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:مقدمة  

 ماننتنا البشترية والمنديتةاإلالتنظيمية و  ةلبنيلمجموعة القواعد، والشروط المحددة لالمراجعة الداخلية  مثلت

يماتن   اتختن  الرئيستة التتم متال خال تن  أحد األسس تعليمية مؤسسة يوالخطط واإلصداراا واألنشطة أل

متتال خال تتن يماتتال اء هتت ا المؤسستتة إلتتي الطريتت، الصتتحي ، امتتن القتتراراا التصتتحيحية الاإلمتتة إلعتتندة أد

مجموعة العملينا التم توفر فرص التعلي  والتعل  اجراء التقوي  الشنمل لللقنئميال علي إدارة ه ا المؤسسة 

تحقيتت، مخرجتتنا عنليتتة الجتتودة، فتتم ، و لتتل لتماتتيال هتت ا المؤسستتة متتال ، المؤسستتة هتت ا لطتتا  المتميتتإل 

 .  نورسنلتت ن ضوء رؤي

تحقيتت، استتتمرارية هتت ا المؤسستتة علتتي  حتترصلتمثتتل متتد   وتتتىتي فلستتسة استتتمرارية ودوريتتة هتت ا المراجعتتة

، لعمليتة التعلتي  والتتتعل القتدرة المؤسستية و لقواعتتد وشتروط الممنرستنا المتميتإلة متال ختال الجتودة الشتنملة 

 وضت  متال البتد فننته وعليه ن،وخطط  سينسنت ن انفة تنسي  فمتسنعد ه ا المؤسسة علي االستمرار  والتم

 .للمراجعة الداخلية خطة وتسعيل وتوثي،
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 :الخطة عدادإ مجموعة عمل
 أوال : مجموعة ادارة الخطة:

  5/3/6211تى ح 4/9/2115فى الفترة من: 
 عميد الالية               عبد المنع  محمد أبوإليدأ.د/  -
   والطا وايل الالية لشئوال التعلي أ.د./ محمد ثروا محمود -
 وايل الالية لشئوال الدراسنا العلين والبحوث      محمد أحمد محمود عبد اهللأ.د./  -
 وايل الالية لشئوال البيئة وخدمة المجتم  الاا عبد الخنل، عبد أ.د./ مصطسي -
 مدير وحدة ضمنال الجودة  سنمر أحمد الصنو / د -

  25/5/2119حتى  5/3/6211فى الفترة من: 

 عميد الاليةقنئ  بعمل  الاا عبد الخنل، عبد / مصطسيأ.د. -
 وايل الالية لشئوال التعلي  والطا  الاا عبد الخنل، عبد مصطسيأ.د./  -
 وايل الالية لشئوال الدراسنا العلين والبحوث      حسنال حمد  عبد الرحمالأ.د./  -
 ئة وخدمة المجتم وايل الالية لشئوال البي الاا عبد الخنل، عبد أ.د./ مصطسي -
 مدير وحدة ضمنال الجودة  سنمر أحمد الصنو / د -

  31/6/2121حتى  26/5/9211فى الفترة من: 

 عميد الاليةقنئ  بعمل       حسنال حمد  عبد الرحمالأ.د./  -
 وايل الالية لشئوال التعلي  والطا  أ.د./ صاح رشد  أحمد -
 الالية لشئوال الدراسنا العلين والبحوثوايل       حسنال حمد  عبد الرحمالأ.د./  -
 وايل الالية لشئوال البيئة وخدمة المجتم  أسنمة محمد رشندأ.د./  -
 مدير وحدة ضمنال الجودة  سنمر أحمد الصنو / د -

 :)لجنة المراجعة الداخمية( أوال : مجموعة تنفيذ الخطة
 مقرر لجنة المراجعة الداخلية      محمد علي الترايأ.د/  -
 أميال لجنة المراجعة الداخلية عصن  الديال عبد العإليإل محمد  / د.أ -
 عضو لجنة المراجعة الداخلية                                     طنر، عبد الحميد أبو العإلد./  أ.-
 عضو لجنة المراجعة الداخلية م ن عبد الحميد هال د./ -
 عال الجودةة الداخلية عضو لجنة المراجع سنمر أحمد الصنو  د./ -
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 الجزء األول
 

 الفكري والمنهجي اإلطـار
  المراجعة الداخميةلـخـطة 
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 :الكمية نبذة عن: أوال

 العتتن  بدايتتة فتتم رستتمين الباتتنلوريوس بمرحلتتة لدراستتةا بتتدأا و ،2992 عتتن  الاليتتة افتتتتنح تتت 
 241 رقت  التوإلاري للقترار قتنوف و لتل أستيوط جنمعة الط  الية مال اسرع 2991-2991 الدراسم
 1 متتال بدايتتة التتوادي جنتتو  لجنمعتتة وتبعيت تتن أستتيوط جنمعتتة عتتال الاليتتة فصتتل وتتت  2976 لستتنة
 عتال حتديثن الاليتة انسصتلا وقتد 2996 فبرايتر فتي ختريجيال دفعة أول تخريج ت  امن 2995 يننير
 . 1006 أغسطس أول مال بداية سوهنج جنمعة الينا إحد  أصبحا و الوادي جنو  جنمعة

 أستتواال محنفظتتة جنتتو  حتتتي شتتمنال أستتيوط محنفظتتة جنتتو  متتال الاليتتة خدمتتة منطقتتة وتمتتتد
 .المحنفظنا ه ا سانال تعداد ه  نسمة مليوال عشرثاثة  يقنر  من وتخد  جنوبن

 



 كلية الطب البشرىجاهعة سوهاج                     خطة الوراجعة الداخلية                     

7 

 

 
 :المراجعة الداخميةثانيا: االفتراضات األساسية لخطة 

 تراضنا:علي مجموعة مال االف للمراجعة الداخليةتبني خطة الالية 
استبيل وحيتد للن توض بمستتو  بنلمراجعتة الداخليتة ايمنال ال مال ادارتتي الجنمعتة والاليتة  .2

 أداء المؤسسة.

 .الخطة وأنشطة برامج تنتسي  دع  في والالية الجنمعة ادارتي مال ال تعنوال .1

 .الخطة لتنسي  مدربة انفية بشرية موارد توافر .1

ضتتتنء هيئتتة تتتتدريس ومعتتتنوني   وج تتتنإل مشتتنراة جميتتت  العتتتنمليال بانفتتة المستتتتوينا متتتال أع .4
 ادار  في تنسي  من جنء بنلخطة.

 .في تنسي  الخطة واضحة معنيير بإتبنع االلتإلا  .5

االستتتعننة بتتنلتقيي  التتدور  لمتتد  تنسيتت  متتن جتتنء بنلخطتتة متتال ختتال متتراجعييال ختتنرجييال و  .6
 استشنرييال داخلييال.

 
 ثالثا: منهجية اعداد الخطة:

 التحليتتتل" من جيتتتة علتتتي -اجتتتإلء متتتال الخطتتتة اإلستتتتراتيجية– الداخليتتتةللمراجعتتتة  الاليتتتة خطتتتة تقتتتو 
 البيئتة تحليتل علي قدرت ن فم المن جية ه ا أهمية وتامال ،"Prospective Analysis"المستقبلي
 القتتوة نقتتنط لتحديتتد الداخليتتة البيئتتة وتحليتتل المحتملتتة، والت ديتتداا الستترص لمعرفتتة للاليتتة الخنرجيتتة
 رؤيت تن وتحقيت، الالية استراتيجية لتنسي  االنشطة جمي  بيال التانمل اثاحد نحو سعين   ، والضعف
 وفقتتن   االستتتراتيجية القتتراراا التختتن  ستتلي  بىستتنس تمتتدنن أن تتن امتتن االستتتراتيجية، وغنينت تتن المستتتقبلية
 العمتتل بستتو، عاقت تتن فتتي للاليتتة االستتتراتيجي للتخطتتيط أسنستتين   متتدخا   وتعتبتتر المحتتددة، للمعتتنيير

 .العنلمي المستو  في القطنع الطبي علي المستجداا وحراة المجتمعية التنمية نجناواحتي
" التتنظ  متتن ج"علتتي – للمستتتقبل مطنلعتتة اون تتن حيتتث متتال -" المستتتقبلي التحليتتل" من جيتتة وتستتتند
 البيئتتتة الداخليتتتة للاليتتتة منظومتتتة دراستتتة علتتتي قتتتندر متتتنظ  تسايتتتر أستتتلو  علتتتي المتتتن ج هتتت ا ويقتتتو 

والخروج بنلينا اتخن  القراراا االستراتيجية بننء علم اسنس  الخنرجية البيئة ظومةمن م  وعاقت ن
 علمم مدروس متعل، بواق  الالية الداخلم والخنرجم.
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 :الخطة اعداد عند اتخذت التى االجراءات

جنمعتتتة ستتتوهنج حستتت  االجتتتراءاا  -لاليتتتة الطتتت  البشتتتر  المراجعتتتة الداخليتتتةتتت  اعتتتداد خطتتتة 
 التنلية:
 حمة األولى: التأصيل المؤسسى والتوعية:المر 
 مجموعتتنا العمتتل اإحتتد  بنلاليتتة المراجعتتة الداخليتتةاعتتداد خطتتة  تشتتايل مجموعتتة عمتتل .2

اختينر مجموعة تنسي  الخطة  عند روعم، وقد بنلالية االستراتيجي التنبعة لسري، التخطيط
 :اآلتم

عتتتتدة ل : لتتتته خبتتتتراا عريضتتتتة ستتتتنبقة حيتتتتث شتتتت مقتتتترر لجنتتتتة المراجعتتتتة الداخليتتتتة -
 مننص  قيندية أانديمية من ن علي سبيل المثنل ال الحصر:

 .مدير عن  أسب، للمستشسينا الجنمعية بجنمعة أسيوط 

 ل ن من  افتتنح ن.س الحقيقم للالية، وأول عميد سالمؤس 

 .ننئ  رئيس جنمعة أسب، للدراسنا العلين والبحوث 

 .،رئيس جنمعة جنو  الوادي األسب 

: ال تت  ممتتال تتت  تتتدريب   بنل يئتتة القوميتتة لضتتمنال الداخليتتةأعضتتنء لجنتتة المراجعتتة  -
 التتتتت اتمجتتتتتودة التعلتتتتتي  واالعتمتتتتتند حيتتتتتث حصتتتتتلوا جميعتتتتتن علتتتتتي دوراا: التقيتتتتتي  

ونواتج التتعل  وخترائط المتن ج، ودورة المراجعتة الخنرجيتة، بتل وحصتل ، المؤسسم
 إلعداد المراجعيال الخنرجييال.  أحده  علي الدورة الماثسة 

 ، المراجعتتتة الداخليتتتة بمس تتتو  بنلاليتتتة والعتتتنمليال ومعتتتنوني   التتتتدريس يئتتتةه أعضتتتنء توعيتتتة .2
 .الخطة اعداد في المشنرايال مال ال ودور ومن جيته،

 
 المرحمة الثانية: تحميل الوضع الراهن:

ت  اتبنع األلينا والوستنئل العلميتة لجمت  البيننتنا وعمتل االحصتنئينا وتحليل تن للوصتول التي 
 واالماننتتنا االانديميتتة، التخصصتتنا حيتتث اتتل األقستتن  العلميتتة، متتالالوضتت  التتراهال ل تحليتتل

 التصتتوراا متتال عتتدد تتتوفير ياستتل بمتتن المبت تتنا، الحنلتتة تلتتل تحقيتت، وآليتتنا المتنحتتة، والقتتدراا
االستتراتيجية، وقتد تت   لتل  وأهتداف ن وغنينت ن الالية رؤية لتحقي، والممانة المرغوبة والخينراا

بيئة الخنرجية والبيئة الداخلية وف، لمن جية التحليل البيئي الربتنعي في اطنر دراسة متانملة لل
(SWOTحيتتتث تتتت  تحديتتتد عننصتتتر ،) والت ديتتتداا للاليتتتة لتصتتتمي   والستتترص والضتتتعف القتتتوة

المصتتسوفة الربنعيتتة للوضتت  التتراهال للختتروج بنلصتتينغة المننستتبة لرؤيتتة ولرستتنلة الاليتتة وتحديتتد 
ستتتراتيجينا المتبعتتة والخطتتط التنسي يتتة الاإلمتتة لتعإليتتإل االهتتداف االستتتراتيجية والسينستتنا واال
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نقنط القوة واست ال السترص لتقويتة نقتنط الضتعف وتستندي الت ديتداا والوصتول التم المستتوي 
المستتتتتت دف الداء الاليتتتتتة ممتتتتتن يضتتتتتمال الحصتتتتتول علتتتتتم االعتمتتتتتند المستتتتتتمر طبقتتتتتن للمعتتتتتنيير 

 علي  واالعتمند.الموضوعة والمعلنة مال ال يئة القومية لضمنال جودة الت
 

 :محاور الخطةالمرحمة الثالثة: صياغة 
بننءا علي نتتنئج تحليتل الوضت  التراهال، ومتن تت  متال تبنتي الاليتة للمعتنيير األانديميتة القوميتة، 

 فتتمتتمثتتل  والتتتم المراجعتتة الداخليتتةمحتتنور خطتتة وفتتي ضتتوء رؤيتتة ورستتنلة الاليتتة، تتت  تحديتتد 
 .لين والبحث العلميالتعلي  والتعل ، والدراسنا الع محوري

 
 المرحمة الرابعة: تحديد الغايات واألهداف والسياسات:

ت  تحديد السينسنا وال نينا واألهداف االستراتيجية للالية بننء علم من تت  الوصتول اليتة متال 
 نتنئج التحليل البيئم لتحقي، رسنلة الالية.

 
 :لممراجعة الداخميةالمرحمة الخامسة: صياغة الخطة التنفيذية 

تتتت  وضتتت  مجموعتتتة متتتال بتتترامج العمتتتل المختلستتتة والتتتتي يماتتتال متتتال خال تتتن تحقيتتت، غنيتتتنا  -
 المراجعة الداخليةوأهداف خطة 

تتتت  تحديتتتد األنشتتتطة الاإلمتتتة لتحقيتتت، اتتتل هتتتدف، امتتتن تتتت  تحديتتتد مستتتئولية التنسيتتت ، والمتتتد   -
 الإلمني ل ن، وقد روعي في  لل االستسندة مال عننصر القوة، والسرص المتنحة.

 
 مرحمة السادسة: صياغة خطة المتابعة والتقويم:ال

المراجعة ت  تحديد مسئولية متنبعة األنشطة ومؤشراا األداء وأدواا التحق، لال نشنط بخطة 
 .الداخلية
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 الراهن لمنظومة الكمية: الوضع: أوالً 
 

 نتائج تحميل الوضع الراهن: . أ
 هنتتتتنل أال للاليتتتتة السنعليتتتتة التعليميتتتتةلمعتتتتنيير  التحليتتتتل البيئتتتتي نتتتتتنئج أوضتتتتحا 

 النحتو علتي وتسعيل تن استتثمنرهن يماتال والتتي داخليتن   الاليتة ب تن تتميتإل التتي القتوة نقنط مال مجموعة
 علتي تتؤثر قتد التتي الضتعف نقتنط بعتض التحليتل نتتنئج أظ ترا وات لل الالية، رسنلة يحق، ال  
 محليتتن   الراهنتتة  يتترااالمت ظتتل ، امتتن أنتته فتتي وغنينت تتن رستتنلت ن تحقيتت، فتتي الاليتتة وفنعليتتة استتنءة
 يماتال والتتي المتنحتة السترص متال العديتد أمنم تن الاليتة أال التحليتل نتتنئج أوضحا وعنلمين   واقليمين  

وعلتي  االستتراتيجية، وأهتداف ن غنينت تن وتحقيت، للاليتة" التننفستي المراتإل" تتدعي  فتي من تن االستسندة
 ايسية تحدد اال الالية علي يتحت  التيو  المحتملة الت ديداا مال مجموعة هننل الجنن  األخر فنال

 .وغنينت ن لرسنلت ن تحقيق ن سبيل في مع ن التعنمل

 والضعف القوة نقاط
 القدرة المؤسسية

 ضعف قوة م

 التنظيمى الهيكل -2

  . ومحدث معتمد تنظيمي هيال هننل  .1

 لجميت  وموثت، شتنمل وظيسي توصيف وجود  .2
 .الوظنئف

يسي عتتتتتتد  تستتتتتتلي  بطنقتتتتتتنا التوصتتتتتتيف التتتتتتوظ
 لألفراد

 االإلمتتتنا متتت  للتعنمتتتل تنظيمتتتي شتتتال وجتتتود  .3
 .والاوارث

عتتتتتتتتد  تسعيتتتتتتتتل عمتتتتتتتتل وحتتتتتتتتدة ادارة األإلمتتتتتتتتنا 
 والاوارث

  .جودة ضمنال وحدة بنلمؤسسة توجد  .4
 الجتودة ضتمنال مراتإل للوحدة عاقة قوية م   .5

 .بنلجنمعة
عتتد  وجتتود دراستتة تتتدل علتتي استتتسندة الوحتتدة 

 مال مراإل ضمنال الجودة
 قضتتتنين ومننقشتتتة عتتترض فتتتي الوحتتتدة تشتتتنرل  .6

 المجتتتتنلس مستتتتتو  علتتتتي بنلمؤسستتتتة الجتتتتودة
 .الرسمية

 

 66.7% 11.1% 

 والحوكمة القيادة -3
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 ترشي  عند الاسنءة معنيير وتطبي، وض  .1
 االانديمية القينداا  واختينر

 

 ترشي  عند التدريس هيئة أعضنء مشنراة .2
 بنلمؤسسة االانديمية القينداا واختينر

 

   ديمقراطي المؤسسة في القيندة و اسل .3

 واللجنال للمجنلس فعلية ممنرسنا توجد .4
 مجنل في بنلمؤسسة المختلسة الرسمية
 بنلتعلي  الخنصة القراراا واتخن  مننقشة
 والتعل 

 

 علي بنلمؤسسة االانديمية القينداا حصول .5
 االدارية بنلتنمية خنصة دوراا

يتة للقيتنداا عد  تلبية اتل االحتينجتنا التدريب
 األانديمية

 القينداا اختينر عند امعينر التدري  أخ  .6
 االانديمية

 عد  قينس مردود تدري  القينداا األانديمية

 ال اتي التمويل لتنمية مصندر توجد .7
 بنلمؤسسة

 قلة عدد مصندر التمويل ال اتي

 المؤسسنا م ( اتسنقينا/شرااة) التعنوال .8
 المحيط المجتم  في الخدمية و االنتنجية
 بنلمؤسسة

 ال اتي التمويل مال المستخد  نسبة إليندة عد 
 اجمتتتتنلي التتتتي االانديميتتتتة االنشتتتتطة دعتتتت  فتتتتي

 المنلية المخصصنا

 66.7% 11.1% 

 واالخالق المصداقية -4

 علي للمحنفظة محددة اجراءاا وض   .1
 والنشر السارية الملاية حقو،

 حقو، علي لمحنفظةا اجراءااعد  نشر 
 والنشر السارية لايةالم

 تتبع ن التي االجراءاا فنعلية إليندة  .2
 الملاية حقو، علي للمحنفظة المؤسسة
 السارية

 

 وعد  العدالة لضمنال محددة قواعد تطبي،  .3
 الطا  بيال التميإل

 

 لمعنلجة تصحيحية قراراا/  اجراءاا اتخن   .4
 عندلة غير ممنرسنا أ 
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 تعنرض عد  تضمال اجراءاا هننل  .5
 المؤسسة في المختلسة لاطراف ل المصن

 

 االخاقية الممنرسنا تحدد وسنئل وض   .6
 الم نية

 الممنرسنا ديتحد وسنئلالانفي ل عد  النشر
 الم نية االخاقية

  االطراف لجمي  الوسنئل ه ا اتنحة  .7

 حنلة في المؤسسة تتخ هن اجراءاا وض   .8
 الم نة بىخاقينا االلتإلا  عد 

 

 80% 10% 

 االدارى ازالجه -5

 للقينداا التدريبية االحتينجنا تحديد  -2
 بنلمؤسسة والعنمليال االدارية

عد  تلبية اتل االحتينجتنا التدريبيتة للقيتنداا 
 االدارية وأفراد الج نإل االدار 

 اختينر عند المعنيير اىحد التدري  وض  -1
 االدارية القينداا

 عد  قينس مردود تدري  القينداا األانديمية

 أداء لتقيي  متنوعة وسنئل وتطبي، وض   -1
 والعنمليال االدارية القينداا

 

 مستو  لقينس متنوعة وسنئل استخدا  -4
 للعنمليال الوظيسي الرضن

 

 الوظيسي الرضن قينس نتنئج مال االستسندة -5
 .بنلمؤسسة للعنمليال

 

 72.4% 18.6% 

 المادية والمالية الموارد -6

 الالية مجلس مال دةمعتم خطة وجود عد   -1
 خطة لت طية االنسن، ومصندر بنود تحدد

 المختلسة االانديمية المجنالا في المؤسسة

 مال) المتنحة المنلية الموارد إليندة عد   -2
 في منجنء م  لتتننس (  اتين -المواإلنة
 التنسي ية الخطة

 للمؤسسة ال اتية الموارد حج  في التطور  -3
 محدد غير يرةاالخ الخمس السنواا خال
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 االنشطة لممنرسة المبنني مسنحة إليندة عد   -4
  للمؤسسة االانديمية

 أنشطة لممنرسةالمبنني  ماءمة إليندة عد   -5
 (الخ/الطبيعية االضنءة/الت ويه) المؤسسة

 لتحقي، المختلسة والمعداا التج يإلاا توفير -6
 المؤسسة مبنني في والسامة االمال

 

  بنلنظنفة المؤسسة تتصف -7

 لت طية انفية لتصب  المتنحة المراف، إليندة -8
 بنلمؤسسة المختلسة السئنا أعداد احتينجنا

 

 صنلحة لتصب  المتنحة المراف، صيننة -9
 لاستخدا 

 لممنرسة انفية مندية تس ياا توفير عد 
/ اجتمنعية/ رينضية) الطابية االنشطة
 ..(اشسية

 في السعلي ستخدا لا التس ياا إليندة عد   -11
 المختلسه الطابية االنشطة ممنرسة

 الانفية المتخصصة المعنمل وجود عد   -11

 في المستخدمة واالج إلة المعداا مننسبة -12
 لتحقي، السنية الورش/ المعنمل ه ا

 المست دفة التعليمية المخرجنا

 

 م  بنلالية المتنحة الحنسبنا اعداد تننس  -13
 الطا  اعداد

 

  بنلالية بينننا قواعد وجود -14

 االنترنا شباة علي للمؤسسة موق  وجود -15
 (العربية بنلل ة)

 شباة علي للمؤسسة موق  وجودعد  
 (أخر  ل نا) االنترنا

 وحديثة متنوعة معلومنا الموق  تضميال -16
 الالية عال

 

 هيئة العضنء بنلالية االنترنا خدمة اتنحة -17
 الطا / عنونةالم ال يئة/  التدريس

 

 51.6% 47.4% 

 المجتمع وتنمية المجتمعية المشاركة -7



 كلية الطب البشرىجاهعة سوهاج                     خطة الوراجعة الداخلية                     

14 

 

 المجتم  خدمة بىنشطة للتوعية برامج وجود -1
 :مال لال البيئة وتنمية
  الطا 

 معنوني  و  التدريس هيئة اعضنء 

 العاقة  اا المجتمعية االطراف 

 

 وتنمية المجتم  لخدمة موثقة خطة وجود -2
 البيئة

 

 خدمة خطة لتطبي، فعلية ممنرسنا وجود -3
 البيئة وتنمية المجتم 

 

 المختلسة المجتمعية االطراف مشنراة عد   -4
 الالية مجنلس في

 أنشطة في المجتمعية االطراف مشنراة -5
 تدري /  التعليمية البرامج اعداد) الالية

 فرص/ الخريجيال عيد/ الطا 
 (وغيرهن/التوظف

 

 االطراف رضن و مست لقينس وسنئلوجود  -6
 وتنمية المجتم  خدمنا نحو المجتمعية

 سنوين   تقدم ن التي

 

 االطراف رضن قينس نتنئج مال االستسنة -7
 المجتمعية

 

 85.7% 24.1% 

 الجودة وادارة المؤسسى التقويم -8

 لعننصر الشنمل الدوري للتقيي  خطة وجود  .1
 المؤسسية القدرة

 

 م  ننقشت نوم وعرض ن التقيي  نتنئج تحليل  .2
 المعنية االطراف

 

 بنلتعإليإل خنصة وانشطة ممنرسناوجود   .3
 اعتمدا والتي المؤسسية للقدرة والتطوير

 .التقوي  نتنئج علي

 االقسن  خطط فم التقوي  نتنئج تضميال عد 
 صورة فمث  ترجمت ن  واالدارية العلمية

 فعلية ممنرسنا
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 بشرية واوادر للوحدة تنظيمي هيال وجود  .4
 .الوحدة بم ن  القين  علي قندرة مدربة

 

 للوحدة الانفية المنلية المخصصنا تتوافر  .5
 أنشطت ن لممنرسة

 

 ضمنال لوحدة المائمة التج يإلاا تتوافر  .6
 أنشطت ن لممنرسة الجودة

 

 الرسمية المجنلس في الوحدة مدير يشنرل  .7
 التي الموضوعنا مننقشة عند بنلمؤسسة

 الجودة بندارة تتعل،

 

 الجودة بندارة خنصة منرسنام توجد  .8
  المؤسسية القدرة وعننصر بىبعند والمتعلقة

 

 جمي  فم المعنية االطراف مشنراة  .9
 والمتعلقة الجودة بندارة الخنصة الممنرسنا

 .المؤسسية القدرة وعننصر بىبعند

 

 92 % 9% 

 
 التعميمية الفاعمية

 ضعف قوة م

 والخريجون الطالب -1

  القبول قواعد اعاال  .1
  الجدد للطا  تعريسم لقنء تنظي  يت   .2

  التحويل قواعد اعاال  .3

 والي مال التحويل طلبنا نسبة تحديد  .4
 سنوين الالية

 

 م  المقبوليال الطا  أعداد مائمة  .5
 للمؤسسة المتنحة الموارد

 

 عد  وجود طا  وافديال الوافديال للطا  برننمج استحداث  .6

  يةلرعن معينة وانشطة برامج وجود  .7
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 الوافديال الطا 
 دع ) الطابي للدع  معتمد نظن  وجود  .8

 ( لل منشبه/نسسي/عيني/ منلي
 

 تقدمه الدع  مال معينة أنواع وجود  .9
 االحتينجنا  و  للطا  المؤسسة
 الخنصة

 

 االجتمنعية للرعنية معلال نظن  وجود  .11
 للطا 

 

 للحنالا مج إلة طبية عيندة وجود  .11
 الطنرئة

 

  المتسوقيال لتحديد وثقةم قواعد وجود  .12
 الدراسة في والمبدعيال

 

 الطا  نسبة لتطور دراسة وجود  .13
 الخمس السنواا خال علمين   المتسوقيال
 المنضية

 

 تسوقيالمال وتحسيإل رعنية وسنئل  وجود  .14
 بنلمؤسسة المطبقة والمبدعيال

 

 المتعثريال الطا  لرعنية برامج وجود  .15
 الدراسة في

 

  للطا  دليل يوجد  .16

  الطا  لجمي  الدليل اتنحة  .17

 م  :  العلمية لريندةل نظن  وجود  .18
 الريندة بنظن  الطا  واعا  توعية 

 العلمية

  الختينر وموثقة رسمية آلينا ايجند 
 .العلمي الرائد وتعييال

 

 المشنرايال الطا  نسبة في تإلايد وجود  .19
 بنالعوا  بنلمقنرنة المختلسة االنشطة في

 السنبقة الخمس
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 مرااإل علي الطا  بعض صلح  .21
 الطابية االنشطة في متقدمة

 

 في المتسوقيال ومانفىة لتقدير نظ  وجود  .21
 الطابية االنشطة

 

 لسو، الخريجيال العداد سينسة وجود  .22
 العمل

 

 عد  تسعيل وحدة متنبعة الخريجيال الخريجيال لمتنبعة وحدة وجود  .23

 عد  تسعيل رابطة الخريجيال للخريجيال رابطة وجود  .24

 88.9% 22.2% 

 االكاديمية المعايير -2

  لمعنييراانديمية المؤسسة تبني -1

 تصمي  عند االانديمية المعنيير مراعنة -2
البرننمج التعليمي لطا  المرحلة 

 الجنمعية األولي

 

 200% 0% 

 الدراسية المقررات/  التعميمية البرامج -3

 عند العمل سو، لدراسة اجراءاا إتخن  -1
البرننمج التعليمي لطا   مي تص

 المرحلة الجنمعية األولي

 

البرننمج التعليمي لطا   توصيف -2
 والمقرراا المرحلة الجنمعية األولي

 الدراسية

 

 التعل  مخرجنا مصسوفة مطنبقة -3
 التعليمي البرننمج الهداف المست دفة

 

 الدورية للمراجعة موثقة اجراءاا وجود -4
لطا  المرحلة  البرننمج التعليمي
 الدراسية المقرراا/ الجنمعية األولي

 

 المراجعيال تقنرير مال االستسندة -5
 الخنرجييال
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البرننمج التعليمي  وتطوير تحديث -6
 لطا  المرحلة الجنمعية األولي

 السنوية للتقنرير نتيجة والمقرراا

 

بنلبرننمج  الملتحقيال الطا  عدد تطور -7
ة الجنمعية التعليمي لطا  المرحل

 المنضيه الخمس السنواا خال األولي

 

 الدراسية السر، في النجنح نسبة تطور -8
البرننمج  في المختلسة( المستوينا أو)

التعليمي لطا  المرحلة الجنمعية 
 المنضية الخمس السنواا خال األولي

 

 السنبقة المؤشراا دالالا مال االستسندة -9
لطا  البرننمج التعليمي  تطوير في

 المرحلة الجنمعية األولي

 

 200% 0% 

 لمتعمم المادية والتسهيالت والتعمم التعميم -4

 للتعلي  ومعلنة موثقة استراتيجية وجود  .1
 الالية في والتعل 

 

 اعدادهن في المعنية االطراف مشنراة  .2
 الالية وخنرج داخل

 

 التعلي  استراتيجية لتطوير اوجه وجود  .3
 :ضوء في والتعل 

  االمتحنننا نتنئج اجعةمر 

 الي الموجه االستقصنء نتنئج 
 المختلسة المعنية االطراف

 

 لتحقي، المستخدمة التعلي  انمنط تواف،  .4
 للتعل  المست دفة المخرجنا

 

 تسنعد بحيث الدراسية المقرراا  وض   .5
 التعل  علي الطا  قدراا تنمية علي
 ال اتي
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 مشااا لمعنلجة للالية سينسنا وجود  .6
 :التنلية المجنالا في التعلي 

 .للطا  العددية الاثنفة -

 .الموارد ضعف -

 .التدريس هيئة أعضنء نقص -

 .الخصوصية الدروس -

 .العلمية المراج  توافر عد  -

 .الطا  حضور ضعف -

 

 الميداني للتدري  موثقة برامج وجود  .7
بقسمي الصحة العنمة والط   للطا 
 الشرعي

 الميداني للتدري  ثقةمو  برامج وجودعد  
 ببنقي األقسن  للطا 

 التدريبية البرامج ه ا وتوصيف تصمي   .8
 المست دفة التعل  لمخرجنا وفقن  

 

 التدري  نتنئج لتقوي  موثقة آلينا وجود  .9
 للطا  الميداني

 

 تقوي  عملية في التدري  بنتنئج  االخ   .11
 الطا 

 الميداني التدري  فنعلية لقينس مؤشراا وجود
 للطا 

 استيسنء مال للتىاد آلينا وجود  .11
 المست دفة التعل  لمخرجنا االمتحنننا

 

 مخرجنا تقيس بحيث االمتحنننا وض   .12
 المست دفة التعل 

 

 مستو  علي( ممنرسنا) آلينا وجود  .13
 تقوي  عدالة مال للتىاد والالية القس 

 الطا 

 

  بنلعدالة الطا  تقوي  نتنئج اتسن   .14

 الطا  تقوي  نتنئج حليللت برننمج وض   .15
 المقرراا/ الدراسية السر، مستو  علي

 

 تقوي  نتنئج مال االستسندة مد  تحديد  .16
البرننمج التعليمي  تطوير في الطا 
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 لطا  المرحلة الجنمعية األولي

 نتنئج في تصحيحية قراراا اتخن   .17
 الطا  تظلمنا ضوء في االمتحنننا

 

 نتنئج يةشسنف مال للتىاد ممنرسنا وجود  .18
 الشسوية االمتحنننا

 

 طبيعة م  المتنحة التج يإلاا تواف،  .19
 الطا  واعداد الماتبة نشنط

 

 المستخدمة المعلومنا تانولوجين اتنحة  .21
 المست دفة المختلسة للسئنا الماتبة في

 

 مال المننسبة والمؤهاا االعداد توافر  .21
 بنلماتبة العنمليال

 

  العلمية للمراج  تحديث  .22

  العلمية الدورينا ةاسني  .23

 خدمنا مال المستسيديال نسبة تحديد  .24
 االجمنلي العدد الي الماتبة

 

 والسصول المحنضراا قنعنا تننس   .25
 الطا  اعداد م  الدراسية

 

  الطا  اعداد م  المعنمل تننس   .26

 االج إلة) المعملية االماننينا اسنية  .27
 (المست دف لتحقي، الاإلمة

 

 السنييال مال الانفي العدد توافر  .28
 لمعنملبن المتخصصيال

 

للبرننمج  الداعمة التعليمية لوسنئلا اسنية  .29
التعليمي لطا  المرحلة الجنمعية 

 األولي

 

 الطا  رضنء لقينس استقصنء اجراء  .31
 :مجنالا في
 التعليمية السنعلية -

 االمتحنننا مال التظل  سينسنا -
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 لانشطة المندية الموارد اسنية -
 الطابية

 تحسيال في االمتحنننا ئجنتن استخدا  -
 االانديمي التحصيل مستو 

 والصحية االجتمنعية الرعنية نظ  -

 المننسبة واالجراءاا القراراا اتخن   .31
 الطا  رضنء قينس نتنئج مال لاستسندة

 

 94% 6% 

 المعاونة الهيئة/التدريس هيئة أعضاء كفاية -5

 عضنءاالجمنلية ال نسبةال في التواف،  -1
 المعدالا م  الطا  : ريسالتد هيئة

 المرجعية

 

 التدريس هيئة اعضنء عدد اسنية -2
قس   12/27عدد  في للتدريس المؤهليال

  المختلسة التخصصنامال 

 التدريس هيئة اعضنء عدد اسنيةعد  
قس  مال  12/24عدد  في للتدريس المؤهليال

 المختلسة التخصصنا

 ال يئة اعضنء نسبة  في تواف، وجود -3
 احتينجنا م  الطا  الي ةالمعنون
 التعليمية الخطة

 

 م  للتعنمل االجراءاا بعض اتخن  -4
هيئة  اعضنء في السنئض/ العجإل

 المعنونة ال يئةالتدريس/ 

 

 العضنء التدريبية االحتينجنا تحديد -5
 المعنونة ال يئة/التدريس هيئة

 

 االحتينجنا تلبي تدريبية برامج وجود -6
 فئة لال التدريبية

نا فئ لال التدريبية االحتينجناال  يةتلبعد  
 المعنونة ال يئةهيئة التدريس/  اعضنء

  التدري  لمردود قينس مؤشراا تحديد -7

 هيئة اعضنء أداء لتقوي  قواعد وض  -8
 المعنونة ال يئة أعضنء/التدريس

 أداء تقوي الموضوعة ل قواعدال عد  تسعيل
 لمعنونةا ال يئة أعضنء/التدريس هيئة اعضنء

 لنتنئج للمؤسسة السنو  التقرير تضميالعد    -9
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 التقيي  ه ا تحليل

 التقيي  ه ا نتنئج مال االستسندةعد    -11

 الرضنء مستو  لتقيي  آليه وجود -11
 ال يئة/التدريس هيئة العضنء الوظيسي
 المعنونة

 

  التقيي  نتنئج مال االستسندة -12

 66.7% 11.1% 

 األخرى العممية واألنشطة العممي البحث -6

  وجود خطة موثقة للبحث العلمي  .1
 ودولين محلين منشورة ابحنث وجود  .2

 السنواا خال التدريس هيئة العضنء
 االخيرة الخمس

 م  مشتراة علمية بحوث اجراء عد 
 دولية علمية مؤسسنا

 العلمية للبحوث بينننا قواعد وجود  .3
 نلاليةب

 

 والخدمية ةاالنتنجي ناالمؤسس استسندة  .4
 الخنصة التطبيقية العلمية البحوث مال

 بنلمؤسسة

 

 البحث نتنئج مال االستسندة اوجه تحديد  .5
 التعليمية العملية في بنلمؤسسة العلمي

 مال ممولة بحثية مشروعنا ايجندعد  
 السنواا خال دولية/محلية بحثية مؤسسنا
 االخيرة الخمس

 سنوين   المخصصة المواإلنة اسنية  عد    .6
 العلمي البحث انشطة غراضال

 بنبحنث التدريس هيئة اعضنء مشنراة  .7
 ندواا/مؤتمراا في مقنالا او علمية
 عنلمية/محلية علمية

 المنلية المخصصنا مردود تحديد عد 
 خال بنلمؤسسة العلمي البحث علي المنسقة
 االخيرة الخمس السنواا

 و مؤتمراا بتنظي  المؤسسة قنما  .8
 االخيرة الخمس السنواا خال ندواا

 المسعلة الثقنفية االتسنقينا نسبة تحديد عد 
 السنواا خال الثقنفية االتسنقينا اجمنلي الي

 ومؤسسنا المؤسسة بيال االخيرة الخمس
 الدولية والبحثي العنلي التعلي 
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  العلمية المؤتمراا في الطا  مشنراة   .9

 62.5% 18.5% 

 العميا الدراسات -7

 الدبلومنا مال اعدد الالية منحا  .1
 الخمس السنواا خال العلمية والدرجنا
 االخيرة

مال بعض  انفية علمية درجنا من  عد 
  التخصصنا

القومية  انديميةاال معنييرتبني وتطبي، ال  .2
 المختلسة العلين الدراسنا قينسية لبرامجال

 

 للدراسنا ومقرراا لبرامج توصيف وجود  .3
 العلين

 

 العلين دراسناالومقرراا  برامج مراجعة  .4
 .خنرجييال مراجعيال بواسطة المختلسة

 

 م  المست دفة التعل  مخرجنا تواف،  .5
 االانديمية المرجعية القومية المعنيير

 برننمج لال

 

 االشراف بتوإلي  العلمية االقسن  تلتإل   .6
 للتخصص وفقن الرسنئل علي

 

 لمتنبعة ومطبقة موثقة اجراءاا وجود  .7
 التسجيل واثننء قبل البنحثيال أداء وتقيي 

 العلمية للدرجنا

 

 للقين  التدريس هيئة اعضنء عدد مائمة  .8
 ال في بحث/المقرراا تدريس بىعبنء
 في بعض التخصصنا برننمج

 للقين  التدريس هيئة اعضنء عدد مائمةعد  
 برننمج ال في بحث/المقرراا تدريس بىعبنء

 في بعض التخصصنا

 هيئة لعضو العلمي التخصص مائمة  .9
 في يشنرل التي للمقرراا التدريس
 تدريس ن

 

 المندية والتس ياا االماننينا توفير  .11
 برامج في البحثية للعملية الاإلمة

 العلين الدراسنا
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 الطا  اعداد تطور لمعدل دراسة وجود  .11
 العلين الدراسنا برامج في المقيديال

 العلين الدراسنا في وافديال طا عد  وجود 

 م  لتتواف، الطا  تقوي  طر، تحديث  .12
 للتعل  المست دفة المخرجنا

 

 م  االمتحنننا تواف، مد  تحديد  .13
 للطا  المعلنة المقرراا محتو 

 

 ابحنث بنشر العلين الدراسنا طا  قين   .14
 الرسنئل مال

 

 طا  تقوي  طر، في العدالة تحقي،  .15
  العلين الدراسنا

 

 طا  رضن لقينس معينة وسنئل اتبنع  .16
 العلين الدراسنا

 

 الطا  رضن تقيي  لنتنئج تحليل وجود  .17
 برامج تطوير في من ن واالستسندة
 العلين الدراسنا

 تظلمنا م  للتعنمل معلنة قواعد  جودعد  و 
 الطا 

 82% 29% 

 التعميمية لمفاعمية المستمر التقويم -8

 السنعلية لعننصر الدور  بنلتقوي  القين   -1
 للمؤسسة التعليمية

 

 م  التقوي  نتنئج ومننقشة وعرض حليلت -2
 المعنية االطراف

 

 وتطوير لتعإليإل فعلية ممنرسنا وجود -3
 بنلمؤسسة التعليمية السنعلية

 

 وانشطة قراراا مال لاستسندة نظن  وجود -4
 أداء تحسيال في والتطوير التعإليإل

 المؤسسة

 

 جودة الدارةمتانمل  داخلي نظن  وجود -5
 لمؤسسةبن والتعل  التعلي 

 

  ه ا في المعنية االطراف جمي  مشنراة -6
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 النظن 

 النظن  علي ن يعتمد مؤشراا وجود -7
 الشنمل التقيي  في  للجودة الداخلم

 بنلمؤسسة التعليمية للسنعلية والمستمر

 

 بنلمسنءلة المتعلقة والقوانيال للوائ  تسعيل -8
 التعليمية السنعلية مجنالا في

 

 نظ  لتطوير خر ا اسنلي  تطبي، -9
 تحسال يخص فيمن والمحنسبة المسنءلة
 التعليمية السنعلية

 

 200% 0% 

 الوصف العام لموضع الراهن: . ب

 111 :عدد أعضنء هيئة التدريس -
 161  معنونم أعضنء هيئة التدريس: -

 221عمنلة موسمية:  -           222عمنلة دائمة: -العنمليال بنلج نإل االدار :  -
 19: الخنرج في المبعوثيال عدد -
 2582 (:1009/1020 الدراسي العن  في) المرحلة األولي طا  عدد -

 525  ):1008/1009 الدراسي العن  العلين في الدراسنا طا  مرحلة -

 واحد برننمج: المرحلة األولي لطا  الالية تقدم ن التي التعليمية البرامج -

 برننمج 81: علينالدراسنا ال لطا  الالية تقدم ن التي التعليمية البرامج -

 اثننال: الخنص الطنب   اا الوحداا عدد -
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 السياسات:
االلتإلا  بنلعمل والتي تنص علي: "تنسي ا للسينسنا االدارية للالية  المراجعة الداخليةخطة  تمثل

 "طبقن  لنظ  إدارة الجودة الشنملة
 

 الغايات العميا:
: " تعإليإل نظ  المتنبعة لية والتي تنص عليللا لل نينا العلينتنسي ا  المراجعة الداخليةخطة  تىتي

 "والتقوي 

 
 :المراجعة الداخميةمحاور خطة 

  :منه ييالرئيس محورياللالية ط  سوهنج علي  المراجعة الداخليةخطة ترتاإل 

  القدرة المؤسسيةمحور  .2

 .السنعلية التعليميةمحور  .1
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 نخطت انتنفٍزٌت انخطت

 انًشاخعت انذاخهٍت
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 2115-2111 المالية واتلمسن المراجعة الداخميةلخطة الخطة التنفيذية  -
الهدف 
 العام

 )الغاية(

الهدف 
 االستراتيجى

التكاليف  المدة الزمنية مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ االنشطة
 المطموبة

20/22 22/21 21/21 21/24 24/25  

 

2- 
تي
ال ا

ي  
تقو

ة ال
وري
 ود

رية
مرا
است

. 

المراجعة الداخمية لمجموعة خطط 
 :وقواعد القدرة المؤسسية

 اإلستراتيجيةالخطة  -
 خطة التدري  -
 خطة تنمية الموارد ال اتية -
خطة التقوي  الشنمل والمستمر  -

 للقدرة المؤسسية
 خطة وحدة ضمنال الجودة -
 خطة مواج ة األإلمنا والاوارث -
خطة صيننة األج إلة والمعداا  -

 والمنشآا
 خطة خدمة المجتم  -
خطة التوعية بمعنيير القدرة  -

 
 

 أ.د./ محمد التراي

 أ.د/ صاح علي إسمنعيل 

 / ايمنال عبد البنسطأ.د.

 د./ عصن  صاح انمل

 د./ م ن عبد الحميد هال

 د./ حاما عصمنال عبد العإليإل

 د./ مؤمال حنفظ

 
 أ.د./ محمد التراي

 
 أ.د/ صاح علي إسمنعيل 

 - 
خلية

الدا
عة 

راج
 الم

جنة
ر ل

قنري
ت
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 المؤسسية
 ل التنظيممال يا -
 التوصيف الوظيسم -
 معنيير اختينر القينداا اإلدارية -
معنيير ترقية أفراد الج نإل  -
 دار الا
معنيير تقيي  أداء الج نإل  -
 الدار  ا
معنيير اختينر القينداا  -

 األانديمية
مصداقية المعلومنا المتنحة عال  -

 الالية

 أ.د./ ايمنال عبد البنسط

 
 د./ عصن  صاح انمل

 د./ م ن عبد الحميد هال

 د./ حاما عصمنال عبد العإليإل

 د./ مؤمال حنفظ

 
 ./ محمد الترايأ.د

 
 أ.د/ صاح علي إسمنعيل 

 
 أ.د./ ايمنال عبد البنسط

 
 
 
 

 د./ عصن  صاح انمل
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الية
ال

. 

المراجعة الداخمية لمجموعة خطط 
صدارات الفاعمية  وقواعد وبرامج وا 

 :التعميمية
 خطة المراجعة الداخلية-
خطة التوعية بمعنيير السنعلية  -
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 ليميةالتع
معنيير تقيي  أداء أعضنء هيئة  -

 التدريس
خطة تعييال معنونم أعضنء  -

 هيئة التدريس
خطة انتدابنا أعضنء هيئة  -

 التدريس
 خطة البحث العلمم -
 إستراتيجية التعلي  والتعل  -
 إستراتيجية تقوي  الطا  -
 إستراتيجية الدع  الطابم -
توصيف البرامج التعليمية/  -

 دراسيةالمقرراا ال
 نتنئج تقوي  الطا  -
تقنرير المقرراا الدراسية/  -

 البرامج التعليمية(

 د./ م ن عبد الحميد هال

 
 د./ حاما عصمنال عبد العإليإل

 
 د./ مؤمال حنفظ

 
 أ.د./ محمد التراي

 
 أ.د/ صاح علي إسمنعيل 

 أ.د./ ايمنال عبد البنسط

 د./ عصن  صاح انمل

 هالد./ م ن عبد الحميد 

 د./ حاما عصمنال عبد العإليإل

 
 د./ مؤمال حنفظ

 أ.د./ محمد التراي
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أ.د./ مصطسي عبد الخنل، عبد  إعداد دراسة  اتية
  )رئيس السري،( الاا

 x x x x x  

المراجعيال النظراء  مراجعة تقنرير -
لمجموعتتتتتتتة خطتتتتتتتط وقواعتتتتتتتد القتتتتتتتدرة 

 المؤسسية

 أ.د./ محمد التراي -
 
 
 
 أ.د./ صاح علي  -

المتتتتتتتراجعيال  تقتتتتتتتنرير -
 النظراء

x x x x x  

المراجعيال النظراء  راجعة تقنريرم -
لمجموعتتتتتتة خطتتتتتتط وقواعتتتتتتد وبتتتتتترامج 

صداراا  السنعلية التعليمية  وا 

المتتتتتتتراجعيال  تقتتتتتتتنرير -
 النظراء

x x x x x 5000 

تطبي، معنيير تقيي  أداء أعضنء  -
 هيئة التدريس

  x x x x x نتنئج التقيي  أ.د./ محمد التراي

قينس الرضنء التوظيسم ألعضتنء  -
 التدريس/ ال يئة المعنونة هيئة

 أ.د./ ايمنال عبد البنسط
 
 
 

 د./ عصن  صاح انمل

 د./ م ن عبد الحميد هال

  x x x x x نتنئج القينس

  x x x x x نتنئج القينس قينس رضنء طا  المرحلة األولي
  x x x x x نتنئج القينس قينس رضنء طا  الدراسنا العلين
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1- 
تتتة 
قشتتت

ومنن
تتتة 
جعتتت

مرا
ج 
تتتتتتنئ
نت

تي
ال ا

ي  
تقو

ال
.

 

 

 ورش عمل م  األطراف المعنية

 
 د./ حاما عصمنال عبد العإليإل

 
 

 االطتتتتتتتراف مشتتتتتتتنراة -
 جميتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتم المعنيتتتتتتتتة

 الخنصتتتتتتتة الممنرستتتتتتتنا
 والمتعلقتة الجتودة بندارة

 وعننصتتتتتتتتتتتتتتتتتر بىبعتتتتتتتتتتتتتتتتتند
 المحوريال 

x x x x x 2000 

1- 
ية 

حيح
ص
 الت

راا
لقرا
  ا
تخن

ا
تي
ال ا

وي  
التق
ج 
نتنئ

وء 
ض
ي 
ف

. 

مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتترح القتتتتتتتتتتتتتتتتتتراراا  وضتتتتتتتتتتتتتتتتتت  -
عتتتتتتتتترض واعتمتتتتتتتتتند  -التصتتتتتتتتتحيحية 

القتتتتتراراا التصتتتتتحيحية فتتتتتم اجتمتتتتتنع 
 .مجلس الالية

 أ.د./ ممصطسي عبد الخنل،

 
 
 
 

 د./ مؤمال حنفظ

 
 
 
 

القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراراا  -ا
التصتتتتتتحيحية الصتتتتتتندرة 
في ضوء نتنئج التقتوي  

 .ال اتي

x x x x x ------ 

4- 
ا 

جنال
 الم

ديد
تح مست

ال
يإل 
عإل
 للت

بلية
ق وير
لتط

وا
 

ريال
حو

للم
 

 مقتتتتتتتتتترحورشتتتتتتتتتة عمتتتتتتتتتل لتحديتتتتتتتتتد  -
المجتتتتتتتتتتتتنالا المستتتتتتتتتتتتتقبلية للتعإليتتتتتتتتتتتتإل 

 .والتطوير
عتتتتتتتتتتتترض واعتمتتتتتتتتتتتتند المجتتتتتتتتتتتتنالا  -

 .المستقبلية للتعإليإل والتطوير

المجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنالا  -
المستتتتتتتتتتتتقبلية للتعإليتتتتتتتتتتتإل 

 .والتطوير محددة

x x x x x ------ 
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5- 
ا 

جين
راتي

ستتتتت
  ا

ضتتتت
و

ير 
طتو

والت
يإل 
عإل
 الت

مج
وبرا
ل

ال.
وري
مح
ل

 

 مقتتتتتتتتتترحورشتتتتتتتتتة عمتتتتتتتتتل لتحديتتتتتتتتتد  -
استتتتتتتتتتتتتراتيجينا وبتتتتتتتتتتتترامج التعإليتتتتتتتتتتتتإل 

 .والتطوير
عتتتتتتتترض واعتمتتتتتتتتند استتتتتتتتتراتيجينا  -

 .وبرامج التعإليإل والتطوير

 
 د./ حاما عصمنال عبد العإليإل

االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراتيجينا  -
المستتتتتتتتتتتتقبلية للتعإليتتتتتتتتتتتإل 

 .والتطوير محددة

x x x x x ----- 

6- 
ج 
رام
 بتتتتتتتت

تتتتتتتت 
تنسي

ود 
تتترد
 متتتتت

نس
قيتتتتتتتت

وير
لتط

إل وا
عإلي

الت
. 

ي الرضنء مقنرنة مد  التطور ف -
 الوظيسي ألعضنء هيئة التدريس

ورضنء طا  المرحلة األولي 
 وطا  الدراسنا العلين.

قينس مد  تطور معنيير  -
المحوريال مال خال إعندة تحليل 

 الوض  الراهال سنوين

 ----- x x x x --  نتنئج القينس محددة أ.د.  مصطسي عبد الخنل،

 يعتمد                                                                                                                                
 عميد الكمية                                                                                                                            

أ.دعبد المنعم محمد أبوزيد                                                                                                                      
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 (:1مرفق رقم )                                               سوهنج جامعة
 ............../ .............لعام   جعة الداخميةالمرالخطة  التنفيذيةمتابعة الخطة خطة            كمية الطب البشري

   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                  ..............  قس   /إدارة
 

 .الالية تعإليإل نظ  المتنبعة والتقوي  في :     )االستراتيجية( الغاية
 

 ( :   رقم )  التنفيذيالهدف 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

)   ( :     المستهدف   رقم 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 
 األنشطة

 الفرعية  

مسئول  
 التنفيذ

 اإلطار الزمنى
 المخرجات  ربع سنوي

 المتوقعة
 المخرجات

 الفعمية 

مستوى 
 مالحظات  األداء

 حاتومقتر 
1 2 3 4 3 2 1 

 
 
 

        

 61: أقل من  1مستوى  -% 81% إلى أقل من 61:  2مستوى  -% 81: فوق  3مستوى  مالحظة :          
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 سوهاج خايعت

 انبششي انطب كهٍت

 022/        022:     انعاو عن انًانٍت انخطت يتابعت

 .....................................................................................................................................................بشنايح : 

تكهفت انسنت  إخًانً اننكهفت

 األونى

 صٌادة عدض انشبع انشابع انشبع انثانث انشبع انثانً انشبع األول

 باقً ينصشف باقً ينصشف باقً ينصشف باقً ينصشف

            

 %...................نسبت نداذ انخطت  %...................نسبت انضٌادة %...................نسبت انعدض 

 يبشساث انعدض:

 اإلخشاءاث انتً تى اتخارها:

 يبشساث انضٌادة:

 اإلخشاءاث انتً تى اتخارها:

                              انتوقٍع                                              االسى:                              انًتابعت ندنت أعضاء

                              انتوقٍع:                                               االسى                             انتوقٍع:                                               االسى

 



 كلية الطب البشرىجاهعة سوهاج                     خطة الوراجعة الداخلية                     

36 

 

(: 2هرفق رقن )  

  قشاس اث اعتًاد خطت انًشاخعت انذاخهٍت

  وقشاساث اعتًاد تشكٍم ندنت انًشاخعت انذاخهٍت
 

 تاريخ الجلسة م
رقن 

 الجلسة 

رقن 

 القرار
 الووضوع

 تشايل لجنة "المراجعة الداخلية".الموافقة علي  5018 252 29/1/1007  .2

المراجعتتتتتتتة " لجنتتتتتتتةتشتتتتتتتايل إعتتتتتتتندة علتتتتتتتي الموافقتتتتتتتة  5518 258 29/22/1007  .2

 "الداخلية

المراجعتتتتتتتة " لجنتتتتتتتةتشتتتتتتتايل إعتتتتتتتندة الموافقتتتتتتتة علتتتتتتتي  7719 296 20/7/1020  .3

 "الداخلية

 الموافقة علي اعتمند نظن  وخطة المراجعة الداخلية 7828 298 4/9/1020  .4

متتت  اعتمتتتند م تتتن  لجنتتتة المراجعتتتة  1025/ 1020

 الداخلية 

5.  
17/9/1020 

د تقريتتتتتتتتر لجنتتتتتتتتة المراجعتتتتتتتتة الداخليتتتتتتتتة عتتتتتتتتال اعتمتتتتتتتتن 7911 299

  عال الالية المعلومنا المنشورة

6.  
28/5/1022 

جميتتتت  لجتتتتنال الاليتتتتة تشتتتتايل إعتتتتندة الموافقتتتتة علتتتتي  8197 122

 "المراجعة الداخلية" ومن ن لجنة

7.  24/5/1021 

 

جميتتتت  لجتتتتنال الاليتتتتة تشتتتتايل إعتتتتندة الموافقتتتتة علتتتتي  9466 114

 "المراجعة الداخلية" ومن ن لجنة
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الموافقة علي إعندة تشايل جمي  لجنال الالية    7/1021/  .8
 ومن ن لجنة "المراجعة الداخلية"

الموافقة علي إعندة تشايل جمي  لجنال الالية    7/1024/  .9
 ومن ن لجنة "المراجعة الداخلية"

 الموافقة علي اعتمند خطة المراجعة الداخلية     .20
1025 /1010 

تشايل جمي  لجنال الالية الموافقة علي إعندة    7/1025/  .22
 ومن ن لجنة "المراجعة الداخلية"

الموافقة علي إعندة تشايل جمي  لجنال الالية    7/1026/  .21
 ومن ن لجنة "المراجعة الداخلية"

الموافقة علي إعندة تشايل جمي  لجنال الالية    7/1027/  .21
 ومن ن لجنة "المراجعة الداخلية"

شايل جمي  لجنال الالية الموافقة علي إعندة ت   7/1028/  .24
 ومن ن لجنة "المراجعة الداخلية"

الموافقة علي إعندة تشايل جمي  لجنال الالية    7/1029/  .25
 ومن ن لجنة "المراجعة الداخلية"

 
 عميد الكمية:                                         :      أمين مجمس الكمية     
 حسان حمدى عبدالرحمنأ.د./                                      سامر أحمد الصاوىأ.د/ 

 




