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 2016/2017 أمراض النساء والتوليدلقسم  الداخلية ةقرير المراجعت

 سوهاج جامعة-البشرى كلية الطبل

 
 

، سوهاج جامعة -البشرى كلية الطبل أمراض النساء والتوليدقسم  خططبعد اإلطالع علي 

م تنفيذه متابعة ما ت تقارير، وعلى (2016 /2015السابق )عام للوعلى تقرير لجنة المراجعة الداخلية 

 التوصل إلي المالحظات اآلتية:تم  ؛األعوام الماضيةمنها خالل 

 

نقاط تحتاج إلى  نقاط االستيفاء النشاط م

 تحسين

مقترحات 

 للتحسين

عدم توثيق أنشطة  تطبيق غير موثق تطبيق استراتيجية الدعم الطالبى  .1

  الدعم الطالبى

أنشطة توثيق 

 الدعم الطالبى

معاونى تنمية قدرات أعضاء/   .2

 هيئة التدريس

يتم حضور 

دورات تنمية 

 القدرات

ال يتم حضور 

دورات تدريبية 

خارج مركز 

 تنمية القدرات

توسيع نطاق 

 التدريب

عضاء هيئة أل األكاديمى هيكلال  .3

 التدريس

فائض فى أعضاء 

  هيئة التدريس

الحاجة للالستفادة 

 من الفائض 

وضع خطة 

لالستفادة من 

 الفائض

معاونى هيئة ديمى ألكااهيكل ال  .4

 التدريس

يتم تعيين معيد 

 سنويا

عدم حساب 

االحتياجات 

 الفعلية للقسم

حساب 

االحتياجات 

 الفعلية للقسم

المرحلة الجامعية  مقررتوصيف   .5

  األولى 

تم توصيف 

 واعتماد المقرر

عدم متابعة تطبيق 

فى ضوء  المقرر

 التوصيف

متابعة تطبيق 

فى ضوء  المقرر

 التوصيف

قرر المرحلة الجامعية تقرير م  .6

 األولى 

يتم استكمال 

 التقرير

عدم متابعة تطبيق 

خطة التطوير 

 المقترحة

تطبيق خطة 

 التطوير المقترحة

المرحلة الجامعية مقرر ملف   .7

 األولى 

نقص بعض  الملف غير مكتمل

مكونات ملف 

 المقرر

استكمال ملف 

المرحلة  مقرر

 الجامعية األولى

ر توصيف برنامج الماجستي  .8

 ومقرراته

تم توصيف 

واعتماد البرنامج 

عدم متابعة تطبيق 

المقرارت فى 

متابعة تطبيق 

المقررات فى 
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 ضوء التوصيف ضوء التوصيف ومقرراته

تقارير برنامج الماجستير   .9

 ومقرراته

تمت تقارير 

واعتماد البرنامج 

 ومقرراته

عدم متابعة تطبيق 

خطط التطوير 

 المقترحة

تطبيق خطط 

 التطوير المقترحة

توصيف برنامج الدكتوراه   .10

 ومقرراته

تم توصيف 

واعتماد البرنامج 

 ومقرراته

عدم متابعة تطبيق 

المقرارت فى 

 ضوء التوصيف

متابعة تطبيق 

المقررات فى 

 ضوء التوصيف

تقارير برنامج الدكتوراه   .11

 ومقرراته

تمت تقارير 

واعتماد البرنامج 

 ومقرراته

تطبيق  عدم متابعة

خطط التطوير 

 المقترحة

تطبيق خطط 

 التطوير المقترحة

عدم إلمام القسم  ال يدرى القسم  والتعلم  التعليمتطوير استرتيجية   .12

باالستراتيجية 

 المطورة

تعريف القسم 

باالستراتيجية 

 المطورة

والتعلم  التعليمتيجية اتطبيق استر  .13

 لطالب المرحلة الجامعية األولى

تطبيق عدم  غير مطبقة

التعليم استرتيجية 

 والتعلم 

تطبيق استرتيجية 

التدريس والتعلم 

والتقويم لطالب 

المرحلة الجامعية 

 األولى

والتعلم  التعليمتطبيق استرتيجية   .14

 لطالب الدراسات العليا

التعليم استرتيجية  غير مطبقة

 والتعلم

تطبيق استرتيجية 

التدريس والتعلم 

والتقويم لطالب 

 ياالدراسات العل

عدم استكمال  غير مكتملة الخطة البحثية للقسم  .15

الخطة البحثية 

 للقسم

استكمال الخطة 

 البحثية للقسم
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