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   خبتى انًؤسسخ                                                 تبسٚخ اعتًبد انتقشٚش
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 اٌّئعغخ سإ٠خ
اٌّغزٜٛ اٌّؾٍٟ ٚ ا٦ل١ٍّٟ فٟ عٛدح اٌزع١ٍُ ٚاٌجؾش عبِعخ هٕطب اٌش٠بدح عٍٝ  -اْ رىْٛ ٌى١ٍخ اٌق١ذٌخ

 .اٌعٍّٟ ٚخذِخ اٌّغزّع

 

 اٌّئعغخ سعبٌخ
لبدس٠ٓ عٍٝ إٌّبفغخ  ثشاِظ دساع١خ ِزطٛسح ٌٍجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعبد اٌع١ٍب ٌزؤ١ً٘ ف١بدٌخ ٚثبؽض١ٓ رمذ٠ُ

ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ ٚدعُ ٚرط٠ٛش ٚا٨سرمبء ثبٌزع١ٍُ اٌق١ذٌٟ  داخً ٚخبسط اٌٛهٓ فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌق١ذ١ٌخ

اٌفبعٍخ  رغعٝ اٌى١ٍخ اٌٝ ر١ّٕخ اٌىٛادس اٌجؾش٠خ ِٓ عب١ٍِٓ ٚه٩ة ٚخش٠غ١ٓ ٚاٌّؾبسوخ فٕبعخ اٌذٚاء. وّب

 .فٟ خذِخ اٌّغزّع فٟ ظً ا٨ٌزضاَ ثبٌم١ُ ا٤خ٩ل١خ ٚا١ٌّٕٙخ
 

 اٌّئعغخ أ٘ذاف

إٌظش٠خ ٚاٌذساعخ اٌع١ٍّخ اعذاد اٌّزخقق١ٓ فٝ اٌعٍَٛ اٌق١ذ١ٔ٨خ ٚاٌّئ١ٍ٘ٓ ثب٤عظ   .1

 ٚاٌزطج١م١خ ثّب ٠ّىُٕٙ ِٓ إٌّبفغخ ا٨ل١ّ١ٍخ ٚاٌعب١ٌّخ فٝ ِضاٌٚخ ٚرط٠ٛش ِٕٙخ اٌق١ذٌخ.

اعشاء اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌع١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ فٝ ِغب٨د اٌعٍَٛ اٌق١ذ١ٔ٨خ اٌزٝ ٌٙب أصش ِجبؽش   .2

 عٍٝ اٌز١ّٕخ اٌّزىبٍِخ فٝ اٌّغزّع.

د ٚاٌّغبعذاد اٌع١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ ١ٌٍٙئبد ٚاٌغٙبد اٌّع١ٕخ ثبٌٕٛاؽٝ اٌقؾ١خ رمذ٠ُ ا٨عزؾبسا  .3

 ٚاٌّٙزّخ ثقٕبعخ اٌذٚاء ِٓ خ٩ي أؾبء ٚؽذاد راد هبثع خبؿ.

ا٨سرمبء ثّغزٜٛ اٌخش٠غ١ٓ هجمب ٌؾبعخ عٛق اٌعًّ فٝ اٌّغب٨د اٌؾذ٠ضخ ٌٍعٍَٛ اٌق١ذ١ٔ٨خ عٓ   .4

 ٌق١ذٌٝ اٌّغزّش.هش٠ك اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚثشاِظ اٌزع١ٍُ ا

 ا٨ؽزشان ِع اٌغٙبد اٌّزخققخ ٌزط٠ٛش اٌزع١ٍُ اٌق١ذٌٝ.    .5
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رٕظ١ُ إٌذٚاد ٚعمذ اٌّئرّشاد اٌع١ٍّخ ثٙذف رع١ّك اٌّفب١ُ٘ ٚا٨سرمبء ثبٌّغزٜٛ اٌعٍّٝ ث١ٓ   .6

 اٌىٛادس اٌّزخققخ.

ٍٝ ٚاٌعبٌّٝ ثٙذف عمذ ا٨رفبل١بد اٌع١ٍّخ ِع ا١ٌٙئبد ٚاٌّئعغبد إٌّبظشح عٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّؾ  .7

 رجبدي اٌخجشاد ٚاعشاء اٌجؾٛس اٌّزعٍمخ ثزخققبد اٌعٍَٛ اٌق١ذ١ٔ٨خ.

 رٛف١ش ٚعبئً إٌؾش ٚاٌجؾش اٌعٍّٝ فٝ ؽزٝ ِغب٨د اٌزخقـ.    .8

 

 

   :::   األداءاألداءاألداء   تقشٚشتقشٚشتقشٚش   ---333

 انًؤسسٛخ انقذسح : أٔال
 

 اإلستشاتٛجٙ انتخطٛظ .1
 22/10/2010رٛعذ خطخ اعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ ِعزّذح فٟ

 دح ِؾبسوخ ا٨هشاف اٌّخزٍفخ فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ وب٨رٟ:ٔبد ٌض٠بِٓ ا٨عزج١ب رُ عًّ

 اعزج١بٔبد 6اٌط٩ة: عذد  ( أ

 اعزج١بْ ١ٌٍٙئخ اٌّعبٚٔخ 39اعزج١بْ ٨عنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ 32اعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ: ٠ٛعذ  ( ة

 ٌعًّ عٍٟ ص٠بدرٙبعٙبد اٌزٛظ١ف: ٠ٛعذ عذد ِٓ ا٨عزج١بٔبد ٌٚىٕٙب غ١ش وبف١خ ٚعبسٞ ا-سعبي ا٨عّبي ( د

 خش٠غْٛ: ٠ٛعذح عذح اعزج١بٔبد ٌٍخش٠غْٛ ( س

 

 14/9/2010وّب رُ رؾذ٠ش ٔـ اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ ٚا٨٘ذاف ا٨عزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ ٚاعزّبد٘ب فٟ 

 

 وّب رُ ٔؾش اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ ٚا٨٘ذاف ا٨عزشار١غ١خ اٌّعذٌخ ٌٍى١ٍخ عٍٟ:

 ِٛلع اٌى١ٍخ ( أ

 Facebook ( ة

 Fliers ( د

 Email ( س

 إٌمبثخ ( ط

 اٌط٩ةد١ًٌ  ( ػ

 
 

 لبِذ اٌّئعغخ ثزٕف١ز ا٨رٟ ٚفمب ٌٍخطخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍّئعغخ:ٚ 
 

 

 يالدظبد يقبٚٛس االداء انٓذف االستشاتٛجٙ
سفع وفابءح ٚرطا٠ٛش اٌغٙابص ا٦داسٞ 

 ٚاٌفٕٟ

 ِاااع ّٔااابرط أداس٠اااخ  ا٨رفااابق

ٔبعؾاااخ ٌعماااذ دٚساد ٌشفاااع 

ٌاااااذٜ  ا٦داس٠اااااخاٌّٙااااابساد 

 اٌعب١ٍِٓ فٟ اٌى١ٍخ

 

  ًأؾااابء لٛاعاااذ ث١بٔااابد ٌىااا

 اٌى١ٍخ اداساداداسح ِٓ 

 

 

عماااذ اٌاااذٚساد ٚرغاااغ١ً اٌؾناااٛس 

   ٚاعزفبدح اٌّؾبسو١ٓ
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  ا٦داس٠اااااخ١ِىٕاااااخ ا٤عّااااابي 

 ٚاٌٛسل١خ

 

 

  ٓٚظفااااْٛ ٚف١ٕااااْٛ  رعاااا١

ٚعّااابي عاااذد فاااٝ ا٤داساد 

اٌزااٝ رؾااىٛ ٔمقااب فااٝ عااذد 

اٌعب١ٍِٓ ثٙب ثٕظبَ اٌّىبفئبد 

 أٚ اٌعمٛد

   

   

   

سثاااو لٛاعاااذ ث١بٔااابد اٌى١ٍاااخ ثٕظااابَ 

MIS اٌخبؿ ثبٌغبِعخ   

   

   

   

ٚعاااااٛد لٛاعاااااذ ث١بٔااااابد ٌااااا٧داسح 

ٚاٌطاااااااا٩ة ٚعااااااااٌٙٛخ ٚعااااااااشعخ 

 ا٤عشاءاد ٚاٌّشاع٩د

   

   

 

عاااااااٌٙٛخ ٚعاااااااشعخ ا٤عاااااااشاءاد 

   ٚاٌّشاع٩د

ر١ّٕخ لذساد أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ِٚعب١ُٔٚٙ

 

 ثشاِظ رذس٠ج١خ ٤عنبء ١٘ئخ اعزّبد 

اٌزاااااذس٠ظ ِٚعاااااب١ُٔٚٙ ثعاااااذ عّاااااً 

 ا٤صِخ ا٨عزج١بٔبد

 

 

  ثبٌى١ٍااخ  خاابؿ ِشوااضِٞعّااً أؾاابء

صُ خبؿ ثىً لغُ فاٟ ِشؽٍاخ ٨ؽماخ 

٤عنااابئٗ ٚهٍجاااخ اٌذساعااابد  ٛفش٠اااٚ

 ث١ئخ ثؾض١خ ع١ذح اٌع١ٍب ثٗ اٌعًّ فٟ

 

 

 ؽشاء أعٙضح ع١ٍّخ عذ٠ذح 

 

 

 

 

 

 

 

رٕف١ز ٚعّاً ٔغاجخ ؽناٛس اٌجاشاِظ 

 اٌزذس٠ج١خ

 

 

 

 

 

 

 اٌّعبًِ ٚثذأ اٌعًّ ثٙبأؾبء 

ؽشاء ا٤عٙضح ٚص٠بدح عذد ا٤ثؾبس 

 اٌّغشاٖ

 

 رط٠ٛش ٚف١بٔخ اٌج١ٕخ ا٤عبع١خ

  ا٢ٌاااااااٟأؾااااااابء ِعّاااااااً ٌٍؾبعااااااات 

إٌٙبئ١اااخ  ر٠ٗغاااع ثقاااٛس ٚا٨ٔزشٔاااذ

 ٚاٌغاعِٟغازخذَ  200عٍٝ ا٤لً ٌا  

ِاآ ِٕظّااخ ا١ٌٛٔغااىٛ ٌعمااذ  ٨عزّاابدٖ

اٌشخقااخ اٌذ١ٌٚااخ  ٚاِزؾبٔاابددٚساد 

 ٌم١بدح اٌىّج١ٛرش ٌٍط٩ة ٚاٌعب١ٍِٓ

 

  ٜٚص٠اااابدح اٌزغاااا٩١ٙد اٌّزبؽااااخ ٌااااز

 

 ثٗ   أؾبء اٌّعًّ ٚعمذ اٌذٚساد
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 اٌخبفخ ا٨ؽز١بعبد

  عًّ ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ٌّقبٔع اٌاذٚاء

 ثّخزٍف أٔؾبء اٌغّٙٛس٠خ ٌٍطٍجخ

 ِعٍٕاااخ ٌاااذعُ اٌطااا٩ة  آ١ٌاااخ اعزّااابد

 ٚخبفخ اٌّزفٛل١ٓ ُِٕٙ

 أؾبء ِعبًِ أمبف١خ ٌٍط٩ة 

 ا٤ٌىزشٚٔااااٝ  م١اااا١ُؽااااشاء أعٙااااضح ٌٍز

ٌٍّاااٛاد ِّاااب ٠مٍاااً ا٤خطااابء ٠ٚعغاااً 

 إٌز١غخ إٌٙبئ١خ ثبع٩ْ

 

 

 

 

 

ِطبثماااخ ِجااابٟٔ ٚرغااا٩١ٙد اٌى١ٍاااخ 

 %90ثٕغجخ   Normsٌّعب١٠ش 

رٕظاااا١ُ اٌض٠اااابساد ا١ٌّذا١ٔااااخ فعاااا٩ 

 خبفخ ٌط٩ة اٌجىبٌٛس٠ٛط

 

 

 ٔؾش آ١ٌخ ِعزّذح ِٚٛصمخ

 

 

 

 اٌّطٍٛثخ أؾبء اٌّعبًِ

 اٌجذء فٟ اعزخذاَ ٘زٖ ا٤عٙضح

 عشعخ أظٙبس إٌز١غخ

رط٠ٛش اٌجشاِظ اٌذساع١خ ٌّشؽٍزٟ 

اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاعزؾذاس 

 ثشاِظ عذ٠ذح رجعب ٨ؽز١بعبد عٛق اٌعًّ

  رٛفاا١ف ِمااشساد ٚثااشاِظ رؾااذ٠ش

 ّشؽٍخ اٌذساع١خ ا٤ٌٚٝ.اٌ

  ٟدساعخ ِزطٍجبد رفع١ً اٌذثٍِٛبد فا

اٌزخققاااابد اٌّخزٍفااااخ ٚعااااذ رٍااااه 

 اٌّزطٍجبد ا٠زأب ثمجٛي اٌط٩ة ثٙب

   دساعاااااخ ِزطٍجااااابد رفع١اااااً ثشٔااااابِظ

فااااااٟ  (Pharm D)اٌفاااااابسَ دٜ 

اٌزخققاااابد اٌّخزٍفااااخ ٚعااااذ رٍااااه 

 اٌّزطٍجبد ا٠زأب ثمجٛي اٌط٩ة ثٙب

 

  

رٛص١ك اٌزعبْٚ ِع اٌّغزّع ٚص٠بدح اٌٛعٟ 

 ثبٌّؾبسوخ اٌّغزّع١خ

  ِااااآ رؾذ٠اااااذ أؽز١بعااااابد اٌّغزّاااااع

 اٌخذِبد ٚعذ ٘زٖ ا٤ؽز١بعبد

 اٌزٛافً اٌفعبي ِع اٌّغزّع 

 لبِخ ٍِزمٝ رٛظ١فٟ ٌٍى١ٍخا 

  اٌااذٌٟٚألبِااخ ِاائرّش عبِعااخ هٕطااب 

 دٚس٠خ ثقفخ

  ثبٌى١ٍخ ِغٍخ ع١ٍّخ خبفخافذاس 

  

ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ِٓ اٌٛؽذاد اٌخبفخ 

 ٚاٌجشاِظ اٌزع١ّ١ٍخ
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 أعزؾذاس ثشاِظ عذ٠ذح 

 ٓعزة اٌط٩ة اٌٛافذ٠ 

  دعٛح اٌؾشوبد ٚأفؾبة اٌّقبٌؼ

 ٌزمذ٠ُ رجشعبد

  ُأؾبء ٚؽذح ٌٍٕجبربد اٌطج١خ رجعخ ٌمغ

اٌعمبل١ش ٌزمذَ خذِبرٙب ٌٍّغزّع 

 اٌذٚائٟ

 ِقٕع ا٤د٠ٚخ اٌزبثع  ا٨ٔزٙبء ِٓ

ٌمغُ اٌق١ذ١ٔ٨بد ٚدساعخ ِزبثعخ 

 ا٤د٠ٚخ أزبطفٟ  ٔؾبهٗ

  رط٠ٛش ِشوض اٌخذِبد اٌق١ذ١ٌخ

 رٛععبد ٚأؾبء

  ' ا٤ٔزٙااابء ِااآ ِؾاااشٚ  اٌااا  عٍٝ ا٨عزّبد ا٤وبد٠ّٟ ٚاٌّئعغٟاٌؾقٛي 

CIQAP هجمب ٌٍخطخ اٌزٕف١ز٠خ 
 

ٔؾااش ِفٙااَٛ ع١بعااخ اٌغااٛدح ٌغ١ّااع اٌعااب١ٍِٓ 

ثبٌى١ٍاااااخ ؽاااااب٩ِئ أعنااااابء ١٘ئاااااخ اٌزاااااذس٠ظ 

ِٚعب١ُٔٚٙ ٚا١ٌٙئخ ا٦داس٠اخ ٚاٌف١ٕاخ ٚاٌطا٩ة 

 ٚأفؾبة اٌّقبٌؼ

 ثشاِظ رذس٠ج١خ ٤عنبء ١٘ئخ اعزّبد 

اٌزاااااذس٠ظ ِٚعاااااب١ُٔٚٙ ثعاااااذ عّاااااً 

 .ا٤صِخ ا٨عزج١بٔبد

  عمذ اٌّؾبماشاد ٚإٌاذٚاد ا٩ٌصِاخ

 ٌٍط٩ة

  

رٕف١اااااز اٌخطاااااخ اٌجؾض١اااااخ ٌٍى١ٍاااااخ ٚرٛع١ٙٙاااااب 

ٌٍّغااابّ٘خ فاااٝ ؽاااً ِؾااابوً اٌج١ئاااخ ٚفااإبعخ 

 اٌذٚاء

  

 اٌزٛعع فٝ ا٤ٔؾطخ ٚاٌخذِبد اٌط٩ث١خ

  ر١ّٕااااخ ٚرطاااا٠ٛش اٌخااااذِبد اٌّمذِااااخ

 ٌٍط٩ة

  اٌمااذساد ا٤ثذاع١ااخ رؾااغ١ع ٚرطاا٠ٛش

 ٌٍط٩ة

  

 
 

   
 :انتُظًٛٙ انٓٛكم .2

 

  ٟ20/7/2010رُ اعزّبد لشاس ث٩ئؾخ رؾى١ً ِغٍظ اداسح ٚؽذح مّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ف 

 

  ٚرزجاع ٚو١اً اٌى١ٍاخ ٌخذِاخ اٌّغزّاع ٚر١ّٕاخ اٌج١ئاخ   ٚاعزّبد٘اب ٚؽذاد عذ٠ذح ثبٌى١ٍاخ 3رُ اعزؾذاس وّب

:ٟ٘ٚ 

 اٌج١ئخٚؽذح خذِخ اٌّغزّع ٚر١ّٕخ  (1

 ٚؽذح اداسح ا٨صِبد ٚاٌىٛاسس (2

 ٚؽذح ِزبثعخ اٌخش٠غ١١ٓ (3
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  ٚوبْ ِٓ اُ٘ اعجبة أؾبء ٚؽذح خذِخ اٌّغزّع ٚر١ّٕاخ اٌج١ئاخ ٘اٟ ص٠ابدح اٌّؾابسوخ اٌّغزّع١اخ

 ٌى١ٍخ اٌق١ذٌخ

  ٚأؾاابإ ٚؽااذح اداسح ا٨صِاابد ٚاٌىااٛاسس ٘ااٛ مااشٚسح ٍِؾااخ ٌخٍااك ث١ئااخ رع١ّ١ٍااخ إِااخ ٌٍطاا٩ة

ٚرُ ِٓ خ٩ٌٙاب  ١خ ثى١ف١خ اٌزقشف فٟ ؽب٨د ا٨صِبد ٚاٌىٛاسس اٌّخزٍفخٍٚرع١ٍُ اٌعب١ٍِٓ ثبٌى

 رطج١ك ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِٓ اداسح اٌذفب  اٌّذٟٔ

 ٓزااذع١ُ اٌزٛافااً ثاا١ٓ اٌى١ٍااخ ٚأثٕبئٙااب ِاآ اٌخااش٠غ١ٓ عاآ ٌ  ٚرااُ أؾاابإ ٚؽااذح ِزبثعااخ اٌخااش٠غ١

 هش٠ك ثٕبء عغش ِٓ ا٨رقبي اٌّجبؽش ِٓ خ٩ي اٌٛؽذح ٚرٌه ِٓ أعً :

 .ًِّغبعذح هٍجخ ٚخش٠غٝ اٌى١ٍخ فٝ اٌؾقٛي عٍٝ فشفخ ع 

 .ٌٝٚرمذ٠ُ لبعذح ث١بٔبد ِزخققخ ٌؾبعبد عٛق اٌعًّ اٌّؾٍٝ ٚاٌذ 

  دساعااخ اٌٛمااع اٌااٛظ١فٝ ٌخش٠غااٝ اٌى١ٍااخ ٚأِاابوٓ عٍّٙااُ ِٚٛاءِااخ رخققاابرُٙ ٌغااٛق اٌعّااً ٚرطااٛس

 ظ١فخ ا٩ٌّئّخ ٌُٙ.ِٙبساد اٌجؾش عٓ اٌٛظ١فخ ثّب ٠غبُ٘ فٝ رغ٠ٛك خش٠غٝ اٌى١ٍخ ٚا٠غبد اٌٛ

  رمذ٠ُ اٌّعٍِٛبد ٌٍط٩ة ٌٚغٕخ اٌٍٛائؼ ثبٌى١ٍخ ثبٌزخققبد اٌّشغٛثخ ثغٛق اٌعًّ عٓ هش٠ك اٌزغز٠اخ

 اٌشاععخ رعض٠ضائ ٌٍّٛاءِخ ث١ٓ ِخشعبد اٌزعٍُ ِٚزطٍجبد عٛق اٌعًّ.

 .ٓثٕبء لٛاعذ ث١بٔبد خبفخ ثبٌخش٠غ١ 

 

 

 

 

 :ٔانذٕكًخ انقٛبدح .3
 

٘اٟ  2011-2010ِٓ اُ٘ اٌزغ١شاد اٌزاٟ ؽاذصذ فاٟ اٌم١ابداد ا٨وبد١ّ٠اخ داخاً و١ٍاخ اٌقا١ذٌخ ٌٍعابَ ا٨وابد٠ّٟ 

راٌٟٛ ا.د/ ٔابعؼ اٌّٙاذٞ ٚوبٌاخ اٌى١ٍاخ ٌخذِاخ اٌّغزّاع ٚر١ّٕاخ ٚوبٌخ اٌى١ٍخ ٌخذِخ اٌّغزّاع ٚر١ّٕاخ اٌج١ئاخ. ؽ١اش 

ش سئبعخ لغُ ا٨لشثبص٠ٓ ٚاٌغَّٛ خٍفب ا.د/ٔبعؼ ٚلذ رٌٛذ ا.د/عب١ِخ عبٌُ عى اٌج١ئخ خٍفب ا.د/ عقّذ ص٠ٓ اٌذ٠ٓ

 اٌّٙذٞ ثعذ رٌٟٛ ع١بدرٗ ِٕقت ٚوبٌخ اٌى١ٍخ.

٨ٚئؾزااخ ٕٚ٘اابن ِمزااشػ ٌزؾذ٠ااذ ِعااب١٠ش عذ٠ااذح 1972ٌغاإخ  49ٚلاذ رااُ رٌااه ٚفمااب ٌماابْٔٛ رٕظاا١ُ اٌغبِعاابد سلااُ  

ٚعاٛف ٠ازُ اٌعّاً  14/9/2010فاٟ  عبِعاخ هٕطاب ٚلاذ راُ اعزّابدح ثّغٍاظ اٌى١ٍاخ-٨خز١بس اٌمبدح ثى١ٍخ اٌق١ذٌخ

 فٟ الشة ٚلذ ِّىٓ. عٍٟ رفع١ٍٗ

 ٚرمَٛ ٚؽذح مّبْ اٌغٛدح ثزٛف١ش عذد ِٓ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٌٍمبدح ا٨وبد١١ّ٠ٓ ثّشوض اٌزط٠ٛش ثبٌغبِعخ.

 وّب اعذد ٌغٕخ اٌزذس٠ت خطخ ع٠ٕٛخ ٌزذس٠ت اٌمبدح ا٨وبد١١ّ٠ٓ ثبٌى١ٍخ ٌٚىٓ ٌُ ٠زُ رٕف١ز٘ب ثعذ.

 اٌم١بداد عٍٟ دٚساد ثّشوض ر١ّٕخ لذساد اعنب ١٘ئخ اٌزذس٠ظ عٍٟ عج١ً اٌّضبي:وّب ؽقٍذ ثعل ِٓ 

وّب عبسٞ اعزىّبي لبعذح ث١بٔبد ٌٍّئعغخ رزنّٓ ِخزٍف ا٨داساد ٚٔظُ اٌّعٍِٛبد ا٨داس٠اخ ٚاٌمب١ٔٛٔاخ عٍاٟ 

 MISٔظبَ اي 

 

 وّب عبسٞ اعزىّبي خطخ ٌز١ّٕخ اٌّٙبساد ا٨داس٠خ ٌٍم١بداد ا٨وبد١ّ٠خ

 

عااشٞ اعااذاد عااذد ِاآ ا٨عاازج١بٔبد ٌزم١اا١ُ وفاابءح اداسح اٌّئعغااخ ٚاٌم١اابداد ا٨وبد١ّ٠ااخ ٚعاابسٞ اعاازىّبٌٙب وّااب 

 ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرم٠ُٛ إٌزبئظ
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 :ٔاألخالقٛبد انًصذاقٛخ .4
 

رمَٛ و١ٍخ اٌق١ذٌخ عبِعاخ هٕطاب ثبٌعذ٠اذ ِآ اٌّغٙاٛداد اٌزاٟ رٙاذف اٌاٟ ٔؾاش صمبفاخ ؽّب٠اخ اٌّى١ٍاخ اٌفىش٠اخ فمبِاذ 

 ا٨رٟ:ثبفذاس 

 اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ د١ًٌ-1

 اعشاءاد ؽّب٠خ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ-2

 وّب رغعٟ اٌّئعغخ اٌٟ ٔؾش صمبفخ اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ِٓ خ٩ي: اٌّٛلع ا٨ٌىزشٟٚٔ ٚاٌّىزجخ

 FLDPرمذ٠ُ ا.د/اًِ ؽؾ١ؼ ِذ٠ش ِشوض   17/10/2010وّب عمذد اٌى١ٍخ ٔذٚح عٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٠َٛ 

 

وّب رغعٟ و١ٍخ اٌق١ذٌخ اٌٟ ثش اخ٩ل١بد اٌجؾش اٌعٍّٟ ث١ٓ اٌجبؽض١ٓ ثبٌى١ٍخ فمبِذ ثبفاذاس د١ٌاً اخ٩ل١ابد اٌجؾاش 

ٚسفعاخ عٍاٟ ِٛلاع اٌى١ٍاخ ٚاسعابٌٗ عآ هش٠اك ١ِٚضبق ٨خ٩ل١بد اٌجؾاش اٌعٍّاٟ ١ِٚضابق ٨خ٩ل١ابد إٌّٙاخ اٌعٍّٟ 

 خاٌجش٠ذ ا٨ٌىزشٟٚٔ اٌٟ وبفخ اعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍ

 

وّب رعًّ و١ٍخ اٌق١ذٌخ ثغٙذ ٌشفذ ا٠خ ِّبسعبد غ١ش عبدٌخ ث١ٓ اعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ ٚا٨داس١٠ٓ 

ٚاٌط٩ة ٚاٌعًّ عٍٟ رقؾ١ؾب. ِٚٓ اُ٘ ِب لبِذ ثٗ و١ٍخ اٌق١ذٌخ فٟ ٘زا ا٨هبس ٘ٛ عًّ دساعخ ٚاعازج١بٔبد عآ 

 ٔخ ٚاُ٘ ِبخشعذ ثٗ ا٨عزج١بٔبد ٘ٛ اٌزٛف١بد ا٨ر١خ:اٌشمب اٌٛظ١فٟ ٨عنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّعبٚ

 . ص٠بدح اٌّشرجبد 

 . ص٠بدح اٌخذِبد اٌٛظ١ف١خ اٌّخزٍفخ 

 . ٔؾش سٚػ اٌعًّ ث١ٓ فش٠ك أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ 

 . ا٨٘زّبَ ثبٌزمذ٠ش اٌّعٕٛٞ ٚاٌّبدٞ ٥ٌعنبء ا١ٌّّض٠ٓ ٚاٌّغزٙذ٠ٓ فٟ وبفخ اٌٛظبئف 

  اٌزذس٠ج١خ اٌّزخققخ .ص٠بدح اٌذٚساد 

 . ٍّٟرغ١ٙض اٌّعبًِ  ٌٍزؾغ١ع اٌجؾش اٌع 

 . رٛف١ش اٌّىبرت ٚا٤ِبوٓ ا٩ٌّئّخ ٤عنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ 

  رخف١ف ا٤عجبء ا٦داس٠خ ٚأعّبي اٌىٕزشٚي عٓ أعنبء ١٘ئخ اٌزاذس٠ظ ِٚؾابسوخ ا١ٌٙئاخ اٌّعبٚٔاخ فاٟ أعّابي

 . اٌىٕزشٚي

 

 

د اٌشمب اٌٛظ١فٟ اٌزٟ رُ ِٕبلؾزٙب ثّغٍظ اٌى١ٍاخ رماشس رض٠ٚاذ ؽغاشاد اعنابء ١٘ئاخ اٌزاذس٠ظ ٚثٕبءا عٍٟ اعزج١بٔب

 ثٛف٩د إٌذ ٚاٌؾبعت ا٨ٌٟ ٚهبثعخ ٚاعٙضح رى١١ف ٚعبسٞ رٕف١ز ثبلٟ اٌزٛف١بد.

 

 14/12/2010وّب رٛعذ ا١ٌخ ٌزٍمٟ اٌؾىبٚٞ ٚاٌّمزشؽبد ِعزّذح ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

 

 ثٕؾش ِعٍِٛبد عٕٙب ِٓ خ٩ي:وّب رمَٛ اٌّئعغخ 

 اٌّٛلع ا٨ٌىزشٟٚٔ )٠غشٞ رؾذ٠ضٗ ثقفخ دٚس٠خ( ( أ

 د١ًٌ اٌط٩ة )٠غشٞ رؾذ٠ضٗ ثقفخ دٚس٠خ( ( ة

 ِط٠ٛبد ( د

 وز١جبد ( س

 د١ًٌ اٌخش٠غ١ٓ )٠غشٞ رؾذ٠ضٗ ثقفخ دٚس٠خ( ( ط

 اع٩ٔبد ( ػ
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 :انجٓبص االداس٘ .5

 12/4/2011رٛعذ ٚص١مخ ِعب١٠ش رم١١ُ اداء اٌم١بداد ا٨داس٠خ ٚاٌعب١ٍِٓ ثزبس٠خ 

 

 وّب رُ ا٨ٔزٙبء ِٓ عًّ لبعذح ث١بٔبد ثبٌّئ٩٘د ٚ اٌخجشاد اٌّزبؽخ ِٓ اٌعب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ

 
٘اٟ راٌٟٛ  2011-2010ِٓ اُ٘ اٌزغ١شاد اٌزٟ ؽذصذ فٟ اٌم١بداد ا٨داس٠خ داخً و١ٍخ اٌق١ذٌخ ٌٍعبَ ا٨وابد٠ّٟ ٚ 

 ا/فزؾٟ عغ١جخ ِٕقت سئ١ظ اداسح سعب٠خ اٌط٩ة خٍفب ي ا/فبهّخ.

ٚرٌٟٛ ا/عٛاهف ِٙشاْ ِٕقت سئ١ظ اداسح اٌجشٔبِظ اٌغذ٠ذ )اٌق١ذٌخ ا٨و١ٍٕى١خ ثٕظابَ اٌغابعبد اٌّعزّاذح( خٍفاب 

 ي ا/عبد.

 5 سلُ ٌٍمبْٔٛ ٨ٚئؾزخ اٌزٕف١ز٠خ ٚهجمب1972ٌغٕخ  49ٚلذ رُ اخز١بس ٘زح اٌم١بداد ٚفمب ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِعبد سلُ 

ٕبن ِمزشػ ثنٛاثو ِٚعب١٠ش عذ٠ذح ٨خز١بس ٚرع١١ٓ اٌم١بداد ا٨داس٠خ اٌم١بد٠خ ٚ٘ اٌٛظبئف ؽغً ثؾؤْ 1991 ٌغٕخ

 ثبٌى١ٍخ ٚلذ رُ اعزّبدح ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚعبسٞ اٌعًّ عٍٟ رٕف١زح فٟ اعش  ٚلذ ِّىٓ.

 اداسح سعب٠خ اٌط٩ة ثعذ رغ١١ش اٌم١بدح وبٔذ وب٨رٟ: ٕبد فٟ ظشٚف ع١ًِّٚٓ اُ٘ اٌزؾغ

 ص٠بدح اٌمٛافً اٌطج١خ-1

 اٌّغزّش ِع اٌط٩ةاٌزٛافً -2

 عًّ فٕذٚق ٌؾىبٚٞ اٌط٩ة-3

ٚٚؽاذح خذِاخ  ثبٌزعبْٚ ث١ٓ اداسح سعب٠خ اٌطا٩ة 23/12/2010البِخ ا١ٌَٛ اٌج١ئٟ ا٨ٚي ٌى١ٍخ اٌق١ذٌخ فٟ ٠َٛ -4

 اٌّغزّع ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

 

ِٓ وفابءرُٙ وّاب أاٗ  وّب رغعٟ اٌى١ٍخ اٌزٟ رٛف١ش دٚساد رذس٠ج١خ ثّشوض اٌزط٠ٛش ثبٌغبِعخ ٌٍم١بداد ا٨داس٠خ ٌٍشفع

 ٠ٛعذ خطخ ع٠ٕٛخ ٌزذس٠ت اٌمبدح ا٨داس٠ْٛ ثبٌى١ٍخ اعذرٙب ٌغٕخ اٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ٌُٚ ٠زُ رٕف١ز٘ب ثعذ.

 

ٚرعًّ و١ٍخ اٌق١ذٌخ عٍٟ رؾغ١ٓ ِغزٛٞ اٌشمب اٌٛظ١فٟ ٌٍعب١ٍِٓ ثٙب ِٚٓ اُ٘ ِب لبِذ ثٗ و١ٍخ اٌق١ذٌخ فٟ ٘زا  

 مب اٌٛظ١فٟ ٚاُ٘ ِبخشعذ ثٗ ا٨عزج١بٔبد ٘ٛ اٌزٛف١بد ا٨ر١خ:ا٨هبس ٘ٛ عًّ دساعخ ٚاعزج١بٔبد عٓ اٌش

 . ص٠بدح اٌّشرجبد 

 . ص٠بدح اٌخذِبد اٌٛظ١ف١خ اٌّخزٍفخ 

 . ا٨٘زّبَ ثبٌزمذ٠ش اٌّعٕٛٞ ٚاٌّبدٞ ٥ٌعنبء ا١ٌّّض٠ٓ ٚاٌّغزٙذ٠ٓ فٟ وبفخ اٌٛظبئف 

 . ص٠بدح اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌّزخققخ 

اٌزااٟ رااُ ِٕبلؾاازٙب ثّغٍااظ اٌى١ٍااخ رمااشس رض٠ٚااذ غااشف ا٨داساد اٌّخزٍفااخ  اٌااٛظ١فٟٚثٕاابءا عٍااٟ اعاازج١بٔبد اٌشمااب 

 ثٛف٩د إٌذ ٚاٌؾبعت ا٨ٌٟ ٚهبثعخ ِٚشاٚػ ٚعبسٞ رٕف١ز ثبلٟ اٌزٛف١بد.
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 انًٕاسد انًبنٛخ ٔانًبدٚخ: .6

 رٛعذ رمبس٠ش ِٛاصٔخ عٓ ا٨عٛاَ اٌّب١ٌخ اٌغبثمخ ٟٚ٘:

 2009-2008( رمبس٠ش ِٛاصٔخ ٌٍعبَ ا

 2010- 2009ة( رمبس٠ش ِٛاصٔخ ٌٍعبَ 

رُ ا٨ٔزٙبء ِٓ ف١بٔخ  ثعل اٌّعبًِ ثبٌى١ٍخ ٚعبسٞ فا١بٔخ ِعبِاً اخاشٞ ثّاب ٠اٛفش اٌغاٛ إٌّبعات ٌٍذساعاخ وّب 

 ٚا٨ثؾبس ٚثّب ٠ؾمك سإ٠خ ٚسعبٌخ ٚا٨٘ذاف ا٨عزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ.

 ٚا٠نب رغٍّذ اٌى١ٍخ ِجٕٟ اٌخذِبد اٌق١ذ١ٌخ اٌغذ٠ذ ٚعبسٞ ٔمً ِشوض ا٨ربؽخ اٌؾ٠ٛ١خ ا١ٌٗ. 

وّب رُ رغذ٠ذ اٌّقٕع اٌزع١ٍّٟ ٚاعز٩ِٗ ثّب ٠ٛفش ث١ئخ رع١ّ١ٍاخ ِٕبعاجخ ٌٍطا٩ة ٚ ٠ؾماك سإ٠اخ ٚسعابٌخ ٚا٨٘اذاف 

 ا٨عزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ.

ٔظشا ٌض٠بدح عذد اٌط٩ة ثبٌى١ٍخ ثّاب ٠فاٛق اِىب١ٔاخ اٌى١ٍاخ ٚلبِاذ ٚرعبٟٔ اٌى١ٍخ ِٓ عغض فٟ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚرٌه 

 اٌى١ٍخ ثبرجب  اٌغ١بعبد ا٨ر١خ ٌٍزغٍت عٍٟ معف اٌّٛاسد:

  راد اٌطبثع اٌخبؿ ِٓ خ٩ي اٌزٛعع فٟ أٔؾطزٙب ٚاٌزش٠ٚظ ٌٙب حاٌٛؽذ دخًص٠بدح 

 اٌعًّ عٍٝ أؾبء اٌّض٠ذ ِٓ اٌٛؽذاد راد اٌطبثع اٌخبؿ 

 ٔبِظ عذ٠ذ ٚ٘ٛ ثشٔبِظ اٌق١ذٌخ ا٦و١ٕ١ٍى١خثذء اٌذساعخ فٟ ثش 

 .دساعخ رطج١ك ٨ئؾخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثٕظبَ اٌغبعبد اٌّعزّذح 

 .ص٠بدح اٌّغبّ٘خ اٌّغزّع١خ ِٓ خ٩ي اٌزعش٠ف ثذٚس اٌى١ٍخ 

  خ٩ي اٌزغ٠ٛك ٌجشاِظ اٌى١ٍخ ٌّشؽٍزٟ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعبد اٌع١ٍاب فاٟ  اٌٛافذ٠ٓ ةعذد اٌط٩ص٠بدح ِٓ

 ٌعشث١خ ٚا٢ع٠ٛ١خ.اٌذٚي ا

 

 ٚلذ رُ رٕف١ز ثعل ٘زح اٌغ١بعبد ٚعبسٞ رٕف١ز اٌغ١بعبد ا٨خشٞ.

 

 وّب رٛعذ ٚص١مخ رؾزٛٞ عٍٟ ا٨ِبوٓ ٚاٌزغ٩١ٙد اٌّزبؽخ ٌّّبسعخ ا٨ٔؾطخ اٌط٩ث١خ 

  ًِوّب رُ ا٨ٔزٙبء ِٓ ؽقش ِعظُ ا٨عٙضح ثبٌّعب 

  اٌّعٍِٛبدٚرُ ا٠نب ؽقش ٌٛعبئً ا٨رقبي اٌؾذ٠ضخ ٚرىٌٕٛٛع١ب 

 ٚرُ هجبعخ عذد ِٓ اٌىز١جبد ٌٍٛؽذاد راد اٌطبثع اٌخبؿ ٌٍزعش٠ف ثٙب ٚثبٔؾطزٙب اٌّخزٍفخ 
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 انًشبسكخ انًجتًعٛخ ٔتًُٛخ انجٛئخ:  .7
 رمَٛ اٌى١ٍخ ثبٌعذ٠ذ ِٓ ا٨ٔؾطخ فٟ ِغبي ر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚخذِخ اٌّغزّع ِضبي:

 ِع و١ٍزٟ اٌطت ٚهت ا٨عٕبْ ثبٌغبِعخ رٕظ١ُ اٌمٛافً اٌطج١خ ِشر١ٓ فٟ اٌعبَ ثبٌّؾبسوخ-1

 اٌّغبّ٘خ فٟ لٛافً اٌزجش  ثبٌذَ ثب٨ؽزشان ِع ٚصاسح اٌقؾخ-2

 اٌّغبّ٘خ فٟ ؽ٩ّد اٌزٛع١خ ِضً ؽٍّخ اٌزٛع١خ مذ ف١شٚط ا٨ٌزٙبة اٌىجذ ة ٚ ط-3

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌزٕغ١ك ا٨ٌىزشٟٚٔ ٌٍغبِعخ ٌٍط٩ة اٌؾبف١ٍٓ عٍٟ اٌضب٠ٛٔخ اٌعبِخ اٌّقش٠خ.-4

رمااابس٠ش ِزٕٛعاااخ ِااابث١ٓ دساعااابد رىااابفئ ؽ١اااٛٞ ٚدساعااابد عااا١ّخ  ٠ماااذَ ِشواااض اٌخاااذِبد اٌقااا١ذ١ٌخ ثبٌى١ٍاااخ-5

-اٌعجاٛس-ع١اذ٠ىٛ-١ِجابوٛ-فابسوٛ-ٚفبسِبوٌٛٛع١خ ٚدساعبد او١ٍٕى١اخ ٌٍعذ٠اذ ِآ ِآ اٌؾاشوبد اٌّقاش٠خ )عا١ذ٠ىٛ

 )فبسِبو١شفٍغط١ٓ( عٍٛثبي ٔبثٟ( ٚاٌعب١ٌّخ-ا٠فب فبسِب-اٌؾىّخ فبسِب-و١ّ١فبسَ-فبسِبو١ش-عجؤ-ع١غّب

وّااب رااُ أؾاابء ٚؽااذح خذِااخ اٌّغزّااع ٚر١ّٕااخ اٌج١ئااخ وٛؽااذح راد هاابثع خاابؿ ثمااشاس ِاآ ِغٍااظ اٌى١ٍااخ ثزاابس٠خ  -6

 ثشئبعخ أ.د/صٕبء اٌّقشٞ 12/10/2010

 

 البِخ ٔذٚاد اٌزٛع١خ اٌج١ئ١خ ٚا٨سؽبد٠خ ِضً:-7

  َٛثبٌزعبْٚ ثا١ٓ اداسح سعب٠اخ اٌطا٩ة ٚٚؽاذح  23/12/2010البِخ ا١ٌَٛ اٌج١ئٟ ا٨ٚي ٌى١ٍخ اٌق١ذٌخ فٟ ٠

 خذِخ اٌّغزّع ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

 اٌّغبّ٘خ فٟ ع١ٍّخ اٌزؾغ١ش ٚإٌظبفخ ثبٌّغّع اٌطجٟ ٚؽٛي اٌى١ٍبد 

 اٌّغبّ٘خ فٟ عًّ ا٩ٌفزبد اٌخبفخ ثبٌزٛع١خ ثبخطبس اٌزذخ١ٓ داخً اسٚلخ ٚهشلبد اٌى١ٍخ 

 ا٨عذاد ٌٛمع عغً ث١ئٟ ٌٍى١ٍخ 

 

ٚلاذ أعافش ا٨عزّاب   27/10/2010ثزٕظ١ُ ٌمبء ِع اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ خذِبد و١ٍخ اٌق١ذٌخ ٠اَٛ وّب لبِذ اٌى١ٍخ 

 عٍٝ اٌزٛف١بد ا٢ر١خ :

 ف١ذٌٟ ثبٌزؤ١ِٓ اٌقؾٝ : ِطٍٛة ٌٍق١ذٌٝ رذس٠ت اداسٜ ٚف١ذٌٝ ِطٍٛة ِغزّش ثعذ اٌزخشط 

  ٝ٠ٕمقاٗ اٌىض١اش اٌزؤ١ِٓ اٌقؾٝ. ِؾىٍخ عاذَ ؽناٛس اٌّؾبماشاد ٌٍطا٩ة ٚاٌخاش٠ظ  –د. ا٠ّبْ اٌذعٛل

 ِٓ اٌخجشاد.

  ِعٙذ ا٤ٚساَ. –َ/ ا٠ّبْ ع١ّش 

 ٠Communication skillsؾزبط   -اٌق١ذٌٟ ا٤و١ٍٕى١ٝ .1

 و١ف١خ اٌزعبًِ ِع اٌّش٠ل. .2

 اٌزعبًِ ِع ا٤هجبء. .3

 ٠ٕمقٗ اٌزذس٠ت. –ف١ذٌخ او١ٕ١ٍىٝ  .4

 رؾ٠ًٛ ف١ذٌخ اٌّغزؾف١بد اٌٝ ِبدح اعجبس٠خ. .5

  ٌٝا٤رٝ :أ.د/ عجذ اٌمبدس : ِطٍٛة ِٓ اٌق١ذ 

 –رغ٠ٛك ا٤د٠ٚخ  –اعز١شاد ٚرٛس٠ذ أفٕبف أد٠ٚخ ٨ رٛعذ فىشٖ عٓ ٘زا ٚألزشاػ أْ رىْٛ ِبدح أخز١بس٠خ  .1

 رغغ١ً ا٤د٠ٚخ فٝ اٌذٚي اٌّخزٍفخ ٚاٌزعبًِ عٍٝ اٌّغزٜٛ اٌذٌٚٝ.

 ِعشفخ ِعٍِٛبد عٓ اٌطت اٌج١طشٜ رٌه ٤ْ ا٤د٠ٚخ اٌطج١ٗ اٌج١طش٠خ وض١شٖ .2

 عٍُ إٌفظ ٚا٤٘زّبَ ثٗ. .3

 Herbal medicinesا٨٘زّبَ ة  .4

 رؾن١ش ِغزؾنشاد ٌغٙبد ِع١ٕخ. –رشو١ت ا٤د٠ٚخ  .5
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 : ُأ.د/ اٌغ١ذ غ١ٕ 

 ا٨٘زّبَ ثب٤خ٩ل١بد. .1

 ٚرذس٠ظ وً ِب ٘ٛ اداسٜ. 127/1957ص٠بدح اٌزع١ٍُ اٌمبٔٛٔٝ ٌّٕٙخ اٌق١ذٌخ  .2

 .رغ١ش فٝ ِٕب٘ظ اٌزع١ٍُ اٌق١ذٌٝ ٌزٕبعت ِع اٌّغزّع .3

 .اٌعّاً  –عًّ ا١ٌٛث١اً اٌفناٝ ٌخش٠غاٝ اٌى١ٍاخ  –د/ ِخزبس ِجشٚن : عًّ ساثطخ خش٠غٝ و١ٍخ اٌق١ذٌخ أ

 عٍٝ ِؾبوً اٌق١بدٌخ.

 : أ.د/ ِقطفٝ ع٩َ : ٔم١ت ف١بدٌخ إٌّٛف١خ 

 % ٠عٍّْٛ فٝ ف١ذ١ٌبد خبفخ ٚ اٌجبلٝ فٝ ِغب٨د أخشٜ.60 – 50غبٌج١خ اٌق١بدٌخ  .1

 اٌعظّٝ ٨ؽزغبة اٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ ٌّّبسعخ إٌّٙخ.رشو١ض اٌزع١ٍُ اٌق١ذٌٝ عٍٝ اٌؾش٠عخ  .2

 اٌزشو١ض عٍٝ ِبدح اٌق١ذ١ٔ٨بد. .3

 ٚرى١ٍف دساعخ اداسح ا٤عّبي. .4

 .أ.د/ عجذ اٌمبدس : ِطٍٛة ٔظشٖ اؽًّ ٌزط٠ٛش ِض٩ئ اعزخذاَ ا٤عؾبة 

 اٌؾقٛي عٍٝ ِٕزظ ف١ذٌٝ ٌٍزقذ٠ش. .1

 اِىب١ٔخ عًّ اٌغٕخ إٌٙبئ١خ ٌٍذساعخ رخقق١خ. .2

  غ١ُٕ : الزشاػ أْ رىْٛ اٌغٕخ إٌٙبئ١خ ع١ٍّخ فمو.أ.د/ اٌغ١ذ 

 .أ.د/ ٍٔٙخ اٌعؾّبٜٚ : رفع١ً اٌزذس٠ت اٌق١فٝ ٚالزشاػ عًّ دٚساد ٌٙزا اٌغشك 

 .ٝأ.د/ ِقطفٝ ع٩َ : رم١١ُ اٌزذس٠ت اٌق١ف 

  : أؽذ اٌط٩ة 

 أعبدح رشر١ت رذس٠ظ ثعل اٌّٛاد. .1

 رؾغ١ٓ ِعبٍِخ اٌّع١ذ٠ٓ ٌٍط٩ة. .2

 ا٨خز١بس٠خ. ا٤٘زّبَ ثزذس٠ظ اٌّٛاد .3

 : أؽذ اٌط٩ة 

مبٌخ اٌعبئذ اٌّبدٜ ٌٍقا١ذٌخ ِّاب ٠غعاً اٌقا١بدٌخ ٠ؾغّاْٛ عآ اٌعّاً فاٝ اٌقا١ذ١ٌبد ٚص٠ابدح اٌّاٛاسد    .1

 اٌزغبس٠خ ثبٌغبِعخ.

 .أؽذ اٌط٩ة : رخققبد فٝ اٌغٕخ اٌشاثعخ ٚثعذ اٌغٕخ اٌشاثعخ 

 .أ.د/ ا٠ّبْ عقّذ : فمً اٌزذس٠ت اٌق١فٝ ٦فبدح اٌط٩ة 

  ٝع٩َ : رذس٠ت فٝ أوضش ِٓ ِىبْ فٝ ِعبد٨د ِخزٍفخ.أ.د/ ِقطف 

 .ٝأ.د/ عجذ اٌمبدس : رٛص٠ع لذسح اٌزذس٠ت اٌق١ف 

 .أؽذ اٌطبٌجبد : ٨ ٠ٛعذ رذس٠ت فٝ ِغزؾف١بد اٌغبِعخ 

  : أ.د/ ِخزبس ِجشٚن 

 ا٨٘زّبَ ثبٌزذس٠ت اٌق١فٝ ٌّغبي ِزبػ ٤وزغبة اٌّٙبساد. .1

 ؽ١ش ٠زُ فٝ اٌّغزؾفٝ ؽزٝ ٠ىْٛ فعبٌخ.أ١ّ٘خ رذس٠ظ ِمشساد اٌق١ذٌخ ا٦و١ٕ١ٍى١خ  .2

 ا٨٘زّبَ ثّٛاد ِضً اٌّؾبعجخ ٚاداسح أعّبي ٚٔمً عٍُ إٌفظ اٌٝ اٌغٕخ اٌشاثعخ. .3

 ٌغٕخ لطب  اٌعٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ : .4

أ١ّ٘خ اٌق١ذٌخ ا٦و١ٕ١ٍى١اخ. ٕ٘ابن أهجابء ٠طٍجاْٛ رخقاـ اٌقا١ذٌخ ا٤و١ٕ١ٍى١اخ ٨ح ٕ٘ابن ؽبعاخ ٌٍقا١ذٌخ  .5

 ا٨و١ٕ١ٍىٝ.

 أعٛح ثجعل اٌج٩د ا٤ٚسٚث١خ ٚرفع١ً ف١ذٌخ اٌّغزؾف١بد. OTCا٨٘زّبَ  .6
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 ألزشاػ عًّ ٘زا ا٨عزّب  ثؾىً دٚسٜ. .7

ألزشاػ امبفخ ِبدح رغ٠ٛك فاٝ ِابدح اداسح ا٤عّابي ٚأ٠ناب عآ هش٠اك ا٨٘زّابَ ثبٌطات اٌؾاشعٝ ٚاٌطات  .8

 اٌج١طشٜ.

 ٚلذ رُ ِٕبلؾخ ٘زح اٌزٛف١بد ثّغٍظ اٌى١ٍخ ٚاٌعًّ عٍٟ رؾم١مٙب.

 2012-2010ثشٔبِظ رٕف١زٞ ث١ٓ ِقش ِٕٚغ١ٌٛب ٩ٌعٛاَ وّب ٠ٛعذ -8

 ٠ٚٛعذ رجبدي ه٩ة ث١ٓ ا١ٌّٓ ٚعٛس٠ب ١ٌٚج١ب ٌٚجٕبْ ٚاٌغٛداْ-9

 وّب ٠ؾبسن أ.د/ِخزبس ِجشٚن ع١ّذ اٌى١ٍخ فٟ ِؾىّخ اٌعذي اٌذ١ٌٚخ-10

 

 

 

 انتقٕٚى انًؤسسٙ ٔاداسح انجٕدح: .8

  ثزبس٠خ ٚاٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ٚاعزّبد٘ب ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخاٌى١ٍخ ثبٔؾبء ٌغٕخ ٌٍّزبثعخ اٌذاخ١ٍخ لبِذ 

  لبِذ اٌٍغٕخ ثعًّ ص٠ابساد ٌّخزٍاف ا٨لغابَ ا٨داس٠اخ ٚا٨وبد١ّ٠اخ ثبٌى١ٍاخ ٌٍزبواذ ِآ رٛافمٙاب ِاع اٌّعاب١٠ش

 اٌم١ِٛخ ٩ٌعزّبد

 اعذد اٌٍغٕخ رمبس٠ش  ٌٍض٠بسح ٚسفعزٙب اٌٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٌّٕبلؾزٙب 

  ٚا٨لغبَ ثٙزح اٌزمبس٠ش ٌزىٍّخ إٌبلـ ثٙبرُ اخطبس ع١ّع ا٨داساد 

 وّب رمَٛ اٌٍغٕخ ثزؾف١ض ا٨داساد ٚا٨لغبَ اٌّغزٛفبح ٌٍّعب١٠ش ثبعطبئٙب ؽٙبداد رمذ٠ش 

  ثشئبعاخ ا.د/هابسق  5/5/2011ٚلبِذ اٌى١ٍخ ثبعزمجبي ص٠بسح داخ١ٍخ ِٓ ِشواض اٌزطا٠ٛش ثبٌغبِعاخ ثزابس٠خ

رُ اخز ِمزشؽبد اٌزؾغ١ٓ ثع١ٓ ا٨عزجبس فٟ اٌخطخ اٌزؾغا١ٕ١خ )ِشفك رمش٠ش اٌض٠بسح( ٚلذ فب٠ذ ِذ٠ش ِشوض 

 2012-2011اٌّٛمٛعخ ٌغٕخ 

  ًوّب رُ ص٠بسح اٌى١ٍخ ِآ لجاً فش٠اك اٌاذعُ اٌفٕاٟ ٚاٌّزبثعاخ اٌّغازّشح ٌّؾاشٚ  اٌزطا٠ٛش اٌّغازّش ٚاٌزب١٘ا

 ٚرؾىً فش٠ك اٌض٠بسح ِٓ و٩ ِٓ: 3/11/2010ثزبس٠خ  CIQAP ٩ٌعزّبد 

 ا.د/ اؽّذ اٌغ١ضاٚٞ

 ا.د/عجذاٌغٛاد فّٟٙ

 ا.د/ا٠فبْ اثشا١ُ٘ ععذ

 ا.د/ع١ٍبء وبًِ

 ٚوبٔذ ٔز١غخ اٌض٠بسح ِشمٟ

  ًوّب رُ ص٠بسح اٌى١ٍخ ِآ لجاً فش٠اك اٌاذعُ اٌفٕاٟ ٚاٌّزبثعاخ اٌّغازّشح ٌّؾاشٚ  اٌزطا٠ٛش اٌّغازّش ٚاٌزب١٘ا

 ٚرؾىً فش٠ك اٌض٠بسح ِٓ و٩ ِٓ: 25/5/2011ثزبس٠خ  CIQAP ٩ٌعزّبد 

 فّٟٙا.د/عجذاٌغٛاد 

 ا.د/ع١ٍبء وبًِ

 د/اثشا١ُ٘ عجذاٌّغ١ذ

 ٚوبٔذ ٔز١غخ اٌض٠بسح ِشمٟ )ِشفك رمش٠ش اٌض٠بسح(

 

 ( أ.د. فبٌؼ ؽغٓ اٌؾشلبٚٞرُ رع١١ٓ ِشاعع خبسعٟ ٌٍى١ٍخ)  ٟ٠ؾمك اٌّعاب١٠ش ٚوبٔذ ٔز١غزٗ أٗ ِغزٛف ٚ

 اٌم١ِٛٗ ا٨وبد١ّ٠ٗ اٌّشعع١ٗ ثعذ عًّ ثعل اٌزعذ٩٠د.
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 انتعهًّٛٛانفبعهّٛ   :حبَٛب

 
 :انطالة ٔانخشٚجٌٕ .1

 سٛبسبد انقجٕل 

ٚاٌمٛا١ٔٓ  1972( ٌغٕخ 49هجمبئ ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِعبد سلُ سلُ )٠٨ٛعذ اٞ رغ١ش فٟ ع١بعبد لجٛي اٌط٩ة 

٠زُ لجٛي اٌط٩ة ٚفمبئ ٌّغّٛ  دسعبد ؽٙبدح اٌضب٠ٛٔخ اٌعبِخ أٚ ِب ٠عبدٌٙب عٓ هش٠ك ِىزت ؽ١ش اٌّعذٌخ ٌٗ 

ا٨ اْ ٕ٘بن ثعل ا٩ٌّؽظبد اٌزٟ لذ رئخذ فٟ رغ١ش ٘زٖ اٌغ١بعبد  ثٛصاسح اٌزع١ٍُ اٌعبٌٝ.اٌزٕغ١ك اٌّشوضٜ 

 ؽ١ش ٚعذ اْ:

 رؾذد أعذاد اٌّمج١ٌٛٓ ٚفمبئ ٣ٌرٟ :

 ا٦ِىب١ٔبد اٌّبد٠خ ٚاٌّئعغ١خ ٌٍى١ٍخ -

 ؽبعبد عٛق اٌعًّ -

 ٌٍى١ٍخ ٚاٌّئعغ١خ اٌّبد٠خ ا٦ِىب١ٔبد -

% ٚع١ٍٗ ٠ٕجغٟ رم١ًٍ ٘زٖ اٌىضبفخ عٓ هش٠ك 63ِغزٜٛ سمبء ا٤هشاف اٌّغزّع١خ عٓ اٌىضبفخ اٌعذد٠خ ثبٌى١ٍخ مع١ف ثٕغجخ 

اٌخبفخ ثبٌى١ٍخ ٚثٕبءئ ع١ٍٙب ٠زُ رؾذ٠ذ ا٤عذاد إٌّبعجخ ٌٍّمج١ٌٛٓ ثبٌى١ٍخ وً عبَ ٠ٚزُ اخطبس Norms Check-list اٌشعٛ  اٌٝ 

اعّبٌٟ اٌّمج١ٌٛٓ ثعذ اٌزؾ٩٠ٛد ٚاٌّمج١ٌٛٓ ِٓ اٌضب٠ٛٔخ اٌّعبدٌخ ٨ ٠زغبٚص ا٤عذاد اٌّؾذدح ِغجمبئ ِىزت اٌزٕغ١ك ثٙب ثؾ١ش ٠ىْٛ 

 ِٓ لجً اٌى١ٍخ.

 انعًم سٕق دبجبد -

اٌّغزّع١خ ٨ ٠ٛافمْٛ عٍٝ أْ اٌغ١بعبد اٌؾب١ٌخ ٌٍمجٛي  ف% ِٓ ؽغُ اٌع١ٕخ فٟ اعزج١بْ سمبء ا٤هشا64.7ٚعذ أْ ؽٛاٌٟ 

اٌزٕغ١ك ِع إٌمبثخ اٌعبِخ ٌٍق١بدٌخ ٚإٌمبثبد اٌفشع١خ ٌٍّؾبفظبد اٌزٟ  ع١ٍٗ ٠ٕجغٟٚ عٛق اٌعًّ اٌق١ذٌٟ ثبٌى١ٍخ ر٩ئُ ؽبعبد 

رؾىً اٌغبٌج١خ اٌعظّٝ ٌط٩ة اٌى١ٍخ )اٌغشث١خ ٚإٌّٛف١خ ٚاٌم١ٍٛث١خ ٚ وفش اٌؾ١خ( ٚرٌه ٌزؾذ٠ذ أعذاد اٌّمج١ٌٛٓ ثٕبءئ عٍٝ ؽبعبد 

  ز ثآسائُٙ فٟ ا٨عزجبس عٕذ ارخبر اٌمشاساد اٌّزعٍمخ ثؤعذاد اٌّمج١ٌٛٓ.عٛق اٌعًّ فٟ ٘زٖ اٌّؾبفظبد ٠ٚزُ ا٤خ

اٌّمزشؽبد عٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٨عزّبد٘ب صُ عشمٙب عٍٝ ِغٍظ اٌغبِعخ ٌٍجذ ف١ٙب ٚوزٌه اٌجذء فٟ  ثعل٘زا ٚلذ رمشس عشك 

 (2010/2011ثٕٙب٠خ اٌعبَ اٌغبِعٟ اٌؾبٌٟ )ِع ٚؽذح مّبْ اٌغٛدح ِٓ لجً اداسح اٌى١ٍخ ثبٌّؾبسوخ  رٕف١ز اٌجشاِظ اٌزٛع١ٙ١خ

 ّٛانتذٕٚم يٍ ٔانٙ انكهّٛ عذد انطالة انقجٕنٍٛ ثبنكه ٔ 

 ج١ٌٛٓ خ٩ي اٌض٩س عٕٛاد اٌغبثمٗ:مزبٌٟ اعذد اٌط٩ة ا٠ٌّٛمؼ اٌغذٚي اٌ

   النسبة المئوٌة إلى إجمالى المقٌدٌن)%( العدد الفئة
 (2008/2009انعبو انذساسٙ )

ْ
ٌٛ
جٛ
ّم
اٌ

 

 70,73 894 ِشؽؾْٛ

 9,26 117 %10رؾ٠ًٛ 

 7,91 100 اٌزّبعبد ٚسل١خ
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 6,25 79 صب٠ٛٔخ ِعبدٌخ

 1,42 18 ٔمً ل١ذ اٌٝ اٌى١ٍخ

 95,57 1208 اعّبٌٟ اٌّمج١ٌٛٓ  

 2,93 37 رؾ٠ًٛ ِٓ اٌى١ٍخ

 4,43 56 ثبلٟ ٧ٌعبدح

 100,0 1264 اعّبٌٟ اٌّم١ذ٠ٓ 

 (2009/2010انعبو انذساسٙ )

ْ
ٌٛ
جٛ
ّم
اٌ

 

 60,09 694 ِشؽؾْٛ

 12,99 150 %10رؾ٠ًٛ 

 17,92 207 اٌزّبعبد ٚسل١خ

 5,19 60 صب٠ٛٔخ ِعبدٌخ

 0,52 6 ٔمً ل١ذ اٌٝ اٌى١ٍخ

 96,71 1117 اعّبٌٟ اٌّمج١ٌٛٓ  

 1,30 15 رؾ٠ًٛ ِٓ اٌى١ٍخ

 4,59 53 ثبلٟ ٧ٌعبدح

 100,0 1155 اعّبٌٟ اٌّم١ذ٠ٓ 

 (2010/2011انعبو انذساسٙ )

ْ
ٌٛ
جٛ
ّم
اٌ

 
 41,49 78 ِشؽؾْٛ

 0,00 0 %10رؾ٠ًٛ 

 0,00 0 اٌزّبعبد ٚسل١خ

 16,49 31 صب٠ٛٔخ ِعبدٌخ

 2,66 5 ٔمً ل١ذ اٌٝ اٌى١ٍخ

 60,64 114 اعّبٌٟ اٌّمج١ٌٛٓ  

 0,00 0 رؾ٠ًٛ ِٓ اٌى١ٍخ

 39,36 74 ثبلٟ ٧ٌعبدح
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 100,0 188 اعّبٌٟ اٌّم١ذ٠ٓ 

   

 ٚ رٌه ٌمٍخ اعذاد ه٩ة اٌضب٠ٛٔٗ اٌعبِٗ. 2010/2011اٌّمج١ٌٛٓ فٟ اٌعبَ اٌغبِعٟ ٩ٔؽع لٍخ عذد اٌط٩ة  -

 ٚ٘زا ٘ٛ ا٨فنً.

 انذعى انطالثٗ : -

تم اعتماد خطة الدعم الطالبى بناءاً على طلب من وحدة ضمان الجودة والتؤهٌل لالعتماد فى مجلس الكلٌة 

 .23/21/3121بتارٌخ 

 سٛبسخ نجزة انطالة انٕافذٍٚ : -

اعتماد مقترح لوضع سٌاسة لجذب الطالب الوافدٌن لمرحلتى البكالورٌوس والدراسات العلٌا فى مجلس تم 

 .27/2/3122الكلٌة  بتارٌخ 

 نسبة الطالب الوافدٌن بالكلٌة :

)عراقٌة وفلسطٌن( علما بؤن لم  3121/:311وافدٌن إلى كلٌة الصٌدلة طالب العام الجامعى  نتم قبول طالبٌ

 تٌسٌروتقوم إدارة الكلٌة على  3121/:311طلبة  وافدٌن بالكلٌة خالل األعوام السابقة للعام ٌتم قبول أى 

 إجراءات قبول الطالب الوافدٌن ومراعاة ظروف الطلبة وإقامتهم وسفرهم.

( ٔظشا ٌٍظشٚف اٌزٟ 2010/2011ِٓ دٌٚخ ٌج١جب فٟ ٘زا اٌعبَ ) ة(٩ه 10) رُ لجٛي رؾ٠ًٛ عذد ِٓ اٌط٩ة

 ِشد ثبٌج٩د.

االشتراك بتنفٌذ برامج وأنشطة لرعاٌة الطالب الوافدٌن : ٌحق للطالب الوافدٌن نظٌر رسوم بحٌث ٌقومون 

الطالب فى العدٌد من األنشطة )ثقافٌة وفنٌة ورٌاضٌة ورحالت( وكذلك تعمل الكلٌة على اشتراك هإالء 

على النشاطات التى ٌمارسها الطالب الجدد وتمارس داخل وخارج الكلٌة تحت إشراف اللجان المتخصصة 

 المختلفة.

 انذعى انًبدٖ :  -

وقد ناقش  28/4/3121فى  3121/:311تم عقد االجتماع الثانى لصندوق التكافل االجتماعى للعام الجامعى 

 المجلس الموضوعات اآلتٌة :

الصندوق للطالب المتقدمٌن فى الدفعة األولى.الموافق على صرف إعانة مالٌة للطالب صرف اعانة من 

 جنٌه للطالب. 86طالب وطالبة مبلغ  463المتقدمٌن فى الدفعة األولى وعددهم 

 طالب موزعة كاألتى : 251تمت الموافقة على جمٌع الطلبات المقدمة وعددهم  -

 47ثانٌة  -  55إعدادى :  -

 91رابعة  -         24ثالثة  -  :4أولى :     -
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تمت الموافقة على طلب للطالبة / نجوى إبراهٌم مسعود بالفرقة اإلعدادى على طلب صرف إعانة مالٌة  -

للمساعدة فى مصروفات العالج والعملٌات الجراحٌة التى تجرى لها االستئصال االورام التى تعانى 

 منها.

للطالب الغٌر قادرٌن والتى تستدعى حالتهم   دعمتمت مخاطبة مإسسة المٌهى الهندسٌة لتقدم ال -

 ( طالب.21االجتماعٌة المساعدة المالٌة وعددهم )

للحصول على إعانة صندوق التكامل االجتماعى للطالب وشروط  هتم االعالن عن المستندات المطلوب -

 لتغذٌة.ا استخراج كارنٌة

 3121/3122تم صرف أعانة صندوق التكامل االجتماعى للعام المالى  -

 227أولى :   -  21إعدادى :   -

 2:رابعة   :  24ثالثة  :  - 243ثانٌة     :   -

 انشعبٚخ انصذٛخ :  -

تم مخاطبة اإلدارة الطبٌة لعالج الطالب بانتداب طبٌب دائم للعٌادة الطبٌة الخاصة بالرعاٌة الصحٌة  -

 جامعة طنطا. –لطالب كلٌة الصٌدلة 

بخصوص شراء عدد واحد كرسى متحرك وجهاز قٌاس السكر فى الدم  تم التقدم بطلب من وحدة الجودة -

 لتجهٌز العٌادة الطبٌة للطالب.

 كما تم شراء عدد من الطلبات لتجهٌز وحدة اإلسعاف بالكلٌة. -

 دعى رٖٔ االدتٛبجبد انخبصخ :  -

 (.5تم إعداد بؤسماء ذوى االحتٌاجات الخاصة بالفرق المختلفة بالكلٌة وعددهم ) -

  الفحوصات الالزمه و العملٌات الجراحٌه ِب١ٌٗ ٌُٙ ٌعًّفشف ِجبٌغ  -

 شراء كراسً متحركه و عمل اماكن لها فً السلم الخاص بالمدرجات. -

 السماح لهإالء الطالب بالحضور فً المواعٌد المناسبه لهم. -

 نًتفٕقُٕٛانًجذعٍٛسعبٚخ انطالة ا -

الطالب الحاصلٌن على تقدٌر عام امتٌاز بعضوٌة 22/3121/:بتارٌخ تم اعتماد إنشاء ناى علمى للكٌة  -

 فى العام الجامعى فى جمٌع الفرق الدراسٌة وطالب الدراسات العلٌا فى جمٌع األقسام العلمٌة.

 اختٌار ألفضل فٌدٌو علمى فى مجال الصٌدلة.وتم عمل مسابقة الفٌدٌو العلمى  -

 سعبٚخ انطالة انًتعخشٍٚ دساسٛب :  -

 متعثرٌن دراسٌا وبرامج لرعاٌة الطالب المتعثرٌن دراسٌا وهناك أٌضا.آلٌة لتحدٌد الطالب ال وضعتم  -
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 : انًكتجّٛانسبعبد  -

 مخاطبة األقسام وتم وضع جدول العتماد هٌئة التدرٌس لتحدٌد الساعات المكتبٌة. -

 االسشبد االكبدًٚٗ : -

الساعات المعتمدة وٌتم تطبٌق نظام الرٌادة العلمٌة فى  برنامج ٌتم تطبٌق نظام االرشاد األكادٌمى فى -

 البرنامج العادى الذى ٌقوم بحل مشاكل الطالب ورعاٌة المتعثرٌن والمستفٌدٌن دراسٌا.

 عمل بوسترات وارشادات للطالب لمعرفة نظام الرٌادة االكادٌمٌة. -

 .28/21/3122فى  عمل دورة تدرٌبٌة لنظام الرٌادة االكادٌمٌة وحاضرها أ.د/ أمل حشٌش -

 استجٛبَبد نقٛبس ٔتقٛى سضب انطالة عٍ خذيبد : -

الطالب عن سٌاسات الكلٌة والخدمات المقدمة للطالب وعدد المشاركٌن  اتم عمل استبٌان قٌاس رض -

546. 

 .تقٌٌمها وتنفٌذ عدد منهاالخروج بعدد من التوصٌات وجارى  تمو -

 دعى انطالة فٙ يجبل انتٕظٛف -

1ا٨ٚي عمذ" ٠َٛ إٌّٙٗ اٌق١ذٌٟ  -
st
 Pharmaceutical Career day"  " 14/5/2011اٌغجذ 

  ِغّٛعخ ف١ذ١ٌبد ٘ؾبَ ٚ فئاد( -اٌّٙٓ اٌطج١ٗ -ا٠ج١ىٛ -ثشعب٠خ عذد ِٓ ؽشوبد ا٨د٠ٚٗ )اثٛد

ٚلذ رؾذس اٌن١ٛف فٟ فشؿ اٌعًّ ٚهج١عزٙب ٌٍق١ذٌٟ ِضً اٌق١ذٌٟ اٌجبؽشح اٌق١ذٌٟ اٌؾش ......اٌخ  -

 .وّب رؾذس ا٠نب عّع١خ اٌزؤ١ً٘ ٚاٌزٛظ١ف

 سصذ دبنخ انخشٚجٍٛ -

ٚرمَٛ ثبٌعًّ ثبٌزٕغ١ك ِع ٔمبثخ اٌق١بدٌٗ فٟ اٌغشث١ٗ ٚ إٌّٛف١ٗ ٚ  رُ اعزؾذاس ٚؽذح ٌّزبثعخ اٌخش٠غ١ٓ -

    .اٌم١ٍٛث١ٗ ٚ وفش اٌؾ١خ

 

 

 انًعبٚٛشاألكبدًّٚٛ  .2

" ِٓ خ٩ي ِغٍظ اٌى١ٍخ فٟ عٍغزٗ NARSاٌّشعع١خ "رُ اٌّٛافمخ عٍٝ رجٕٟ اٌّعب١٠ش ا٨وبد١ّ٠خ اٌم١ِٛخ  -

 . 15/6/2010إٌّعمذح ثزبس٠خ 

ٚف١ّب ٠خـ اٌّّبسعبد اٌزطج١م١خ ٌٍّعب١٠ش ا٨وبد١ّ٠خ فمذ رُ رٛع١خ ا٨لغبَ ثبٌّعب١٠ش ا٨وبد١ّ٠خ اٌزٟ رزجٕب٘ب  -

ِٚشاعبح  عبِعخ هٕطب ثٛمع رٌه فٟ ا٨عزجبس عٕذ عًّ رٛف١ف اٌّمشساد اٌّخزٍفخ –و١ٍخ اٌق١ذٌخ 

 اٌعًّ ثٙب.

ٚلذ رُ ثزي اٌعذ٠ذ ِٓ اٌغٙٛد ٚاٌٛعبئً ٌٍزٛع١خ ثٙزٖ اٌّعب١٠ش ؽ١ش رُ عمذ اعزّبعبد دٚس٠خ ٌٍزعش٠ف  -

ثبٌّعب١٠ش ا٨وبد١ّ٠خ اٌّزجٕبح ٚرٛص٠ع ٔغخ ِٓ ٘زٖ ا٨عزّبعبد عٍٝ اعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ وّب رُ عمذ 

 ٌزٛع١زُٙ ثٙزٖ اٌّعب١٠ش ا٨وبد١ّ٠خ. دٚساد رذس٠ج١خ ٌّغّٛعخ ِٕزخجخ ِٓ اعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ
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رُ ِشاعبح اٌّعب١٠ش ا٨وبد١ّ٠خ عٕذ رق١ُّ اٌجشٔبِظ ٚاٌذ١ًٌ عٍٝ رٌه اْ رٛف١ف اٌّمشساد اٌّخزٍفخ  -

اٌطبٌت خ٩ي ِذح دساعزٗ ثبٌى١ٍخ ٚوزٌه  ٠غطٝ ِعظُ اٌّعب١٠ش ا٨وبد١ّ٠خ اٌزٟ ِٓ اٌّفزشك اْ ٠ىزغجٙب

 ٚاسعبٌٗ اٌٝ ٚؽذح اٌغٛدح. NARSت ِع ٠زُ رعذ٠ً رٛف١ف اٌّمشساد ثّب ٠زٕبع

 عٍٝ اٌّٛلع ا٨ٌىزشٟٚٔ ٌٍى١ٍخ. NARSرُ ٔؾش  -

 عٍٝ ا٨لغبَ اٌع١ٍّخ ثبٌى١ٍخ. NARSرُ رٛص٠ع ٔغخخ ٚسل١خ ِٓ  -

 

 انذساسّٛ انًقشساد/انجشايج .3

 َست انُجبح -

  3121/3122نسبة النجاح فً مختلف الفرق الدراسٌه للعام الجامعً  -
 َسجخ انُجبح عذد انطالة انذبضشٌٔ طالة انفشقّعذد  انفشقّ انذساسّٛ

 رشَ صبٔٝ رشَ أٚي رشَ صبٔٝ رشَ أٚي رشَ صبٔٝ رشَ أٚي

 % 61.1 %93.09 179 182 188 188 ا٨عذاد٠ٗ

 % 80.9 %93.47 1235 1235 1241 1241 ا٨ٌٟٚ

 % 82.0 %91.9 1261 1269 1272 1272 اٌضب١ٔٗ

 %87.75 %95.67 1217 1223 1224 1224 اٌضبٌضٗ

 %95.34 %98.86 964 965 965 965 اٌشاثعٗ

 

  مقبول( فً ظل نسب النجاح-جٌد-جٌدجدا-أعداد الطالب الحاصلٌن علً تقدٌر عام )ممتاز توزٌع -

 2010/2011 الجامعى للعام
انفشقّ 

 انذساسّٛ

  يُقهٌٕ طالة انتقذٚشانعبو

 ثًٕاد

عذد انطالة 

 انشاسجٍٛ

رشَ  ِمجٛي ع١ذ عذا ع١ذ ِّزبص

 أٚي

رشَ 

 صبْ

 70 21 108 6 59 30 5 ا٨عذاد٠ٗ

 235 81 285 84 412 345 40 ا٨ٌٟٚ

 227 103 313 59 407 413 71 اٌضب١ٔٗ

 149 53 216 21 376 520 80 اٌضبٌضٗ

 45 12 73 19 131 537 221 اٌشاثعٗ
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 :الطالب توزٌع ٌوضح للتقدٌرالعام بٌانً رسم

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   
 

 

 يخشجبد انتعهٛى -

٠زُ اٌزؾمك ِٓ اعز١فبء ِخشعبد اٌزع١ٍُ عٓ هش٠ك ِشاعع داخٍٟ ِٓ ا٨لغبَ ٌزم١١ُ ِٛاد اٌمغُ ٚ  -

 .ا٨ِزؾبٔبد ٚوزٌه ِشاعع خبسعٟ

 ٠زُ عًّ اعزج١بْ ٌٍّّزؾٓ اٌخبسعٟ ا٠نب ٌٍزم١١ُ ٚأخز اٌزٛف١بد ٨دساعٙب فٟ اٌخطٗ اٌغ٠ٕٛٗ ٌٍّبدٖ -

اٌّغزٙذفٗ فٟ ا٨ِزؾبٔبد ٌم١بط ِذٞ رؾمك ِخشعبد اٌزع١ٍُ  ا٠نب عًّ اعزج١١بْ ٨عزبر اٌّبدٖ -

 اٌّخزٍفٗ اٌزٟ ٠عمذ٘ب.

 انًقشساد انذساسّٛ -

ثٕبءا عٍٟ اٌّشاععٗ اٌذاخ١ٍٗ ٌجشٔبِظ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٌمبء اٌّغزف١ذ٠ٓ ٚا٨هشاف اٌّغزّع١ٗ ح رج١ٓ  -

 اٌؾبعٗ ٨عشاء اٌزقؾ١ؾبد اٌزب١ٌٗ:

اٌذٚاء فٟ ادساط اعبع١بد اٌزش٠ٚظ ٌّج١عبد اٌذٚاء ٚ اٌزغ٠ٛك ٚاداسح ا٨عّبي ٚاٌّؾبعجٗ ٚالزقبد٠بد  . أ

ِمشساد اعبع١ٗ ؽ١ش أٙب اؽذ ِخشعبد اٌزع١ٍُ اٌّغزٙذفٗ فٟ اٌّعب١٠ش اٌم١ِٛٗ ا٨وبد١ّ٠ٗ اٌّشعع١ٗ 

 ٚرغ٠ٛك ا٨د٠ٚٗ(ص٠ٚزُ رغط١زٙب فمو فٟ ا٩ٌئؾٗ اٌذاخ١ٍٗ ِٓ خ٩ي ِبدٖ اخز١بس٠ٗ )ِبدح رخط١و 

 ادساط اعبع١بد ف١ذٌخ اٌّغزؾف١بد ٚٔظُ رٛص٠ع اٌذٚاء داخً اٌّغزؾفٟ فٟ اؽذ اٌّمشساد ا٨عبع١ٗ. . ة

 ادساط اعبع١بد اٌطت اٌجذ٠ً فٟ اؽذ اٌّمشساد ا٨عبع١ٗ. . د

 رٛف١ف وبفخ اٌّمشساد ا٨خز١بس٠ٗ . س

ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚفمب  اٌجشٔبِظ اٌخبؿ ثبٌى١ٍٗ ٌط٩ةاٌّٛافمٗ عٍٟ اعزّبد اٌزعذ٩٠د فٟ رٛظ١ف  -

 ٌّب عبء فٟ رمش٠ش ص٠بسح اٌّزبثعٗ اٌف١ٕٗ ِٓ ١٘ئخ مّبْ اٌغٛدٖ.

عٍٟ  ٠2010/2011ٛعذ رعذ٠ً ٚ رؾذ٠ش هف١ف فٟ اٌّؾزٛٞ اٌعٍّٟ ٌٍّٛاد اٌذساع١ٗ ٌٍعبَ اٌغبِعٟ  -

 إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
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 رشَ أٚي-اٌشاثعٗاٌٟ ِٛام١ع ِمشس اٌق١ذٌٗ ا٨و١ٕ١ٍى١ٗ ٌٍفشلٗ   Peptic ulcerرُ امبفخ ِٛمٛ   . أ

ٌّمشس اٌع٩ط اٌذٚائٟ ٔظشا ١ّ٘٨خ ٘ز٠ٓ  Infective endocarditiesامبفخ ِٛمٛ   . ة

 اٌّٛمٛع١ٓ.

ثغجت رغ١١ش فٟ اٌفقً اٌذساعٟ ا٨ٚي ٚ رٌه ٗ ٌط٩ة اٌفشلٗ ا٨عذادٞ ١امبفخ ِبدح اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍٍ . د

 Qualitative analysis"Anions and )عضئٟ فٟ ٨ئؾخ اٌى١ٍٗ ِٚٓ صُ رنّٓ اٌّؾزٛٞ اٌذساعٟ 

cations")  

 Acid base titration, precipitation, complex titrationاٌفقً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ رُ امبفخ  . س

and redox titration. 

 Instrumental analysis" Electochemical andرشَ صبٟٔ: رُ امبفخ -اٌفشلٗ ا٨ٌٟٚ . ط

chromatography 

  Instrumental analysis" Spectroscopic methodsبفخ رشَ اٚي: رُ ام-اٌفشلٗ اٌضب١ٔٗ  . ػ

 

 

 انذاعًّ ٔانتسٓٛالد ٔانتعهى تعهٛىنا .4

 انتعهىٔطشق استشتٛجٛخ  -

ذ اٌّٛافمٗ عٍٟ عشك اعزشار١غ١خ اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ عٍٟ ِغٍظ اٌى١ٍٗ ١ٌزُ اٌّٛافمٗ ع١ٍٙب ٚرٛص١مٙب رّ -

 9/11/2010ثزبس٠خ 

ٚاٌزؾ١ًٍ اٌشثبعٟ ٚ وزٌه  ٚوزٌه رؾ١ًٍ اٌفغٖٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُرُ  اعزّبد اٌزعذ٩٠د فٟ اعزشر١غ١خ   -

 11/5/2011اعب١ٌت اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ فٟ ِغٍظ اٌى١ٍٗ فٟ اعزّبد 

رُ اعذاد لبئّٗ ثؤعب١ٌت اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ )اٌزم١ٍذ٠ٗ ٚغ١ش اٌزم١ٍذ٠ٗ( ِٛصمٗ ِٚعزّذٖ ِٚعٍٕٗ ٌغ١ّع أعنبء  -

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.

ِمشس ٌىً لغُ ِٓ ا٨لغبَ اٌع١ٍّٗ ثبٌى١ٍٗ ٚرّذ  2ىزش١ٔٚٗ ثّعذي اٌجذء فٟ عًّ اٌّمشساد ا٨ٌ -

 ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍٗ ٚاٌّمشساد ٟ٘: 14/9/2010اٌّٛافمٗ ع١ٍٙب ثزبس٠خ 

 ِمشس ِجبدة اٌزؾ١ًٍ اٌط١فٟ . أ

 ِمشس ١ِىشٚث١ٌٛٛع١ب ا٨ِشاك . ة

 ِمشس و١ّ١بء ؽ٠ٛ١ٗ او١ٕ١ٍى١ٗ . د

 .8/3/2011ثزبس٠خ  اعزّبد مٛاثو رٕف١ز عٛدح اٌىزبة اٌغبِعٟ ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍٗ -

 انًعٕقبد: -

 –اٌذسٚط اٌخقٛف١ٗ  –رُ اعذاد دساعٗ عٓ رعبًِ اٌى١ٍٗ ِع اٌزع١ٍُ ؽبٍِخ )اٌىضبفٗ اٌعذد٠ٗ اٌضائذٖ  -

اٌىزبة اٌغبِعٟ( ٚ رّذ اٌّٛافمٗ  –ص٠بدٖ أٚ ٔمـ أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  –معف اٌّٛاسد اٌّزبؽٗ 

 12/10/2010قٛف١ٗ ثزبس٠خ عٍٟ عشك اٌزٛف١بد اٌخبفٗ ثّؾبسثخ ظب٘شح اٌذسٚط اٌخ

 اسبنٛت جذٚذح نقٛبس يذٖ تقذو انذاسسٍٛ َظشٚب ٔعًهٛب ٔفكشٚب -

 (Portfolio)ٍِف أغبص اٌطبٌت 

 انٓذف يُّ:
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اربؽخ اٌفشفخ ٌزم١١ُ اداء اٌطبٌت ٚرمذِٗ اٌذساعٟ ٚرؾق١ٍٗ ثقٛسح رشاو١ّخ رذي عٍٝ ِذٜ فّٙٗ ٚرشاوُ 

ٌذٜ اٌّزعٍُ ٤ٔٗ ٠ٛصك ع١ّع اٌخطٛاد ٚا٦ٔغبصاد فٟ  اٌّعشفخ ٌذ٠ٗح ٚ٘ٛ اعٍٛة ِضبٌٟ ٦صبسح إٌّٛ

 ِغبي ِع١ٓ خ٩ي فزشاد ص١ِٕخ ِؾذدح.

 باالضافة الى االنشطة واالسالٌب االخرى التً تقٌس مدى تقدم الطالب نظرٌا وعملٌا وفكرٌا مثل:

 اٌّؾبس٠ع اٌع١ٍّخ -

 ا٨ثؾبس ٚاٌزمبس٠ش -

 اٌع١ٍّخؽنٛس ٚسػ اٌعًّ ٚإٌذٚاد ٚاٌذٚساد ٚاٌّئرّشاد  -

 اٌم١بَ ثعًّ اٌعشٚك اٌزمذ١ّ٠خ -

 االجشاءاد انتصذٛذّٛ نُظى انتعهٛى ٔ تقٕٚى انطالة -

٠ٛعذ ٨ئؾخ ٌٕظبَ رم١١ُ اٌط٩ة ٚرؾذ٠ذ ِٛاع١ذ ا٨ِزؾبٔبد ٚاع٩ْ ِٛاع١ذ ا٨ِزؾبٔبد ٚ لٛاعذ ٔظبَ  -

 اٌشأفٗ ٚ لشاساد رؾى١ً ٌغبْ اٌزقؾ١ؼ.

 ا٨ِزؾبٔبد ٚاٌجذ ف١ٙب٠ٛعذ ا١ٌبد ٌزٍمٟ ؽىبٚٞ اٌط٩ة ِٓ ٔزبئظ  -

رّذ ِخبهجخ ا٨لغبَ اٌع١ٍّٗ ٨عشاء اٌزقؾ١ؾبد ٚ ع١زُ اٌزعشك ٌٙب فٟ اٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ٌٍفبع١ٍٗ  -

 اٌزع١ّ١ٍٗ

 انتذسُٛبد فٙ يٕاسد انتعهى -

٠مَٛ ثشٔبِظ اٌغبعبد اٌّعزّذٖ ثزؾًّ عضء ِٓ إٌفمبد فٟ اٌقشف ٌزٛف١ش ا٨عٙضح ٚ اٌى١ّب٠ٚبد  -

 ا٨ثؾبس اٌع١ٍّٗ.ٌعًّ اٌط٩ة ٚا٩ٌصِٗ 

 

 

 انتذسٚس ْٛئخ ٲعضبء .5

 

ٔ انًٕضخ فٙ  2011 /2010إجًبنٙ أعذاد أعضبء ْٛئخ انتذسٚس ٔ انٓٛئخ انًعبَٔخ نهعبو انجبيعٙ  -

 انجذٔل انتبنٙ :

 الكلى العدد ٲجازه العمل رأس على الفئة

 23 2 21 استاذ

 12 3 9 مساعد استاذ

 18 8 10 مدرس

 19 8 11 مساعد  مدرس

 54 7 47 معٌد
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ٚستفٛذ انطالة يٍ صٚبدح اعضبء ْٛئخ انتذسٚس ٔانٓٛئّ انًعبَّٔ, ٕٔٚضخ انجذٔل انتبنٙ ْزِ  -

 انُسجّ:

 

 

 

 اإلجًبنٙ

 

 انطبقى األكبدًٚٙ

 إجًبنٙ عذد انطهجخ

 

 أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 

 ا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ

 

 

 

4870 

 هبٌت    

53 65 

 

اعّبٌٟ اٌؾبف١ٍٓ عٍٝ 

ثعضبد أعبصاد ٚ 

 خبسع١خ

14 

 

15 

 58 40 اعّبٌٟ اٌعذد اٌفعٍٟ

 10 47 اعّبٌٟ اٌعذد إٌّزذة

 68 87 اعّبٌٟ اٌعذد اٌىٍٟ

ٔغجخ اٌعذد اٌىٍٟ اٌٟ 

 اٌط٩ة

1: 56 1: 71 

 

ٚ ٌزٌه لبِذ اٌى١ٍخ ثبعذاد خطخ ٌٍزعبًِ ِع اٌعغض فٟ أعذاد أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ ؽ١ش 

ٔغجخ أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ اٌٝ اٌط٩ة خ٩ي اٌض٩س أعٛاَ اٌّبم١خ ٚ وبٔذ رُ ل١بط 

 إٌزبئظ ِعبٌغخ اؽقبئ١ب وّب ٠ٍٟ:

  

 

 

ت

َ

ي

ٚ

ح
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رغعٟ اٌى١ٍخ اٌٟ ر١ّٕخ لذساد ٚ ِٙبساد أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ ٚ لذ لبِذ   -

اٌى١ٍخ ثذاسعخ ٚ رؾذ٠ذ ا٨ؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٤عنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ ٌذٞ ا٤لغبَ 

٠ج١خ ٌزذس٠ت اٌع١ٍّخ اٌّخزٍفخ ٚ ثٕبء عٍٟ رٌه ٚمعذ ٌغٕخ اٌزذس٠ت ثٛؽذح اٌغٛدح خطخ رذس

أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ ٚ رزنّٓ اٌخطخ عذد ٚ ٔٛع١خ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٚ اٌفئخ 

اٌّغزٙذفخ وّب رذسط ٘زٖ اٌجشاِظ ثعٕب٠خ ثؾ١ش ر٩ئُ وً ِشؽٍخ ٚظ١ف١خ ٌعنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ 

ٌّغبعذ٠ٓ ٚ ا٤عبرزح ٚ ا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ فٕٙبن دٚساد ٌٍّع١ذ٠ٓ ٚ اٌّذسع١ٓ اٌّغبعذ٠ٓ ٚ ا٤عبرزح ا

اٌم١بداد ا٤وبد١ّ٠خ فٟٙ رطٛس ِٓ أداء عنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ وّؾبمش ٚ ِٓ لذسارٗ عٍٟ اعشاء 

 ثؾش عٍّٟ.

رّذ اٌّٛافمٗ عٍٟ اٌخطٗ اٌزذس٠ج١ٗ اٌغ٠ٕٛٗ ٨عنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئٗ اٌّعبٚٔٗ ثبٌى١ٍٗ  -

 16/1/2011ثزبس٠خ 

ا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ ؽنٛس دٚساد ِؾشٚ  ر١ّٕخ لذساد وّب رؾغع اٌى١ٍخ أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ  -

٠ٚؾزشه عٍٝ عنٛ ١٘ئخ   ثّشوض اٌغٛدح ثبٌغبِعخ.  FLDPأعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌم١بداد 

اٌزذس٠ظ اٌّزمذَ ٌٍؾقٛي عٍٝ دسعخ ع١ٍّخ اْ ٠مذَ ِب ٠ف١ذ ؽنٛس عزخ دٚساد رذس٠ج١خ عٍٝ 

 خ اؽٙش ا٨لً ٠ٚعبد رم١١ُ اداإٖ ثعذ أمنبء فزشح اٌزذس٠ت ثغز

ٚوبْ ٌٙزٖ اٌجشاِظ ِشدٚد عٍٟ أداء أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ  ِضبي عٍٟ رٌه   -

ص٠بدح اٌزعبًِ ثبٌؾبعت ا٢ٌٟ فٟ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ ٚ اٌجؾض١خ ح وضشح اٌزشدد ٚ اٌزعبًِ ِع اٌّىزجخ 

 اٌشل١ّخ .

  .اٌزم١١ُ اٌّخزٍفخ فٟ خزبَ وً دٚسحٚلذ رُ ل١بط ِشدٚد اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ِٓ خ٩ي اعزج١بٔبد  -

 تقٛٛى اداء اعضبء ْٛئخ انتذسٚس ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ   -

ٚمعذ اٌى١ٍخ ِعب١٠ش ِٛمٛع١خ ٌزم١١ُ أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ِعب١ُٔٚٙ ثغشك رط٠ٛش ا٤داء  -

ِٓ لجً سإعبء ا٤لغبَ ٚ ِٓ ثعنُٙ اٌجعل وزٌه ِٓ اٌطٍجخ وّب أعٍٕذ اٌى١ٍخ رٍه اٌّعب١٠ش 

 اٌع١ٍّخ اٌّخزٍفخ. ٥ٌلغبَ

وّب رمَٛ اٌى١ٍخ ثذساعخ ٚ رؾ١ًٍ ا٨عزج١بٔبد عبٌفخ اٌزوش ٚ اخطبس أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ  -

 ِعب١ُٔٚٙ ثٕزبئظ رم١١ُ أدائُٙ ٚ ِٕبلؾزُٙ ف١ٙب عٕذ اٌنشٚسح .

ٚلذ رج١ٓ ِٓ رؾ١ًٍ ٘زٖ ا٨عزج١بٔبد أْ اٌغبٌج١خ اٌعظّٟ ِٓ أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٚا١ٌٙئخ  -

ثب٤لغبَ اٌّخزٍفخ ٍِزض١ِٓ ثؤداء اٌّٙبَ اٌّٛوٍخ ٌىً ُِٕٙ ٌغذٚي اٌّؾبمشاد أٚ اٌّعبٚٔخ 

اٌؾقـ اٌع١ٍّخ حاٌغبعبد اٌّىزج١خ ح اٌش٠بدح اٌع١ٍّخ ح ا٦ؽشاف عٍٟ اٌشعبئً اٌع١ٍّخ ح 

اٌّؾبسوخ فٟ اٌٍغبْ اٌع١ٍّخ ٚ ا٤ٔؾطخ اٌط٩ث١خ ٚ لذ رُ اعز١فبء ِٙبَ وً عنٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  

 عبٚٔخ ثب٤لغبَ اٌّخزٍفخ ِٓ خ٩ي عذاٚي اٌعتء اٌزذس٠غٟ.ٚا١ٌٙئخ اٌّ

 انشضب انٕظٛفٗ ٔاعضبء ْٛئخ انتذسٚس ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ  -

ِغزٜٛ اٌشمب اٌٛظ١فٟ عٓ هش٠ك اعزج١بْ ثٙذف اٌمبء اٌنٛء عٍٝ اٌظشٚف  لبِذ اٌى١ٍخ ثم١بط -

عبٚٔخ ٚوزا ِغزٜٛ ٚاٌعٛاًِ اٌّؾ١طخ ثبٌعب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ِٓ أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّ

 ا٦ٔزبع١خ اٌع١ٍّخ ٚاٌع١ٍّخ.

وّب اعزٙذف ا٨عزج١بْ أ٠نبئ اٌزعشف عٍٝ آساء ِٚمزشؽبد أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ  -

 اٌّعبٚٔخ  ف١ّب ٠زعٍك ثض٠بدح ِغزٜٛ اٌشمب اٌٛظ١فٟح ٚوزٌه ِمزشؽبرُٙ ٌزط٠ٛش ا٦ٔزبع١خ. 

 ٔمبه اٌمٛح ٚٔمبه اٌنعف ٚٔمبه اٌزؾغجٓ :  -

 ٔمبه اٌمٛح : :ا٨ٚ -
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  ِٕبعجخ أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٤عذاد اٌط٩ة ثبٌى١ٍخ 

  رجٕٝ اٌى١ٍخ خطخ ٌز١ّٕخ لذساد أعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 . ل١بَ اٌى١ٍخ ثبعشاء دساعخ ٧ٌِىب١ٔبد اٌزع١ٍّخ ٚاٌجؾش٠خ 

 ٔمبه اٌنعف :  :صب١ٔب 

  عذَ ادسان اٌشمب اٌٛظ١فٝ مّٓ دساعخ ؽبٍِخ ٌٍى١ٍخ 

 ٔمبه اٌزؾغ١ٓ: :صبٌضب 

 اٌم١بَ ثذساعبد ٌم١بط اٌشمب اٌٛظ١فٝ ٨عنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ 

 

 

 

 انعهًّٛ ٔاألَشطّ انعهًٗ انجذج .6

 انخطّ انجذخّٛ -

٥ٌلغبَ اٌع١ٍّٗ ِٓ  2010/2011مشسٖ فٟ اٌعبَ اٌغبِعٟ لبِذ اٌى١ٍٗ ثزٕف١ز اٌخطٗ اٌجؾض١ٗ اٌّ -

ا٨ثؾبس اٌخبفٗ ثؤعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئٗ اٌّعبٚٔٗ ثٕغجخ ٔذٚاد ٌط٩ة اٌذساعبد اٌع١ٍبح 

70.% 

 انجُّٛ انتذتّٛ نهجذج انعهًٙ -

١ِضا١ٔٗ رغّؼ ثؾشاء عذد ِٓ ا٨عٙضٖ ا٩ٌصِٗ ٌعًّ ا٨ثؾبس اٌع١ٍّٗ  CIQAP  ٠ٛفش ِؾشٚ   -

 .ٌط٩ة اٌذساعبد اٌع١ٍب

 ثىً سثع ِٓ اٌعبَ. ٠ٛعذ ث١بْ ثب٨عٙضٖ اٌزٟ رُ ؽشاإ٘ب -

 انًؤتًشاد انتٙ شبسك فٛٓب أعضبء ْٛئخ انتذسٚس: -

 انسفش دٔاعٙ يٍ انفتشح االسى

 اٌفزبػ عجذ أ.د/ِؾّذ

 اٌنٜٛ

 ؽزٝ 23/9/2010

10/10/2010 

 فٟ ِؾبمشاد عٌٛخ ح  ٌٍق١ذٌخ عٍّٟ ِئرّش

 ٚاٌعٕب٠خ اٌغٛدح ٚسلبثخ اٌق١ذٌٟ اٌزع١ٍُ ِغبي

 ٚدٌٚخ ثبوغزبْ ٚ ثٕغ٩د٠ؼ ِٓ وً فٟ اٌق١ذ١ٌخ

  لطش ٚدٌٚخ ا٦ِبساد

 ِؾفٛظ ِٕبس / د

 عبٌُ

1/1/2010  

 ؽزٝ

31/12/2011 

 ثؤِش٠ىب أٚ٘ب٠ٛ عبِعخ فٟ ع١ٍّخ ِّٙخ

   ( ع١ٍّخ ِبدح )عّع

 ِؾّذ ِخزبس أ.د/

  ِجشٚن

  ثبٌّغش ثٛداثغذ  فٟ عًّ ٚسؽخ 21-22/6/2010

2ND INTERNATIONAL  REGULATORY 

WORKSHOP ON BIO EQUIVALENCE , 

BIO ANALYSIS DISSOLUTION $ BIO 

SIMILARITY   

 ( ا١ٌٍج١خ اٌعشث١خ اٌغّب١٘ش٠خ – اٌفبرؼ عبِعخ ) 9/6/2010 -2    اٌجٕب هبسق / دأ.

 ثعل ٚاٌمبء اٌعٍّٟ اٌٍّزمٝ ٌؾنٛس
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 اهبس فٟ ٚرٌه ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب فٟ اٌّؾبمشاد

 فٟ ٚاٌّؾبسوخ اٌعٍّٟ ٚاٌجؾش اٌزعبْٚ

  ا٨ِزؾبٔبد

 ِٓ  عٕجً فبهّخ / أ.د

  2- 9/6/2010 

 ( ا١ٌٍج١خ اٌعشث١خ اٌغّب١٘ش٠خ – اٌفبرؼ عبِعخ )

 ثعل ٚاٌمبء اٌعٍّٟ اٌٍّزمٝ ٌؾنٛس

 اهبس فٟ ٚرٌه ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب فٟ اٌّؾبمشاد

 فٟ ٚاٌّؾبسوخ اٌعٍّٟ ٚاٌجؾش اٌزعبْٚ

  ا٨ِزؾبٔبد

 اٌغ١ذ عقّذ / أ.د

  اٌذ٠ٓ ص٠ٓ

 ؽزٝ 18/5/2010

22/5/2010 

 اٌقؾخ ثٛصاسح اٌّؾبمشاد ثعل ٦ٌمبء ص٠بسح

  ث١ٍج١ب

 اٌعبِخ ٌٍقؾخ اٌؾعج١خ اٌٍغٕخ ِٓ دعٛح

 فٕبعخ ِغزمجً عٓ ا١ٌٍج١خ اٌعشث١خ ثبٌغّب١٘ش٠خ

  اٌعشثٟ فبٌٛهٓ اٌذٚاء

 عجذ اؽّذ س٠بك د/

  اٌؾ١ٍُ

 ٌّذح 15/6/2010

 ٌٍزغذ٠ذ لبثً عبَ

 ِٓ ثذعٖٛ ثؤِش٠ىب ؾزشسٚؽز عبِعخ ع١ٍّخ ِّٙخ

 اعزبر

االثذبث انًُشٕسِ يذهٛب ٔ دٔنٛب -
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 انعهٛب انذساسبد .7

 الئذخ انذساسبد انعهٛب -

اٌع١ٍب ٚرُ اٌّٛافمٗ ع١ٍٙب ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍٗ ٚاٌغبِعٗ ٚ عبسٞ رُ اعذاد ٨ئؾخ عذ٠ذٖ ٌٍذساعبد  -

 اعزّبد٘ب ِٓ اٌّغٍظ ا٨عٍٟ ٌٍغبِعبد.

 ثٛبٌ ثعذد انطالة انًقٛذٍٚ ثبنذساسبد انعهٛب -

 اٌمغُ 
عذد 

 اٌطٍجخ
 ا٤عّبٌٝ

ستٛش
ج

يب
 

 17 اٌى١ّ١ بء اٌق١ذ١ٌ خ

397 

اٌى١ّ١ بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ 

 اٌق١ذ١ٌ خ
50 

 135 اٌق١ذ١ٌ خاٌزىٌٕٛٛع١ب 

 22 اٌعم بل١   ش

 55 ا٨ل شثبص٠ٓ ٚاٌغَّٛ

ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب 

 اٌق١ذ١ٌخ
52 

 28 اٌى١ّ١ بء اٌؾ٠ٛ١  خ

 38 اٌق١ذٌخ ا٦و١ٕ١ٍى١ خ

ساٖ
دوزٛ

 0 اٌى١ّ١ بء اٌق١ذ١ٌ خ 

39 
اٌى١ّ١ بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ 

 اٌق١ذ١ٌ خ
5 

 7 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌق١ذ١ٌ خ

 3 اٌعم بل١   ش
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 5 ا٨ل شثبص٠ٓ ٚاٌغَّٛ

ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب 

 اٌق١ذ١ٌخ
6 

 3 اٌى١ّ١ بء اٌؾ٠ٛ١  خ

 10 اٌق١ذٌخ ا٦و١ٕ١ٍى١ خ
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 2010/2011عذد انذبصهٍٛ عهٙ دسجخ انًبجٛستٛش ٔ انذكتٕساِ عٍ انعبو انجبيعٙ  -

 ا٤عّبٌٝ ا٤عّبٌٝ اٌمغُ اٌذسعٗ

ش
ز١
غ
ع١
ِب

 

 4 0 اٌى١ّ١ بء اٌق١ذ١ٌ خ

 0 اٌى١ّ١ بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌق١ذ١ٌ خ

 2 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌق١ذ١ٌ خ

 0 اٌعم بل١   ش

 0 ا٨ل شثبص٠ٓ ٚاٌغَّٛ

 0 ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب اٌق١ذ١ٌخ

 1 اٌى١ّ١ بء اٌؾ٠ٛ١  خ

 1 اٌق١ذٌخ ا٦و١ٕ١ٍى١ خ

د و ر ٚ س ا ٖ 

 8 0 اٌق١ذ١ٌ خاٌى١ّ١ بء 
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 0 اٌى١ّ١ بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌق١ذ١ٌ خ

 2 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌق١ذ١ٌ خ

 2 اٌعم بل١   ش

 2 ا٨ل شثبص٠ٓ ٚاٌغَّٛ

 1 ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب اٌق١ذ١ٌخ

 1 اٌى١ّ١ بء اٌؾ٠ٛ١  خ

 0 اٌق١ذٌخ ا٦و١ٕ١ٍى١ خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45ٔانذكتٕساِ فٙ انخًس سُٕاد األخٛشح: فٙ دٍٛ عذد انذبصهٍٛ عهٗ دسجخ انًبجٛستٛش  -

 ٔتٕصٚعٓى كبنتبنٙ:

 ا٤عّبٌٝ أٔضٝ روش اٌمغُ 

ش
غز١
ع
ِب

 

 2 1 1 اٌى١ّ١ بء اٌق١ذ١ٌ خ

اٌى١ّ١ بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ 

 اٌق١ذ١ٌ خ
2 3 

5 

 8 7 1 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌق١ذ١ٌ خ

 3 3 0 اٌعم بل١   ش

 6 6 0 ا٨ل شثبص٠ٓ ٚاٌغَّٛ

ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب 

 اٌق١ذ١ٌخ
0 8 

8 

 3 3 0 اٌى١ّ١ بء اٌؾ٠ٛ١  خ

 6 4 2 اٌق١ذٌخ ا٦و١ٕ١ٍى١ خ

دوزٛ

ساٖ
 

 0 0 0 اٌى١ّ١ بء اٌق١ذ١ٌ خ

اٌى١ّ١ بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ 

 اٌق١ذ١ٌ خ
0 1 

1 
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 0 0 0 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌق١ذ١ٌ خ

 0 0 0 اٌعم بل١   ش

 1 1 0 ا٨ل شثبص٠ٓ ٚاٌغَّٛ

ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب 

 اٌق١ذ١ٌخ
0 0 

0 

 2 2 0 اٌى١ّ١ بء اٌؾ٠ٛ١  خ

 5 3 2 اٌق١ذٌخ ا٦و١ٕ١ٍى١ خ

 

 قٛبس سضب طالة انذساسبد انعهٛب -

رُ عًّ اعزج١بٔبد ٌم١بط سمب ه٩ة اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚخشط ثعذد ِٓ اٌزٛف١بد رُ  -

 اع٩ِٙب ٩ٌلغبَ اٌع١ٍّٗ ٩ٌخز ثٙب ٚرٕف١ز ِب عبء ثٙب 

 اجشاءاد تذسٍٛ انعًهّٛ انتعهًّٛٛ -

تم تبنى المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة كمعاٌٌر مرجعٌة لتوصٌف برامج الدراسات العلٌا  -

للماجستٌر والدكتوراه وعرضها على األقسام وتم موافقة مجلس األقسام ومجلس الكلٌة 

ومرفق صورة من موافقة مجالس األقسام المختلفة بالكلٌة على  26/7/3121بتارٌخ 

نسخة من المعاٌٌر أألكادٌمٌة القومٌة وصورة من محضر تطبٌق هذه المعاٌٌر. ومرفق 

 مجس الكلٌة الذى تم فٌه الموافقة على  إعتمادها كمعاٌٌر مرجعٌة

برامج( وتم  :برامج( والدكتوراه ) :تم عمل توصٌف كامل لبرامج الماجستٌر ) -

 اعتمادها من مجلس الكلٌة ومرفق صورة من هذه البرامج.

لٌا بالكلٌة ٌحتوى على الئحة الدراسات العلٌا بالكلٌة  وكل ما تم عمل دلٌل للدراسات الع -

ٌهم الطالب الذى ٌرغب فى التسجٌل بالدراسات العلٌا بالكلٌة وهذا الدلٌل حالٌا فى 

 صورة نهائٌة وجارى اتخاذ الالزم لطباعته. وسٌتم إرفاق صورة منه بعد الطباعة.

مدى رضاهم عن برامج الدراسات تم عمل استبٌان لطالب الدراسات العلٌا لمعرفة  -

العلٌا بالكلٌة وتمت دراسة هذه االستبٌانات لٌتم االستعانة بها فى تحدٌث البرامج 

والمناهج المختلفة وكذلك العمل على تطوٌر العمل اإلدارى بالدراسات العلٌا تشجٌعا 

للطالب على إنجاز أبحاثهم فى سهولة وٌسر. مثال لذلك : تم عمل لوحة إعالنات 

الدراسات العلٌا وذلك بجوار األسانسٌر بالدور الثالث ٌتم االعالن فٌها عن المنح  لطالب

والبعثات أو التعلٌمات األخرى العاجلة وذلك رداً على شكوى بتؤخٌر أو عدم علمهم 

 بهذه األمور من خالل القسم فى وقت مناسب.

سنوات  6ا فى خالل الـ تم عمل إحصائٌة للرسائل العلمٌة التى تم تسجٌلها أو مناقشته -

 األخٌرة ومرفق صورة من اإلحصائٌة )موجودة بالجودة(.

على أن ٌشترط على الطالب  3121تمت الموافقة فى مجلس الكلٌة بتارٌخ       /     /   -

 لمناقشة الرسالة أن ٌنشر بحث على األقل فى الماجستٌر وبحثٌن فى الدكتوراه.

والمقترحات لطالب الدراسات العلٌا وتم عمل تم تشكٌل لجنة لتلقى وفحص الشكاوى  -

صندوق خاص بذلك وهو مثبت بجوار مكتب الدراسات العلٌا بالدور األرضى وتقوم 
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ذا االلجنة بفحصه شهرٌاً وعرض الشكاوى على لجنة الدراسات العلٌا أو مجلس الكلٌة 

كوى. لزم األمر ثم الرد على الطالب فى خالل أسبوعٌن على األكثر من تلقى الش

ومرفق موافقة مجلس الدراسات العلٌا ومجلس الكلٌة على تشكٌل هذه اللجنة وكذلك 

 .موافقة العمٌد على إنشاء صندوق الشكاوى

 

 

 انتعهًّٛٛ انًستًشنهفبعهّٛ انتقٕٚى .8

 نظم المسائلة والمحاسبة -

فً مجلس  التعلٌمٌة مقترح أسالٌب لتطوٌر نظم المسائلة والمحاسبة بما ٌخدم الفاعلٌةتمت الموافقه علً 

 و فً ماٌلً بنود االقتراح: 27/3/3122الكلٌه بتارٌخ 

 أٔال : َظى انًسبئهخ 

ٌقوم رئٌس القسم بعمل نظام داخلً لمتابعة حضور المحاضرات والمعامل ألعضاء هٌئة التدرٌس و  -

 الهٌئة المعاونة .

دور فً تقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس  تكون التقـارٌر واالستبٌانـات الدورٌة المقدمة من الطالب لها -

 والهٌئـة المعاونـة .

ٌلتزم عضو هٌئة التدرٌس بتقدٌم توصٌف المقررات القائم بتدرٌسها فً بداٌة كل فصل دراسً  -

 من كل عام بعد اعتمادها من منسق المقرر ورئٌس مجلس القسم .

 . ILOSهداف تقوم لجنة تقٌٌم االمتحانات بتقٌٌم االمتحانات للتؤكد من تحقٌق أ -

 عدم التمٌز فً المعاملة بٌن العاملٌن بالكلٌة وبٌن الطالب  -

 حبَٛب : َظى انًذبسجخ  -

فً حالة عدم التزام عضو هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالنقاط السابقة الخاصة بنظم  -

 -المسائلة ٌقوم مجلس القسم المختص بالكلٌة باإلجراءات التالٌة : 

 فت نظر ( .اإلنذار شفاهة ) ل –أ  -

 توجٌه اإلنذار كتابة واإلخطار بما ٌترتب علً ذلك . -ب -

 -إجراء أخذ جزاءات منهـا : –ج  -

 الحرمان من مكافؤة جودة األداء . -

 الحرمان من حضور المإتمرات . -

 مراجعة اشتراكه فً التدرٌس فً البرنامج الجدٌد . -

 النظر فً كونه منسق للمقررات . -

فً وظائف داخل الكلٌة مثل منسق المقرر ، مدٌر وحدة الجودة األخذ فً االعتبار التعٌٌن  -

 ، مدٌر مركز ذو طابع خاص ......الخ.

 .الحرمان من االمتحانات الشفوٌة أو العملٌة -

 

 اجراءات التحسٌن فً ضوء نتائج التقوٌم المستمر للفاعلٌه التعلٌمٌه -

 



 0202/0200 اٌق١ذٌٗ عبِعخ هطبو١ٍخ  –اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ 

 

35  

 

وتقارٌر مراجعً الهٌئه تم بعد االطالع علً تقرٌر المراجع الخارجً لبرنامج البكلورٌوس  -

 اعداد خطة التعزٌز و التحسٌن للعام التالً ومنها:

ؽ١ش اِىٓ رؾذ٠ذ ثعل ِغب٨د ِغزمج١ٍخ ٌٍزعض٠ض ٚاٌزط٠ٛش فٟ مٛء ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٥ٌداء  -

ٚاعزّبد٘ب ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ  3122/3123ٚمع خطخ ٌزط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ اداء اٌى١ٍخ ٌٍعبَ اٌىٍٟ ٚ

 ِٓ ٘زٖ اٌّغب٨د: ٚ 3122اثش٠ً 

   رؾى١ً ٌغٕٗ -اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٤٘ذاف اٌّمشاسد اٌذاسع١خ ثّب ٠ز٩ءَ ِع اٌّعب١٠ش ا٤وبد١ّ٠خ

 إٌّب٘ظ 

  اخز١بس ِشاعع خبسعٟ  ٌّشاععٗ ثشٔبِظ اٌجىبٌٛس٠ٛط 

  ِمبسٔٗ ٔزبئظ ا٦ِزؾبٔبد ٌىً ِمشس ٚ وً فشلٗ ثبٌٕزبئظ فٝ ا٨عٛاَ اٌغبثمٗ ٌزؾذ٠ذ اٌّعذ٨د اٌغ١ش

 هج١ع١ٗ ٚ ِؾبٌٚٗ اٌزقؾ١ؼ 

  مع خطٗ ٌزؾغ١ٓ ٔغجخ اعنبء ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ اٌٟ اٌط٩ة ٚ. 

 و ضع خطه لتدرٌب اعضاء هٌئه التدرٌس و اإلدارٌٌن 

   .عمل خطة صٌانة للبنٌة التحتٌة 

   اإلستقصاء عن مستوى كفاءة الخرٌجٌن فً المنظمات التى ٌعملون بها 

  الخرٌجٌن واإلعالن عنهاتفعٌل رابطة 

 كما تم تحدٌد نقاط القوة والضعف بالمإسسه وهً:

 القوة والضعف ونقاط التحسٌن:نقاط 

 نقاط القوة: :أوال

 .التعلٌمً واالدرايبعملٌات تقوٌم دورٌة لألداء  كلٌةقٌام ال

 فى ضوء التقٌٌم لكلٌةإتخاذ بعض القرارات التصحٌحٌة لألداء الكلى ل

 مع األطراف المجتمعٌة األخرى. الذاتًمناقشة نتائج التقٌٌم 

 توفر أدلة موضوعٌة للتشخٌص وتحدٌد المسئولٌات

 نقاط الضعف: :ثانٌا

 واإلدارٌٌن لنتائج التقوٌم.من جانب أعضاء هٌئة التدرٌس  االستجابةضعف 

 .اكبرعلى مستوى  عدم القٌام بإجراء إستقصاء لمستوى كفاءة الخرٌجٌن بالمنظمات

 نقاط التحسٌن: :ثالثا

 العمل على اإلنفتاح على المجتمع بشفافٌة بمناقشة نتائج التقوٌم الذاتى 

 المتابعة والمراجعة الداخلٌة والتقوٌم المستمرآللٌات  االستجابةحث األطراف الداخلٌة على 

 . لمستوى كفاءة الخرٌجً استقصائٌةالقٌام بإجراء بحوث 

 االقسام العلمٌه بعد قٌاس رضا الطالب التحسٌن علً توصٌات وهناك تقرٌر مرفق ٌحتوي

 0200/0200وفٌما ٌلً خطة التحسٌن للعام الجامعً 

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدح ٔدذح ضًبٌ انجٕدح 
   

  

 

      

 

   

   

   خطخ اٌزؾغ١ٓ خطخ اٌزؾغ١ٓ خطخ اٌزؾغ١ٓ 
   020002000200---020002000200ٌعبَ ٌعبَ ٌعبَ 

   

ر٠ًّٛ اٌّؾشٚ  ِٓ ر٠ًّٛ اٌّؾشٚ  ِٓ ر٠ًّٛ اٌّؾشٚ  ِٓ    اٌغبِعخاٌغبِعخاٌغبِعخ   اٌى١ٍخاٌى١ٍخاٌى١ٍخ   وٛد اٌّؾشٚ وٛد اٌّؾشٚ وٛد اٌّؾشٚ 
CCCIIIQQQAAAPPP   

      هٕطبهٕطبهٕطب   اٌق١ذٌخاٌق١ذٌخاٌق١ذٌخ   



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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االطار  مسئول التنفٌذ التدخل المناسب األداء الفعلً األداء المطلوب المعٌار

 الزمنً

 التموٌل

2- 
ً

ج
تٌ
را

ست
ال
 ا
ط

طٌ
خ
الت

 

اعداد خطط لتنمٌة 

القدرات واعضاء 

هٌئة التدرٌس 

والمعاونٌن 

 واالدارٌٌن

توجد خطط 

االكادٌمٌة  للقٌادات

واعضاء هٌئة 

التدرٌس والهٌئة 

المعاونة 

واالدارٌٌن 

 والقٌادات االدارٌة

العمل علً ان تشتمل 

الخطة السنوٌة علً القائم 

بالتدرٌب والمشرف علً 

التدرٌب ومكان التدرٌب 

 والتكلفة ومصدر التموٌل

 لجنة التدرٌب

2-

21-

3122 

 الً

26-

21-

3122 

 

اعداد وثٌقة التحلٌل 

 البٌئً

توجد وثٌقة للتحلٌل 

 البٌئً وبها قصور

اعداد مصفوفة مجاالت 

القوة والضعف متضمنة 

الوزن النسبً مع اعادة 

صٌاغة وتحدٌد مجاالت ال 

SWOT 

لجنة مراجعة 

الخطة 

 اإلستراتٌجٌة

2-

21-

3122 

 الً

21-

21-

3122 

 

اعداد وثٌقة دراسة 

الفجوة بٌن ماهو 

موجود وماهو 

توجد دراسة 

 اجمالٌة

لكل   NORMSمطلوب ال

 مدرج ومعمل...الخ

ودراسة تحلٌل الفجوة لكل 

لجنة المعاٌٌر  

األكادٌمٌة 

والبرامج 

2-

21-

3122 

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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مامول حسب ال 

Norms 

 مدرج ومعمل...الخ

اعداد خطة تنفٌذٌة لسد 

 الفجوة

التعلٌمٌة 

والمقررات 

 الدراسٌة

 الً

26-

21-

3122 

اعداد وثٌقة 

بالسمات الممٌزة 

 للكلٌة

وثٌقة  توجد

بالسمات الممٌزة 

 للكلٌة

 مطلوب تعدٌل الوثٌقة

مطلوب وثٌقة بالوضع 

التنافسً للكلٌة مقارنة 

 بالكلٌات المناظرة

 عمٌد الكلٌة

 وكالء الكلٌة

مدٌر وحدة 

 ضمان الجودة

 

2-

21-

3122 

 الً

21-

21-

3122 

 

عرض ومناقشة 

التحلٌل البٌئً مع 

أطراف خارج 

 الكلٌة

اشتراك عدد قلٌل 

المستفٌدٌن من 

وجهات التوظٌف 

 فً التحلٌل البٌئ

العمل عل اشراك عدد اكبر 

من المستفٌدٌن وجهات 

التوضٌف فً التحلٌل 

 البٌئً

وكٌل الكلٌة 

لشئون خدمة 

المجتمع وتنمٌة 

 البٌئة

26-

21-

3122 

 الً

36-

21-

3122 

 

  اإلجمالً    

   



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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ا٨هبس  ِغئٛي اٌزٕف١ز اٌزذخً إٌّبعت ا٤داء اٌفعٍٟ ا٤داء اٌّطٍٛة اٌّع١بس

 اٌضِٕٟ

 اٌز٠ًّٛ

2- 
 ٟ
ّ١
ظ
زٕ
 اٌ
ً
١ى
ٌٙ
ا

 

رؾذ٠ش ا١ٌٙىً 

 اٌزٕط١ّٟ 

٠ٛعذ ١٘ىً رٕظ١ّٟ 

 ِٚطٍٛة رؾذ٠ضٗ 

امبفخ ٚؽذح اٌزذس٠ت 

ٚٚؽذح اٌزع١ٍُ ا٨ٌىزشٟٚٔ 

 ١ٌٍٙىً اٌزٕظ١ّٟ

 

ٌغٕخ ِشاععخ 

ٚرؾذ٠ش ا١ٌٙىً 

 اٌزٕظ١ّٝ 

20-

10-

2011 

 اٌٟ

25-

10-

2011 

 

اعذاد لبئّخ 

ثب٨داسد 

 اٌّزخققخ ثبٌى١ٍخ 

رٛعذ ٚص١مخ 

ثب٨داسد 

 اٌّزخققخ

 اعزىّبٌٙبِطٍٛة 

ٌغٕخ ِشاععخ 

ٚرؾذ٠ش ا١ٌٙىً 

 اٌزٕظ١ّٝ

26-

10-

2011 

 اٌٟ

5-

11-

2011 

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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اعذاد رمبس٠ش ِٕبلؾخ 

لنب٠ب اٌغٛدح عٍٟ 

ِغزٛٞ اٌّغبٌظ 

 اٌشع١ّخ ٌٍى١ٍخ

رٛعذ ِؾبمش 

اعزّبعبد ِغبٌظ 

 اٌى١ٍخ

ِطٍٛة اعذاد رمبس٠ش عٓ 

ِٕبلؾخ لنب٠ب اٌغٛدح فٟ 

 ِغٍظ اٌى١ٍخ

ِذ٠ش ٚؽذح 

 مّبْ اٌغٛدح 

 

6-

11- 

2011 

 اٌٟ

30-

11-

2011 

 

ص٠بدح أؾطخ ٚؽذح  

 ا٨صِبد ٚاٌىٛاسس 
 لٍخ ا٨ٔؾطخ

رعض٠ض أؾطخ ا٨صِبد 

ٚاٌىٛاسس ف١ّب ٠زعٍك 

 ثبخ٩ء اٌطٛاسٞء

ٌغٕخ ا٤صِبد 

 ٚاٌىٛاسس

1-

12-

2011 

 اٌٟ

30-

12-

2011 

 

  ا٦عّبٌٟ

   

   

   

   



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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االطار  مسئول التنفٌذ التدخل المناسب األداء الفعلً األداء المطلوب المعٌار

 الزمنً

 التموٌل

4-
مة

وك
ح
وال

ة 
اد

قٌ
ال

 

اعداد وثٌقة الختٌار 

 القٌادات االكادٌمٌة

توجد وثٌقة معتمدة 

 الختٌار القٌادات

عدم تفعٌل الٌة اختٌار 

 القٌادات

مدٌر وحدة 

 ضمان الجودة 

2-

21-

3122 

 الً

2-

23-

3122 

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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خطة تدرٌب تنمٌة 

المهارات االدارٌة 

 للقٌادات االكادٌمة 

حصول بعض من 

القٌادات علً 

دورات بمركز 

تنمٌة قدرات 

اعضاء هٌئة 

 التدرٌس 

مطلوب اعداد خطة كاملة 

 معتمدة ومعلنة

 

 لجنة التدرٌب 

3-

23-

3122 

 الً

28-

23-

3122 

 

اعداد المحاضر 

الرسمٌة لمجالس 

الكلٌة حول مناقشة 

 التعلٌم والتعلمقضاٌا 

ٌتم مناقشة قضاٌا 

التعلٌم والتعلم 

بمجالس االقسام 

والكلٌة ولكن 

التوجد لها قاعدة 

 بٌانات لها

اعداد قاعدة بٌانات 

بالقرارات واالجراءات 

 التصححٌة

مدٌر وحدة 

 ضمان الجودة 

 

2-

21-

3122 

 الً

2-

23-

3122 

 

اعداد قاعدة بٌانات 

للمإسسة تتضمن 

مختلف االدارت 

المعلومات  ونظم

 االدارٌة والقانونٌة

جاري تفعٌل ال 

MIS 

استكمال قاعدة  البٌانات 

 MISعلً نظام ال 

لجنة متابعة 

نظم المعلومات 

 والتوثٌق 

 

2-

21-

3122 

 الً

31-

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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23-

3122 

  اإلجمالً

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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االطار  مسئول التنفٌذ التدخل المناسب األداء الفعلً األداء المطلوب المعٌار

 الزمنً

 التموٌل

5- 
ت

ٌا
الق

خ
أل
وا

ة 
قٌ
دا
ص

لم
ا

 

تفعٌل االجراءات 

التً تتبعها المإسسة 

لاللتزام بحقوق 

 الملكة الفكرٌة

ٌوجد دلٌل الملكٌة 

الفكرٌة ومٌثاق 

اخالقٌات البحث 

 العلمً

ٌتم نشر ثقافة 

الملكٌة الفكرٌة من 

خالل الموقع 

االلكترونً 

 والمكتبة وندوة

 تفعٌل هذة الوثٌقة

 الندواتزٌادة عدد 

لجنة أخالقٌات 

 العلمًالبحث 

و المٌثاق 

 األخالقً

2-

22-

3122 

 الً

3-3-

3123 

 

زٌادة الثقة بٌن 

 العاملٌن واإلدارة 
 قلة الثقة 

لقاءات دورٌة مع العاملٌن 

 واإلدارة لزٌادة الثقة بٌنهم 

 عمٌد الكلٌة 

 وكالء الكلٌة 

2-

21-

3122 

 الً

2-7-

3123 

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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زٌادة وسائل 

اإلدارة  االتصال بٌن

 والطالب

 قلة وسائل االتصال 

تنشٌط منتدى الكلٌة 

 اإللكترونً 

 زٌادة عدد اللقاءات الطالبٌة 

 عمٌد الكلٌة 

 وكالء الكلٌة 

2-

21-

3122 

 الً

2-7-

3122 

 

اعداد وثائق تبٌن 

توزٌع الحوافز طبقا 

للممارسة العادلة 

 وعدم التمٌٌز

 التوجد 

اعداد وثائق تبٌن توزٌع 

وربط الجودة الحوافز 

باالداء العضاء هٌئة 

 التدرٌس

اعداد وثائق تبٌن قواعد 

توزٌع الحوافز علً 

 االدارٌٌن والعاملٌن

مدٌر وحدة 

 ضمان الجودة 

 عمٌد الكلٌة 

 وكالء الكلٌة 

3-3-

3123 

 الً

4-5-

3123 

 

  اإلجمالً

   

   

   

   



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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االطار  مسئول التنفٌذ التدخل المناسب األداء الفعلً األداء المطلوب المعٌار

 الزمنً

 التموٌل

6- 
ز 

ها
ج
ال

ي
ر
دا
إل
ا

 

اعداد خطة معتمدة 

ومعلنة للتدرٌب 

 المستمر

توجد خطة 

 للتدرٌب المستمر

مطلوب استكمالها وتحدٌد 

مكان التدرٌب والمشرف 

علً الدورة وتكلفة الدورة 

 ومصادر التموٌل

 لجنة التدرٌب

2-21-

3122 

 الً

41-21-

3122 

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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استبٌانات رضا 

 القٌادات االدارٌة 

تم عمل استبٌان 

لقٌاس رضا 

 القٌادات االدارٌة

عمل اجراءات تصحٌحٌة 

 بناء علً االستبٌانات 

لجنة 

 االستبٌانات

 عمٌد الكلٌة

 ووكالء الكلٌة

2-2- 

3123 

 الً

2-3-

3123 

 

انشاء قاعدة بٌانات 

بالخبرات 

والمإهالت المتاحة 

 من العاملٌن

توجد سجالت 

 للعاملٌن
 MISتفعٌل نظام ال 

لجنة متابعة  

نظم المعلومات 

 والتوثٌق 

3-3-

3123 

 الً 

3-5-

3123 

 

  اإلجمالً

االطار  مسئول التنفٌذ التدخل المناسب األداء الفعلً األداء المطلوب المعٌار

 الزمنً

 التموٌل

7- 
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ا

ة 
دٌ

ما
وال

 

اعداد خطة للصٌانة 

الدورٌة للبنٌة 

 التحتٌة

 توجد عقود صٌانة

مطلوب اعداد خطة 

للصٌانة الدورٌة للبنٌة 

 التحتٌة والمرافق

لجنة متابعة 

اإلمكانٌات 

المتاحة للتعلٌم 

والتعلم ومالئمة 

3-3-

3123 

 الً

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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والبنٌة  المبانً

التحتٌة 

والموارد 

المالٌة السنوٌة 

والتسهٌالت 

 المادٌة للكلٌة

3-4-

3123 

اعداد كتٌب 

باالماكن 

والتسهٌالت المتاحة 

لممارسة االنشطة 

 الطالبٌة

توجد وثٌقة 

باالماكن 

والتسهٌالت 

المتاحة لممارسة 

 االنشطة الطالبٌة

 مطلوب طباعة كتٌب
لجنة األنشطة 

 الطالبٌة

3-4-

3123 

 الً

3-5-

3123 

 

االستخدام األمثل 

للموارد المادٌة 

 بالكلٌة 

استهالك بعض 

 الموارد المالٌة 

وضع آلٌات لالستخدام 

 األمثل 

 عمٌد الكلٌة

 وكالء الكلٌة

مدٌر وحدة 

 ضمان الجودة

2-21- 

 3122الً

2-23-

3122 

 

اعداد كتٌب عن 

وسائل االتصال 

الحدٌثة وتكنولوجٌا 

المعلومات المتاحة 

ٌوجد حصر 

 لوسائل االتصال

مطلوب اعداد كتٌب عن 

وسائل االتصال الحدٌثة 

وتكنولوجٌا المعلومات 

 المتاحة بالمإسسة

لجنة متابعة 

اإلمكانٌات 

المتاحة للتعلٌم 

والتعلم ومالئمة 

3-4-

3123 

 الً

3-5-

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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والبنٌة  المبانً بالمإسسة 

التحتٌة 

والموارد 

المالٌة السنوٌة 

والتسهٌالت 

 المادٌة للكلٌة

3123 

تحفٌز أعضاء هٌئة 

التدرٌس للحصول 

على مشروعات 

 تنافسٌة 

قلة عدد المشارٌع 

 فً الكلٌة 
 ورش عمل وندوات 

لجنة البحث 

 العلمى

3-3-

3123 

 الً

3-4-

3123 

 

  اإلجمالً

   

   

   

   

   

   

   



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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االطار  مسئول التنفٌذ التدخل المناسب األداء الفعلً األداء المطلوب المعٌار

 الزمنً

 التموٌل

8- 
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عٌ
تف

ٌة
مع

جت
لم

 ا
كة

ر
شا

لم
ا

 

وضع برامج 

لتروٌج الوحدات 

ذات الطابع الخاص 

 تدر عائد للكلٌة 

قلة اإلعالن عن 

 الوحدات 

وضع آلٌة للتروٌج والدعاٌة 

للوحدات ذات الطابع 

 الخاص  

 وكالء الكلٌة

مدٌر عام 

 الكلٌة

2-

22-

3122 

 الً

2-5-

3123 

 

تعدٌل الخطة 

السنوٌة لبرامج 

 خدمة المجتمع

 خطة سنوٌةتوجد 

مطلوب تعدٌلها لتفً 

باحتٌاجات المجتمع كما 

 ظهرت فً االستبٌانات

وحدة خدمة 

المجتمع 

 وتنمٌة البٌئة

وكٌل الكلٌة 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمٌة البٌئة 

 

2-

23-

3122 

 الً

2-2-

3123 

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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استكمال قاعدة 

بٌانات الخاصة 

 بخدمة المجتمع

ٌوجد حصر 

لالنشطة 

 االجتماعٌة

 قائمة بمتلقً الخدمةمطلوب 

وكٌل الكلٌة 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمٌة البٌئة 

وحدة خدمة 

المجتمع 

 وتنمٌة البٌئة 

2-

23-

3122 

 الً

2-2-

3123 

 

  اإلجمالً

   

   

   

   

   

   

   

االطار  مسئول التنفٌذ التدخل المناسب األداء الفعلً األداء المطلوب المعٌار

 الزمنً

 التموٌل



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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9- 
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جو
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عمل مقارنة بٌن 

نتائج تقوٌم األداء 

الكلً للكلٌة عبر 

 فترات مختلفة  

ال توجد مقارنة بٌن 

 النتائج السابقة  

وضع دراسة للمقارنة بٌن 

 هذه النتائج   

مدٌر وحدة 

 ضمان الجودة

2-

21-

3122 

 الً

2-

23-

3122 

 

اعداد تقارٌر 

المراجعٌن الداخلٌٌن 

 والخارجٌٌن

واعداد قائمة 

بالتحسٌنات التً تم 

تنفٌذها بناءا علً 

 التقوٌم الذاتً

 مطلوب اعدادها التوجد
مدٌر وحدة 

 ضمان الجودة

2-

21-

3122 

 الً

2-2-

3123 

 

  اإلجمالً

   

      



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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 التموٌل مسئول التنفٌذ التدخل المناسب تحلٌل الفجوة األداء الفعلً األداء المطلوب المعٌار

:- 
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ح
ت

 

نشر الوعً لدى 

الطالب بثقافة 

 االستبٌان 

عدم جود ثقافة 

 االستبٌان 
 

ورش عمل وندوات 

للطالب للتوعٌة بؤهمٌة 

 وطرق ملئ االستبٌانات

مدٌر وحدة 

 ضمان الجودة

لجنة 

 االسبتبانات

 

تفعٌل توصٌات 

ندوة الطالب 

 المتعثرٌن

نفذت لمدة واحدة 

 فقط 
 

تحدٌد آلٌة الكتشاف 

 الطالب المتعثرٌن 

تفعٌل آلٌة مساعدة 

 الطالب ا لمتفوقٌن 

لجنة نظام 

 الجودة 

 لجنة التدرٌب

 

تطوٌر التدرٌب 

 الصٌفً 

وجودة نظام ثابت 

 منذ إنشاء الكلٌة
 

وضع أنظمة للتدرٌب 

 الصٌفً للطالب 

 عمٌد الكلٌة 

وكٌل الكلٌة 

لشئون 

 الطالب

 

العمل على زٌادة 

المعلومات المتاحة 

 للطالب

قلة المعلومات 

 المتاحة
 

توزٌع مطوٌات لإلعالن 

أو من  خالل موقع الكلٌة 

 اإللكترونً 

 عمٌد الكلٌة 

وكٌل الكلٌة 

لشئون 

 الطالب

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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تفعٌل نظام 

 اإلرشاد األكادٌمً

قصور فً مفهوم 

اإلرشاد 

 األكادٌمً

 

 توعٌة الطالب بالنظام 

حٌث أعضاء هٌئة 

التواصل  التدرٌس على

 مع الطالب

 عمٌد الكلٌة 

وكٌل الكلٌة 

لشئون 

 الطالب

أعضاء هٌئة 

 التدرٌس 

 

  اإلجمالً

   

      



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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مسئول  التدخل المناسب تحلٌل الفجوة األداء الفعلً األداء المطلوب المعٌار

 التنفٌذ

 التموٌل
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العمل على تطابق 

المعاٌٌر األكادٌمٌة 

 مع رسالة الكلٌة 

تضارب بٌن 

المعاٌٌر 

األكادٌمٌة ورسالة 

 الكلٌة 

 

وضع آلٌة لتطابق 

المقررات الدراسٌة بالكلٌة 

 مع رسالتها 

 عمٌد الكلٌة 

وكٌل الكلٌة 

لشئون 

 الطالب

 

ربط البرامج 

التعلٌمٌة باحتٌاج 

 سوق العمل 

تغٌر متطلبات 

 العملسوق 
 

تعدٌل بعض المقررات 

الدراسٌة لربطها 

 باحتٌاجات سوق العمل

 عمٌد الكلٌة 

وكٌل الكلٌة 

لشئون 

 الطالب

 

المراجعة الدورٌة 

للمقررات 

 الدراسٌة

قلة المراجعات 

 للمقررات
 

تفعٌل االستفادة وتحلٌل 

 التقارٌر الدراسٌة سنوٌاً 

 عمٌد الكلٌة 

وكٌل الكلٌة 

لشئون 

 الطالب

 

  اإلجمالً

   
      



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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 التنفٌذ

 التموٌل
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مراجعة توصٌف 

وتقرٌر البرامج 

 والمقررات 

هناك تقصٌر فً 

توصٌف 

 المقررات 

 
مراجعة توصٌف وتقرٌر 

 المقررات والبرامج دورٌاً 

 عمٌد الكلٌة 

مدٌر وحدة 

ضمان 

 الجودة

 

االستعانة بتقٌٌم 

المراجعٌن 

 الخارجٌٌن

هناك مراجع 

 خارجً ثابت 
 

االستفادة من آراء 

المراجعٌن وكذلك التقارٌر 

السنوٌة فً التحدٌث 

 والتطوٌر 

 مجلس الكلٌة 

مجالس 

األقسام 

 العلمٌة

 

متابعة وتوثٌق 

المراجعة الدورٌة 

للبرامج التعلٌمٌة 

والمقررات 

 الدراسٌة 

قصور فً متابعة 

توثٌق المقررات 

 الدراسٌة 

 

وضع آلٌة لمتابعة 

المراجعات الدورٌة 

للبرامج التعلٌمٌة 

 والمقررات الدراسٌة 

 مجلس الكلٌة 

مجالس 

األقسام 

 العلمٌة

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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  اإلجمالً

      



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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 التنفٌذ

 التموٌل
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تطوٌر معامل 

 الكلٌة 
  قلة معامل الكلٌة 

االستمرار فً إعادة تؤهٌل 

 معامل الكلٌة 

 العمٌد 

رإساء 

األقسام 

 العلمٌة

 

زٌادة أعداد فنٌٌن 

 المعامل

قلة عدد الفنٌٌن 

 المإهلٌن 
 

تؤهٌل وتدرٌب وتعٌٌن 

 أعداد من الفنٌٌن

 العمٌد 

رإساء 

األقسام 

 العلمٌة

 

توعٌة وتحفٌز 

أعضاء هٌئة 

التدرٌس على نوع 

التعلم الذاتً كنمط 

 من أنماط التعلم 

قلة استخدام نمط 

التعلٌم الذاتً 

كمنط من أنماط 

 التعلم

 

زٌادة التوعٌة ألعضاء 

التدرٌس عن طرٌق هٌئة 

 الندوات وورش العمل

 العمٌد 

رإساء 

األقسام 

 العلمٌة

 

تحفٌز أعضاء 

هٌئة التدرٌس 

بتؤلٌف مشترك 

لبعض المراجع 

وجود بعض 

المذكرات 

الدراسٌة ألعضاء 

هٌئة تدرٌس 

 

تحفٌز أعضاء هٌئة 

التدرٌس على التؤلٌف عن 

 طرٌق الندوات واللقاءات

 العمٌد 

رإساء 

األقسام 

 العلمٌة

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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 منفردٌن وأخذ رق إٌداع

توثٌق اإلجراءات 

التصحٌحٌة فً 

ضوء نتائج الفرق 

 المختلفة

عدم توثٌق 

اإلجراءات 

 التصحٌحٌة

 
وضع آلٌة لتوثٌق 

 اإلجراءات التصحٌحٌة

 العمٌد 

مدٌر وحدة 

ضمان 

 الجودة

 

  اإلجمالً

   

      



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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 التموٌل مسئول التنفٌذ المناسب التدخل تحلٌل الفجوة األداء الفعلً األداء المطلوب المعٌار
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نشر الوعً لدى 

أعضاء هٌئة 

التدرٌس بثقافة 

 الجودة 

قلة وعً أعضاء 

هٌئة التدرٌس 

 بثقافة الجودة 

 

ورش عمل وندوات 

للتوعٌة بؤهمٌة تطبٌق 

الجودة للحصول على 

 االعتماد 

 العمٌد 

مدٌر وحدة 

 ضمان الجودة

 

وضع آلٌة محددة 

لتقٌٌم نشاط 

أعضاء هٌئة 

 التدرٌس 

قصور فً آلٌة 

 التقٌٌم 
 

تحدٌد آلٌة لتقٌٌم نشاط 

 أعضاء هٌئة التدرٌس

لجنة مٌكنة 

نظام الجودة 

واالتصاالت 

 بالوحدة

 

تطوٌر برامج 

التدرٌب ألعضاء 

 هٌئة التدرٌس 

وجود برامج 

 ثابتة للتدرٌب
 

وضع أنظمة جدٌدة 

لتطوٌر تدرٌب أعضاء 

 هٌئة التدرٌس  

 العمٌد 

 لجنة التدرٌب 

 

زٌادة أعضاء 

هٌئة التدرٌس 

لتتماشى مع 

 النسبة العالمٌة 

قلة نسبة أعضاء 

هٌئة التدرٌس إلى 

 الطالب

 

زٌادة عدد المعٌدٌن 

المعٌنٌن فً الخطة 

 الخمسٌة القادمة

 العمٌد 

 

قٌاس مستوى 

الرضا الوظٌفً 

ألعضاء هٌئة 

قلة المعلومات 

عن مستوى 

الرضا الوظٌفً 

 

لقاءات وورش عمل 

 لقٌاس الرضا الوظٌفً 

استبٌانات لقٌاس الرضا 

 العمٌد 

مدٌر وحدة 

 ضمان الجودة 

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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ألعضاء هٌئة  التدرٌس 

 التدرٌس 

لجنة  الوظٌفً 

 االستبٌانات

  اإلجمالً

   
      



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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 التموٌل مسئول التنفٌذ التدخل المناسب تحلٌل الفجوة األداء الفعلً المطلوباألداء  المعٌار
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تطوٌر خطة 

 البحث العلمً

وجود خطة بحث 

علمً للكلٌة 

واألقسام ولكنها 

 غٌر محدثة

 

مراجعة الخطة البحثٌة 

للكلٌة وتطوٌرها مع 

المتغٌرات اإلقلٌمٌة 

 والدولٌة

 العمٌد 

وكٌل الكلٌة 

للدراسات 

العلٌا 

 والبحوث 

 

تطوٌر اإلمكانٌات 

 البحثٌة 

قلة الموارد 

 البحثٌة بالكلٌة 
 

وضع آلٌة لالستخدام 

 األمثل لإلمكانٌات الحالٌة

 العمٌد 

وكٌل الكلٌة 

للدراسات 

العلٌا 

 والبحوث

رإساء 

األقسام 

 العلمٌة

 

تشجٌع أعضاء 

هٌئة التدرٌس 

 إلٌجاد مصادر

غٌر تقلٌدٌة 

لتموٌل البحث 

اعتماد البحث 

العلمً على 

مٌزانٌة الدولة 

 فقط 

 

دورات وندوات ألعضاء 

هٌئة التدرٌس على الطرق 

المختلفة لكتابة المشارٌع 

البحثٌة  والمشارٌع 

التنافسٌة بالجامعة 

 العمٌد 

وكٌل الكلٌة 

للدراسات 

العلٌا 

 والبحوث

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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والمإسسات الدولٌة  العلمً

 المعتمدة

وجود تكامل 

وتآلف بٌن األقسام 

األكادٌمٌة فً 

إعداد المشارٌع 

 والخطط البحثٌة

قلة األبحاث 

المشتركة بٌن 

 األقسام المختلفة 

 

عقد لقاءات بحثٌة دورٌة 

 بٌن األقسام 

تشجٌع األبحاث المشتركة 

 بٌن األقسام

 العمٌد 

وكٌل الكلٌة 

للدراسات 

العلٌا 

 والبحوث

رإساء 

األقسام 

 العلمٌة

 

تعرٌف أعضاء 

هٌئة التدرٌس 

بؤخالقٌات البحث 

 العلمً وتنفٌذها 

هناك دلٌل 

ألخالقٌات البحث 

 العلمً

 

عقد ورش عمل ودورات 

تدرٌبٌة لصغار الباحثٌن 

لتعرٌفهم بؤخالقٌات البحث 

 العلمً

 العمٌد 

وكٌل الكلٌة 

للدراسات 

العلٌا 

 والبحوث

مدٌر وحدة 

ضمان 

 الجودة

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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  اإلجمالً

   

 التموٌل مسئول التنفٌذ التدخل المناسب تحلٌل الفجوة األداء الفعلً األداء المطلوب المعٌار
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تطوٌر نظم 

اإلشراف فً 

 الدراسات العلٌا

ٌفرض ا لمشرف 

 على الطالب 
 

وضع نظام ٌضمن اختٌار 

 الطالب للمشرف

 عمٌد الكلٌة 

رإساء 

األقسام 

 العلمً

 

تطوٌر نظم التقٌٌم 

فً الدراسات 

 العلٌا

هناك قصور فً 

 نظم التقٌٌم 
 

وضع نظام للتقٌٌم 

 المستمر والنهائً 

 ورش عمل 

 عمٌد الكلٌة 

وكٌل 

 الدراسات 

 

تحدٌث لوائح 

 الدراسات العلٌا

لوائح موجودة منذ 

 إنشاء الكلٌة 
 

وضع معاٌٌر أكادٌمٌة 

لدرجة الماجستٌر 

 والدكتوراه

لمراجعة البرامج خطة 

بواسطة مراجعٌن 

 خارجٌٌن

 عمٌد الكلٌة 

وكٌل 

 الدراسات 

 

تحدٌث مستوى 

المناهج لبرامج 

معظم المناهج 

قدٌمة وتم 
 

تحدٌث وتوصٌف 

المقررات لتتالئم مع 

وكٌل 

 الدراسات 

 



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
   

  

 

Page 29 of 16 2011خطخ انتذسٍٛ نعبو ِؾشٚ  اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٚاٌزؤ١ً٘ ٩ٌعزّبد  –هٕطب و١ٍخ اٌق١ذٌخ   عبِعخ   
 

 

تدرٌسها سابقاً فً  الدبلومات

مرحلة 

 البكالورٌوس

 سوق العمل

تشجٌع الطالب الستخدام 

 شبكة المعلومات

أعضاء هٌئة 

 التدرٌس 

قٌاس مستوى 

 رضا الطالب 

قصور فً هذا 

 القٌاس 
 

عمل نموذج استبٌان ٌقٌس 

 الرضا 

 اجتماعات دورٌة للطالب

وكٌل 

 الدراسات 

مدٌر وحدة 

ضمان 

 الجودة

 

نشر نظم ولوائح 

الدراسات بٌن 

 الطالب

عدم نشر هذه 

 اللوائح 
 

إعداد دلٌل للدراسات 

 العلٌا 

 دورات وورش عمل 

 عمٌد الكلٌة 

وكٌل 

 الدراسات 

مدٌر وحدة 

 الجودة 

 

  اإلجمالً

   

      



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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مسئول  التدخل المناسب تحلٌل الفجوة األداء الفعلً األداء المطلوب المعٌار

 التنفٌذ

 التموٌل
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تطبٌق خطة 

التقوٌم الشامل 

والمستمر للفاعلٌة 

 التعلٌمٌة 

الخطة مطبقة 

 بالفعل إلى حد ما 
 

العمل تعلى تطبٌق الخطة 

 المعدة للتقوٌم 

 عمٌد الكلٌة 

مدٌر وحدة 

ضمان 

 الجودة 

 

توثٌق إجراءات 

التحسٌن والتعزٌز 

فً ضوء نتائج 

التقوٌم للفاعلٌة 

 التعلٌمٌة 

ال توجد إجراءات 

 موثقة 
 

آلٌة إلجراءات موثقة 

للتحسٌن والتعزٌز فً 

ضوء نتائج التقوٌم 

 للفاعلٌة التعلٌمٌة 

 عمٌد الكلٌة 

مدٌر وحدة 

ضمان 

 الجودة

 

تفعٌل نظم 

المسائلة 

 والمحاسبة بالكلٌة 

ال توجد آلٌة 

مستخدمة للمسائلة 

 والمحاسبة 

 
وضع آلٌة لتفعٌل نظام 

 المسائلة والمحاسبة بالكلٌة 

 عمٌد الكلٌة 

مدٌر وحدة 

ضمان 

 الجودة

 

  اإلجمالً

   
   



  هٕطبهٕطبعبِع  خ عبِع  خ 
  كهٛخ انصٛذنخكهٛخ انصٛذنخ

  ٔدذح ضًبٌ انجٕدحٔدذح ضًبٌ انجٕدح
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