
 جامعة المنيا 

    كلية الطب البشري

 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )                          ..............  قسم   / إدارة

 .الغاية )االستراتيجية(: السعى إلى اإلعتماد األكاديمى

 التعليم واإلعتماد  ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة في  البشرية بالكليةالموارد تطوير أداء ( :    1   )  رقم   التنفيذي الهدف 

      ) ،4،5،6،7: )رقم   : أصحاب المصلحةالمستهدف  

 
 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 

معايير تحقيق ورش عمل تدريبية وندوات حول 

 جودة التعليم واالعتمادالهيئة القومية لضمان 

مركز تطوير  -

 التعليم 

وحدة ضمان  -

 الجودة

توعية عن   على مدار العام

 تحقق

معاييرالهيئة  

 القومية 

بمجلس   2019/  2018توثيق الدراسة الذاتية   •

 16/9/2019الكلية بتاريخ  

توثيق نشاط وحدة الجودة عن الفترة من   •

بمجلس الكلية   30/9/2019/حتى  2019/ 8/ 1

 2019/ 22/10بتاريخ  

اجتماع موسع لفريق وحدة الجوده مع فريق معيار   •

لمناقشة ما تم إنجازه و  التخطيط االستراتيجي 

 10/2019/ 30بتاريخ استيفاء مؤشرات المعيار 

مناقشة أنشطة الجودة بالكلية ضمن برنامج   •

و نشر رؤية و رسالة الكلية بدليل  مشروع تبصرة  

 11/2019/ 4بتاريخ  الكلية 

عقد المزيد من   2 
 ورش العمل 



الستيفاء  اجتماع فريق الجودة و منسقي المعايير   •

ي نقاط الضعف بمعيار  فو توضيح كيفية تال

 2019/   11/   12التخطيط االستراتيجي  في  

ستراتيجي والقيادة و  التوعية بمعياري التخطيط اال  •

الحوكمة ضمن مشروع تبصرة بتاريخ 

24/11 /2019 

ورشة عمل عن معياري أعضاء هيئة التدريس و   •

الجهاز اإلداري ضمن برنامج تبصرة بتاريخ  

2 /12/2019 

إعادة التوعية ببنود وثيقة معايير إختيار القيادات   •

 2019/ 10/12بتاريخ  

اعتماد وثيقة الدراسة الذاتية عن عام   •

بمجلس الكلية  بتاريخ  2018/2019

17/2/2020 

و اعتماد خطط التحسين المنبثقة من الدراسة  

 الذاتية  

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          

 

 

 

 

 

 



 جامعة المنيا 

    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 .الغاية )االستراتيجية(: السعى إلى اإلعتماد األكاديمى

 تنمية ثقافة الجودة لدى جميع منتسبى الكلية ( :    2   )  رقم   التنفيذي الهدف 

      )4،5،6،7: )رقم   : أصحاب المصلحةالمستهدف  

 

 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   

 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 

 ربع سنوي 
 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  

 مالحظات   األداء

 ومقترحات 
1 2 3 4 3 2 1 

 دورات وورش عمل((حملة توعية  -

 إصدار نشرة ضمان الجودة -

النشر على موقع الكلية والبوابة االلكترونية  -

 بشبكة االنترنت 

مشروع تبصره لتنمية ثقافة الجودة لدى 

   منسوبي الكلية 

لجنة  

التوعية  

 واالعالم 

توعية اصحاب   طوال العام 
 المصلحة 

ورشة عمل ضمن مشروع تبصره بتاريخ   •

لمناقشة أنشطة الجودة و   11/2019/ 4

التوعية بمعياري التخطيط االستراتيجي و  

 القيادة و الحوكمة  

ورشة عمل عن مواصفات الورقة اإلمتحانية   •

 2019/ 19/11بتاريخ  

ورشة عمل عن معياري أعضاء هيئة  •

التدريس و الجهاز اإلداري ضمن برنامج  

 2019/ 2/12 تبصرة بتاريخ

إعادة التوعية بمعياري أعضاء هيئة التدريس   •

و الجهاز اإلداري ضمن مشروع تبصرة  

 2020/ 2/ 2بتاريخ  

عقد المزيد من ورش   2 
 العمل

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 

 جامعة المنيا 

    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 .الغاية )االستراتيجية(: السعى إلى اإلعتماد األكاديمى

 ( :  4،5،6،7: )رقم    : أصحاب المصلحة المستهدف   تنمية ثقافة الجودة لدى جميع منتسبى الكلية   ( : 2   )  رقم   التنفيذي الهدف 

 
 األنشطة 

 الفرعية   
 مسئول  التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

 مالحظات   مستوى األداء 
 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 

تدعيم آليات استمرارية مخرجات  
 المشروعات 

وكيل الكلية لشئون  
خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة  

استخدام المخرجات فى   3-4—2- 1
استيفاء معايير الجودة  

 بالكلية 

توثيق المبادرات و المشروعات   •
االبتكارية و البحثية باألقسام  

 2019/ 8/ 17بتاريخ 

ورشة عمل لمنسقي التقويم   •
 2019/ 11/ 17باألقسام بتاريخ 

دراسة  ورشة عمل لمناقشة و   •
مهام منسق وحدة التقويم  

 2019/ 1/12بتاريخ 

ورشة عمل ضمن مشروع  ا •
تبصرة للتوعية بمعيار الجهاز  

 2019/ 9/12اإلداري بتاريخ 

استكمال معيار إدارة الجودة و   •
إعادة التوعية بأنشطة الجودة  
بالكلية ضمن مشروع تبصره  

   2020/ 8/ 25بتاريخ 
 

 2   

60: أقل من  1مستوى  - %80قل من إلى أ %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 جامعة المنيا 

    كلية الطب البشري

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )            ..............  قسم   / إدارة

 .اإلعتماد األكاديمىالغاية )االستراتيجية(: السعى إلى 

 ( :  ،4،5،6: ) رقم    : أصحاب المصلحة المستهدف األكاديمي لالعتماد البحثية  المعامل تأهيل( :   4   )  رقم   التنفيذي الهدف 

 
 األنشطة 

 الفرعية   
 مسئول  التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 
 للمنشآت القائمة الصيانة الدورية

 افتتاح مستشفى الكلى والمسالك -

اإلدارة الهندسية  
)وحدة صيانة  

 المنشآت(
 اإلدارة الهندسية   -

صيانة  واحالل التجهيزات   3-4—2- 1
 بقاعات الدرس 

   2  هذا في العديد من مباني الكلية  تم

اإلدارة الهندسية   لألجهزة والمعدات  الدوريةالصيانة 
)وحدة صيانة  

 األجهزة والمعدات(  

صيانة  واحالل التجهيزات   3-4—2- 1
 بقاعات الدرس 

  2   

مراجعةة اإلحتيةاجةات الحةاليةة للمعةامةل 
البحثيةةة بةةالكليةةة ووضةةةةةع خطط 
لتطويرهةا لتنفيةا المتطلبةات التعليميةة 

 والمجتمعية والبحثية

وكيل الكلية لشئون  
الدراسات العليا  

 والبحوث  

وجود خطط لإلعتماد   3-4—2- 1
األكاديمى للمعامل  

 البحثية 

تم العمل على تأهيل أغلبية  
 المعامل البحثية 

 2   

متةةابعةةة الخطط التنفيةةايةةة التى تم 
وضةةعها لتعتماد األكاديمى لمعامل 
الكليةةة فى ضةةةةةوء معةةايير الجودة 

 واإلعتماد 

نشر أبحاث علمية   على مدار العام  وحدة ضمان الجودة 
 كمخرجات لهذه المعامل 

   2  تمت المتابعة 

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



   

 جامعة المنيا 

    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 .الغاية )االستراتيجية(: السعى إلى اإلعتماد األكاديمى

   تفعيل دور وحدة ضمان الجودة بشكل يضمن تحقق األهداف اإلستراتيجية( :  7 )  رقم   التنفيذي الهدف 

 ( :  4،5،6،7) : رقم   : أصحاب المصلحةالمستهدف

 
 األنشطة 

 الفرعية   
 مسئول  التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 
 إعداد تقارير التقويم المؤسسى الااتى   -

عمل تقرير شهرى    -
لمركز ضمان الجودة  

 بالجامعة 

الدراسة الذاتية /  - 4-3—2- 1 مدير الوحدة  
 التقرير السنوى 

 لربع سنوية التقارير ا -

 
 

 الربع سنوية  التقارير  

 تبادل الخبرات مع المؤسسات الناجحة    3

إعداد دراسة سنوية توضح مدى   -
المعدة  اإلستفادة من الدراسات والبيانات  

 من مركز ضمان الجودة 

دراسة موثقة لمدى    مدير الوحدة 
اإلستفادة من مركز  

 ضمان الجودة 

 تفعيل الدور الرقابي على العمل   3 

اعداد دراسة ااتية لكافة معايير   -
 اإلعتماد الواردة بدليل اإلعتماد 

تطبيق مؤشرات اإلعتماد    مدير الوحدة 
الواردة بالدليل الوارد من  
الهيئة القومية لضمان  

 جودة التعليم 

دراسة ذاتية للمعايير  
موثقة تتطابق مع تنفيذ  

 المؤشرات  

3    

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 جامعة المنيا 

    كلية الطب البشري
                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة

 جامعة المنيا  2019/2020لعام    التنفيذية عة الخطة متابخطة (: 3مرفق رقم ) 

 الغاية )االستراتيجية(: تطوير السياسات والبرامج التعليمية بالكلية

:  رقم    : أصحاب المصلحةالمستهدف  تطوير وتحديث البرامج التعليمية الحالية واستحداث برامج جديدة متميزة  -( : 1   )  رقم   التنفيذي الهدف 

(4،5،6،7  : ) 

 

 األنشطة 

 الفرعية   

 مسئول  التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 

 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  

 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 

 التعليم استراتيجية تطويرعمل موثقة سنوية ل ورش •

 : ضوء فى والتعلم

 االمتحانات نتائج مراجعة -

 المعنية االطراف  الى الموجه االستقصاء نتائج -

 المختلفة

 وحدة ضمان الجودة 

 وحدة التقويم

وكيل الكلية لشئون  

 الطلبة 

التطويرالمستمر   3-4—2- 1

في استراتيجيات  

 التعليم والتعلم

 المعايير عن  عمل ورشة

 التعليمية البرامج و األكاديمية

 بتاريخ تبصرة مشروع ضمن

12/12/2019 

   بتاريخ عمل ورشة

  على للتأكيد 23/12/2019

 مع االكاديمية المعايير تطابق

 التعريف و واهدافها الكلية رسالة

 لما وفقا ومتطلباته العمل بسوق

  التاكد و الرسالة عليه تنطوي

  و القرارات توصيف علي

 . اعتمادها

 و التدريس بمعيار التوعية إعادة

 30/12/2019 بتاريخ التعلم

3 

 

   



 للمقررات سنوية ريرتقا اعداد

  نتيجة اعالن بعد الدراسية

 نتائج تحليل و االمتحانات

  هذه عن الطالب استبيانات

 تقرير اعداد يتم كما المقررات

 توافق مدى لبيان االمتحان بعد

 مع االمتحانية الورقة محتوى

 التعلم نواتج

المطورة من المجالس المعنية ا ستراتيجيةاعتماد اال* 

   -مجلس الكلية   -)شئون تعليم وطالب

 متابعة تطبيق البنامج التعليمي -

المراجعة الدورية للبرنامج التعليمى/ المقررات  -

الدراسية لطالب المرحلة الجامعية األولى الموصفة طبقاً 

( للتأكد NARSللمعاييراالكاديمية القومية المرجعية )

 من:

 لعملاستمرارية ارتياطها بأحتياجات سوق ا-

 مواكبة التطورات فى العلوم-

 فى تنمية قدرات الطالب على التعليم الااتى  ةساعدم  -

وكيل الكلية لشئون  

 التعليم والطالب 

 مجالس األقسام   -

 لجنة البرامج   -

التعليمية / المقرارات  

 الدراسية 

 

مطابقة   - 

االنشطة التعليمية  

 لتوثيق المقررات 

عدد المقرارات   -

التى تم 

 مراجعاتها

مطابقة االنشطة التعليمية لوثائق  

 توصيف المقررات 

 تطبيق استراتيجية التعليم و التعلم  

ورشة عمل إلعادة التوعية  

بالمعايير األكاديمية و البرامج  

التعليمية ضمن مشروع تبصره  

  7/8/2020بتاريخ 

ورشة عمل عن أساليب التعلم عن  

بعد و استخدام أسلوب التعليم  

نظم التقويم بتاريخ  الهجين و 

26/10/2020 

3    

المراجعة الدورية لمطابقة مصفوفة مخرجات التعلم  

 المستهدفة مع أهداف البرنامج التعليمى

 مجالس األقسام   -

لجنة البرامج   -

التعليمية/ المقرارات  

 الدراسية 

إعداد جدول   

المطابقة بين  

األهداف  

 والمصفوفة 

  ZOOMورشة عمل عبر تطبيق 

عن أساليب القياس و التقويم و  

إعداد المفردة االختبارية و التعليم  

 7/10/2020الهجين بتاريخ 

3    



وكيل الكلية لشئون   دورية تقرير المراجع الخارجى   •

 التعليم والطالب 

تقرير المراجع   

 الخارجى موثق 

  2   

اإلستفادة من تقرير المراجع الخارجى فى   •

تحديث وتطوير البرنامج التعليمى/ المقرارات  

 الدراسية  

لجنة البرامج   -

التعليمية/المقرارات 

 الدراسية 

اتخاا قرارات   

تصحيحة بناءا 

على ماورد  

 بالتقرير

  2   

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. 

 %60قل من : أ 1مستوى  -  %80إلى أقل من   % 60:    2مستوى   -  % 80: فوق  3مستوى  مالحظة :          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة المنيا 

    كلية الطب البشري

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )                ..............  قسم   / إدارة

 الغاية )االستراتيجية(: تطوير السياسات والبرامج التعليمية بالكلية

 ومعاونيهم  وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس استكمال الهياكل التعليمية لألقسام العلمية - ( : 3، 2   )  رقم   التنفيذي الهدف 

   4،5،6،3: ) رقم   : أصحاب المصلحةالمستهدف

 

 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

اإلطار  
 الزمنى 

 ربع سنوي 

 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 ومقترحات 

1 2 3 4 3 2 1 

التطوير المستتتتتمر ألنظمة التقويم، واستتتتتمرارية تضتتتتمين 
التدريب ضتتتمن عملية تقويم الطالب باألقستتتام استتتتمرارية 

 تطبيق أنظمة التقويم الجديدة مثل:
- OSCE/OSPE 
- STRUCTURED ORAL EXAM   

التقويم تطوير نظام  4-3-2-1 وحدة التقويم

 لدى الطالب
 ZOOMورش عمل و اجتماعات متعددة عبر تطبيق 

لمناقشة أساليب التقويم و إعداد المفردة اإلختبارية و  
أساليب العرض الفعال ضمن تطبيق خطة الجامعة للتعليم  

 عن بعد 

 2   

إدارة شئون   التطوير المستمر ألنظمة أعالن النتائج   -

الطالب وحدة 

الخدمات 

 التكنولوجية

النتائج علي شبكة  

 اإلنترنت 
 نسقي التقويم باألقسام ورشة عمل لم

  الدراسية للقرارات السنوية التقارير  علي التاكد و

 العمل سوق معرفة و . القرارات بتوصيف والتزامها

 ومتطلباته

    

وحدة تطوير  المتابعة المستدامة للورقة األمتحانية بكافة اقسام الكلية  

نظم تقويم 

الطالب 

 واإلمتحانات 

اإلمتحانات  أوراق 

التي تم تحليلها 

وإرسال تقريرها إلي 

األستاا المقرر 

 والمعنيين 

عمل استبيان الورقة االمتحانية عن مالئمة عمل  -

األسئلة و تنوعها و مدى شموليتها مع أهمية ما تقيسة 

 يير الجودة بالورقة االمتحانية و االلتزام بمعا

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحليل نتائج تقويم الطالب علي مستوي الفرق الدراسية /  
 في المقررات  

عمل تغاية راجعة   

للمقررات لنتائج 

 التحليل

عن الفتره من  ائج االستبيانات بمجلس الكلية تحليل نت

 2/2020/ 4حتى   29/1/2020
    



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

بالكلية الغاية )االستراتيجية(: تطوير السياسات والبرامج التعليمية  
 زيادة الدعم الطالبي وتحسين آليات تنفيذ برامج األنشطة الطالبية ( :  4   )  رقم   التنفيذي الهدف  :

 ،4،5،6: ) رقم   : أصحاب المصلحةالمستهدف

 
 األنشطة 

 الفرعية   
 مسئول  التنفيذ 

 اإلطار
  الزمنى

 ربع سنوي
 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 ومقترحات 
1 2 3 4 3 2 1 

  قواعةد القبول والتحويةل وضةةةةةع واعتمةاد وإعالن
 حسب الموارد المتاحة 

 خطة توعية الطالب:
 ندوات تعريفية -
 مطبوعات -ملصقات ولوحات اعالنية  -
 دليل الطالب  -
  األنشطةكافية لممارسة  ماليةتوفير تسهيالت  -

 اجتماعية/ كشفية..()رياضية/  الطالبية

وكيل الكلية لشئون  
مجلس  -التعليم والطالب

رعاية الشباب   الكلية
 األنشطةمنسق عام و

 تحت إشراف -بالكلية
وكيل الكلية لشئون  

 التعليم والطالب

القيام بتنفيا برامج  4- 3- 2- 1

 االنشطة

عمل االنشطة ونشر دليل  

 الطالب
3    

الفنيةةة والثقةةافيةةة  عقةةد العةةديةةد من المسةةةةةةابقةةات 
 واإلجتماعية والكشفية

 

إدارة رعاية الشباب  
ومنسق عام األنشطة 
بالكلية تحت إشراف  
وكيل الكلية لشئون  

 التعليم والطالب

تحديد الرواد   - 
العلميين وتوزيع 

 الطالب عليهم

التقارير المقدمة  -
 من الرواد العلميين

تم تفعيل دور الرواد  

 العلميين
3    

اكتشةةةةةاف ورعةايةة الموهوبين فى المجةاالت الفنيةة 
 والرياضية والعلمية

إدارة رعاية الشباب  
ومنسق عام األنشطة 
بالكلية تحت إشراف  

عدد الموهوبين  

 بقاعدة بيانات الكلية

توقف النشاط من فبراير  

بسبب جائحة  2020

 كورونا 

    



وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب

إدارة رعاية الشباب تحت   دعم الطالب اوى اإلحتياجات الخاصة
إشراف وكيل الكلية  

 لشئون التعليم والطالب 

عدد من تم دعمهم من  

 ذوى اإلحتياجات الخاصة
     دعم مادي و عيني  

اإلدارة الطبية تحت  الرعاية الصحية 
وكيل الكلية  إشراف 

 لشئون التعليم والطالب

% الطالب الاين تلقوا   

 رعاية صحية 

بطاقات صحية للطلبة و  

متابعة الطالب المتلقين لعالج  

 أمراض مزمنه  

    

االكتشةاف المبكر ورعاية الطالب المتعثرين فى 
 الدراسة

إدارة رعاية الشباب تحت  
إشراف وكيل الكلية  

 والطالبلشئون التعليم 

% من تمت رعايتهم  

 من الطالب المتعثرين
اليات لتحديد الطالب  

المتعثرين دراسيا و اتخاا 

إجراءات لمساعدتهم  

 باألقسام

    

إستمرارية وضع تطبيق آليات لمعالجة مشكالت 
 التعليم والتغلب عليها أوال بأول 

وكيل الكلية لشئون التعليم  

 والطالب

 آليات موثقة ومعلنة    

% مشكالت التعليم   -

 التي تم حلها  

اجتماعات دورية لشئون  

التعليم و لقاءات وكيل الكلية  

 بالطالب  

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )   ..............  قسم   / إدارة

والبرامج التعليمية بالكليةالغاية )االستراتيجية(: تطوير السياسات   
 تنويع مصادر المعرفة مع التركيز على المصادر المعرفية اإللكترونية ( :  5   )  رقم   التنفيذي الهدف  :

 4،5،6،3: ) رقم   : أصحاب المصلحةالمستهدف

 

 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

اإلطار  
 الزمنى 

ربع  
 سنوي

 المخرجات  

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 ومقترحات 

1 2 3 4  3 2 1 

المتابعة المستدامة للورقة األمتحانية بكافة  
 اقسام الكلية  

 

وحدة تطوير  
نظم تقويم  

الطالب  
 واإلمتحانات  

أوراق اإلمتحانات التي   
تم تحليلها وإرسال  

تقريرها إلي األستاا  
 المقرر والمعنيين 

اجتماع منسقي التقويم باألقسام حول تطبيق  
معايير الهيئة القومية للورقة اإلمتحانية بتاريخ 

7/11/2019 

دورة تدريبية عن مواصفات الورقة االمتحانية  
من مركز القياس و التقويم بتاريخ 

19/11/2019 

3    

تحليل نتائج تقويم الطالب علي مستوي  
 الفرق الدراسية / في المقررات 

وحدة القياس و  

 التقويم بالكلية 

عمل تغذية راجعة   
 للمقررات لنتائج التحليل

 MISقواعد بيانات إلكترونية مختلفة برنامح 

 عضاء هيئة التدريس والكنتروالت أل
    

إدارة شئون  التطوير المستمر ألنظمة أعالن النتائج   -
 الطالب 

وحدة الخدمات 
 التكنولوجية 

النتائج علي شبكة   
 اإلنترنت  

  في االلكترونية الكتب من العديد المكتبة توفر

  التخصصات جميع

إتاحة خدمة اإلنترنت لمعاوني أعضاء هيئة 

التدريس من خالل توصيل الخدمة لجميع 

بالمكتبة للطالب إتاحة خدمة اإلنترنت  والمعامل

 ومعامل اإلنترنت بالكلية

    



 
 

 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 الغاية )االستراتيجية(: تطوير السياسات والبرامج التعليمية بالكلية
 . عناصر العملية التعليمةتقويم مستمر وشامل لجميع   ( :  6   )  رقم   التنفيذي الهدف  :

 ،4،5،6: ) رقم   : أصحاب المصلحةالمستهدف

 

 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 

 ربع سنوي 
 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 ومقترحات 
1 2 3 4 3 2 1 

واستتتتتمرارية التطوير المستتتتتمر ألنظمة التقويم، 
تضتتتتتمين التتدريتب ضتتتتتمن عمليتة تقويم الطالب  
باألقستتام استتتمرارية تطبيق أنظمة التقويم الجديدة  

 مثل:
- OSCE/OSPE 
- STRUCTURED ORAL EXAM  

تطوير نظام التقويم لدى  4- 3- 2- 1 وحدة التقويم
 الطالب 

ورش عمل إلعادة التوعية  
بالمعايير األكاديمة و كيفية إعداد 

 12/12/2019البرامج بتاريخ 

إلعادة التوعية بمعيار ورشة عمل 
التدريس و التعلم بتاريخ 

30/12/2019 

3    

تدريب أعضاء هيئة التدريس علي األساليب  
 الحديثة للقياس والتقويم .

مركزتطوير  

 التعليم بالجامعة  

% أعضاء هيئة التدريس  
الذين أجتازو الدورات  

 التدريبية 

ورشه عمل مع قسم الجراحة العامة  
تطبيق النماذج الخاصة بتوصيف  
المقررات و كيفية توزيع درجات 

    



المقرر الكلية و التقسيم المختلف 
 27/11/2019بتاريخ 

ورشة عمل عن إعداد نموذج 
االمتحانات حسب القياس النسبي 

 للمقررات  

اذج استبيانات عن مدى فاعلية نم
البرامج الحالية و مدى إحتياجات  
 سوق العمل بموافقة مجلس الكلية 

   24/12/2019بتاريخ 

إدارة شئون  التطوير المستمر ألنظمة أعالن النتائج   -

 الطالب 

وحدة الخدمات 

 التكنولوجية 

النتائج علي شبكة  
 اإلنترنت 

  على إلكترونية مختلفةقواعد بيانات 

 MISبرنامح 

 اإللكترونية   والكنتروالتو أنظمة  

    

المتابعة المستدامة للورقة األمتحانية بكافة  
 اقسام الكلية  

وحدة تطوير  

نظم تقويم  

الطالب  

 واإلمتحانات  

% أوراق اإلمتحانات التي  
رسال تقريرها  تم تحليلها وا 

إلي األستاذ المقرر 
 والمعنيين 

نموذج تقييم الورقة االمتحانية 
 بواسطة الطالب  

استبيانات تقييم المحتوى العلمي 
 للفرق الدراسية المختلفة 

    

تحليل نتائج تقويم الطالب علي مستوي  
 الفرق الدراسية / في المقررات 

عمل تغذية راجعة    
 للمقررات لنتائج التحليل

تقارير إحصائية عن تحليل نتائج 
 تقويم الطالب 

    

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          

 
 جامعة المنيا 



    كلية الطب البشري

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )           ..............  قسم   / إدارة

الدراسات العليا والبحث العلمى والقدرات اإلبداعية لدي الباحثين بالكليةالغاية )االستراتيجية(: تعزيز وتطوير    
 )4،5،6،3: ) رقم    : أصحاب المصلحةالمستهدف  استحداث برامج جديدة متميزة في مرحلة الماجستير والدكتوراه - ( :    1      )  رقم   التنفيذي الهدف 

 
 األنشطة 

 الفرعية  
 مسئول  التنفيذ

 اإلطار الزمنى
 المخرجات  سنويربع 

 المتوقعة
 المخرجات

 الفعلية 

مستوى 
 مالحظات  األداء 

 ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 

التعريف بالدرجات العلمية التى تمنحها -
 الكلية

االلتزام بالمعايير األكاديمية القومية  -
 القياسية لبرامج الدراسات العليا. 

 ووضع الحالية  البرامج دورية مراجعة -
 احتياجات تناسب متميزة  تعليمية برامج

 المجتمع
 

 ادارة الدراسات العليا
مجالس االقسام وكيل 

الكلية لشئون الدراسات  
 العليا والبحوث

لجنة برامج ومقرارات  
الدراسات العليا تحت 
إشراف وكيل الكلية  

للدراسات العليا 
 والبحوث 

مطابقة اهداف   1-2-3-4
البرامج  

ومخرجات التعلم 
المستهدفة مع 

المعايير االكاديمية 
 القياسية

اجتماع وكيل الكلية للدراسات العليا و 
البحوث مع فريق معيار الدراسات 

إنجازه حسب ما  العليا لمراجعة ما تم
ورد في تقرير الهيئة القومية لضمان 

الجودة و االعتماد بتاريخ 
29/10/2019   

مناقشة أكواد البرامج المختلفة  
للماجستير و الدكتوراه 

26/11/2019 
مع قسم النسا و التوليد ورش عمل 

لمراجعة البرامج و ضرورة االلتزام  
وضع أكواد البرامج على الورقة 

 31/12/2019ريخ اإلمتحانية بتا
للتوعية بأنشطة لجنة ورشة عمل 

   2019/ 14/10بتاريخ  العلميالبحث 
عن مستجدات الخطة  عمل   ورشة

 13/11/2019البحثية لألقسام بتاريخ 
استمارة استطالع رأي عن الخطة  

البحثية باألقسام المختلفة 
17/12/2019   
 

 العمل على تطابق كل البرامج    3

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 تعزيز وتطوير الدراسات العليا والبحث العلمى والقدرات اإلبداعية لدي الباحثين بالكليةالغاية )االستراتيجية(: 

 ) ،4،5،6: )رقم    : أصحاب المصلحة المستهدف  تحديث وتطبيق الخطة البحثية للكلية - ( :    2 )  رقم   التنفيذي الهدف 

 
 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

 مالحظات   مستوى األداء 
 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 

متابعة تنفيذ خطة البحث العلمي فى ضوء التوجهات  
 االستراتيجية للكلية 

لجنة وضع  
الخطة البحثية  
تحت اشراف  
وكيل الكلية  

  لشئون  
الدراسات  

 العليا 

عن مستجدات الخطة  عمل   ورشة خطة بحثية مفعلة  4- 3- 2- 1
البحثية لألقسام بتاريخ 

13/11/2019 
استمارة استطالع رأي عن الخطة  

البحثية باألقسام المختلفة 
17/12/2019   

  تم ما كتابة و  إحصائيات عمل

  العليا الدراسات لبرامج استحداثة

    2020/ 10/3 المختلفة لألقسام

3    

تحفيزأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتنفيذ  
العلمى  أبحاث علمية تطبيقية تساهم فى تمويل البحث 

بالكلية وتخدم المجتمع المحلى بشكل خاص واإلقليمى  
 والعالمى بشكل عام 

وكيل الكلية  
لشئون  

الدراسات  
العليا و  
 البحوث  

عدد األبحاث العلمية   
التطبيقية التى تساهم فى 

 التنمية 

 المنيا وجامعة الطب كلية تنتهجو

 علي الباحثين لتحفيز متعددة وسائل

: ذلك أمثلة ومن الدولي النشر  

 لتشجيع  حافزا الجامعة صيتخص

 التدريس هيئة أعضاء من الباحثين

 الدولي  للنشر

 2   

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )      ..............  قسم   / إدارة

 الدراسات العليا والبحث العلمى والقدرات اإلبداعية لدي الباحثين بالكليةالغاية )االستراتيجية(: تعزيز وتطوير  

 في البحث العلمي  و النشر الدولي المتميز في  تشجيع  ودعم االبداع ( : 3  رقم )  التنفيذيالهدف 

 ،4،5،6: ) رقم   : أصحاب المصلحةالمستهدف

 

 األنشطة 

 الفرعية   

 مسئول  التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 

 سنوي ربع 
 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 ومقترحات 
1 2 3 4 3 2 1 

 تنمية المهارات والقدرات البحثية  -

 تفعيل قواعد اخالقيات البحث العلمي -

زيادة المشاركة العضاء هيئة التدريس في   -
 المؤتمرات العلمية 

 واقليميةتنفيذ مؤتمرات علمية محلية   -

وكيل الكلية  
 للدراسات العليا 

لجنة اخالقيات  
 البحث العلمي 

ابحاث علمية   4- 3- 2- 1
 متميزة دوليا 

  علي الكلية حرصوت  تم نشر ابحاث علمية دولية متميزة

 بتنمية الخاصة بالدورات التدريس  هيئة أعضاء اشتراك

البحثية المهارات  

 العلمي البحث بأخالقيات للتوعية دورات وكذلك

حديث لجنة أخالقيات البحث العلمي بتاريخ ت 
18/10/2019  

  التقدم األعلي العلمية الدرجات إلي  الترقي يستلزمو

 محليا منشورة وأبحاث علمية )رسائل علمية بأبحاث

 العلمية األبحاث بعض من االستفادة يتم كما ودوليا(

  الفحص دراسات وخاصة الدراسية المقررات لتطوير

 الطبي

 جائزة علي الحاصلين التدريس هيئة أعضاء عددبلغ 

 عضواً   69 الدولي العلمي النشر

 السنوية المؤتمرات من العديد بتنظيم الكلية أقسام وتقوم

  العلمية واللقاءات العمل وورش بها الخاصة

 نشر أبحاث أكثر   3

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 الغاية )االستراتيجية(: تعزيز وتطوير الدراسات العليا والبحث العلمى والقدرات اإلبداعية لدي الباحثين بالكلية

 استحداث مصادر تمويل جديدة البحث العلمي  ( : 4  ) رقم  التنفيذيالهدف 
 ،4،5،6: ) رقم   : أصحاب المصلحةالمستهدف

 

 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 

 ربع سنوي 
 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 ومقترحات 
1 2 3 4 3 2 1 

 تنمية المهارات والقدرات البحثية  -

 العلميتفعيل قواعد اخالقيات البحث  -

زيادة المشاركة العضاء هيئة التدريس في   -

 المؤتمرات العلمية 

 تنفيذ مؤتمرات علمية محلية وإقليمية -

 مصادر تمويل البحث العلمي  

وكيل الكلية  

 للدراسات العليا 

لجنة اخالقيات  

 البحث العلمي 

ابحاث علمية   4- 3- 2- 1
 متميزة دوليا 

  موضوعات لطرح )سيمينارات( علمية لقاءات

  أوجه وبيان فيها الباحثين ومناقشة المختلفة  البحث

  للماجستير المقدمة للبروتوكوالت  والضعف القوة

   .  والدكتوراه

  البحث ألخالقيات  موثقة  لجنة بالكلية توجد -

  في بالكلية نشاطها وتفعيل اعتمادها تم العلمي

-12- 20 اريخبت 37 رقم بقرار الكلية  مجلس

2011 

  العلمية والرسائل  األبحاث بمراجعة اللجنة وتقوم

  البحث  أخالقيات لمبادئ طبقا  للجنة المقدمة

   العلمي.

 هيئة أعضاء من مجموعة  من اللجنة وتتكون

  أحدها الكلية خارج   من وعضوان بالكلية التدريس
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 عن ممثال واآلخر األطباء نقابة عن ممثال

  المدني المجتمع

  خالل من بالكلية العلمي البحث تمويل  درمصا -

  للبحث بميزانية سنويا للكلية الجامعة  إمداد

 العلمي

  العليا الدراسات طالب من دراسية  مصاريف  -

   الخدمات رسوم الكلية تتلقي حيث الجامعة.  خارج

  الدراسات وطالب بالكلية للطالب االلكترونية

 ليةبالك الوافدين  الطالب وكالك بالكلية العليا

   للكلية العلمية المجلة  من اإليرادات  عن فضال هاا
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 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )                   ..............  قسم   / إدارة

 الغاية )االستراتيجية(: تدعيم ورفع نسبة المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 وتلبية حاجات المجتمع وتحسين البيئة تطوير وتنشيط الوحدات اات الطابع الخاص بالكلية ( :   1 )  رقم   التنفيذي الهدف 

 4،5،6،9: ) رقم   : أصحاب المصلحةالمستهدف

 
 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

اإلطار  
 الزمنى 

 ربع سنوي 

 المخرجات  
 المخرجات المتوقعة 

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 ومقترحات 
1 2 3 4  3 2 1 

  المجتمع  خدمة  بأنشطة لتوعية ا تنفيا آلية  -
 البيئة  وتنمية 

  المجتمع لخدمة موثقةال خطةتنفيا المتابعة  -
 البيئة  وتنمية 

 

إدارة شئون  
البيئة وخدمة  
المجتمع تحت  
إشراف وكيل  
الكلية لشئون  
البيئة وخدمة  

 المجتمع 

معرفة االطراف  - 4- 3- 2- 1
 المعنية بالخطة 

 تقارير المتابعة -

 يرأسها البيئة وشئون المجتمع لخدمة لجنة تحديث

 البيئة وشئون المجتمع لخدمة الكلية وكيل

 المنيا طب بكلية العامة  الخدمة مركز تأسيس تم -   

 ذات الخدمية والوحدات بالكلية الخدمية المشاريع  لدعم

  خالل من المركز أهداف  تحقيق ويتم الخاص الطابع

 :   التالية األنشطة

 )التشخيص المرأة وصحة لماموجراما وحدة نشاط .

 النسوية(. لألورام المبكر

 المستمر.. الطبى التعليم وحدة نشاط .

 العدوى.. مكافحة وحدة نشاط .

  المستمر الطبى مركزالتعليم -  

،   مركز أبحاث العقم) لوحدات اات الطابع الخاص ا
آلة  ،  وحدة تصميم البحوث،  المجلة العلمية بكلية الطب

  الوحدة االستشارية للطب الشرعي ،  تصوير كلية الطب
  ) 

تحرص الكلية على زيادة مواردها الذاتيةوفقا للخطة  

المعتمدة لتنمية الموارد الذاتية التى تم اعتمادهافى  

يونيو  17بتاريخ  173مجلس الكلية بقرار رقم 

2014 
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وتوزع الكلية مواردها الذاتية بما يحقق أهدافها 

على األنشطة العلمية والبحثية االستراتيجية 

إلى جانب نواحي الخدمة المجتمعية  والتجارب

 المتعلقة بخطة تنمية المجتمع 
 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          

 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 الغاية )االستراتيجية(: تدعيم ورفع نسبة المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

  لمختلف  والبيئية والتعليمية والبحثية  العلمية االستشارات تقديم  في الكلية  دور  تطوير( :  2 )  رقم   التنفيذي الهدف 

 المجتمع  ومؤسسات  قطاعات

 (       4،6،9)  :    رقم                                   اصحاب المصلحة المستهدف  

 
 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 
تحديد وحصر اإلستشارات البحثية والعلمية والتعليمية  

والبيئية التى يمكن أن تقدمها الوحدات ذات الطابع  

الخاص فى القضايا لمختلف قطاعات ومؤسسات  

 المجتمع 

وكيل الكلية  
لشئؤون خدمة  

المجتمع  
 وتنمية البيئة 

عدد اإلستشارات   - 4- 3- 2- 1
العلمية والبحثية التى 

قدمتها الكلية للمؤسسات  
وقطاعات المجتمع  

 الخارجى 
عدد بروتوكوالت   -

التعاون مع المؤسسات  
اإلنتاجية أو الخدمية فى 

 المجتمع المحيط  

   تم إنشاء الوحدة االستشارية للطب الشرعي

 .  العامة الصحة مبقس الطبية اإلحصاء وحدة

 تعاون اتفاقية  على الكلية مجلس موافقة

 و المنيا جامعة بين المنيا جامعة بين علمي
  سويف ببني النهضة جامعة

  ألعمال رسالة جمعية مع تعاون بروتوكول

 مع تعاون بروتوكول *مشروع. الخيرية

 مركز إلنشاء النفس علم قسم التربية كلية

  و التوحد مرضي األطفال عالج و تشخيص

 النفسية   األطفال   امراض  و الحركة فرط

 األخرى.
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 جامعة بين تعاون بروتوكول في المشاركة *

 الطب كلية تعاقدت * .المنيــا ومحافظة المنيا

 العالجية الخدمات لتقديم الهيئات بعض مع

 تجديد الداخلية...ويتم وزارة مثل لموظفيها

 سنويا التعاقدات هذه

 

 

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

  2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 الغاية )االستراتيجية(: تدعيم ورفع نسبة المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

                                  اصحاب المصلحةالمستهدف   الروابط بين الكلية وخريجها لتحقيق تنمية المجتمعتقوية   -( :  3 )  رقم   التنفيذي الهدف 

 (       4،6،8)  :    رقم

 

 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   

 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 

 ربع سنوي 
 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  

 مالحظات   األداء

 ومقترحات 
1 2 3 4 3 2 1 

ليه لمتابعة خريجي الكلية آ وضع وتطبيق -1

للتعرف على مدى مواءمتهم مع متطلبات 

 .سوق العمل

تصميم  حيز علي موقع الكلية لمتابعه  -2

  الخريج

 

 

وكيل الكلية  

 لشئؤون البيئة 

قائمة بالندوات   4- 3- 2- 1
التي  وورش العمل 

تتصدى للمشكالت  
 البيئية 

انشاء وحدة الخريجين وتم  •

عمل هيكل تنظيمي لها 

بتاريخ داخليا للعمل بها 

13/11/2017   

اجتماعات وحدة متابعة عقد  •

الخريجين لتقديم الخدمات 

 لهم في شتي المجاالت

برامج متنوعة تتضمن تنمية  •

المهارات الحديثة مثل برامج 

 التعليم المستمر

 

 عقد ندوات أكثر  2 

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 
 

 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

  2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 الغاية )االستراتيجية(: تدعيم ورفع نسبة المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 استمرارية قياس رضاء المستفيدين من خدمات الكلية  - ( :    6 )  رقم   التنفيذي الهدف 

 

 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   

 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 

 ربع سنوي 
 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  

 مالحظات   األداء

 ومقترحات 
1 2 3 4 3 2 1 

وضع خطة بالندوات وورش العمل التي يمكن ان تقدمها  

الكلية للمجتمع حسب القضايا البيئية التي تتصدى لها  

 الكلية 

وكيل الكلية  

 لشئؤون البيئة 

قائمة بالندوات   4- 3- 2- 1
التي  وورش العمل 

تتصدى للمشكالت  
 البيئية 

 تقرير قطاع خدمة المجتمع   •

خطة لتحديث  توجد بالكلية  •

وصيانة وسائل األمان بمباني 

الكلية والمستشفيات الجامعية  

من طفايات وصنابير حريق  

ومواتير دفع المياه ، كما تتوافر 

العالمات اإلرشادية المناسبة  

لتحقيق األمن والسالمة ألفراد  

الكلية وتم عمل ورش عمل   

على خطط إلخالء   وتدريب

 عقد ندوات أكثر  2 



المباني في حالة حدوث  

 كوارث.  

إتخاذ إجراءات احترازية  تم  •

لمواجهة فيروس كورونا 

المستجد في جميع مبانى 

وقاعات الكلية عن رش  

معقمات بصورة دورية وتوفير  

الماسكات الطبية وكحول  

 األيدي.  

وتم مخاطبة إدارة الدفاع   •

المدني عن طريق وكيل الكلية  

لعمل تدريب عملي حي علي  

مواجهة مثل هذه األزمات  

 هللا..  والكوارث ال قدر 

استبيانات لقياس مدى  عمل  •

رضا الخريجين عن الخدمات  

المقدمة لهم و عمل التغذية  

 الراجعة لهم 

 



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 

  للكلية. االرتقاء بالمميزات التنافسيةالغاية )االستراتيجية(: 

 المتميزة التي تقدمها الكلية واستحداث برامج جديدةتطوير البرامج التعليمية  - ( :   1   )  رقم   التنفيذي الهدف 

 ( :     ، 4،6)     رقم  اصحاب المصلحةالمستهدف   

 

 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   

 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 

 ربع سنوي 
 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

 مالحظات   مستوى األداء 

 ومقترحات 
1 2 3 4 3 2 1 

اعداد استراتيجية للتدريس والتعلم  منح درجات علمية متميزة  4- 3- 2- 1 وكالء الكلية  تطبيق البرامج التعليمية الجديدة المعتمدةا  

ضمن الخطة االستراتيجية للكلية 

وتم توثيقها من مجلس الكلية بقرار 

بجلسته المنعقدة بتاريخ  540رقم 

و اعالنها على  2017/  2/ 20

االلكتروني ووسائل موقع الكلية 

و استحداث التواصل االجتماعي

برنامج الطب التكاملي بمجلس 

 26/8/2018الكلية بتاريخ 
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 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 

  للكلية االرتقاء بالمميزات التنافسية الغاية )االستراتيجية(:

 احتياجات سوق العمل والمجتمع المحيطاستمرارية قياس تطور  - ( :   1   )  رقم   التنفيذي الهدف 

 ( :     4،6،8،9)     رقم  اصحاب المصلحةالمستهدف   

 
 األنشطة 

 الفرعية   
 مسئول  التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 
وتقويم متطلبات تصميم نظم متابعة 

المجتمع تعتمد على نظم اإلدارة 
 االلكترونية

عميد الكلية و وكالء  -
 الكلية  

عدد الموظفين الذين   - 4- 3- 2- 1
 اجتازوا الدورات التدريبية  

زيادة نسبة المستخدم   -
 من التمويل الذاتى: 

اجمالى المخصصات  
المالية لدعم األنشطة  

 األكاديمية 
 

توفير وسائل االتصال 
الحديثة ونظم تكنولوجيا 

المعلومات للنشاط 
اإلكاديمي والعمليات 

اإلداريةونظم تكنولوجيا 
المعلومات من خالل 

وحدة خدمات تكنولوجيا 
 ITالمعلومات بالكلية 

unit   في إطار
المشروعات التنافسية  

لمشروع نظم 
 المعلومات
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 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 

 الغاية )االستراتيجية(: االرتقاء بالمميزات التنافسية للكلية  

 أمريكا وأورباعقد بروتوكوالت تعاون مع دول (  3)  رقم   التنفيذي الهدف 

 
 األنشطة 

 الفرعية   
 مسئول  التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 
وجود تعاون بين الكلية ودول أمريكا 
وأوروبا في طلبه الدراسات العليا 

 للدكتوراه

وكيل الكلية للدراسات  
 العليا و البحوث  

لطلبه  توفير بعثات   - 4- 3- 2- 1
الدكتوراه وحصولهم علي  

 الدرجات العلمية 

نشر العديد من   -
األبحاث المشتقة من  
رسائل ذات اإلشراف  
المشترك في مجالت  

 عالميه 
 

  فرص الكلية توفر

  الداخلية البعثات

  الخارجية والبعثات

  عنها واإلعالن للباحثين

 مع بالتواصل باألقسام

  الثقافية العالقات إدارة

 الجامعة  إدارة في

  علمية مجلة الكلية تصدر

 ويتم بها. خاصة  دورية

  على المجلة اصدار 

   للكلية االلكترونى الموقع

  على المجلة وتحتوى

 العلمية المقاالت أحدث

 المنشورة واألبحاث

  هيئة أعضاء من داخليا

 ةبالكلي التدريس
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 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 

 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 

  للكلية االرتقاء بالمميزات التنافسيةالغاية )االستراتيجية(: 

 الماجستير والدكتوراه زيادة عدد البعثات والمنح لدراسة (  4)  رقم   التنفيذي الهدف 

 
 األنشطة 

 الفرعية   
 مسئول  التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 
اإلشراف العلمي المشترك علي 

 الرسائل العلمية لطلبه الدكتوراه

وكيل الكلية للدراسات  
 العليا و البحوث  

لطلبه  توفير بعثات   - 4- 3- 2- 1
الدكتوراه وحصولهم علي  

 الدرجات العلمية 

نشر العديد من   -
األبحاث المشتقة من  
رسائل ذات اإلشراف  
المشترك في مجالت  

 عالميه 
 

 البعثات  فرص الكلية توفر

   الخارجية والبعثات الداخلية

  عنها واإلعالن للباحثين

  إدارة مع بالتواصل باألقسام

  إدارة  في الثقافية العالقات

 الجامعة

  علمية مجلة الكلية تصدر

 ويتم بها. خاصة  دورية

  الموقع على المجلة اصدار 

 وتحتوى  للكلية االلكترونى

 المقاالت أحدث  على  المجلة

 المنشورة واألبحاث العلمية

  هيئة أعضاء من داخليا

 ةبالكلي التدريس
 

3    

 
 

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )       ..............  قسم   / إدارة

  للكلية االرتقاء بالمميزات التنافسيةالغاية )االستراتيجية(: 

  استحداث طرق جديدة في التعليم والتعلم  لجاب المزيد من الطالب الوافدين( :    6   )  رقم   التنفيذي الهدف 
 ( :     4،6،5)      رقم اصحاب المصلحة المستهدف  

 

 األنشطة 

 الفرعية   

 مسئول  التنفيذ 

اإلطار  
 الزمنى 

 ربع سنوي 

 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 ومقترحات 

1 2 3 4 3 2 1 

 جذب الطالب الوافدين   يات لتطبيق ا

 متابعة تنفيذ البرنامج

عميد الكلية ووكيل  

الكلية لشئون التعليم و  

 الطالب  

 وحدة الطالب الوافدين 

ازدياد عدد الطالب   
 الوافدين 

وسائل لجذب ورعاية الطالب الوافدين  كلية تستخدم ال

ومنها اإلعالن عن مكانة الكلية العريقة ومايميزها و 

اعداد دليل للوافدين وتنظيم لقاءات لهم واعداد برامج  

ثقافية ورياضية لرعاية الطالب الوافدين وتكريم 

 النماذج المميزة منهم وغيرها من الوسائل

رات الدراسية إلي  حويل المقرى تتعمل الكلية عل

 للتيسير على الوافدين   صورة إلكترونية

 فى االلكترونية الكتب  من العديد  الكلية مكتبةتوفر

  من العديد  إلى  باإلضافة المختلفة التخصصات مجال

  من مجموعة وأيضا التدريس  هيئة أعضاء محاضرات

 للطالب يمكن و يةالكلي طالب تهم التى االمتحانات

  االنترنت شبكة خالل من بها االستعانة  الوافدين

 

3    

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم ) ..............  قسم   / إدارة

 

 اإلداري الداخليرفع كفاءة األداء الغاية )االستراتيجية(: 

 تحديث ومراجعة الهيكل التنظيمي للكلية واستكمال هياكل إدارية مكتملة تتميز بالعناصر البشرية المتميزة والمتخصصة ( :  1 )  رقم   التنفيذي الهدف 

 ( :     4،6،7)      رقم اصحاب المصلحة المستهدف  

 
 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   سنوي ربع 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 
وحدة ضمان   إصدار وتسليم بطاقات التوصيف الوظيفى 

 الجودة 
وجود هيكل تنظيمى  - 

 للوحدات المستحدثة 
معرفة العاملين بمهامهم   -

طبقا للتوصيف   الوظيفية
 الوظيفي 

3    

    3 هيكل تنظيمي محدث و معلن   اإللتزام بالتطبيق    مجلس الكلية  مراعاة تطبيق الهيكل التنظيمى المحدث 
إدارة شئون   متابعة تطبيق آلية التعامل مع األزمات والكوارث بالكلية 

البيئة وخدمة  
المجتمع تحت  
إشراف وكيل  
الكلية لشئون  

المجتمع  خدمة 
 وتنمية البيئة 

عدد األفراد المدربين على - 
سيناريو مواجهة األزمات  

 والكوارث 
 عدد طفايات الحريق -
اللوحات والملصقات  -

 االرشادية 

ورشة عمل بتاريخ  
عن كيفية   19/11/2019

استخدام طفايات الحريق  
إتخاذ   للعاملين بالكلية و

إجراءات احترازية لمواجهة  
د في  فيروس كورونا المستج 

 جميع مبانى وقاعات الكلية 

3    

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 

 رفع كفاءة األداء اإلداري الداخليالغاية )االستراتيجية(: 

 إستحداث وسائل جديدة لتنمية الموارد الماليةو  للموارد البشرية للكليةتطوير وتنمية الكفاءة المهنية ( :    3،  2 )  رقم   التنفيذي الهدف 

 ( :  4،6،7)      رقم اصحاب المصلحة المستهدف  

 
 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 
القيادات اإلدارية وجميع أفراد الجهاز اإلدارى فى  ب  تدري 

 الكلية فى المجاالت التالية : 
 التوصيف الوظيفى لجميع إدارات الكلية  - 1
 إدارة الجودة الشاملة  - 2
 الجوانب القانونية والمالية بالكلية   -2
 التخطيط اإلستراتيجى  -3

وحدة التدريب  -
التابعة لمركز  
تطوير التعليم  

 بالجامعة 
مركز نمية   -

 القدرات 

عدد الذين اجتازوا الدورات   
 التدريبية 

التوعية بمعيار الجهاز اإلداري بتاريخ 
19/12/2019 

عمل اجتماع مع اإلدارة العليا 

والموظفين والعمال للوقوف علي 

مستوي رضاهم الوظيفي واخذ 

 مقترحاتهم للتحسين  

مخاطبة اإلدارات المختلفة للكلية  

المهام الوظيفية للعاملين بكل  لمراجعة

إدارة وإلضافة ما استجد من  مهام 

حتي يتسنى للموظف معرفة مهامه 

   الوظيفية بدقة .

3    

عمل استبيانات الرضا الوظيفي ألعضاء   نتائج قياس مردود التدريب    وضع وتطبيق آلية لقياس مردود التدريب  
الجهاز اإلداري بالكلية و إجراء  

المعالجة اإلحصائية لها للوقوف على  
التغاية المرتدة و معرفة احتياجات  

 العاملين التدريبية  

3    

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 

 رفع كفاءة األداء اإلداري الداخليالغاية )االستراتيجية(: 

 والمهني للقوي البشرية التقويم المستمر لألداء اإلداري   -:  (  4 )  رقم   التنفيذي الهدف 

 
 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

 مالحظات   مستوى األداء 
 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 

تصميم نظم متابعة وتقويم أداء تعتمد على نظم اإلدارة  
 االلكترونية. 

 البشرية للكلية تنمية الموارد  -

عميد الكلية و  
 وكالء الكلية  

و  نتائج التقويم  - 

استمرارية عمليات 
 المتابعة 

ربط الوحدات اإلدارية  
بالكلية مع الوحدات اإلدارية  
بالجامعة بشبكة الكترونية  

تشمل النظم اإلدارية و  
الحسابات و شئون الطالب  

و اإلمتحانات و إعالن  
 M.I.Sالنتائج بنظام 

عمل دورات تدريبية بالكلية  
و دورات صقل بالجامعة  
لتنمية قدرات العاملين و  

التعامل مع النظم  
 اإللكترونية المستحدثة  

3    

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          

 



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 رفع كفاءة األداء اإلداري الداخليالغاية )االستراتيجية(: 

 ووحداتها اات الطابع الخاصميكنة األعمال اإلدارية بكل من الكلية  - :  (5 )  رقم   التنفيذي الهدف 
 

 
 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 
 متابعة ميكنة العمل االدارى داخل الكلية

 عقد دورات تدريبيه  -

 للقياٌداتوورش عمل 

 األكاديمية لتنميه مهاراتهم

 أإلداريه

إنشاء قواعد بيانات بالكلية مع التحديث   -
 المستمر لها

عميد الكلية و  
 وكالء الكلية  

تحقيق اإلدارة االلكترونية   - 
 بالكلية 

توفير وسائل االتصال الحديثة ونظم 
تكنولوجيا المعلومات للنشاط  

اإلكاديمي والعمليات اإلداريةونظم  
تكنولوجيا المعلومات من خالل وحدة 
خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية 

IT unit  في إطار المشروعات
  التنافسية لمشروع نظم المعلومات

وعمل دورات تدريبية بالكلية و 
بالجامعة لتنمية قدرات دورات صقل 

العاملين و التعامل مع النظم  
 اإللكترونية المستحدثة  

تفعيل دور وحدة اإلنترنت و البوابة 
 اإللكترونية للكلية  

3    

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          

 



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 
 
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 

 رفع كفاءة األداء اإلداري الداخليالغاية )االستراتيجية(: 

   واالجتماعية للعاملين بالكليةتحسين الرعاية الصحية  - :  (6 )  رقم   التنفيذي الهدف 

 
 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 
 ..تطوير نظم الرعاية الصحية بالكلية

 

عميد الكلية و  
 وكالء الكلية  

رضاء العاملين بالكلية  - 

عن نظم الخدمات الصحية 
 .واالجتماعية

توفير وحدة طبية بالكلية مجهزه  
 للتعامل مع حاالت الطوارئ   

3    

 
 

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          

 
 
 
 
 



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 

 رفع كفاءة األداء اإلداري الداخليالغاية )االستراتيجية(: 

 قياس الرضاء الوظيفى للجهاز اإلدارى ( :  7 )  رقم   التنفيذي الهدف 

 ( :     4،6،12،14)      رقم اصحاب المصلحة المستهدف  
   

 
 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 
استقصاء رأى الجهاز اإلدارى عن مستوى   -4

 الرضاء الوظيفى 
وحدة ضمان  -

 الجودة 
عمل استبيانات   تحليل نتائج اإلستقصاء  

الرضا الوظيفي و  
تحليلها و إجراء  

المعالجات 
اإلحصائية لها و  

االستفادة من  
نتائجها في التغذية  

الراجعة للوقوف على  
مدى الرضا الوظيفي  
و احتياجات الجهاز  

 اإلداري  

3    

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          

 



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 الغاية )االستراتيجية(: تعزيز  نظم المتابعة والتقويم

 تقويم ااتي دوري ومستمر وشامل لكافة المجاالت: (   1   )  رقم   التنفيذي الهدف 
 (   2،   7،   6،  4  ):     رقماصحاب المصلحة        المستهدف  

 
 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 
 المخرجات   ربع سنوي 

 المتوقعة 
 المخرجات

 الفعلية  

 مالحظات   مستوى األداء 
 1 2 3 4 3 2 1 ومقترحات 

متابعة آلية التقييم الدوري الشامل لعناصر القدرة   -
 المؤسسية ، والفاعلية التعليمية .  

وحدة ضمان  -
 الجودة 

 مجلس الكلية  -

خطة معتمدة للتقييم  
 الذاتي 

 االستمرار في تنفيا الخطة

  وضع المعايير الخاصة

 بتقييٌم األداء المؤسًسي

تحديدٌ الفجوة من خالل  

 للكليةٌ دراسة ااتيةٌ 

إعداد التقريٌر السنوي   
 الااتي للكليةٌ ومقارنته

 بالتقاريٌر السابقة

وضع خطة تنفياٌيةٌ 

سنوياٌ ومراجعتها  للتحسينٌ 

التقريٌر السنوي   في ضوء

 الااتي للكلية 

 

3    

 دراسة ذاتية سنوية  
 

 إعداد دراسة ذاتية سنويا
 

فريق إعداد 
 الدراسة

 

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 (: تعزيز  نظم المتابعة والتقويمالغاية )االستراتيجية

 تطبيق معايير و سياسات محددة و موضوعية معتمدة و معلنة  ( : 1   )  رقم   التنفيذي الهدف 

    (    2،   7،  6،   4) :  رقم  أصحاب المصلحة                                                    المستهدف    

 

 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   

 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 

 ربع سنوي 
 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  

 مالحظات   األداء

 ومقترحات 
1 2 3 4 3 2 1 

تفعيل تطبيق المعايير الموضوعية المعتمدة والمعلنة  

والتى تحقق تكافؤ الفرص في اختيار القيادات اإلدارية  

 . واألكاديمية 

  ومعلنة لضمان العدالة وعدم   وضع اليات محددة - 2

توزيٌع اإلشراف و  في  التمييٌز بيٌن هيئٌة التدريسٌ 

 البعثات والطالب في التدريسٌ 

 وضع آليةٌ معلنة لتلقي الشكاوى والمقترحات،  - 3

 مجلس الكليه  واالستجابة لها معتمدة من

 

عميد الكلية و 

 وكالء الكلية 

مجلس إدارة 

وحدة ضمان 

 الجودة

اإلستراتيجيات المستقبلبة   
 للتعزيز والتطوير محددة 

تفعيل وثيقة معايير اختيار  
 القيادات األكاديمية و اإلدارية  

متابعة رؤساء األقسام في  
توزيع األحمال التدريسية و  

 اإلشراف 

متابعة عمل لجنة الشكاوى و  
المقترحات و تطبيق آليات  

التعامل معها من خالل عميد  
 الكلية و  الوكيل المختص  

متابعة كافة التطورات مع    3
 لناجحة المؤسسات ا

 %60: أقل من  1مستوى  - %80إلى أقل من  %60:  2مستوى  - %80: فوق  3مستوى  مالحظة :          



  

 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 

 الغاية )االستراتيجية(: رفع مستوى الرضا الوظيفي بالكلية 

 تطبيق معايير وسياسات محددة وموضوعية معتمدة ومعلنة تحقق تكافؤ الفرص  في كافة المجاالت ( :  1  ) رقم  التنفيذي الهدف -1
     ( 7،   2،  6،   4)  :      رقم  أصحاب المصلحة                               المستهدف   

 

 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   

 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 

 ربع سنوي 
 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  

 مالحظات   األداء

 ومقترحات 
1 2 3 4 3 2 1 

وضع المعايير الخاصه بتقييٌم األداء  -

 المؤسًسي

 

إرتفاع نسبة الرضا   -  إدارة الكلية  
 الوظيفي 

اتباع معايير محددة و معلنة في اختيار  
القيادات اإلدارية متابعة عمل لجنة 

الشكاوى و التظلمات و المقترحات و  
تطبيق آليات التعامل معها من خالل  

عميد الكلية تطبيق آليات معلنة للحوافز  
و المكافآت و الجهود الغير عادية و  

كذلك الجزاءات و أساليب المحاسبة وبما  
قانون الخدمة المدنية  يشمل تطبيق

 للعاملين بالدولة  
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 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 

 (: رفع مستوى الرضا الوظيفي بالكليةالغاية )االستراتيجية

 تطوير بيئة العمل المناسبة لكل قسم أو إدارة بما يضمن تحقيق األهداف  ( :  2 ) رقم  التنفيذي الهدف

 

 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   

 التنفيذ 

 اإلطار الزمنى 

 ربع سنوي 
 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  

 مالحظات   األداء

 ومقترحات 
1 2 3 4 3 2 1 

مراقبة و  مراجعة دوريةٌ ، وتحديث للوائح

  اداء األقسام

 

ارتفاع مستوى  -    4،  3،  2،   1 إدارة الكلية  

 األداءالكلي للكليةٌ 

 جود هيٌكل تنظيٌمي معتمدو

 وجود وحدة مجهزة  -

وجود دليٌل لوحدة إدارة االزمات -

 والكوارث

 وجود خطة  اعالنيه  -

 وجود خطط متابعة -
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 جامعة المنيا 
    كلية الطب البشري

                                                                                                        ..............  قسم   / إدارة
 

 جامعة المنيا 2019/2020لعام    التنفيذيةمتابعة الخطة خطة (: 3مرفق رقم )

 الغاية )االستراتيجية(: رفع مستوى الرضا الوظيفي بالكلية

 تحقيق األهدافلطبيعةالعمل بما يضمن   المؤهالت المالئمة تنمية الموارد البشرية للكلية بصورة مستمرة ودائمة مع وضع ( :  3   )  رقم   التنفيذي الهدف 

 

 األنشطة 

 الفرعية   

مسئول   
 التنفيذ 

اإلطار  
 الزمنى 

 ربع سنوي 

 المخرجات  

 المتوقعة 

 المخرجات

 الفعلية  

مستوى  
 مالحظات   األداء

 ومقترحات 

1 2 3 4 3 2 1 

دراسة مستمرة لإلحتياجات اإلدارية و البشرية 

 بالكلية 

ارتفاع مستوى  -    4،  3،  2،   1 إدارة الكلية  

 األداءالكلي للكليةٌ 

عمل استمارات استقصاء و لقاءات دورية 

للعاملين بالجهاز اإلداري لمناقشة احتياجاتهم 

 و حل المشكالت اإلدارية التي تطرأ 

تحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس و 

العاملين بصفة دورية و استبعاد المحالين 

للتقاعد او حاالت الوفاه او األجازات للوقوف  

 ديمية و اإلدارية  على احتياجات األقسام األكا

عمل دورات تدريبية و دورات صقل بصفة  

دورية من خالل وحدة التدريب بالكلية  

 ألعضاء هيئة التدريس و الجهاز اإلداري  
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