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 2021/ 2020عام الجامعي التقرير السنوي لكلية الطب عن  ال

 

 مد العمل بالخطة االستراتيجية لمدة عام -1    

  ممد العمل بالخطة البحثية للكلية لمدة عا  -2    

                                                           تقاااا ار المراااااخ الااادارلي لالخاااا اي لااابعا مقااار اس مرقلاااة البكاااالا اا  ل قاااا  لجا حاااة  ا ل اااا إعتماااا   -3 

203  /9 

 2020/2021أعتما  الخطة التد ابية لاقدة التد اب -3

 9  /204     2020/2021إعتما  الخطة السنااة لاقدة ضمان الجا ة -4

 212/9عقد ل ش عمل ألعضاء هيئة التد اس راصة بتسجيل المقر اس لتر خ علي اإل تر ت  -5

 236/9اعضاء هيئة التد اس لجامعة   ااة  لاامعة مصر للتكنالاايا  العداد من إ تداب  -6

 

 237/9كماا قة األقسام على  محا الجزاء لبعا اعضاء هيئة التد اس لمعال يهم لحسن السير لالسلا   -7

 

  242/10    8 2019/2020تاثيق التقرار السناي لاقدة الجا ة  - 8

    

 تحداث مجلس إ ا ة لقدة ضمان الجا ة  -9

  2020لسنة  10إلي شهر  7بشأن تاثيق تقرار  شاط لقدة ضمان الجا ة من شهر  -10

243/10 :-  

االس استراتيجية التعليم لالتعلم بناءا علي اا حاة بشأن أعتما  تاصيف بعا مقر اس مرقلة البكالا اا  ل قا  لتعد   -11

  ا ل ا

 تحداث تاصيف برامج الد اساس العليا   -12

247/10 

 الماا قة علي استخدام الغرف لالمد ااس بالمبني األ ا امي القدام لطالب النظام التكاملي  -13

253/10 

  2005الماا قة علي استمرا  العمل بال حة الد اساس العليا لحين التغيير قيث أ ه بدأ العمل بها منذ شهر أبرال  -14

256/10-   

ماا قة مجلس الد اساس العليا علي أن تكان محاضراس الد اساس العليا بنظام الهجاين حقضاا اا  لعان بعاد عان طرااق 

 تطبيقاس الشبكة العنكباتية "النت" (

257/10 

ماا قة مجلس الد اساس العليا علي إشراف السا ة أعضاء هيئة التد اس من  لية طب المنيا لالمعا ان إلاي اامعااس   -15

مصراة علي  سا ل المااستير لالد تا اه الخاصة بالطلبة المقيدان لداهم بالجامعاس المعا ان اليها عند تساجيلهم للد اسااس 

 العليا بطب المنيا 

304/10  
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 قد قر  مجلس الكلية علي أن اكان "رمسة   ااس " الخاصة باأل شطة الجامعياة لالمجتمعياة تمانن مان قبال سايا ة 16-

العميد لمدار لقدة الجا ة  بشأن   ااس أعضاء هيئاة التاد اس مد ساين لأسااتذة مسااعدان التاي تمانن لهام  اي إساتما ة  

 ية لاظا ف األساتذة لاألساتذة المساعدان الترقية المااهة إلي اللجان العلمية للترق

305/11  

تشكيل لجنة مرااعة محاضراس صغري علي مستاي  ال قسام مكا اة مان   ايس القسام لأثناين مان أعضااء هيئاة   -17

  / عميد الكلية  ي غضان شهر 0التد اس لمرااعة المحتاي العلمي ل  خ تقرار عن ذلك إلي السيد أ

  امي تشكيل لجنة الدعم األ ا -18

 -تشكيل لجنة مرااعة محاضراس  بري من قبل مجلس الكلية اتضمن : -19

 أ / ل يل الكلية لشئان الطالب      أ / عميد الكلية 

 أ / مدار لقدة التقاام     أ / مدار لقدة الجا ة 

 أ / المشرف علي بر امج الطب التكاملي 

ي العلمااي المر اااع  مااخ متطلباااس الجااا ة ماان قيااث الشااكل لبيااان تطااابق المحتااا لد اسااة تقااا ار األقسااام لمرااعتهااا 

 لالمضمان لالمطابقة مخ  ليل الطالب العلمي ل  اسة شكالي الطالب  ي هذه الجز ية 

313/11 

 اامعة المنيا –اامعة أسياط إلي  لية الطب  -تحاال الطالب اآلتي أسما هم من  لية الطب البشري  -21

  

317/11 

  -الماا قة علىإقتراح  سيا ة عميد الكلية بعمل ااا ز  ي الحاالس التالية :  -22

 أ ضل  سالة   تا اه ( –أ ضل  سالة مااستير  –أ ضل بحث  –أ ضل أستاذ  –ح أ ضل محاضر 

 

340/11 

مد سااين اسااتئناف لجنااة التعلاايم الطبااي المسااتمر بااقااخ محاضاارتان  اال شااهر حاألثنااين األلا لالرابااخ ( للنااااب لال-23

 المساعدان 

341/11 

 تشكيل لجنة ممثلي األطراف المجتمعية لقطاع ردمة المجتمخ لتنمية البيئة -24

342/11 

 الماا قة على تشكيل لجنة أصدقاء البيئة -25

343/11 

 2020/2021لجنة شئان ردمة المجتمخ لتنمية البيئة للعام الد اسي  تشكيل - 26

344/11 

  2020/2021تشكيل لجنة قل المشكالس للعام الد اسي   - 27 

345/11 

 استئناف القاا ل الطبية المتكاملة  - 28

347/11 

 إعا ة تشكيل لجنة أرالقياس البحث العلمي  - 29

350/12 
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قتاي  2021يد الكليه أاضاا عان الخطاة الخمساية للمعيادان األ اا اميين بالكلياة لالتاي تبادأ الماا قة على أقتراح عم  -30

 بااقخ عشر   ااس للكلية سنااا بااقخ معيد لكل قسم  2025

361/12 

االهتمام بالاا دان من رالا عمل  صاا   اسية منفصلة  ي األقسام لشرح المحاضراس لالسكاشن العملاي  اي  ال   -31 

 ة للطالب الاا دان بناءا علي التاصياس المجلس األعلي للجامعاس أقسام الكلي

  0أاام منفصلة أل متصلة للطالب الاا دان إلستكماا إاراءاس اإلقامة  5السماح للطالب الاا دان بغياب  -2

 

 386/12 

تفصيلي بعد  مستا عاس األسئلة التي تم إ شا ها  ي الفصل الد اسي األلا للعاممن رالا لقدة القيا    القيام بعملبيان  -32

 لبر امج الطب التكاملي  2020/2021لالتقاام  األ ا امي 

 387/12- 

 أ / عزة  ماا أقمد منسق الكلية للطالب الاا دان -33

 تجداد تشكيل مجلس إ ا ة لقدة األستشا اس الطبية الشرعية    لأبحاث الطب الشرعي لالسمام علي أن اكان  -390/12

 الماا قة على أقتراح العميد لميثاق العمل  ارل مجالس األقسام لذلك بعد مناقشتها مخ السا ة  ؤساء األقسام-394/12

395/12 

 علي إعفاء الطالب الذان تا ي أللياء أما هم بسبب اا حة  ا ل ا الماا قة على إقتراح سيا ة العميد  -34

  2020إعتما  تقرار أستبيان أ اء الخرايين لسنة -3/1

إعتما  تقرار أستبيان أ اء مداري المستشفياس لالاقداس ل ؤساء األقسام عن مدي  اعلية البارامج الحالياة لمادي -  35  

 2020أقتياااس ساق العمل 

 

 2020/2021يجة إستبيان األطراف المجتمعية للعام الجامعي إعتما   ت-36

  

 العداد من اعضاء هيئة التد اس الماا قة علي إ تداب   -37

الماا قة علي تد اب طالب  لية الطب اامعة   ااة  ي مستشفياس اامعة المنيا لذلك رالا األعاام الثالثة األللي من -38

فاق بماا قة الكليتين علما  بأن اامعة   ااة تتحمل بتكاليف تاد اب طالبهاا بمستشافياس بدء النشاط بها علي أن اتجد  هذا األت

 اامعة المنيا

39/1- 

الماا قة على مذ رة من السيد األستاذ الد تا  / عميد الكلية  بشأن تبرعاس أعضاء هيئة التاد اس لاد خ المصاا اف    -39

 ق المختلفة ( طالب بالفر19الد اسية للطالب المحتااين لعد هم ح

68/2 

الماا قة علي إ ااتاااداب  العداد من اعضاء هيئة التد اس لجامعة الفياام لالمعهادالتكنالااي العاالي للعلاام الصاحية   -40

 ا تدابا از يا
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عان معاال ي أعضااء هيئاة التاد اس    / عميد الكلية بشأن الضاابط الملزمة لر خ الجزاءاس .مذ رة من مكتب السيد أ  -41

  71/2. حمن قا ان الخدمة المد ية  67طبقا  لما ة 

 

من قا ان   67القرا  : التا يد على معر ة الضاابط الملزمة لر خ الجزاءاس عن معال ي أعضاء هيئة التد اس طبقا   لما ة  

   -الخدمة المد ية لهي  األتي :

 عد سنة أاام ار خ ب 5التنبيه من اام قتي  -1

 اام ار خ بعد سنتين  15من رمس أاام قتي  -2

 سنين  3اام ار خ بعد  30اام قتي  15من  -3

 سنااس  4اام  ما  اق  30من  -4

 

  2020/ 2019التقرار السناي لبر امج البكالا اا   اعتما    -42

 مقترح بقا مة الدل اس التد ابية التي ساف اتم تنفيذها للنمية المهنية لالتعليم المستمر لخراين اعتما   -43

 ( 84/3.ح  2020/2021العام الجامعي  

 

اعتما   ال حة تشغيل مشرلع التصاار لالمقدماة مناقادة ألاه التصااار لالخاصاة بالساا ة أعضااء هيئاة التاد اس   -44  

 لالطالب 

 ( . 112/3ح

  ( 113/3ح تشكيل لجنة إ ا ة األزماس لالكاا ث  -45     

لال حتاه   1972لسانة    49بشأن تشكيل لجنة لاضخ مقترح لتعادال  صاام مااا  قاا ان تنظايم الجامعااس  قام    -46     

 التنفيذاة

  ( 157/4ح بناء على مذ رة من السيد أ /   يس الجامعة 

 

 2020/2021معيد باألقسام األ ا امية قسب للخطة الخمسية  المعتمادة مان الجامعاة للعاام الجاامعي   15عد     تكليف  -47

 ( . 173/5ح 2019  عة  اسمبر  2020/2021لتنتهي  ي  2016/2017لالتي  تبدأ من العام الجامعي 

 

ا ة بخطااب  سامي ضامن محاضار مجاالس الماا قة على إقتراح عميد الكلية بإلزام الساا ة  لؤسااء األقساام باإل ا     -48

األقسام  ل ثالثة أشهر افيد بأسماء  ل السا ة أعضاء هيئة التاد اس باألقساام باأ هم متاااادان علاي  أ  العمال لملتازمين 

 ( 180ح بالجدالا المرسلة من القسم

 ( 182/6ح   تكرام السا ة أعضاء هيئة التد اس الذان بلغا السن القا ا ي للمعاش  - 49

 صرف بدا مخاطر للسا ة أعضاء هيئة التد اس   -50

 شاشاس ذ ية لمد ااس طب القدام  4الحصاا علي 

 مناقشة رطاب التعالن الدللي 

 تد اب أطباء الزمالة

ترشين ماظف  مسئاا للتااصل مخ إ ا ة الاا دان بالجامعاة لترشان أقاد الساا ة أعضااء هيئاة التاد اس   -  51           

 ( 188/6حاا دان بالكلية  منسق للطالب ال



9555 

 
 أن تصبح الكلية منارة للتعليم الطيب املتميز املستمر و حتقيق اإلرتقاء ابلبحث العلمي و اإلبتكار مبا يليب االحتياجات اجملتمعية   رؤية الكلية : 
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استكماا الطالب السعا اين الد اسة لعدم الضياع العام الد اسي بسابب لصاالهم بعاد بداااة العاام الد اساي   -52           

 ( 197/6ح   رالا عمل  صل   اسي صيفي لذلك  ظرا لظرلف اا حة  ا ل ا لمنخ السفر

 ( 198/6ح  COVID19أ تابر بعناان  " لذلك رالا شهرON LINEإ عقا  مؤتمر الكلية " -52

الماا قة على المذ رة المرسلة من اإل ا ة المر زاة لشئان مكتب الازار لإل ا ة العامة للتعاالن الادللي بشاأن   -  53       

  (  229/6ح التنسيق الدا م بين لزا ة التعليم العالي للزا ة التعالن الدللي لشراء األاهزة الطبية 

 :  الماا قة على 

 ( 236/7حإعتما  تقا ار ل تا ج إستبيا اس تحليل البيئة الدارلية  -54

 ( 236/7ح إعتما  تقا ار ل تا ج إستبيا اس الرضا الاظيفي ألعضاء هيئة التد اس لمعال يهم  -

 ( 236/7حأعتما  تقا ار ل تا ج أستبيا اس الرضا الاظيفي للجهاز اإل ا ي بالكلية  -

 ( 236/7ح تقا ار ل تا ج أستبيا اس الا قة األمتحا ية لطالب مرقلة البكالا اا  أعتما   -

 ( 236/7حإعتما  تقا ار ل تا ج أستبيا اس طالب الد اساس العليا  -

الماا قة على مذ رة من لزا ة الصحة لالسكان بشأن الماا قة علي برلتكاا التعالن بين مداراة الشئان الصحية بالمنيا  -

 (  271/7حالطب اامعة المنيا ل لية 

الماا قة على  مذ رة من لزا ة الصحة لالسكان بشأن الماا قة علي برلتكاا التعالن بين مدارااة الشائان الصاحية -  55

 (  272/7ح بالقاهرة ل لية الطب اامعة المنيا

 -هذا باإلضا ة على مجماعة من اإل جازاس التي تمت منها :  -56

 

 اإل تداباس للسا ة أعضاء هيئة التد اس إقرا  قااعد  •

 الحصاا على مبنى مد ااس متكامل للمحاضراس النظراة لطلبة الكلية  •

 البدء  ي إ شاء معمل المها اس لطلبة مرقلة البكالا اا   •

 تفعيل  ظام الفا لق للسا ة أعضاء هيئة التد اس  •

 ة التد اس لمعال يهم تفعيل ردمة الرسا ل اإللكترل ية المصر ية للسا ة أعضاء هيئ •

 تغيير ال حة الطب التكاملي عن طراق مخاطبة لجنة القطاع  •

 استكماا إاراءاس السالمة ل الصحة المهنية  •

 

 

 

 

 مقدم  من                                                                                                                        

 / قسام الدان شاقي عبد هللا  أ.  

 عميد  لية الطب البشري 
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 معايري اجلودة  

 
 

 

  
  وحدة ضمان الجودة  وحدة ضمان الجودة  

Quality Assurance uint  
 ( QAU) 

  

  
          

  

  كلية الطبكلية الطب

                        FFaaccuullttyy  ooff  MMeeddiicciinnee                    
 

 



9777 

 
 أن تصبح الكلية منارة للتعليم الطيب املتميز املستمر و حتقيق اإلرتقاء ابلبحث العلمي و اإلبتكار مبا يليب االحتياجات اجملتمعية   رؤية الكلية : 

لية التعليمية و البحث العلمي مبا حيقق  ر للعمرسالة الكلية : تلتزم كلية الطب إبعداد أطباء مؤهلني علمياً قادرين على تقدمي رعاية صحية متميزة كما تلتزم الكلية ابلتطوير املستم
 معايري اجلودة  

 
 

 

  
  وحدة ضمان الجودة  وحدة ضمان الجودة  

Quality Assurance uint  
 ( QAU) 

  

  
          

  

  كلية الطبكلية الطب

                        FFaaccuullttyy  ooff  MMeeddiicciinnee                    
 

 



9888 

 
 أن تصبح الكلية منارة للتعليم الطيب املتميز املستمر و حتقيق اإلرتقاء ابلبحث العلمي و اإلبتكار مبا يليب االحتياجات اجملتمعية   رؤية الكلية : 

لية التعليمية و البحث العلمي مبا حيقق  ر للعمرسالة الكلية : تلتزم كلية الطب إبعداد أطباء مؤهلني علمياً قادرين على تقدمي رعاية صحية متميزة كما تلتزم الكلية ابلتطوير املستم
 معايري اجلودة  

 
 

 

  
  وحدة ضمان الجودة  وحدة ضمان الجودة  

Quality Assurance uint  
 ( QAU) 

  

  
          

  

  كلية الطبكلية الطب

                        FFaaccuullttyy  ooff  MMeeddiicciinnee                    
 

 



9999 

 
 أن تصبح الكلية منارة للتعليم الطيب املتميز املستمر و حتقيق اإلرتقاء ابلبحث العلمي و اإلبتكار مبا يليب االحتياجات اجملتمعية   رؤية الكلية : 

لية التعليمية و البحث العلمي مبا حيقق  ر للعمرسالة الكلية : تلتزم كلية الطب إبعداد أطباء مؤهلني علمياً قادرين على تقدمي رعاية صحية متميزة كما تلتزم الكلية ابلتطوير املستم
 معايري اجلودة  

 
 

 

  
  وحدة ضمان الجودة  وحدة ضمان الجودة  

Quality Assurance uint  
 ( QAU) 

  

  
          

  

  كلية الطبكلية الطب

                        FFaaccuullttyy  ooff  MMeeddiicciinnee                    
 

 

 


