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 2018/2019 لقسم التشريح األدمى وعلم األجنة الداخلية ةقرير المراجعت

 سوهاج جامعة-البشرى كلية الطبل

 
 

، سوهاج جامعة -البشرى كلية الطبلقسم التشريح وعلم األجنة  خططبعد اإلطالع علي 

ا تم تنفيذه متابعة م تقارير، وعلى (2018 /2017السابق )عام للوعلى تقرير لجنة المراجعة الداخلية 

 التوصل إلي المالحظات اآلتية:تم  ؛األعوام الماضيةمنها خالل 

 

 م
 نقاط استيفاء النشاط

نقاط تحتاج إلى 

 تحسين

مقترحات 

 للتحسين

1.  

 تطبيق استراتيجية الدعم الطالبى
قياس نتائج أنشطة 

 .الدعم الطالبى

الحاجة إلى 

تطوير أنشطة 

 الدعم الطالبى.

وضع خطة 

لتطوير أنشطة 

 لدعم الطالبى.ا

2.  
تنمية قدرات أعضاء/ معاونى 

 هيئة التدريس

بدء حضور 

منسوبى القسم 

 للدورات

قلة أعداد 

الحضور من 

 منسوبى القسم

زيادة أعداد 

الحضور من 

 منسوبى القسم

3.  
عضاء هيئة أل األكاديمى هيكلال

 التدريس

وضع تصور 

 حقيقى لإلنتدابات

الحاجة إلى تنفيذ 

التصور الحقيقى 

 اباتلإلنتد

قياس تأثير تنفيذ 

التصور الحقيقى 

 لإلنتدابات

4.  
معاونى هيئة ألكاديمى اهيكل ال

 التدريس

وضع تصور 

حقيقى لتعيين 

 المعيدين

الحاجة إلى تنفيذ 

التصور الحقيقى 

 لتعيين المعيدين

 تنفيذ قياس تأثير

التصور الحقيقى 

 لتعيين المعيدين

بلوكات المرحلة توصيف   .5

 (2+5الجامعية األولى )

وضع خطة 

 تحسين حقيقية

الحاجة إلى تطبيق 

 خطة التحسين

االلتزام بتطبيق 

 خطة التحسين

6.  
المرحلة  (2تشريح ) تقرير مقرر

 (1+6)الجامعية األولى 
 استيفاء التقرير

فتور الحماس 

الستمرارية تنفيذ 

 المقرر

البدء فى تنفيذ 

 البرنامج الجديد

7.  
المرحلة الجامعية  بلوكتقرير 

 ( المستوى األول2+5)األولى 

قياس نتائج تطبيق 

 خطة التطوير

فتور الحماس 

الستمرارية تنفيذ 

 خطة التطوير

متابعة تطبيق 

خطة التطوير 

 المقترحة

8.  
المرحلة  (2تشريح ) ملف مقرر

 الجامعية األولى

قياس نتائج 

 استكمال الملف

فتور الحماس 

الستمرارية 

استكمال مكونات 

استكمال متابعة 

جميع مكونات 

 ملف المقرر
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 ملف المقرر

المرحلة الجامعية  بلوك ملف  .9

 ( المستوى األول2+5)األولى 

استيفاء مكونات 

 الملف

عدم تحليل نتائج 

 االستبيانات

االنتهاء من تحليل 

 نتائج االستبيانات

توصيف برنامج الماجستير   .10

 ومقرراته

وضع خطة 

 تحسين حقيقية

الحاجة إلى تطبيق 

 خطة التحسين

اللتزام بتطبيق ا

 خطة التحسين

11.  
تقارير برنامج الماجستير 

 ومقرراته

قياس نتائج تطبيق 

 خطة التطوير

فتور الحماس 

الستمرارية تنفيذ 

 خطط التطوير

متابعة تطبيق 

خطط التطوير 

 المقترحة

توصيف برنامج الدكتوراه   .12

 ومقرراته

وضع خطة 

 تحسين حقيقية

الحاجة إلى تطبيق 

 خطة التحسين

ام بتطبيق االلتز

 خطة التحسين

13.  
تقارير برنامج الدكتوراه 

 ومقرراته

قياس نتائج تطبيق 

 خطة التطوير

فتور الحماس 

الستمرارية تنفيذ 

 خطط التطوير

متابعة تطبيق 

خطط التطوير 

 المقترحة

14.  

 والتعلم التدريستطوير استرتيجية 

 والتقويم

قياس نتائج تطبيق 

االستراتيجية 

 المطورة

عدم إلمام بعض 

منسوبى القسم 

باالستراتيجية 

 المطورة

تدريب كافة 

منسوبى القسم 

على االستراتيجية 

 المطورة

 والتعلم التدريستطبيق استرتيجية   .15

 المرحلة الجامعية األولى والتقويم
قياس نتائج تطبيق 

االستراتيجية 

 المطورة

عدم إلمام بعض 

منسوبى القسم 

بخطوات تطبيق 

االستراتيجية 

 المطورة

كافة تدريب 

منسوبى القسم 

على خطوات 

تطبيق 

االستراتيجية 

 المطورة

16.  
 والتعلم التدريستطبيق استرتيجية 

 لطالب الدراسات العليا والتقويم

17.  

 الخطة البحثية للقسم
قياس نتائج 

 التطبيق

عدم التزام بعض 

الباحثين بالخطة 

 البحثية

العمل على التزام 

جميع الباحثين 

 بللخطة البحثية
 6/2019 /29في    تحريرا

 

 التــــــــوقيـــــــع

 أعضاء اللجنة                         أمين اللجنة                    مقرر اللجنة 

 


