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 الجودة ضمان وحدة مدير الروبي  حنفي إيمان.م. د.أ

 الجودة ضمان وحدة مدير نائب  عبد الفتاح الروبى  ساره. د

 والتطوير الجودة  ادارةفريق معيار  د. مى أشرف حسنى 
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 مقدمة 

 

مشتركة بين الطالب إيماناً منا بأن الطالب هو محور العملية التعليمية وأن جودة التعليم مسئولية   

جودة    ة القومية لضمانئالصادر عن الهي  الدليل وفقًا لدليل الطالب إلى الجودةهذا  تم إعداد    والكلية

واالعتماد  الكلية    التعليم  أعدته  وما  التعليم  جودة  يخص ضمان  فيما  تساؤالتكم  على  من ليجيب 

التعليميةاجراءات   والعملية  الطالب  يخص  فيما  الكليةأل  وتدابير  على    عتماد  يحفزكم  أن  آملين 

 .لتعليميةاالعملية  جودةالعمل بإيجابية لرفع مستوى األداء وتحقيق  المشاركة و

 

 

 

 د. أيمان حنفي الروبي                                                                                  

 وحدة ضمان الجودةمدير                                                                                   
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 كلية طب الفيوم  وأهداف رؤية ورسالة

 

فى   دوليا: تتطلع كلية الطب جامعة الفيوم الى أن تصبح مؤسسة رائدة ومتميزة محليا واقليميا وVision الرؤية

 .معجت لمحتياجات اإالتعليم والبحث العلمي بما يلبى 

 

إعداد أطباء وباحثين متميزين مهنيا وعلميا قادرين على  جامعة الفيوم الى -طبال : تسعى كلية Missionالرسالة 

اإلسهام فى تطوير المنظومة الطبية وذلك من خالل برامج أكاديمية متطورة مواكبة للمستجددات وبحوث متميزة  

ى اطار من  طبية تساهم فى تنمية المجتمع المحلى وذلك فت ماليا مرتبطة بالمشاكل المجتمعية ، وإلى تقديم خددو

 .القيم واألخالقيات المجتمعية

 

 : االستراتيجية األهدافالغايات و

 األولى: منظومة إدارية ذات فكر استراتيجي  الغاية 

 :األهداف االستراتيجية

 الموارد البشرية بالكليةتطوير كفاءة  .1

 تفعيل اإلدارة االستراتيجية بالكلية  .2

 وير الهيكل التنظيمي للكلية لمالئمة المستجدات طت .3

 تفعيل التحول إلى اإلدارة الرقمية  .4

 الغاية الثانية: منظومة تعليمية متطورة مواكبة للمستجدات 

 :األهداف االستراتيجية

 دراسات عليا(  -الحالية )بكالوريوستطوير البرامج األكاديمية  .1

 دراسات عليا( -لم الطب )بكالوريوسعاي استحداث برامج جديدة تالئم المستجدات ف .2

 دراسات عليا( -م المستمر )بكالوريوس ويتبنى استراتيجيات التعليم الطبي المستمر واستراتيجيات التق .3

 عليا( دراسات -تطوير منظومة دعم قدرات ومهارات الطالب )بكالوريوس .4

 تحسين كفاءة البيئة التعليمية بالكلية .5
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 ع ة متطورة مرتبطة بالمجتمي ث الغاية الثالثة: منظومة بح

 :األهداف االستراتيجية

 تطوير البيئة البحثية بالكلية   .1

 استحداث شراكات بحثية محلية وإقليمية ودولية .2

 المجتمعيةتطوير منظومة البحث العلمى المبنى على االحتياجات  .3

 بالكليةالعلمى نشر تطوير منظومة ال .4

 مع المحلي  تجالغاية الرابعة: تعزيز مكانة الكلية في الم

 :األهداف االستراتيجية

 بناء شراكات مع مؤسسات مجتمعية  .1

 تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع المحلي .2

 ئى بالمجتمع المحلييتحسين الوعي الصحي والب .3

 البيئة تنمية لخدمة المجتمع واستحداث وحدات  .4

 

 :Values القيم الحاكمة •

وم، تبنييا الكلييية ة لبيئيية العمييل بكلييية الطييب جامعيية الفييي كرسبيل االتفاق على القيييم الحاكميية المشييت  في

 :كاآلتى إجراءات خاصة للوصول إلى أفضل صياغة باتفاق كافة أطراف منظومة العمل داخل الكلية

 .الفريقالتعاون والعمل بروح   .1

 االحترام المتبادل بين الجميع .2

 الشفافية والوضوح .3

 المساواة والعدالة وعدم التمييز .4

 ساءلة(ملالمحاسبية )ا .5

 االنتماء .6

 الحرية األكاديمية .7

 حقوق الملكية الفكرية .8

 Quality and Excellenceالجودة والتميز  .9

 التعليم المستمر .10
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 واالعتماد جودة التعليم  

 التعليم؟ جودة ضمان معنى ما

 كمييا   الكلييية الةرسيي  عم متوافقة التعليمية العملية لعناصر المختلفة المعايير أن من للتحقق للكلية داخلي نظام هو 

تعتبيير  الييتعلم فيير  جييودة مسييتوى وأن العالمي، أو القومي المستوى على سواء لها المعايير المناظرة مع تتوافق

 .كليةال تقدمها التي الخدمات من النهائيين المستفيدين توقعات تفوق أو مالئمة

 التعليم؟ في الجودة ننشد لماذا

 ميين المجتمييع و فييي مرموقيية مكانيية يتبييوأ أن ميين يمكنييه جيييد ليييمعت علييى الحصول في الطالب حق لضمان ▪

 عالمياً . و محليا العمل سوق في المنافسة

 .متطلبات التنمية ويلبون واحتياجاته توقعاته يقابلون خريجين على الحصول في المجتمع حق لضمان ▪

 .مصر في يعاللا التعليم ومخرجات نتائج في والدولي واإلقليمي المحلي المجتمع ثقة الكتساب ▪

 ؟ االعتماد و التعليم جودة لضمان القومية الهيئة ماهي

 ٢٠٠٧ لسيينة٢٥ رقييم الجمهييور  والقييرار ٢٠٠٦ لسيينة ٨٢ رقييم القييانون بصييدور إنشيياؤها تم مستقلة هيئة هي

 االعتميياد و التعليييم ضييمان جييودة عيين مسييئولة وهي الوزراء لرئيس مباشرة تتبع هي و ةالتنفيذي الئحته بإصدار

 .ومستوياتها أنواعها بكافة مصر في التعليمية والمؤسسات جامبرلل

 مخرجاتييه واعتميياد فييي المجتمييع ثقيية لكسييب المسييتمر تطييوير  و التعليييم بجييودة االرتقيياء هي: الهيئة رسالةو  

 الييةوالعد باالسييتقاللية وإجراءات تتسييم نظم خالل من وذلك المعلنة؛ وأهدافها لرساالتها وفقا التعليمية المؤسسات

  .والشفافية

 ؟الكلية في الجودة نظم تطبيق األستفادة من

 : منها عديدة حقوقًا هل ويكفل التعليمية العملية محور فيالطالب   يجعل الجودة منظ تطبيق إن

 و التقييم في العدالة و للجميع المتكافئة التعلم فر  بتوفير الطالب بين التمييز وعدم بالعدالة المؤسسة التزام -

 .الطالب بين المساواة يضمن بما المختلفة الدعم سبل ديمقت  في

 الطالييب اكتساب تضمن والتي القومية األكاديمية المعايير ليحقق التعليمي البرنامج بمحتوى المؤسسة ارتقاء -

  .العمل سوق في التنافس هل يتيح مما عليها تحصل التي الشهادة ومستوى لنوع المالئمة الخريج لمواصفات

  . ميتعللل الكافية  والحديثة المتعددة المصادر كليةال توفر -
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 المقييررات تدريس من المطلوبة باألهداف والتزام وموضوعية بعدالة ء الطالب أدا لتقييم قواعد كليةال تضع -

 . المعلنة (المستهدفة التعلم مخرجات)

 األنشييطة الطالبييية التمجييا تييوفير أو األكيياديمي الييدعم سييواء المختلفيية الطالبييي الييدعم سييبل كليييةال تييوفر -

 وغيرها . الصحية والخدمات

 .تحسينها  بهدف توفرها التي الدعم وسبل التعليمية واألنشطة المقررات عن الطالب رضاء كليةال تستطلع -

  .شفافية و بجدية الشكاو  مع وتتعامل القرار اتخاذ في همتشرك والطالب  رأ  كليةال تحترم -

 من؟ مسئولية التعليم جودة

 لكل مشتركة، مسئولية أيضافهي  ولذلك والدولة والمجتمع كليةوال للطالب مشتركة مصلحة تمثل تعليملا دةجو إن

 :فيه محدد دور المعنية األطراف من طرف

 .والسياسات القوانين وتضع للجميع المتساوية الجيد التعلم فر  توفر فالدولة -

 – المهنية أعضاء النقابات(   مثل المؤسسة طةنشوأ الخريج بعمل يرتبطون من المعنية المجتمعية األطراف -

 فييي أساسييي دور لهييا ) إلخ...المحلى  المجتمع – الخريجون يقصدها التى التوظيف جهات – العمل أصحاب

 يعكس بما البرامج تصميم في بفاعلية أن تشارك يجب حيث التخطيط من بدءا التعليمية العملية مراحل جميع

 التييدريب أميياكن المجتمعييية الجهييات توفر حيث بالتنفيذ و مرورا العمل، قسو تومتطلبا المجتمع احتياجات

 حتييى الخييريج مسييتوى  عيين كليييةلل الراجعيية كما يقييدم التيذييية .وتقييمه عليه اإلشراف في تساهم و للطالب

 .ثقته وتكتسب المجتمع متطلبات يحقق بما أدائها من تطوير كليةال تتمكن

 القيييادات المسييئوليةتلييك  فييي ويشييترك بهييا، التعليم جودة عن المباشر لسئوالم فهي التعليمية المؤسسات أما -

 .مكانه في كل والطالب والعاملون التدريس هيئة وأعضاء الجامعية

 االعتماد؟ هو ما

 حكومييية( أو غييير حكومييية تكون قد ( لالعتماد مانحة خارجية تقويم جهة من شهادة هو عامة بصورة االعتماد  

  .الجهة تلك قبل من المحددة الجودة معايير تستوفي دةعتمالم المؤسسة بأن

 جييودة القومييية لضييمان الهيئيية تمنحه الذ  االعتراف هو مصر في التعليمية للمؤسسات االعتماد أن هذا ويعني  

ا ةليمييي التع الفاعلية المؤسسية وتحقق القدرة لديها أن إثبات من تمكنا إذا التعليمية للمؤسسة واالعتماد التعليم  وفقييً

 .للجودة المستمر والتعزيز التحسين التي تضمن المتطورة األنظمة من ولديها الهيئة، من المحددة للمعايير

 :يتحقق فيها اآلتى المؤسسة بأن ثقتها تعلن العالي التعليم مؤسسات من لمؤسسة االعتماد بمنحها الهيئة أن أي 

 .العالي التعليم بمؤسسات تليق رسالة لها -

 .ومالئمة محددة دافهأ هاترشد -

 .والنزاهة بالمصداقية تتسم -
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 .رسالتها تحقيق من تمكنها مؤسسية قدرة لها -

 .تعليمية فاعلية تظهر -

 المستمر. التطوير و للتحسين التقويم هذا نتائج وتستخدم الذاتي للتقويم نظام لها -

 تحقيييق اسييتمرارية يكفييل لهييا مييا اديييةوالم البشرية والموارد التنظيم من لديهاو المعلنة رسالتها بالفعل تحقق -

 .االعتماد صالحية مدة عن تقل ال زمنية لفترة الرسالة

 معتمدة؟ بكلية األلتحاق مزايا 

 العمييل، سييوق من تقدير عنها محل الصادرة الشهادة يجعل و المجتمع ثقة يكسبها االعتماد على الكلية حصول إن

 غيييرهم ميين أفضل عمل فر  لهم تتوافر الجودةت لبامتط تحقق مرموقة جامعات من يتخرجون الذين فالطالب

 .خارجها أو في بلدهم سواء المعتمد ، غير المؤسسات خريجي من

 االعتماد؟ على الكلية تحصل كيف

  :التالية الخطوات خالل من االعتماد عملية تتم

 لالعتماد  التقدم بطلب المؤسسة تتقدم -1

 التقييدم علييى لمؤهليية للتقييدم فإنهييا تخطرهييا بالموافقييةط اشرولاإذا وجدت الهيئة أن المؤسسة تتوافر لها  -2

 .الهيئة توفرها اإلرشادية التي للنماذج وفقا الذاتية دراستها إعداد على وتحثها

 للهيئة . لتقديمها الذاتية الدراسة بإعداد وتقوم المقررة الرسوم المؤسسة تسدد -3

 تتقدم بها المؤسسة  التي والمستندات والوثائق ةتيذاال الدراسة لمراجعة المراجعين من فريقًا الهيئة تشكل -4

 سيقوم التي الزيارة الميدانية وتفاصيل وأنشطة ميعاد لتحديد للمؤسسة تمهيدية بزيارة الفريق رئيس يقوم -5

 .المؤسسة لتقييم الفريق بها

  :خالل من دعتمالمعايير اال المؤسسة استيفاء من للتحقق الميدانية الزيارة بإجراء المراجعين فريق يقوم -6

 .) اإلجابة و األسئلة أوراق المجالس، محاضر ( المستندات على اإلطالع •

 .الطالبية( األنشطة التعليمية، األنشطة ، المنشآت تقييم ) المالحظة •

 .العاملين ( التدريس، هيئة أعضاء القيادات، الطالب، (المعنية األطراف مع مقابالت •

 هيئة؟لا هاحددت التي االعتماد معايير هي ما

 :كاآلتي   وهم معيارا عشر  إثنى على بناءا العالي التعليم مؤسسات بتقييم الهيئة تقوم

  .التخطيط االستراتيجى .1

 .القيادة والحوكمة  .2

 .والتطوير الجودة إدارة .3
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 .التدريس هيئة أعضاء .4

 .الجهاز االدارى  .5

 .والماديةالموارد المالية  .6

 .والخريجونالطالب  .7

 .والتعلم التدريس .8

 االكاديمية والبرامج التعليمية.   ريعايالم .9

 . العلميالبحث  .10

 .العلياالدراسات  .11

  .المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة .12

 صالحية ؟ مدة االعتماد لشهادة هل

 و بييذات اإلجييراءات تجديدها يتم و سنوات خمس لمدة كليةلل الهيئة تمنحها التي االعتماد شهادة صالحية تسر   

 منذ المنقضية الفترة خالل كليةحققته ال الذ  التطور مدى االعتبار في ويوضع مرة أول ادتمعلال المطبقة القواعد

  .األخير اعتمادها

 االعتماد؟ بعد يحدث ماذا

 التقارير خالل الدورية من والمراجعة المتابعة إلجراءات الشهادة صالحية فترة خالل المعتمدة كليةال تخضع -

 .االعتماد مقومات استمرارية للتأكد من زيارات من الهيئة به تقوم وما يةكلال تقدمها التي السنوية الذاتية

 أييية ارتكبييا لالعتميياد أو المقييررة الشروط أحد فقدت اعتمادها تم التي كليةال أن المتابعة أعمال من تبين إذا -

 يجعلهييا بمييا رسييالتها أو في غرضييها جوهريا تيييرا غيرت أو برامجها أو نشاطها في تعديالت أو مخالفات

 .المخالفة جسامة بحسب االعتماد أو إلياء وقف الهيئة إدارة لمجلس كان االعتماد لمعايير مستوفية غير

 االعتماد؟ معايير الكلية تستوف لم لو يحدث ماذا

 يحييدد مفصييل بتقرييير كليييةال الهيئيية تخطيير الحاكميية غييير الجييودة معايير بعض كليةال استيفاء عدم حالة في -

 تراهييا مناسييبة التييي المدة  المطلوب وتحدد المستوى الستيفاء التحسين وكيفية استيفاؤها يتم مل تيال المعايير

 كليييةال بعييد  تمنح نهائي ال قرار وإصدار أخرى مرة التقويم إجراء إعادة يتم حيث القصور جوانب الستيفاء

 .أخرى  مهلة

 األكاديمييية، المتعلقيية بالمعييايير وهييي مييةحاكلا المعييايير األخييص علييى االعتماد معايير كليةال تستوف لم إذا -

. ويييتم المخييتص للييوزير يحييال األميير و االعتميياد بعييدم القييرار يصدر والتعلم والتعليم والمقررات، والبرامج

  :ذلك قبيل ومن وأحكامه القانون ضوء المناسبة في التدابير أو اإلجراءات أحد اتخاذ

 تأهيل المؤسسة علي نفقتها . ▪
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 ها .دارتير إإلزامها بتيي ▪

 .إيقاف قبول طالب جدد بأقسامها حتى تتم استيفاء معاييرها   ▪

 :الكليةاعتماد  خطوات في دور الطالب

 لبيياقي بييل والمحييرك ةاألساسييي األدوارأحييد يمثييل  الكلييية داخل التعليم جودة ضمان منظومة في الطالبدور إن  

 حقييوقال علييى تعييرفيأن  هعلييي  العمليييات تلييك في يجابيةأب مشاركا الطالبكوني ولكي  .معك المشتركة األطراف

 : ةاآلتيالنقاط  مراعاة  كذلك عليهو بوضوح منه ةالمطلوب واجباتالو

 المنظميية والقواعييد االمتحانات نظم وكذلك ،الكليةب الدراسة نظام لمعرفة جيدا الطالب دليلضرورة قراءة  •

 لها.

 .والتطويرالتحسين  عمليات في برأيك ةشاركالمو المستقبلية، وخطتها الكلية، رسالة على  تعرفال •

 للكلييية، والخطيية اإلسييتراتيجية التطييوير خطط وضع وفي ،بالكلية القرارات اتخاذ في تمثيلك على احر  •

 .بالكليةالمختلفة  اللجان في زمالئك وعن عنك ممثلين إشراك خالل من وذلك

 .يرتطولا في لإلسهام الجودة معايير ضوء فيالكلية  في يحدث ما تابع •

 )مخرجات له خالل دراستك من تتعلمه أن يجب وما المقرر أهداف عن بدراسته تقوم مقرر كل أستاذ اسأل •

 .المقرر توصيف قراءة على احر  و المستهدفة( التعلم

 داخييل التييي تطييرح المناقشييات فييي بفاعلييية وشارك وقراءات تكليفات من إليك يسند ما تأدية على احر  •

 .وبناءة هادفة أسئلة طرحاو المحاضرات، قاعات

 والتييي ،  )الييخ ... الييذاتي الييتعلم – اإللكترونييي الييتعلم ( الحديثيية التعلم أساليب لتطبيق أساتذتك، مع تفاعل •

  .العمل سوق يطلبها أساسيه بمهارات تسليحك إلى تهدف

 وميياتلمعلميين ا مزيييد واكتسيياب مهاراتييك، تنمييية بهييدف الجامعيية، تعقدها التي التدريب برامج في شارك •

 .والمعارف

 وأحسيين ) إلييخ ...وأدوات المعامييل آلييي، حاسييب وأجهييزة مكتبيية (الكلية موارد من االستفادة على احر  •

 .أجلك من فهي الموارد، هذ  استخدام

 إلييى تكييون موضييوعيا وأن أسيياتذتك، مييع خاللييه تتفاعل الذ  والتعلم، التعليم  :عمليتي تقييم على احر  •

 خييالل ميين التقييييم هييذا مييا يجييرى وعييادة التقييم، هذا من المرجو فهدال قيتحق حتى الدرجات، أقصى

 غييير اليبأسيي  باسييتخدام أو المقييرر، نهاييية تييدريس فييي استيفاؤ  يتم الذ  االستبيان مثل رسمية أساليب

 تتلقاهييا أخييرى تعليمييية خدمييه عن أو ما دراسي في مقرر رأيك عن أساتذتك أحد يسألك أن مثل رسميه

 .بالكلية

 توصيييله ميين فالبد ،الكليةب شيء أ  عن رضائك عدم حالة ففي السلبية، عن وتخل اإليجابي كسلوبال تحل •

  .استخدامها فأحسن شكواك الستقبالمناسبة  آلية ةبالكلي تجد سوف ما وعادة للمسئولين،
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 فييي تجنبهييا لتعمل على أخطائك، أسباب على تقف لكي االمتحانات، نتائج في أستاذك مناقشة على احر  •

 .القادمة االمتحانات

 نصيييحته تريد، واطلييب ما كل عن وأسأله بك، الخا  األكاديمي مرشدال مع الدائم التواصل على احر  •

 .باستمرار

 العقلييية علييى لمهييارات خاللها من تدريبك يتم التي البحوث وإجراء العلمية، الندوات في بفاعلية شارك •

 .العمل سوق يتطلبها التي والعملية

 الطالبية . األنشطة من لك مناسبا ا رت مافي شارك •

 احيير  علييى ،للكلييية واالعتميياد التعليييم جييودة لضييمان القومييية للهيئيية التابعين المراجعين زيارة عند •

 .الشأن هذا في رأيك يطلب عندما المبالية دون الصحيحة بالمعلومات إمدادهم

 : في المجتمع  البالط دور

هييو سييفير الكلييية فييي توعييية طالييب الطييب ف البيئييية، والخييدمات عيةالمجتم التوعية برامج فى المشاركة •

الصييحي والتوعييية المجتمعييية بالممارسييات الصييحية السييليمة لتجنييب   التثقيفا من خالل  المجتمع صحي

  حدوث األمراض.  

 االسييتبيانات فييي المشيياركة خييالل ميين التعليم تطوير و تحسين إلى الهادفة الجهود في الفعالة المشاركة •

 .االلكتروني موقعها خالل منالكلية   تطرحها التي اءاتتفستواال

 واألستفسارات عن معايير الجودة واألعتماد:لمزيد من التساؤالت  •

 علييى اإلجابيية وسييتجد محتوياتييه وتصييفحالقومية لضمان جودة التعليم الهيئة  موقع على الدخول يمكنك •

 خالل من واستفسارات أسئلة من يدرت ما توجيه أيضا ويمكنك   www.naqaae.org    اغلب أسئلتك

 .عليها بالرد المتخصصون يقوم سوف الفني و بالدعم الخا  الجزء
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 والمصطلحات  األساسية  بعض المفاهيم

 

العالي .1 التعليم  للبحث  :  مؤسسة  والدولة  العالي  التعليم  لوزارة  التابعة   العليا  المعاهد  أو  الكليات  هي 

 ة األزهر، والتي تقدم برامج تعليمية.لجامعابعة العلمي، أو الكليات الت

رسييالة  مييع المتوافقيية والمؤسسييية األكاديمييية المعييايير أن ميين بالتحقق الخاصة العملية  :الجودة ضمان .2

 لهييا المعاييرالمنيياظرة مييع يتوافييق الييذى النحو على وتحقيقها وتعريفها تحديدها تم قد التعليمية المؤسسة

 العالمي. أو يالقوم المستوى على سواء

 ضييييوء فييى االعتميييياد المطلوب توافر  لدى المؤسسة ويييتم: المعايير هى الحد األدنى معايير االعتماد .3

 معيار. 12  على تشتمل وهي لها المؤسسييية استيفاء مدى

 أنشييطتها لكافيية الموجه األساسى وتعتبر عملها ومجال الكلية عن يعبر الذ  الوجه هي :الكليــة رسالـة .4

 .تحقيقه إلى تسعى وماذا هايتهو ضحوتو

المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية المختلفة، والتي :  ( NARSالقومية األكاديمية المرجعية )المعايير   .5

هذ   وتمثل  المستفيدين،  قطاعات  لمختلف  وممثلين  متخصصين،  بخبراء  باالستعانة  الهيئة  أعدتها 

 .عتمادالمعايير الحد األدنى المطلوب تحقيقه لال

ديمية المرجعية، والتي تتبناها المؤسسة، وتعتمد من الهيئة، بشرط أن  المعايير األكا:  المعايير األكاديمية .6

 يكون مستواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية المرجعية.

التعليمي .7 والمهارات، : البرنامج  المعرفة،  الطالب  تكسب  التي  واألنشطة  والمقررات  المناهج  تتضمن 

 أهداف تعليمية مخططة، وفى تخصص دراسي محدد.والقيم الالزمة، لتحقيق 

8. ( المستهدفة  التعلم  التخصص   :(ILOsمخرجات  بموضوعات  المرتبطة  والمهارات  والفهم  المعارف 

 متعلم بعد إتمامه نشاط تعليمي محدد. المستهدفة بالمؤسسة التي يتم اكتسابها لل

والمفاهيم .9 يتم :المعارف  التي  المستهدفة  المعلومات  هي  وتضمن   المعرفة  تعليمي  نشاط  من  اكتسابها 

المواضيع  وتفسيرات  المعاني  فهم  فيضمن  الفهم  أما  والمصطلحات،  والقواعد،  والنظريات،  الحقائق 

 التعليمية. 

الذهنية .10 التي :المهارات  المهارات  والمفاهيم   هي  المعارف  على  اعتمادا  ذهنه،  الخريج  فيها  يعمل 

 لدراسة لتحقيق هدف معين.والمهارات المهنية، التي اكتسبها أثناء ا

هي مجموعة المهارات ذات العالقة بالمهنة، والتي يستطيع معها الخريج  :المهارات المهنية والعملية .11

 أن يمارس مهنته بأقل قدر من المخاطر.

ال .12 والمنقولةالمهارات  االرتقاء  : عامة  لهم  تتيح  والتي  الخريجين،  في  توافرها  الواجب  المهارات  هي 

ممارسة المهنة، أو تساعدهم على تييير توجهاتهم، طبقا لمتطلبات سوق العمل، وتضم هذ    بأدائهم أثناء
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لتواصل مع المهارات أربع مجموعات رئيسية، هي: اللية األجنبية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وا

الدراس  أثناء  استيفاؤ   الواجب  األدنى  الحد  التعليمية  المؤسسة  وتحدد  واإلدارة،  ة من كل من  اآلخرين، 

 هذ  المهارات، طبقا لرسالتها. 

الخريج  .13 دراسته   :  مواصفات  عند  المهارات  مع  المعارف  اكتساب  من  الناتجة  الصفات  من  مجموعة 

 به الخريج عند االنتهاء من دراسة البرنامج.لبرنامج دراسي معين، توضح ما يجب أن يتصف 

الوثائق   كافة لديها وتتوافر المؤسسة، داخل الجودة إدارة عن المسئولة الوحدة:  الجودة  إدارة وحدة .14

 .المؤسسة في الجودة إلدارة التطبيقية بالممارسات الخاصة واألدلة

 والعناصر التعليمية البرامج مستوى سينلتح المؤسسة تتبنا  الذ  النظام:  الجودة  إلدارة الداخلي  النظام  .15

وتحليل فيها المؤثرة األخرى  لمواصفات دقيقا تحديدا يتضمن كما تفصيليا تحليال العناصر تلك ، 

الجيدة تحديد و الجودة،  األداء ومتابعة التعلم عملية معوقات على التعرف إلى باإلضافة الممارسات 

 .التحسين ومقترحات

 الجودة أدوات من أداة  SWOT Analysis والفرص:   والتهديدات ضعفوال القوة  أنماط تحليل  .16

 القوة نواحي ميا لتحديد لمؤسسة الحالييي اإلستراتيجي الوضع ودراسة تقييم إلى تهدف والتي التحليلية

 وضع على تساعد بها بحيث تؤثر التى والتهديدات التطوير في فرصها ومعرفة المؤسسة في والضعف

 .للمؤسسة التطويرية يةاإلستراتيج الخطط

ً  وتعد موضوعات محددة / موضوع عن بيانات تجميع أو ىأر الستطالع مقننة أدوات  :االستبيـان .17  وفقا

 .ءرااآل لمعرفة إحصائيا نتائجها تحليل ويتم علمية لشروط

ن أ يجييب التييي تيجيةرااإلسييت وأهييدافها وغاياتهييا المؤسسة ورسالة رؤية تحديد : االستراتيجـي التخطيط .18

 ذلك . لتحقيق الالزمة الوسائل وكذلك ) فأكثر سنوات ٥ (طويلة زمنية فترة في تحقيقها

 من أجييل بها القيام المطلوب والمهام األنشطة مختلف تتضمن :المؤسسة إلستراتيجيـة التنفيذية الخطة .19

 والتقييييم، عةالمتاب تاومؤشر والجدول الزمني للمسئوليات دقيق تحديد مع تيجية،ااإلستر أهدافها تحقيق

  .اإلنجاز ومستويات

 النقابة المهنييية مثل ما مصلحة أو اهتمام لها التي والجهات والمؤسسات االفراد كافة : المحلى المجتمع .20

 كمسييتهلكين مييع المؤسسيية تتعامييل التييي المدني المجتمع ومؤسسات وأفراد المؤسسة، مجبراب المرتبطة

 .إلخ ....جيرافي  للمؤسسة المجتمع المحلي يشكلون أو ب ،للتدري أماكن بتوفير يقومون أو لخدماتها ،

جهييود  فييى متبييادل إسييهام خييالل ميين والمؤسسيية المجتمييع بييين الفعييال االنييدماج : المجتمعية المشاركة .21

 بمييا ومؤسسيياتهراد  ألف خدمات وتقديم مجتمعية مشكالت وحل فاعليته وزيادة التعليم لتحسين متواصلة

 التعليمية .  المؤسسة وعلى المجتمع على والفائدة بالنفع يعود
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 لالعتماد ل الكلية يتأه

امتحانييات ضمان جودة التعليم بما يشمل ميين  ضمان الجودة بالكلية مسئولة عن التحقق من معاييرة  وحد •

  .وطرق تدريس ومكان مناسب ألنشطة التعليم والتعلم

 .اتوتقوم بنشر ثقافة الجودة داخل الكلية وذلك بعمل ورش عمل وند •

 والمؤشرات المؤهلة للحصول على االعتماد من استيفاء المعايير للتأكدتقوم بأعمال المراجعة الداخلية  •

 للكلية. السنو  والتقرير الذاتيةكتابة الدراسة  •

 

 ماذا فعلت الكلية لتحقق معايير ضمان جودة التعليم

  :االستراتيجيفى مجال التخطيط  

 .للكليةئة الداخلية والخارجية يبدراسة الب رباعي  بيئيعمل تحليل  •

وإعييادة   التنفيييذ،وصياغة االهييداف واليايييات وخطيية    2026-2022  وضعا الخطة االستراتيجية للكلية •

 .صياغة رؤية ورسالة كلية الطب

 .للكلية العلميوضعا خطة البحث  •

 .البيئة  وتنميةوضع خطة الخدمات المجتمعية  •

 .الصيانة خطة وضع •

 عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهازاألدار  بالكلية. من االلك التدريبيةالخطط  وضع •

 مجال التعليم: في

 . والتعلم للتدريسوضع سياسات   •

 الييتعلم  ونييواتجوصياغة األهداف  ج بكالوريوس الطب والجراحة لكلية الطب جامعة الفيوم  تحديث برنام •

تحدد مواصييفات  والتي  NARSية القومية مالمرجعية األكادي ضوء المعايير فيالتحديث  تم) المستهدفة

 .الخريج وما يلزم له من معارف ومهارات(

وتوصيييف  الفيييوم جامعيية والجراحييةالطييب   بكييالوريوس:  الكلييية  )برنييامجتوصيف المقررات والبرامج   •

 .مقررات الدراسات العليا( –برامج الدراسات العليا   -مقررات الطالب 

   .لمهارات االكلينيكية لطالب المرحلة االكلينيكيةااكتساب  لضمان  مهاراتانشاء معامل   •

 .تجهيز قاعات دروس اكلينيكية بتقنيات التعلم الحديثة •
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ومعامييل أقسييام الطفيليييات  الحيوييية والكيمييياء يمعامييل أقسييام الهسييتولوج-: الطييالبتحييديث معامييل  •

 .ومعامل قسم التشريح الفسيولوجي  معاملوكذلك   والميكروبيولوجي والباثولوجي

 جهيز قاعات الدرس والمدرجات والمعامل بأجهزة للعرض الفعييال مثييل اجهييزة الكمبيييوتر والييداتا شييوت •

 .عرضوسبورات بيضاء وشاشات 

وتشجيع التعلم المعتمد على الطالب واستخدام الطالب للمكتبة االلكترونية لعمل وتقديم   الذاتيدعم التعلم   •

 .وتكليفاتابحاث علمية ومشروعات وحل مهام 

 :الطالبجال تقويم م في

   .تحديث الكنتروالت وإمدادها بأجهزة تصحيح أوتوماتيكية •

 .اإلمتحانيةتحديث الئحة نظام تقييم الطالب ووضع معايير للورقة  •

 

 :مجال دعم الطالب في

 .المتميزينالطالب ورعاية دعم لوضعا آلية  •

 .وكيفية متابعتهمالطالب المتعثرين   ألكتشافوضعا آلية  •

 

 :صداقية واألخالقياتمفى مجال ال

 .عليها عمل آلية لتلقى شكاوى الطالب والرد •
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 والتعلم التدريسسياسات الكلية فى مجال 

 

 :العلمية( اإلهتمام بتحديث البرامج االكاديمية دوريا بما يتوافق مع المعايير ويواكب التطورات 1)

الييتعلم الموجييه   و  اإللكتروني  التعليم.  المشكالتحل  لم بطريقة  التع)  :والتعلم  للتدريس  ( إتباع األساليب الحديثة2)

 (.األولىللمجتمع بدءا من الفرق 

 :المستمروالتعلم   الذاتي( إرساء دعائم التعلم المعتمد على الطالب وغرس قيم التعلم  3) 

 . عروض وتقديمضمن درجات أعمال السنة مثل عمل أبحاث ومشروعات  الذاتيإدراج ممارسات التعلم 

معمل المهارات وتحديث :  بتحسين مهارات الطالب العملية واالكلينيكية وأنشطة التدريب الميداني    مهتما( اال4)

 .معامل الطالب

 على الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية: ل( العم5)

 إجراء إختبارات دورية على مدار العام.  -1

 عمل محاضرات تنشيطية للطالب بصفة مستمرة.   -2

 .المشكالتتقيس مهارات الفهم والقدرة على حل  سئلة التىزيادة نسبة األ -3

 .(متفوقينالمتعثرين ورعاية ال )دعمبسبل دعم الطالب  ء( االرتقا6)

 بعة الخريجين كرافد للتحسين المستمر:بمتا م( االهتما7)

 .الكليةتشجيع االتصال الدور  بالخريجين من خالل مناسبات متعددة مثل مؤتمر   -1

  .والخلقي المهنيالخريجين عن آداء الخريجين  أماكن عمل إستقصاء آراء -2

 .والتقويمإستقصاء آراء الخريجين عن برنامج الكلية وفاعلية طرق التدريس  -3

 .التدريساإلستفادة من التيذية الراجعة فى تحديث البرامج وطرق  -4

 

 

 

 

 



 

 

 

17 

 

 
   

 

 

 

 

 يمي شاد األكادأوآل: التعارف وتجهيز ملف األر

 

 يقوم المرشد األكاديمى فى بداية العام باآلتى: 

 بالبرنامج وأهدافه. مقابلة الطالب وتعريفهم  •

درجات أعمال السنة  –مثل عدد ساعات المقرر  توزيع األوراق والمطبوعات التعريفية بلوائح الدراسة •

 .والعملى

 لدراسى وأماكن المحاضرات. بالجدول ا والتأكد من معرفة الطالب تحديد ساعاته المكتبية وإعالنها •

 .كليةلتشجيع الطالب على المشاركة في األنشطة الطالبية با •

 .الدراسي خالل العامرصد ومتابعة التقدم الدراسي للطالب  •

 التدخل لحل أى مشكلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. •

 يحتوى على:يقوم المرشد األكاديمي بتجهيز ملف لكل طالب  •

 .بريد إلكتروني(الهاتف، رقم الطالب الشخصية ووسائل التواصل معه )بيانات ال نسخة من .1

 .إشعار الطالب بمرشد  األكاديمينسخة من  .2

 .نسخة من جدول الطالب لكل فصل دراسي .3

 .نسخة من الخطة الدراسية للطالب .4

 .نسخة من السجل التراكمي للطالب بداية كل فصل .5

 .نسخة من أ  قرار يُتخذ بحق الطالب .6

 األرشاد األكاديمي  يد مواعيدتحد: ثانيا

يقوم المرشد بتحديد لقاء جماعي مع طالبه مرة كل أسبوعين يتفقد فيه أحوالهم الدراسية   •

 ويناقش العوائق وسبل التيلب عليها

والتى يتم إعالنها بكافة الوسائل  حدد ساعات اإلرشاد الفرد  التي يستقبل فيها الطالبت •

 والطرق.

 

 

 االكاديمى   المرشد   مهام 
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 البالطالب وإدارة شئون الطالتعليم و بالتواصل مع وكيل الكلية لشئوناألكاديمي  نة األرشادلجقوم ت .1

  .ميبعد إعالن النتائج الفصلية والتراك بالكلية للحصول علي قوائم الطلبة المتفوقين

ق فراإلرشاد األكاديمي في ال يلمنسق ء الطالب ونتائجهم قائمة بأسمالجنة األرشاد األكاديمي رفع ت .2

  لمتابعتهم.  الدراسية

الطالب المتفوقين دراسيا في بداية الفصل الدراسي من )المرشد األكاديمي(  عضو هيئة التدريسيحدد  .3

  .خالل إطالعه على النتائج

بالتواصل مع الطالب من خالل البريد اإللكترونى   عضو هيئة التدريس )المرشد األكاديمي(  قومي .4

عميد الكلية ووكيل  من قبل ي لتهنئتهم وتحديد موعد لتكريمهماأللكترون الموقعللجامعة أو اإلعالن على 

 . الطالبالتعليم وشئون 

بالكلية  وشاشات العرضيتم اإلعالن عن أسماء الطالب المتفوقين في لوحة شرف علي موقع الكلية  .5

 .تحتو  على أسماء وصور الطالب المتميزين

لتكريم الطالب المتميزين في كل الفرق  معي عام جاكل  يقام احتفال في األسبوع األول أو الثاني من .6

   .منحهم شهادات التقدير أو دروع التفوقبالدراسية بالكلية حيث يقوم عميد الكلية 

الذ  يحق للطالب الثالثة األوائل الحصول على أحقية االستعارة الخارجية للكتب من المكتبة بالعدد  .7

 .ةحدد  مسئول المكتبي

يتم عقدها من خالل التى األوائل المتفوقين في حضور البرامج التدريبية رالعشلطالب تكون األولوية ل .8

 .الطالبالتعليم ولجان وكيل الكلية لشئون 

األوائل لالشتراك في الرحالت المجانية أو المدعومة التي   العشرتكون األولوية في دعوة الطالب  .9

 .اية الشبابطالبية ورعكيل الكلية لشئون الطالب من ضمن األنشطة النظمها وي

وائح ليمكن إشراك الطالب المتفوقين في عمليات اإلرشاد األكاديمي من حيث تعريف زمالئهم بل .10

 ."الجددالب والمقررات الدراسية بكل فرقة دراسية والمشاركة في استقبال الط 

 

 

 

 آلية التعامل مع الطالب المتفوقين 
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بالكلية والتي المتنوعة بإعداد برنامج لألنشطة دراسي يقوم مسؤول النشاط الطالبي في بداية كل فصل  .1

 . تشمل النشاط الثقافي والرياضي واالجتماعي التي ستقام خالل الفصل الدراسي

أسماءهم إلى يقوم مسؤول النشاط الطالبي باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف النواحي ورفع  .2

  .مدير وحدة اإلرشاد األكاديمي

  .ة الكلية وتشجيعهم على إبراز مواهبهمة في أنشطبحث الطالب على المشارك  عضو هيئة التدريسيقوم   .3

تشجيع الموهوبين والمبدعين في االشتراك في دورات لتطوير قدراتهم ب عضو هيئة التدريسيقوم  .4

  .واالبتكاريةالذهنية واإلبداعية 

ن اإلرشاد األكاديمي للكلية ووكيل الكلية لشئو  أعضاء لجنةيقوم مسؤول النشاط الطالبي بالتنسيق مع  .5

  .وعميد الكلية بتحديد نوع الجوائز التي تمنح للطالب الموهوبين والمبدعينالطالب 

 .نى وشاشات العرضوعلى الموقع اإللكترويتم إعالن أسماء المبدعين في لوحة اإلبداع في الكلية  .6

 .يتم تكريم الطالب الموهوبين والمبدعين في حفل فصلي داخل الكلية .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموهوبين آلية التعامل مع الطالب 
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فورإعالن نتائج االمتحانات بمتابعة مستوى اإلنجاز  دريس )المرشد األكاديمي(و هيئة التعضيقوم كل  .1

 . تحديد الطالب المتعثرينو اإلرشاديةلطالب مجموعته 

لقاءات   الب من خاللالتواصل مع هؤالء الطب  )المرشد األكاديمي( عضو هيئة التدريسيقوم كل   .2

معهم مقترحاتهم لوضع خطة لتحسين المستوى ويناقش  عثر تحديد أسباب التلعبر البريد اإللكتروني أو

   .الدراسي

بإعداد تقريرعن حاالت التعثر في مجموعته التي   )المرشد األكاديمي(عضو هيئة التدريس يقوم كل  .3

وإقرار ما  الطالب كيفية مساعدة هؤالءوتحديد ويتم عرضه علي لجنة االرشاد لدراسة  يتولى إرشادها

 .همهو مناسب ل 

 . رير التعثرمن قبل منسقي اإلرشاد األكاديميدراسة تقا يتم  .4

بالتنسيق مع وكيل الكلية لشئون الطالب وعميد الكلية  )المرشد األكاديمي(عضو هيئة التدريس يقوم  .5

لتحديد وإقامة الدورات المناسبة لمعالجة أسباب التعثر وخاصة في تنمية القدرات الذاتية للطالب 

 .المتعثرين

توى فور إعالن نتائج االمتحانات بمتابعة تحسن مس  يس )المرشد األكاديمي(هيئة التدرعضو يقوم كل  .6

 .األكاديمي اإلرشاد لجنةاإلنجاز لهؤالء الطالب وتقديم تقرير بذلك ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية التعامل مع حاالت التعثر الدراسي للطالب 
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يرفع   أو طبي  اجتماعي  أو  نفسي  أخصائي  إلى  تحتاج  )المرشد عند وجود حاالت خاصة  التدريس  هيئة  عضو 

بيانلفرقة  ل    ( األكاديمي الدراسي  البرنامج  األكاديمي   أو  األرشاد  لجنة  الحاالت    الي  الحاالت  و بتلك  هذ   تبقى 

تامة   بسرية  اجراءمحاطة  خالل  حالة    من  ودراسة  األسباب  على  الحلول كيللوقوف  ووضع  معها  التعامل  فية 

 :حاالت األتيمن تلك ال عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والمناسبة لها بالتشاورمع  

 .االنخفاض المفاجئ فى األداء الدراسي دون أسباب مبررة .1

 .طلب غير مبرر للتأجيل أو االنسحاب من الكلية .2

 .سلوكيات سلبية مستمرة يظهرها الطالبشكاوى من قبل أعضاء هيئة التدريس حول  .3

 .ضعف قدرة الطالب على التعبير عن مشاكله أو وصفها بشكل واضح .4

 .األمراض النفسيةبعض ت االرتباك أو اإلحباط أو الالمباالة أو اليأس أو اعراض ارزة لحاالمظاهر ب .5

 المختصة. حاالت أخر  كال حسب نوعها يتم التعامل معها من خالل الجهات  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحاالت التي تحتاج الي رعاية خاصة  دآلية رص
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 :أوال: الهدف من عمل اآللية

 :احاتهم يضمنوظفين واقترأن يكون لد  الكلية نظام إدار  في التعامل مع شكاو  الطالب والم 

الشكاو  سرية الشكو  بحيث ال يطلع على اسم المتقدم بالشكو  سوی مختص فتح الصناديق وتجميع   .1

 والمقترحات من البريد األلكتروني وأعضاء لجنة الشكاو .

  .ادار ( –عضو هيئة التدريس او الهيئة المعاونة -عدم حدوث ضررللمتقدم بالشكو  )الطالب  .2

خالل أسبوع من ارسالها الي الجهه المختصة للرد، علي ان يتم الرد النهائي    ر في الشكو سرعة النظ .3

المتقدم   األربعاء  علي  يوم  اللجنة وذلك  اجتماع  في ميعاد  الشكو   تاريخ  اسبوعين من  بالشكو  خالل 

 األول والثالث من كل شهر.

 

 ثانيا: من يستطيع تقديم الشكاوي والمقترحات؟ 

 .سيةئاتهم الدراالطالب بمختلف ف .1

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. .2

 الجهاز اإلدار  والعاملين  .3

 

  لجنة تلقي الشكاوي والبت فيها:ثالثا: تشكيل   

 ا.د/ عميد الكلية  .1

 ا.د/  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  .2

 ا.د/  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  .3

  وتنمية البيئة دمة المجتمعا.د/  وكيل الكلية لشئون خ .4

 ا.د/  أستاذ متفرغ بالكلية  .5

 مديروحدة ضمان الجودة بالكلية .6

 الكليةمدير  .7

 سكرتيرة العميد لشئون الجودة .8

 

 

 آلية تلقي الشكاوي والمقترحات 

 



 

 

 

23 

 

 

 :يتم تلقى الشكوى باحدى طريقتين  :رابعا: آلية تلقي الشكاوي

عن طريق الحساب البريدى المخصص والموجود على موقع الكلية.  .1

med.complaints@fayoum.edu.eg 

 عن طريق صناديق الشكاوى.  .2

البريداإللكتروني، رقم   –رقم التليفون  -الوظيفة  -الفرقة  -يراعى كتابة بيانات صاحب الشكوى )اإلسم  .3

 .البطاقة الشخصية( للتواصل بين اللجنة وصاحب الشكوى

المحتوية على ألفاظ غير الئقة، أو التى بها  ظر الى الشكاوى الكيدية، لن يتم الن يراعى التأكيد على انه   .4

 اى تحريض على العنف او الفتنة ويتم وضع هذ  العبارة على موقع الكلية. 

 

 .خامسا:  آلية الفحص والرد على الشكوي:

 تقوم سكرتيرة الجودة بمكتب العميد بالتالي:  

 أسبوع. الشكاو  بالكلية كل  ونى وصندوقتجميع الشكاوى من البريد األلكتر .1

 تسجيل الشكوى في سجل الشكاوى وتفريغ البيانات الواردة بها.   .2

 .ل للشكو ، مع إعطاء كل وثيقة مرفقة بالشكوى نفس رقم الشكوى المسلسلوضع رقم مسلس .3

  وفي حالة الشكاوى من مجهول تسجل في سجل خا  وال يتم إهمالها وإعطاءها رقما مسلسال يضاف  .4

ولالستفادة ما أمكن من محتوياتها من قبل لجنة االقتراحات والشكاوى   ة مجهول ويتم دراستهاإليه عبار

 . وتحفظ

 :تقسيم المقترحات والشكاو  إلي اربعة مجموعات رئيسية لتقديمها إلي الجهات المختصة  .5

 شكاو  الطالب إلي لجنة شئون الطالب.  •

 ن وعميد الكلية.نة العامليشكاو  الجهاز اإلدار  والعاملين إلي لج  •

 و  أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة إلي وكيل الكلية المختص.شكا  •

 شكاو  أخر .  •

 

 يقوم أعضاء اللجنة باآلتي:  

طبيعة   .1 التأثيرعلى  عدم  ضمان  مع  وحيادية  وشفافية  جدية  بكل  الشكوى  معاملة  ويتم  الشكو   فحص 

 ة. ة أو داخليالعالقة مع مقدم الشكوى سواء كانا خارجي

  .ختصا  ثم كتابة قرار اللجنة ورفعه الى سيادة عميد الكليةمناقشة رد جهة اال .2

 متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذت بشأن الشكو .  .3
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 : يتم إعالم مقدم الشكوي بالقرارات التي تم التوصل إليها وذلك عن طريق أحد الوسائل التالية

 . ةاالتصال الشخصي بصاحب الشكو  مباشر .1

 .E- mail حالة إمداد اللجنة ببريد  اإللكترونيريق االنترنا  في عن ط .2

 .عن طريق لوحة خاصة باللجنة في حالة الشكاو  العامة .3

إذا كان صاحب الشكو  اليزال غير راض فينبيي أن يحدد كتابة أسباب عدم رضا  ويرسلها إلي لجنة  -

 .عدم الرضا  نة أن تناقش اسبابعلى اللجتلقي الشكاو  عن طريق الصندوق بحيثيات عدم رضا . و

المختصة   - اللجان  علي  عرضها  فيتم  تكرارها  لوحظ  أو  الدراسة  من  لمزيد  تحتاج  الشكو   كانا  إذا 

لتتخذ   الشهر  ذات  في  العليا  الدراسات  ولجنة  والطألب  التعليم  شئون  لجنة  مثل  الكلية  لمجلس  التابعة 

 قرارا بشأنها يتم رفعه لمجلس الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 


