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 كلية الطب عن العام الجامعي السنوى ألنشطةقرير الت
 2018-2019 

 
 اعتمادأسماء وبيانات السادة أعضاء هيئة التدريس الذين سيقومون بعمل منسقي الوحدات التدريسية -1

 Blocks( 2018للسنة االولي بالمنهج الطبي التكاملي والذي سيتم تطبيقة من العام الدراسي القادم-
2019      )17/8 

 الميكروبيولوجي  د/نهي أنور حسين                          أستاذ مساعد بقسم -1
 د/ مريانا فتحي كامل                   أستاذ بقسم الباثولوجي 0أ -2
 د/ ايمان إسماعيل حسن                 أستاذ بقسم الطب الشرعي  0أ -3
 د/ياسمين فاروق عبد الناصر                مدرس بقسم الفارماكولوجي -4
 د/فاطمة فؤاد عبد الباقي                  مدرس بقسم التشريح  -5
 
 الموافقة علي ضم لجنة أخالقيات البحث العلمي ضمن متطلبات عمل بروتكول الرسائل أعتبارا من -2 
 1/10 /2018 352/9 
 
 353/9التغيير  مذكرة الدراسات العليا بشأن الموافقة علي  إستمرار العمل بالالئحة لحين  -3

 
                                                 0  2018/2019تشكيل مجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع عن العام الجامعي  -4

371/9 
 
 تفعيل وحدة التدريب بالكلية لرفع كفاءة العاملين اإلداريين -5
 
  واللجان المنبثقة من الوحدة وهم 2018/2019إعادة تشكيل  مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة   -6

430/11 
 
 431/11توثيق معايير تقييم أداء عضو هيئة التدريس-7

 

الزيةةةةةارة بتةةةةةاري   لجنةةةةةة المتابعةةةةةة بالقطةةةةةا  الطبةةةةةي حيةةةةةث تمةةةةةتمناقشةةةةةة مةةةةةا ورد عةةةةةن تقريةةةةةر -8

منسةةةةةق البرنةةةةةامج تقريةةةةةر عةةةةةن نتةةةةةائج الزيةةةةةارة  –د/ عمةةةةةرو فةةةةةؤاد وقةةةةةدم ا  22/11/2018

والمالحظةةةةةات المطلةةةةةوب أسةةةةةتيفائها وقةةةةةد أجتمعةةةةةت اللجنةةةةةة مةةةةةع الطةةةةةالب وأعضةةةةةاء هيئةةةةةة 

 التدريس 

 ) نقاط القوة تتمثل في ( -وقد أفاد التقرير مايلي :

 مدي إهتمام إدارة الكلية والقائمين علي العمل بالمنهج الجديد  -1

 وجود معظم الوثائق المطلوبة  -2

 الطالب علي دراية بالبرنامج الجديد  -3

  0الدورات التدريبية التي تمت بالمنهج الجديد لتهيئة أعضاء هيئة التدريس لتطبيق البرنامج الجديد  -4
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 ين ( ) النقاط التي تحتاج إلي تحس

 تلخيص المحتوي العلمي لمادتي الكيمياء الحيوية والتشريح   -1

 الحاجة إلي تطبيق نظام التعليم اإللكتروني  -2

 تطوير نظام داخلي للمتابعة والتقويم  - 3

 

 467/12** كما تم عمل تحديث إستبيانات تقييم أداء عضو هيئة التدريس -9

عقةةةةد أجتمةةةةا  شةةةةهري لمنسةةةةقي األقسةةةةام لمتابعةةةةة األعمةةةةال المطلةةةةوب إسةةةةتكمالها فةةةةي كةةةةل معيةةةةار ع

468/12 

 

طالةةةةةب فةةةةةي  106عمةةةةةل أول تجربةةةةةةإختبار إلكترونةةةةةي بالكليةةةةةة وقةةةةةد تقةةةةةدم ل ختبةةةةةار  - 10       

 469/12الفارما كولوجي (  –مادتي ) علم الطفيليات 

 

الةةةةدورات التأهيليةةةةة التةةةةي تةةةةم عملهةةةةا للسةةةةادة مةةةةوظفي الكليةةةةة وأيضةةةةا  ألعضةةةةاء هيئةةةةة  اعتمةةةةاد-11

بهةةةةةةةةا التةةةةةةةدريس والهيئةةةةةةةةة المعاونةةةةةةةةة وذلةةةةةةة  لتحسةةةةةةةةين األداء فةةةةةةةةي النقةةةةةةةاط التةةةةةةةةي 

 470/12مالحظات

 

إعتمةةةاد تحةةةديث الهيكةةةل التنظيمةةةي علةةةي تقريةةةر هيئةةةة ضةةةمان الجةةةودة واإلعتمةةةاد فةةةي زيارتةةة   -12

18/4/2018 

 

  0تشكيل لجنة لمراجعة توصيف البرنامج الدراسي للبكالريوس  -13
 تعزيز تجربة التعليم اإللكتروني . -14
 472/12 0عمل تقرير مقرر دراسي وبرنامج دراسي لنتائج الدراسات العليا  -15
 1-4  عمل إستبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس -16
أكد العميد علي التعاون مع وزارة الصحة في تشكيل المراكز الطبية الجديدة بالوزارة لتقديم الخدمة  -17

 للمرضي باإلقليم  
 

 تقرير أستبيانات الرؤية والرسال  اعتماد -18
أستبيانات تحليل البيئة الخارجية والداخلية للكلية بعةد تحةديثها لتعةديل الخطةة األسةتراتيجية   توثيق-19

 حسب تقرير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد
 تحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس باألقسام  -20 
 عمل البطاقات الوظيفية ل داريين باألقسام -21
 لعاملين بكل قسم عن كيفية تطبيق خطط األخالء بالقسم التأكيد علي تدريب ا-22
إعادة صياغة توصيف المقررات حسةب مةاورد مةن تقريةر الهيئةة القوميةة لضةمان جةودة التعلةيم -23

 واألعتماد 
 تطبيق إستراتيجية التعليم والتعلم والمعلنة علي موقع الكلية -24
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إرسال برامج الدراسات العليا إلي أقسام مناظرة من كليات تم إعتمادها وتقارير المراجةع الخةارجي -25
  6/1لكل برنامج في موعد أقصاه شهر  

 
 2018أعتماد تقرير أستبيان أراء الخريجين لسنة -26
ية  أستبيان أراء مديري المستشفيات والوحدات ورؤساء األقسام عن مدي فاعل رأعتماد تقري  -27

 2018حتياجات سوق العمل البرامج الحالية ومدي أ
التقرير النصف سنوي لوحدة التدريب عن مجمل نشاط وحدة التدريب بالكلية خةالل النصةف اعتماد  -28

   7/1للعرض علي مجلس الكلية 2018/2019األول من العام األكاديمي 
 ااالوراق الخاصة بمسابقة بنو  األسئلة  اعتماد
مشاركة أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام والصحة العامةة المشةاركة فةي مسةابقة بنةو  األسةئلة -28

  0علي مستوي الجامعة 
ترشيحات األقسام لحضور دورة األختبارات اإللكترونيةة وإعتمةاد األسةتبيانات الخاصةة بوحةدة - 29

 1 /8التقويم 
 
 

 EIectronic  Journal ( Openإنشاء مجلة علمية للنشر العلمالموافقة على البدء في -30

Access  ) 

 Advanced Medical Research Jornal20/1وعنوانها 

 

 43/1  2019/  2018نشاط كلية الطب خالل النصف األول من العام الدراسياعتماد -31
    

 إعتماد تقرير برنامج البكالريوس -32
  0إعتماد إستبيان رضا الطالب للتدريس الميداني وزيارات التثقيف الصحي   -33
 48/2إعتماد إستبيان رضا الطالب الخريجين لسنة التدريب "اإلمتياز"  -34
 49/2إعتماد دليل إدارة األمتحانات  -35
  -العمداء كاألتي : اختيارإنتخاب لجنة  -36
 أستاذ متفرغ قسم طب وجراحة العين   ربيع محمد محمد حسانين  /اد
 أستاذ متفرغ قسم األنف واألذن والحنجرة   عبدالرحيم أحمد عبدالكريم  /ا د

 مع ترشيح  
    
  176/6 )أحتياطيا (    أستاذ األشعة التشخيصية     حسني سيد عبد الغني       /اد
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تشةةةةةكيل وأعتمةةةةةاد اللجنةةةةةة ألختيةةةةةار السةةةةةيد األسةةةةةتاذ الةةةةةدكتور / عمةةةةةةةيد الكليةةةةةةةةة وهةةةةةةي  -37
  -كةةةاألتةةةي :

 أستاذ متفرغ قسم طب وجراحة العين   ربيع محمد محمد حسانين  /اد 
 أستاذ متفرغ قسم األنف واألذن والحنجرة   عبدالرحيم أحمد عبدالكريم  /اد

 مع ترشيح   
  )أحتياطيا (    6 / 202أستاذ األشعة التشخيصية      حسني سيد عبد الغني        /اد      

 
  

 
 االستاذ الدكتور عميد الكلية 

 
 عبد الغني سيد  حسني 

 

 
 
 
 
 
 

 


