوعية  القوافل الطبية وندوات  للسادة رؤساء األقسام بخطة  مكاتبات 

 السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين 

 57357زيارة أعضاء من اللجنة األطراف المجتمعية لمستشفى  (   2-2-1-12مرفق )   .4

 المجتمع وتنمية البيئة بالجامعةدليل ارتباط وثيق مع إدارة لجنة خدمة  (  3-2-1-12مرفق )  .5

اإلعالن على الموقع االلكتروني للكلية و المركز اإلعالمي للجامعة على مواقع التواصل   ) 4-2-1-12مرفق )  .6

 الجتماعي

 بوابة االزهر )   5-2-1-12مرفق )  .7

قرار فضيلة شيخ و    24/10/2017( بتاريخ  242موافقة المجلس األعلى لألزهر رقم ) (  1-1-2-12مرفق )  .8

 31/10/2017ا( بتاريخ  28األزهر رقم )

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة    2021أغسطس    8الندوة التي قامت بتاريخ     (2-1-2-12مرفق ) 

والسكان، وقطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وتحت اليونيسيف، ووزارة الصحة 

 إشراف جمعية أصدقاء لبن األم المصرية

https://www.facebook.com/mediaazhar1/posts/198054012361333
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السكان رقم   ( 1-1-3-12مرفق )  .9 الصحة و  الصحة و   406قرار وزير  تعاون مع وزارة  لسنة بروتوكول 

  2016السكان إلرسال أطقم طبية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة 

وزارة   ( 2-1-3-12مرفق )  .10  ( التكنولوجي  و  العلمي  التميز  مركز  و  األزهر  جامعة  بين  تعاون  بروتوكول 

 االنتاج الحربي(  

مذكرة تفاهم بين جامعة األزهر و جامعة رأس الخيمة دولة االمارات العربية نوفمبر  ( 3-1-3-12مرفق )  .11

2018  

 جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر و جامعة األزهر   ( 4-1-3-12مرفق )  .12

مذكرة تفاهم بين شركة الريان األهلية للخدمات التعليمية و كلية الطب البشري جامعة   ( 5-1-3-12مرفق )  .13

 االزهر 

 مذكرة تفاهم بين كلية الطب البشري جامعة االزهر و كلية طب جامعة مصراته ليبيا   ( 6-1-3-12مرفق )  .14

 مذكرة تعاون علمي بين جامعتة االزهر و بين مستشفي غدران بالمملكة العربية السعودية   ( 7-1-3-12مرفق )  .15

بروتوكول المشاركة باالدارة و التشغيل لبعض التخصصات الطبية في مستشفيات زايد   ( 8-1-3-12مرفق )  .16

 مركز اورام دار السالم   –القاهرة الفاطمية  –آل نهيان 

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في القوافل الدعوية  بدولة بوركينافاسو  (   9-1-3-12مرفق )  .17

مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الخدمة الطبية بمستشفى نخل بشمال     ( 10-1-3-12مرفق )   .18

 سيناء 

للعزل   (   11-1-3-12مرفق )  .19 التخصصي  االزهر  مستشفى  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة 

 2020الصحي 

التدريس والهيئة   (   12-1-3-12مرفق )  .20 الصحة  مشاركة أعضاء هيئة  العزل بوزارة  المعاونة في مستشفيات 

 و مطروح و العلمين 2020مثل العجوزة ة الشيخ زايد 

العبد  (    13-1-3-12مرفق )  .21 المعاونة في الخدمة الطبية بمستشفى بئر  التدريس والهيئة  مشاركة أعضاء هيئة 

 بشمال سيناء 

     2017يوليه  30قافلة األزهر الطبية بجنوب سيناء   (  1-2-3-12مرفق )  .22

القافلة الطبية التوعوية الدينية إلى قرية عكرشة بمنطقة أبوزعبل فى القليوبية اغسطس   (  2-2-3-12مرفق )  .23

2017 

يناير,   12)-3-2-(3 مرفق   .24 العبد، بشمال سيناء   بئر  إلى مدينة  الشريف  المرسلة من األزهر  الطبية  القافلة 

2018 

 2018فبراير  18قافلة األزهر الطبية الموفدة إلى جمهورية بوركينا فاسو   ( 4-2-3-12مرفق )  .25

 2018أبريل  7قافلة األزهر الطبية إلى "حاليب وأبو رماد (   5-2-3-12مرفق )  .26

 2019يناير  5قافلة األزهر الطبية لسوهاج   (  6-2-3-12مرفق )  .27

   2020فبراير  19قافلة دولة تشاد في   (  7-2-3-12مرفق )  .28

 5فبراير وحتى    28قافلة األزهر الطبية إلى منطقة الواحات البحرية في الفترة ما بين   (  8-2-3-12مرفق )  .29

 2020مارس 

 2020أغسطس 5قافلة طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان في  (   9-2-3-12مرفق )  .30

https://www.youm7.com/story/2018/1/2/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1/3582695
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 2020سبتمبر 16قافلة األزهر الطبية واإلغاثية إلى السودان في   ( 10-2-3-12مرفق )  .31

 2020قافلة األزهر اإلغاثية والدعوية إلى شمال سيناء  في سبتمبر   (  11-2-3-12مرفق )  .32

 2020نوفمبر 20األزهر قافلة طبية إلى محافظة بني سويف في   (  12-2-3-12مرفق )  .33

 2020قافلة طبية إلى الواحات البحرية في نوفمبر  (  12-2-3-12مرفق )  .34

قافلة األزهرالتوعوية و الطبية لحاليب وشالتين خالل شهر االسبوع الثالث من مارس    (  14-2-3-12مرفق )  .35

2021   

 2021قافلة األزهر التوعوية و الطبية للفيوم خالل شهر اغسطس   (  15-2-3-12مرفق )  .36

 2021سبتمبر  9قافلة جامعة األزهر الطبية بقرية »طحا المرج« بمحافظة الشرقية   (  16-2-3-12مرفق )  .37

 2021اكتوبر  7قافلة دولة تشاد في   (17-2-3-12)مرفق   .38

  2021أكتوبر  25قافلة إلى محافظتي األقصر وأسوان من اإلثنين   (  18-2-3-12مرفق )  .39

    2021قافلة األزهر الطبية في جنوب سيناء نوفمبر   ( 19-2-3-12مرفق )  .40

القاء الضوء على الجديد فى عالج سرطان الثدي. وذلك بفندق الدوسيت بالتجمع الخامس   (    20-2-3-12مرفق )  .41

   2019مايو  14يوم السبت 

الوقاية( فى مستشفى  (  21-2-3-12مرفق )  .42 الجديد ) طرق العدوى ووسائل  محاضرة بعنوان فيروس كرونا 

: بحضور بعض من    ٢٠٢٠يناير ٢٩جامعة األزهر التخصصى  يوم األربعاء الموافق 

 األطباء وهيئة التمريض والمرضى والعاملين 

    ٩/٢/٢٠٢٠محاضرة بعنوان فيروس كرونا المستجد.أثناء إجتماع فرق المعاييراالحد  (  22-2-3-12مرفق )  .43

ندوة التعريف بعدوى الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسي وكيفية الوقاية منها  فى  (  23-2-3-12مرفق )  .44

 2020فبرابر  16المدينة الجامعية للطالب بمدينة نصر 

ندوة التعريف بعدوى الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسي وكيفية الوقاية منها والتى    (  24-2-3-12مرفق )  .45

 بمدينة البعوث اإلسالمية ٢٠٢٠فبراير   ١٨عقدت فى الخامسة مساء الثالثاء الموافق 

الحقيقة  (  25-2-3-12مرفق )  .46 كورونا:  )فيروس  بعنوان  تثقيفية  توعوية  يوم    -المخاطر-ندوة  تم   المواجهة( 

 بكلية الطب البيطرى  جامعة مدينة السادات ٢٠٢٠مارس  ٨األحد الموافق 

ديسمبر    ٩ورشة عمل مكافحة العدوى فى زمن الكرونا  بمستشفى الحسين الجامعى    (  26-2-3-12مرفق )  .47

التدريس والمعاونين  واألطباء والتمريض من جامعة  ٢٠٢٠ : بحضور أعضاء هيئة 

 األزهر  والجامعات األخرى 

الجامعى   (  27-2-3-12مرفق )  .48 الشعرية  باب  بمستشفى  الكرونا   زمن  فى  العدوى  مكافحة  عمل   16ورشة 

: بحضور أعضاء هيئة التدريس والمعاونين  واألطباء والتمريض من   2020ديسمبر  

 جامعة األزهر  والجامعات األخرى 

يونيو    25الشعرية  لقاء علمي في مجال طب الطوارئ و الحاالت الحرجة بمستشفي باب   ( 28-2-3-12مرفق )  .49

2021 

الصحة     (  29-2-3-12مرفق )  .50 ووزارة   ، اليونيسيف  ومنظمة   ، العالمية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  ندوة  

 2021والسكان ، وتحت إشراف جمعية أصدقاء لبن األم المصرية/أغسطس/

https://gate.ahram.org.eg/News/2988534.aspx
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المؤتمر   (  30-2-3-12مرفق )  .51 فعاليات  في  بنين  األزهر  بطب  التناسلية  و  الجلدية  األمراض  قسم  مشاركة 

CAIRO DERMA VIII   2018اكتوبر    20الي    17و المقرر انعقاده في الفترة من  

 بالقاهرة  

   2018ديسمبر   19لطب االزهر  24ا لمؤتمر الدولي ال  ( 31-2-3-12مرفق )  .52

  2019المؤتمر السنوي العشرون لجمعية طب االطفال األزهر مارس  ( 32-2-3-12مرفق )  .53

   2019لقسم طب األطفال بـ"طب بنين" القاهرة يونيو  20المؤتمر السنوي الـ  ( 33-2-3-12مرفق )  .54

الحسين   ( 34-2-3-12مرفق )  .55 الباطنة.مستشغى  األمراض  بقسم  اليوم  المقامة  العدوى  مكافحة  عمل  ورشة 

يوليو   31-27الجامعى على هامش المؤتمر الدولى لالمراض الباطنة   . فى الفترة من  

2019  

   2019نوفمبر    30مؤتمر الكلية المشترك مع جامعة رأس الخيمة دولة االمارات العربية   ( 35-2-3-12مرفق )  .56

  2019يناير  17مؤتمر قسم التجميل  ( 36-2-3-12مرفق )  .57

  2019ابريل    10المؤتمر السنوي التاسع و العشرين لقسم األمراض الجلدية و التناسلية    ( 37-2-3-12مرفق )  .58

المؤتمر الدولي السابع عشر، الذي ينظمه قسم النساء والتوليد بكلية طب بنين األزهر   ( 38-2-3-12مرفق )  .59

   2019مايو  2بالقاهرة 

المؤتمر السنوي السابع عشر لقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية، بعنوان الطب المعملي وصحة  ( 39-2-3-12مرفق )  .60

التاودي،  أحمد  اللواء طبيب  برئاسة  العسكرية،  الطبية  األكاديمية  بالتعاون مع  المرأة، 

  2019سبتمبر  19رئيس األكاديمية 

الرأس والرقبة وقاع   ( 40-2-3-12مرفق )  .61 السابع لألذن واألنف والحنجرة وجراحة  العلمي  الدولي  المؤتمر 

   2021الجمجمة يوليو 

   ٢٠٢١المشاركة في مؤتمر قسم طب األطفال يونيو  ( 41-2-3-12مرفق )  .62

المؤتمر الدولي العاشر ألقسام جراحة التجميل بكلية طب بنين األزهر بالقاهرة، والذي   ( 42-2-3-12مرفق )  .63

عقد على مدار يومين وعنوانه: “الجراحات الحديثة في عالج التورم الليمفاوي: يوليو 

2021  

السادس  ( 43-2-3-12مرفق )  .64 والمؤتمر  الدموية،  األوعية  لجراحة  المصرية  للجمعية  عشر  السابع  المؤتمر 

ألقسام جراحة األوعية الدموية والقسطرة التداخلية بمستشفيات جامعة األزهر، :الخميس  

  2021اغسطس  12

خبيًرا أجنبيًّا من مختلف دول    28مؤتمر نادي األزهر الدولي للجهاز الهضمي بمشاركة   ( 44-2-3-12مرفق )  .65

   2021اغسطس  27العالم 

 .  2021سبتمبر  4المؤتمر المجمع الثالث ألقسام الجلدية بكليات الطب  ( 45-2-3-12مرفق )  .66

  16األزهر بالقاهرة "بالمو أزهر"  المؤتمر السابع لألمراض الصدرية بكلية طب بنين   ( 46-2-3-12مرفق )  .67

 . 2021سبتمبر 

المؤتمر   ( 47-2-3-12مرفق )  .68 فعاليات  في  بنين  األزهر  بطب  التناسلية  و  الجلدية  األمراض  قسم  يشارك 

CAIRO DERMA VIII   2018اكتوبر    20الي    17و المقرر انعقاده في الفترة من  

 بالقاهرة.  
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ديسمبر    13ديسمبر الي    11المؤتمر الدولي الخامس لقسم جراحة االطفال في الفترة من   ( 48-2-3-12مرفق )  .69

2021  

 .   2021ديسمبر  21المؤتمر الثاني لكليات طب األزهر بالقاهرة   ( 49-2-3-12مرفق )  .70

  2021ديسمبر  30مؤتمر دولى حول عالج وجراحة األورام بطب األزهر  ( 50-2-3-12مرفق )  .71

  2016-11-15بتاريخ)    153تشكيل وحدة خدمة المجتمع واعتمادها بمجلس الكلية رقم     ( 1-1-4-12مرفق  )  .72

) 

 ( 2026-2021الخطة االستراتيجية التنفيذية )   (  2-1-4-12مرفق)  .73

احتياجات المجتمع والبيئة المحيطة بالكلية والمستشفيات الجامعية التابعة لها وفقا لنتائج   (  3-1-4-12مرفق )  .74

استبيانات المرضى وأطباء وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي و  

 قسم طب المجتمع 

مشاركة األطراف المجتمعية في صناعة القرارات مثل التشكيل الحالي لمجلس كلية     ( 4-1-4-12مرفق  )  .75

طب األزهر باإلضافة لرؤساء األقسام وممثلي األساتذة ممثل لوزير الصحة  و السكان  

 وممثل النقابة األطباء 

استبيان المشاركة المجتمعية الذي تم تنفيذه بواسطة أعضاء معيار التخطيط االستراتيجي   (     1-2-4-12مرفق)   .76

 بالكلية 

 مشاركة األطراف المجتمعية في عيد الخريجين    (    2-2-4-12مرفق)   .77

توفير فرص عمل لخريجى الكلية عن طريق التكليف بالوحدات والمستشفيات والمراكز   (   3-2-4-12مرفق)   .78

 التابعة لوزارة الصحة بعد انقضاء ستة تدريب االمتياز عن طريق عمل ملتقيات توظيف  

تبرعات من أفراد المجتمع المدني باألجهزة الطبية مثل أجهزة الموجات فوق الصوتية   (    4-2-4-12مرفق )   .79

الليزر في قسم األمراض الجلدية   وجهاز وظائف الرئة في قسم طب األطفال وأجهزة 

وأجهزة غسيل الكلى في قسم األمراض الباطنية التي أفادت في عالج ومتابعة المرضى 

   في مستشفى الحسين وباب الشعرية 

 استبيان البيئة المحيطة و االطراف المجتمعية  ( 1-1-5-12مرفق )  .80

استبيان لمعرفة الجهات المستفيدة من الندوات الطبية والمجتمعية المقدمة من كلية طب   ( 2-1-5-12مرفق )  .81

الطبية  3-1-5-12بنين األزهر مرفق ) القوافل  المستفيدة من  الجهات  (استبيان لمعرفة 

 والمجتمعية المقدمة من كلية طب بنين األزهر  

 تحليل نتائج استبيان البيئة المحيطة و االطراف المجتمعية   12)-5-2-(1مرفق   .82

تحليل نتائج استبيان لمعرفة الجهات المستفيدة من الندوات الطبية والمجتمعية المقدمة   ( 2-2-5-12مرفق )  .83

 من كلية طب بنين األزهر 

تحليل نتائج استبيان لمعرفة الجهات المستفيدة من القوافل الطبية والمجتمعية المقدمة من   (  3-2-5-12مرفق )  .84

 كلية طب بنين األزهر
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