
 
 
 
 

ت المجتمعية  رؤية الكلية : أن تصبح الكلية منارة للتعليم الطبي المتميز المستمر و تحقيق اإلرتقاء بالبحث العلمي و اإلبتكار بما يلبي االحتياجا   

المستمر للعملية التعليمية    رسالة الكلية : تلتزم كلية الطب بإعداد أطباء مؤهلين علمياً قادرين على تقديم رعاية صحية متميزة كما تلتزم الكلية بالتطوير
 و البحث العلمي بما يحقق معايير الجودة 
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Quality Assurance Unit 

(QAU) 
 

كلية الطب عن العام الجامعي السنوى ألنشطةقرير الت  

2019-2020 

 

 244/8     2018/2019إعتماد ةالتقرير السنوي للكلية للعام اجلامعي  -1
 8/ 280  0  2019/ 2018إعتماد خطة الصيانة وخطة األزمات والكوارث لعام  -2

 8/ 281 -علي النحو التالي :  2020/ 2019تشكيل مجلس شئون البيئة عن العام الجامعي   -
 وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة     د/ جمدي مصطفي كامل  0أ
 أستاذ متفرغ بقسم  أمراض الباطنة     د/ حممود أبو العنني خطاب  0أ
 األنف واألذن واحلنجرة    أستاذ متفرغ   د/ عبد الرحيم أمحد عبد الكرمي  0أ
 أستاذ متفرغ بقسم التشريح       د/ حممد أمحد دسوقي  0أ
 أستاذ متفرغ املسالك البولية     د/ حممد عبد املالك حسن فرغلي0أ
 ممثل مجعية أصدقاء املرضي  -أستاذ متفرغ أمراض النساء والتوليد    د/ أمحد رضا العدوي  0أ

 مسئول األنشطة ابلقسم  -أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد   اجليالن د/ سعد عبدالنيب أمحد  
 جامعةاملنيا  –مدرس طب األطفال      د/ مسري منري املنشاوي 
 نقيب أطباء املنيا       د/ عمرو حممد علي  
 مدير عام التأمني الصحي ابملنيا       د/ إميان حممد عطيه  

 هليئة اإلجنيلية للخدمات عن منظمة اجملتمع املدن  ممثل ا   السيدة / ماراين جورج ساويس  
 

 خطة تحسين أداء عضو هيئة التدريستوثيق  -3

ضرررررررررررورة إضررررررررررافة كررررررررررود املقرررررررررررر للورقررررررررررة اإلمتحانيررررررررررة   األمتحررررررررررا ت الن ا يررررررررررة للطررررررررررالب واإللترررررررررر ام بقواعررررررررررد  -4
 الورقة األمتحانية 

والتأكيررررررررررررد علرررررررررررري إسررررررررررررتكمال  2018/2019األقسررررررررررررام مررررررررررررن إعررررررررررررداد امللررررررررررررف السررررررررررررنوي للقسررررررررررررم  إنت رررررررررررراء -5
 وصف املقررات لرب مج البكالريوس واإلنت اء من مراجعة برامج الدراسات العليا علي النحو 

 



 
 
 
 

ت المجتمعية  رؤية الكلية : أن تصبح الكلية منارة للتعليم الطبي المتميز المستمر و تحقيق اإلرتقاء بالبحث العلمي و اإلبتكار بما يلبي االحتياجا   

المستمر للعملية التعليمية    رسالة الكلية : تلتزم كلية الطب بإعداد أطباء مؤهلين علمياً قادرين على تقديم رعاية صحية متميزة كما تلتزم الكلية بالتطوير
 و البحث العلمي بما يحقق معايير الجودة 

 

 

 

 وحدة ضمان الجودة  

Quality Assurance Unit 

(QAU) 

منذ شهر  بهال االستمرار بالعمل بالئحة الدراسات العليا لحين التغيير حيث مر عليها أربعة عشر سنة حيث بدأ العم-6 - 
 0 2005إبريل 

االستمرار بالعمل بالئحة الدراسات العليا لحين التغيير حيث مر عليها أربعة عشر سنة مذكرة الدراسات العليا بشأن-
 0 2005حيث بدأ العمل بها منذ شهر إبريل 

 

   لبرنامج  الطب التكامليالخطة الدراسية-7
  2019/2020لعام  ستشكيل مجالس التأديب لمرحلة البكالوريو -8
 2019/2020تشكيل مجالس التأديب لمرحلة الدراسات العليا لعام  -9

 2019/2020ترشيح أستاذ عامل من الكلية لعضوية مجلس التأديب األعلي لعام  -10

أستاذ التشريح ورئيس الجامعة األسبق علي قاعة التشريح  –السيد األستاذ الدكتور / ماهر مصطفي كامل   إطالق أسم -11

 بالمبني القديم 

   شاء وحدة قسطرة قلب أطفال بالقسمتأسيس وإن-12

 405/12 0 2019/20202عرض الخطة الدراسية واستراتيجية التعليم والتقييم للبرنامج الجديد للعام الدراسي  -13ا 
( بقطاع 81بشأن تغيير مسمي اللجنة العلمية لطب الحاالت الحرجة رقم ) مذكرة من المجلس األعلي للجامعات-144

سات الطبية لتصبح اللجنة العلمية لطب الحاالت الحرجة والطوارئ طبقًا لما أوصت به لجنة قطاع الدراسات الدرا
 الطبية

   
 

 مقدم من القائم بأعمال عميد الكلية
 
 محمد عبدالمحسن هاشم  أ.د   
 

 


