الالئحـة الداخليـة
لوحدة ضمان الجودة
كليــة الطــــب البشـــــري
جامعـــة كفر الشيـــخ

Kafrelsheikh University
Faculty of Medicine
Quality Assurance Unit

رؤية الكلية :أن تكون كلية لطبةج معة ة كلشلط ةيك ةشكةلت ل طلفييةل عةي لطف لةيو لطبثةي علطث ةخ لط ليةي ع ةة لطيجفية ،عرةشًكتع ع ت
ةعف عةي لفءت ةع
بعطخ ةعت لطص ي ة ليتع عإقليييتع.
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لطقيكل لطف ظييي طوح ة ضيعن لطجوكة.
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ل فصعصعت ةجلي إكلءة عح ة ضيعن لطجوكة.
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ل فصعصعت ءئيي ةجلي لإلكلءة.
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ل فصعصعت لطيجلي لطف ليذي طوح ة ضيعن لطجوكة.
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ل فصعصعت لطي ًش لطف ليذي طوح ة ضيعن لطجوكة.
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ل فصعصعت نولب عح ة ضيعن لطجوكة.
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ل فصعصعت لطي ًش لإلكلءي طوح ة ضيعن لطجوكة.
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ل فصعصعت لطلجعن لطف ليذً طوح ة ضيعن لطجوكة بعطكلي .
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لط ظعم لطيعطي طلوح ة.
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14

آطي ديل لطوح ة.
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ةعكة ( )1لإلةعء لط عنوني:
رسالة الكلية :تلفلم كلي لطبج معة كلش لط ةيك بعدة لك كةولكء ةثية ةفييةلة ةلية بععلةي لط ليية علطي شعية علطيقةعءلت لطف ية عع تةع
طلي عًيش لط وةي لعكعكًيي لطيشم ي ط بةع لط لةوم لطبثية عقةعكءة دلةت ت ةخيع عدةألم لعةةشلخ لطيخفللة عإمةشل لعب ةعة لط ليية
لطفبثي ي عت ًو لطي وءة لط ليي علطبثي لطفي تسقو عي ت يي لطثيئ ع ة لطيجفي ،لطي لي.
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رؤية الكلية :أن تكون كلية لطبةج معة ة كلشلط ةيك ةشكةلت ل طلفييةل عةي لطف لةيو لطبثةي علطث ةخ لط ليةي ع ةة لطيجفية ،عرةشًكتع ع ت
ةعف عةي لفءت ةع
بعطخ ةعت لطص ي ة ليتع عإقليييتع.

ً أ بكلي لطبج لطث شي -معة

كلش لط يك -عح ة ضيعن لطجوكة عت لةف لكتل طيشكل ضيعن لطجوكة عةي معة ة كلةش

لط يك علطذي أن ئ عع تةع عحكةعم لطيةولك  307عةعب ة هع عةي لطألئ ة لطف ليذًة ط ةعنون ت ظةيو لطجعة ةعت ءقةو  49طسة
 1972عت ًألته.

ةعكة ( )2ءؤً لطوح ة:
تق ف ءؤً لطوح ة إطت إد لك ةشًجي وع كلةع ة عةكعنة دليية عةق ية دعطية ةث تةع طلي ةعًيش علطيولصةلعت لطي لية
علإلقلييية علط عطية عو طةةم ةة

ةةألق تبثيةةت بةةشلةم ت لييية ةفبةةوءة عب ةةخ دليةةي ةف ة م وع مةةوكة دعطية ع ة ةعت

ةفييلة طف يي لطثيئ ع ة لطيجفي ،لطي يط بعطكلي .

ةعكة ( )3ءلعط لطوح ة:
تق ف لطوح ة إطت ت يت ءلعط لطكلي عي لكفسعب ث لطيجفي ،عي كلع ة لعكل عضيعن لطجوكة علطفبوًش لطيسفيش طلة ظو
علطثشلةم لطف لييي بعطكلي بعفدفيةعك دلةت كلةع لت ب ةشً ةفييةلة عةةولءك ةعكًة كععية عنظةو عآطيةعت قيةعس ة فةشف بقةع
دعطييتع علطفي تضي طلكلي تخشًم أةثع ب شًي ةفخصصي وع كلع ة دليي عةقعءة دعطية عةي كععة لطيجةعفت لطيف ل ة
بيق لطبج لطث شي طقو ق ءلت ت ععسي دعطي عي كعع لطيجعفت لطف لييي علطث ثي علطيجفي ي علطثيئي .

ةعكة ( )4لفه لف لفلفشلتيجي :
تفيثل لعه لف لط عة طوح ة ضيعن لطجوكة بكلي لطبج لطث شي -معة

كلش لط يك عيـيع ًــلي-:
ت ليذهع.

.1

عض ،لطسيعل لط عة طف وًو لعكل عضيعن لطجوكة بعطكلي عةفعب

.2

ن ش ع ت ييو ث عع لطجوكة عي ةجفي ،لطكلي .

.3

ت يي ةقعءلت أدضع هيئ لطف ءًي علطقيئ لطي ععن علطجقعز لإلكلءي بعطكلي .
ةؤرشلت لفكل لطكلي طلكلي بغشخ لطف سي لطيسفيش.

.4

ةفعب

.5

ت وًو موكة ميي ،لطثشلةم علطي شءلت لط ءللي بعطكلي .

.6

تبوًش لط يلي لطف لييي بق ف ءع ،كلع ة لطخشًم عكدو ق ءلته لطف ععسي .

.7

لطفولصل لطل عق ة ،ةشلكل عهيئعت ضيعن لطجوكة علفدفيعك .

.8

إد لك لط ءلل لطذلتي علطف عءًش لطس وً .

ةعكة ( )5لطقيكل لطف ظييي طوح ة ضيعن لطجوكة بعطكلي :
ًفكون لطقيكل لطف ظييي طوح ة ضيعن لطجوكة بعطكلي ة ةجلسي :
رسالة الكلية :تلفلم كلي لطبج معة كلش لط ةيك بعدة لك كةولكء ةثية ةفييةلة ةلية بععلةي لط ليية علطي شعية علطيقةعءلت لطف ية عع تةع
طلي عًيش لط وةي لعكعكًيي لطيشم ي ط بةع لط لةوم لطبثية عقةعكءة دلةت ت ةخيع عدةألم لعةةشلخ لطيخفللة عإمةشل لعب ةعة لط ليية
لطفبثي ي عت ًو لطي وءة لط ليي علطبثي لطفي تسقو عي ت يي لطثيئ ع ة لطيجفي ،لطي لي.
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رؤية الكلية :أن تكون كلية لطبةج معة ة كلشلط ةيك ةشكةلت ل طلفييةل عةي لطف لةيو لطبثةي علطث ةخ لط ليةي ع ةة لطيجفية ،عرةشًكتع ع ت
ةعف عةي لفءت ةع
بعطخ ةعت لطص ي ة ليتع عإقليييتع.

لفعق :ت كيل ةجلي إكلءة لطوح ة عًخفع بشلو لطسيعلعت.
لطثعني :ةجلي ت ليذي طلوح ة عًفوطت ت ليذ قشلءلت ةجلي لإلكلءة عوطم دلت لط و لطفعطي:
سع طيجلي لإلكلءة) عدضوًه ت
ت
كأل ة :
أعف :ةجلي إكلءة لطوح ة بشئعل ديي لطكلي ( ءئي ت
 -1أ.ك /عكيل لطكلي ط ئون لط ءللعت لط ليع علطث وة أع ة ً وب د ه.
 -2أ.ك /عكيل لطكلي ط ئون لطف ليو علطبألب أع ة ً وب د ه.
 -3أ.ك /عكيل لطكلي ط ئون

ة لطيجفي ،عت يي لطثيئ أع ة ً وب د ه.

 -4ة ًش عح ة ضيعن لطجوكة
 -5أح ة ععني أدضع هيئ لطف ءًي ة وعي لطخثشة.
ت
ةيثأل د لطجقعز لإلكلءي.
 -6أةي لطكلي
 -7ةعطج ع ةعطث ة لطبلث لطلعدلي عي لعن ب لطبألبي .
 -8دضو علح أع أكثش ة وعي لطخثشة عي ةجعق ضيعن لطجوكة بعطكلي .
 -9لث ي ةيثلي د لطجقعت لطيسفلي ة.
ثعنيتع لطيجلي لطف ليذي طلوح ة:
 -1ة ًش عح ة ضيعن لطجوكة.
 -2نولب لطوح ة.
 -3ءؤلع لطي عًيش.
 -4ءؤلع لطلجعن.
 -5لطي ًش لإلكلءي طلوح ة.
 -6ة علج ةعطي.

ةعكة ( )6ل فصعصعت ةجلي إكلءة عح ة ضيعن لطجوكة بعطكلي :

رسالة الكلية :تلفلم كلي لطبج معة كلش لط ةيك بعدة لك كةولكء ةثية ةفييةلة ةلية بععلةي لط ليية علطي شعية علطيقةعءلت لطف ية عع تةع
طلي عًيش لط وةي لعكعكًيي لطيشم ي ط بةع لط لةوم لطبثية عقةعكءة دلةت ت ةخيع عدةألم لعةةشلخ لطيخفللة عإمةشل لعب ةعة لط ليية
لطثيئ -2ع ة لطيجفي ،لطي لي.
لطفبثي ي عت ًو لطي وءة لط ليي علطبثي لطفي تسقو عي ت يي -
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رؤية الكلية :أن تكون كلية لطبةج معة ة كلشلط ةيك ةشكةلت ل طلفييةل عةي لطف لةيو لطبثةي علطث ةخ لط ليةي ع ةة لطيجفية ،عرةشًكتع ع ت
ةعف عةي لفءت ةع
بعطخ ةعت لطص ي ة ليتع عإقليييتع.

ًفوطت ةجلي إكلءة لطوح ة إقشلء لطسيعلعت عبشلةم عنظو لط يل لطفةي ت ةت أغةشلخ لطوحة ة عةي ضةو إلةفشلتيجي
موكة لطف ليو بعطكلي ع لطجعة

ععي إةعء لط ولني علطلولئح لطي ظي عًخفع بيع ًلت:

• عض ،لط ظعم لط ل لي طل يل عي لطوح ة عت ً لإل فصعصعت علطفوصيف لط عم طولمثعت لط عةلي بقع.
• لط ظش عي لطف عءًش لطي ة بوللب ة ًش لطوح ة حوق ليش لط يل عكذطم لطف عءًش لطخعص بععقسعم لطيخفلل
طلكلي .
• ةشلم

عت ًخ ءلعط لطكلي عع تع طلفبوءلت لطفي تسفللم وطم عتبوًش نظعم لط يل بيع ً ت ءلعط لطكلي .

• إقشلء نظو لطفلعدةل لطفةت تكلةل حسة لطف ةععن ةة ،لطجقةعت ولت لط ألقة بأن ةب تبةوًش لطف لةيو لط ةعطت عنظةو
ضيعن لطجوكة علإلدفيعك.
•

كءلل

بط لطف سي لطف ليذً لطي ة ة ة ًش لطوح ة علطي ثث ة ةة لطخبة لإللةفشلتيجي طلكلية تيقية تل

طليولع دليقع عإدفيعكهع ة ةجلي لطكلي عتوعيش لإلةكعنيعت لطألزة طلف ليذ.
• طيجلي لإلكلءة ب ع " دلت إقفشلح ة ًش لطوح ة توزًة ،ةكععةأة ت ةجي ي عدضةع لطيجلةي لطف ليةذ طلوحة ة
علإلكلءًي بعطوح ة نظيش لطجقوك غيش لط عكً عت ت ليذ أن ب لطجةوكة بعطكلية دلةت لن ت فية ةة ديية
لطكلي .
•

ةفعب

•

لدفيعك لطف شًش لطس و طلوح ة علءلعطه لطت ةشكل ضيعن لطجوكة بعطجعة .

قشلءلت لطيجلي لطف ليذ طلوح ة.

ةعكة ( )7ل فصعصعت ءئيي ةجلي لإلكلءة:
• إقشلء لدفيعك لطشؤً علطشلعط علعه لف لإللفشلتيجي علطسيعلعت لط عة طلوح ة.
• إقشلء علدفيعك لط ظعم لط ل لي طل يل بعطوح ة علطوح لت لط ل لي لطي ثث ة قع عل فصعصعتقع.
• لإلرشلف دلت إد لك عت ليذ لطخب لطس وً طل يل بعطوح ة.
• تذطيل لط ثعت لإلكلءً علطل ي لطفي تولمه ن عة لطوح ة.

ةعكة ( )8ل فصعصعت لطيجلي لطف ليذي طوح ة ضيعن لطجوكة بعطكلي :
• ًفوطت لطيجلي لطف ليذ طلوح ة لف فصعصعت لآلتي :
رسالة الكلية :تلفلم كلي لطبج معة كلش لط ةيك بعدة لك كةولكء ةثية ةفييةلة ةلية بععلةي لط ليية علطي شعية علطيقةعءلت لطف ية عع تةع
طلي عًيش لط وةي لعكعكًيي لطيشم ي ط بةع لط لةوم لطبثية عقةعكءة دلةت ت ةخيع عدةألم لعةةشلخ لطيخفللة عإمةشل لعب ةعة لط ليية
لطفبثي ي عت ًو لطي وءة لط ليي علطبثي لطفي تسقو عي ت يي لطثيئ ع ة لطيجفي ،لطي لي.
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رؤية الكلية :أن تكون كلية لطبةج معة ة كلشلط ةيك ةشكةلت ل طلفييةل عةي لطف لةيو لطبثةي علطث ةخ لط ليةي ع ةة لطيجفية ،عرةشًكتع ع ت
ةعف عةي لفءت ةع
بعطخ ةعت لطص ي ة ليتع عإقليييتع.

• عض ،لطسيعلعت طف ليذ لط شلءلت لطفت ًفخذهع ةجلي لكلءة لطوح ة.
• ة عق

قشلءلت ةسئوطي لطي عًيش.

• ة عق

قشلءلت لطلجعن لطل ي .

• دشخ قشلءلت لطلجعن لطيخفلل دلت ةجلي لكلءة لطوح ة.

ةعكة ( )9ل فصعصعت لطي ًش لطف ليذي لطوح ة:
• كدوة ةجلي إكلءة لطوح ة طألمفيع بشئعل ديي لطكلي .
• ةفعب

ت ليذ لطسيعلعت لط عة طلوح ة بعفضعع إطت ةفعب

ت ليذ قشلءلت ةجلي إكلءة لطوح ة.

• تيثيل لطوح ة أةعم لطغيش.

ةعكة ()10ل فصعصعت نولب لطوح ة:
• ًفوطت لط عئج ل فصعصعت لطي ًش حعق غيعب.
• لإلرشلف دلت أديعق لطي عًيش علطلجعن لطفعب

طه.

ةعكة ( )11ل فصعصعت عةقعم لطي ًش لفكلءي طلوح ة:
•

ت ظيو ع ةفعب

رئون لعديعق لإلكلءً بعطوح ة.

• للفخ لم  E-mailعلطلعكسعت.
• ت ظيو رئون لطسكشتعءً بعطوح ة.
• ت ظيو لط ئون لطيعطي بعطوح ة
• لفد لك فمفيعدعت ةجلي لإلكلءة علطيجلي لطف ليذي.
• تسجيل لمفيعدعت ةجلي لإلكلءة علطيجلي لطف ليذي.
• تجقيل ة عضش لمفيعدعت ةجلي لإلكلءة علطيجلي لطف ليذي طألدفيعك ة ةجلي لطكلي عحلظقع.
• ت ظيو لطي فشًعت علطيخعزن بعطوح ة

ةعكة ( )12لطلجعن لطف ليذً طوح ة ضيعن لطجوكة بعطكلي :
رسالة الكلية :تلفلم كلي لطبج معة كلش لط ةيك بعدة لك كةولكء ةثية ةفييةلة ةلية بععلةي لط ليية علطي شعية علطيقةعءلت لطف ية عع تةع
طلي عًيش لط وةي لعكعكًيي لطيشم ي ط بةع لط لةوم لطبثية عقةعكءة دلةت ت ةخيع عدةألم لعةةشلخ لطيخفللة عإمةشل لعب ةعة لط ليية
لطثيئ ع ة لطيجفي ،لطي لي.
لطفبثي ي عت ًو لطي وءة لط ليي علطبثي لطفي تسقو عي ت يي -4-
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رؤية الكلية :أن تكون كلية لطبةج معة ة كلشلط ةيك ةشكةلت ل طلفييةل عةي لطف لةيو لطبثةي علطث ةخ لط ليةي ع ةة لطيجفية ،عرةشًكتع ع ت
ةعف عةي لفءت ةع
بعطخ ةعت لطص ي ة ليتع عإقليييتع.

ً ةةوم ةجلةةي لطكلية عب ةةع دلةةت لقفةةشلح ءئةةيي ةجلةي لكلءة عحة ة ضةةيعن لطجةةوكة بعدفيةةعك ت ةةكيل لطلجةةعن لطف ليذًة
عن ب عح ة ضيعن لطجوكة ب يخ ًكون أدضعئقع ةيثلي طكل لعقسعم لط ليي

عًجوز لفلف عن بأدضع ة

ةعءم

لطكلي عت دضوًفقع عهي:

 -1طج ن ش ث عع لطجوكة:
تخةةفع ب ةةش ث ععةةة عةلةةعهيو لطجةةةوكة بةةي أدضةةع هيئةةة لطفةة ءًي عة ةةةععنيقو عأدضةةع لطجقةةةعز لإلكلءي
علط عةلي علطبألب بعطكلي عوطم ة

ألق ب ديل ل وً ةوث عة في ة.

 -2طج لط كعع علطي فشحعت:
تخفع لطلج بيفعب
لطي وة بقع لط كو

ركعع عة فشحعت ميي ،لط عةلي علطبألب علطشك دليقةع ةة

ةألق لطف عةةل ةة ،لطجقة

كذطم لطفودي طكل لطلئعت بعط ظعم لطيفث ،عي ت ًو لط كعع علطي فشحعت.

 -3طج إد لك لطخب لطف ءًثي :
تخفع ب عد لك ب ت ءًثي طشعة ،كلةع ة عت يية لطيةولءك لطث ةشً بعطكلية (أدضةع هيئة لطفة ءًي – لطقيئة
لطي ععن – لطل يي – لطجقعز لفكلء ) بيع ًسقو عت ت يت ب لطكلي علطوصوق طلجوكة لط عةل .

 -4طج لفلفثيعنعت علطفغذً لطشلم :
تخةةفع بفصةةييو عت ليةةذ عت ليةةل لفلةةفثيعنعت لطفةةي تخة م للةةفبأل لآلءل عةةي كةةل لطيجةةعفت لط ليية علطث ثية
ع ة لطيجفي.،بعطف ععن ة ،طج لطف وًو لطيشلم

لط ل لي علط دو لطل ي ععض ،بةط لطف سةي

عإمةشل لطي عءنة

بي ةسفوًعت لعكل عي لطس ولت لطيخفلل .

 -5طج لفءرعك لعكعكًيي علط دو لطبألبي:
تخفع بيفعب

صيعغ عتوثيت علدفيعك للفشلتيجي طلف ليو علطف لو علط دو علفءرعك لطبألبةت بيةع ًسةعد عةت

ت ي قو طلي عًيش لعكعكًيي عًة دو قة ءلتقو علةكةعنيفقو لط ليية علط خصةي عت يةيو ةصةعكء لطف لةيو علطةف لو عكءللة
ظشعف لطبألب عة

تولعش علعئل لطف ليو علفةكعنيعت لطألزة طلف لو ع لط دو لطيعطي علفمفيعدي طلبلث .

رسالة الكلية :تلفلم كلي لطبج معة كلش لط ةيك بعدة لك كةولكء ةثية ةفييةلة ةلية بععلةي لط ليية علطي شعية علطيقةعءلت لطف ية عع تةع
طلي عًيش لط وةي لعكعكًيي لطيشم ي ط بةع لط لةوم لطبثية عقةعكءة دلةت ت ةخيع عدةألم لعةةشلخ لطيخفللة عإمةشل لعب ةعة لط ليية
لطفبثي ي عت ًو لطي وءة لط ليي علطبثي لطفي تسقو عي ت يي لطثيئ ع ة لطيجفي ،لطي لي.
Email: quakfu@yahoo.com
العنوان :شارع الجيش ،كفر الشيخ ،جمهورية مرص العربية
Fax: 0473232032
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رؤية الكلية :أن تكون كلية لطبةج معة ة كلشلط ةيك ةشكةلت ل طلفييةل عةي لطف لةيو لطبثةي علطث ةخ لط ليةي ع ةة لطيجفية ،عرةشًكتع ع ت
ةعف عةي لفءت ةع
بعطخ ةعت لطص ي ة ليتع عإقليييتع.

 - 6طج أ ألقيعت لطث خ لط ليي:
تخةةفع بعدة لك قعدة ة بيعنةةعت طاب ةةعة لطي ةةوءة علعن ةةب لط ليية عدضةةع هيئة لطفة ءًي بعطكلية عب ةخ
ة ة عت يي ة لطيجفيةة ،لطي ةةيط عةفعب ة لطف ة ًخ لطيسةةفيش طصةةل

إةكعني ة لفلةةفلعكة ة قةةع عةةت

لطكلي ة دلةةت رةةثك

لطي لوةعت عت ًخ لطسيشة لطذلتي عقولئو لطث وة طلسعكة أدضع هيئ لطف ءًي

 -7طج

ة لطيجفي ،عت يي لطثيئ :
تخفع بعد لك قعد ة بيعنعت طلخ ةعت علعن ب علفلف عءلت لط ليي لطفت ت ة ةقع لطكلية عةت لةةعء لطي ةعءك

لطيجفي ي بق ف ت ييو ة

ةألئيفقع عكلع تقع عةفعب

لد لك عت ليذ به طلي ةعءك لطيجفي ية عمية ،لطثيعنةعت دة

لحفيعمعت لطيجفي ،لطي يط علطي لت علط وةت ع

 -8طج لطيشلم

لط ل لي علط دو لطل ي:

تخفع بعد لك لط ءلل لطذلتي علطف ةعءًش لطسة وً

عتخبةيط إمةشل عت ليةذ لطيشلم ةعت لط ل لية كعءًتةع دلةت

ميي ،لفن ب بعطكلي .
 -9طج لط يعس عت ييو لعكل :
عتخفع بف ييو أكل لط يعكلت لعكعكًيي ع أدضع هيئ لطف ءًي علطقيئ لطي ععنة ع لط يةعكلت لإلكلءًة عأكل
لإلكلءلت عقيعس لطشضع د لطخ ةعت لطفي ت ةقع لطكلي .
 -10طج لطخب لفلفشلتيجي :
تخفع بوض ،ءؤً عءلعط لطكلي ععض ،عةفعب

ت ليذ لطخب لفلفشلتيجي طلكلي عت ة ًثقع بيةع عةي وطةم

لطسيعلعت علطثشلةم عةؤرشلت أكلئقع بيع ً ت ءؤً عءلعط لطكلي .
 -11طج لطسألة علطص

لطيق ي :

تخفع بعد لك بط لط يعً طي آت لطكلي ععض ،بط لطبةولء علإل ةأل ةة ،ت ليةذ لةي عءًوهعت ت ةعكي
كيلي لطفصشف عي حعط لعزةعت علطفأك ة صألحي نظو لط شًت عةبعب فقع طليولصلعت عتأةي ة آت لطكلي .
رسالة الكلية :تلفلم كلي لطبج معة كلش لط ةيك بعدة لك كةولكء ةثية ةفييةلة ةلية بععلةي لط ليية علطي شعية علطيقةعءلت لطف ية عع تةع
طلي عًيش لط وةي لعكعكًيي لطيشم ي ط بةع لط لةوم لطبثية عقةعكءة دلةت ت ةخيع عدةألم لعةةشلخ لطيخفللة عإمةشل لعب ةعة لط ليية
لطفبثي ي عت ًو لطي وءة لط ليي علطبثي لطفي تسقو عي ت يي لطثيئ ع ة لطيجفي ،لطي لي.
Email: quakfu@yahoo.com
العنوان :شارع الجيش ،كفر الشيخ ،جمهورية مرص العربية
Fax: 0473232032
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رؤية الكلية :أن تكون كلية لطبةج معة ة كلشلط ةيك ةشكةلت ل طلفييةل عةي لطف لةيو لطبثةي علطث ةخ لط ليةي ع ةة لطيجفية ،عرةشًكتع ع ت
ةعف عةي لفءت ةع
بعطخ ةعت لطص ي ة ليتع عإقليييتع.

 -12طج لفزةعت علطكولءة:
تخةةفع ب ةةةش لطةةودي لطث ةةةععي إلكلءة لعزةةةةعت علطكةةولءة علتخةةةعو لإلمةةةشل لت لطوقعئيةة علطفخبةةةيط لطيسةةةثت
طيولمقفقع.
 -13طج ت وًو لطبألب ع لفةف عنعت:
تخفع بعدفيعك آطيعت ةفبوءة طف ةوًو لطبةألب علفةف عنةعت تفلةت ةة ،ة ةعًيش لطقيئة لط وةية طضةيعن لطجةوكة
علفدفيعك بيع ً ت ءلعط عأه لف لطكلي .
 -14طج لطي صعت:
تخفع ب ف ليذ ضولبط قثةوق لطبةألب ةة لطكليةعت لطي ةعظشة إطةت لطكلية علطشعة ،بفوصةيعتقع إطةت ةجلةي لطكلية
عت ً لطبألب لطي ثوطي
ةعكة ( )13لط ظعم لطيعطي طلوح ة:
عح ة ضيعن لطجوكة بعطكلية هةت كيةعن ة فية ًفثة ،ةثعرةشة ديية لطكلية رةأنه رةأن لفكلءلت لطيخفللة كل ةل
لطكلي عبعطفةعطت ًكةون طلوحة ة ةيللنية لة وً تخصةع ةة لطييللنية لطفةت تخصصةقع لطجعة ة طلكلية دلةت أن ت فية
ةة

إكلءة لطكلي ة عوطةةم طل يةةعم بيقعةقةةع علطصةةشف دلةةت أن ةةب لطيفعب ة علطف يةةيو علطفودي ة ععء

لط يةةل علد ة لك

لطيبثودعت لفزة .
ةعكة ( )14آطي لط يل بعطوح ة:
• تجفي ،عح ة ضيعن لطجوكة رقشًتع أع ب ع ت ل دلت كدوة ة لطي ًش لطف ليذي بعطوح ة أع ببلةج ةة أغلثية
أدضةةعئه .ع ً ة دو ة ة ًش لطوح ة ة لطسةةعكة ءؤلةةع لطلجةةعن عأدضةةع لطوح ة ة طألمفيةةع د ة ةشًةةت لطثشً ة
لط ل لي أع لطثشً لإلطكفشعني أع لطقعتف لط ل لي طلكلي

عدلةت لطسةعكة ءؤلةع لطلجةعن عأدضةع لطوحة ة

تل يل لطثشً لإلطكفشعني لطشليت لطخعص بقو حفت ًفس ت ةشلللفقو علفتصعق بقو د لطللعم.
• د تغيج أي ءئيي طج أع دضو بعطوح ة دة لط ضةوء ثةألة لمفيعدةعت ةففعطية طلوحة ة كعن لدفةذلء
ةكفوب ً فثش وطم تخليع ت ة ه د لطيقعم لطيوكل إطيه عًذكش وطم عي ت ييو لعكل لط عءي لطذي ت ه طج ة
لطيشلم

لط ل لي .

رسالة الكلية :تلفلم كلي لطبج معة كلش لط ةيك بعدة لك كةولكء ةثية ةفييةلة ةلية بععلةي لط ليية علطي شعية علطيقةعءلت لطف ية عع تةع
طلي عًيش لط وةي لعكعكًيي لطيشم ي ط بةع لط لةوم لطبثية عقةعكءة دلةت ت ةخيع عدةألم لعةةشلخ لطيخفللة عإمةشل لعب ةعة لط ليية
لطفبثي ي عت ًو لطي وءة لط ليي علطبثي لطفي تسقو عي ت يي لطثيئ ع ة لطيجفي ،لطي لي.
Email: quakfu@yahoo.com
العنوان :شارع الجيش ،كفر الشيخ ،جمهورية مرص العربية
Fax: 0473232032

-7-

Kafrelsheikh University
Faculty of Medicine
Quality Assurance Unit

رؤية الكلية :أن تكون كلية لطبةج معة ة كلشلط ةيك ةشكةلت ل طلفييةل عةي لطف لةيو لطبثةي علطث ةخ لط ليةي ع ةة لطيجفية ،عرةشًكتع ع ت
ةعف عةي لفءت ةع
بعطخ ةعت لطص ي ة ليتع عإقليييتع.

• ت ظيو لفمفيعدعت بعطوح ة ًفو ة
لطي عق

ألق أم ة لمفيع ةسث ًوضح بقع ةوضودعت لفمفيع عتوقيفعت

علط شخ علطيسئوق د دشخ كل ةوضو علطوثعئت لطيبلوب لصب عبقع ةألق لفمفيةع ةة،

لطف ً لطيسثت طيود لطث

علفنفقع طكل ةوضو .

• طكةةي ًكةةون لفمفيةةع ص ة ي ت ع فبة ة ة حضةةوء أكثةةش ةة نصةةف دة ك لعدضةةع عًةةشأس لطجلس ة لطي ة ًش
لطف ليذي طوح ة ضيعن لطجوكة أع ة ً وب د ه عي حعط غيعبه عتص ء لط شلءلت بأغلثي لفصولت.
• ًفس ت طشئيي لطيجلي كدوة ةة ًةشله ةة لطسةعكة أدضةع لطلجةعن لطف ليذًة ط ضةوء لفمفيةع عطكة ف
ً ت طه لطفصوًت.
• ًفو لطف شًف بضيوف لفمفيع أع لط عضشً بصل ةشلقج عي أم ة لفمفيع
• لةةكشتيشة لطوح ة ة ةسةةئوط د ة توزًةة ،أم ة ة لفمفيةةع دلةةت مييةة ،لعدضةةع لطيبلةةوب حضةةوءهو قثةةل
لفمفيع بوقت كعف عبعلفخ لم لطوليل لطي علث طإلدألن ة ،لطفأك ة تيعم للفألم لعم ة
• ًفو إ بعء ة ًش لطوح ة ءلييع ةة قثةل ءؤلةع لطلجةعن علعدضةع دة أي لةلش طية ة تلًة دة ألةثو
عءم أع كل ل لطثألك قثل ةود لطسلش بألثو دلت لعقل عدلت أن ً م ت شًشل إول تةللة ةودة لطسةلش
ة ،ةود تسليو نفعئم لطيقعم أع لطف عءًش  .عً يل لطف شًش ةع تو إنجعزه ة ةقعم عة ًخعطف وطةم ً فثةش
وطم تخليع ت ة ه د ةسئوطيفه تجعه لطوح ة عًذكش وطم عي ت ييو لعكل لطخعص به.
• ت ةةوم طج ة لطيشلم ة لط ل لي ة بعد ة لك ت ةةعءًش ءبةة ،ل ة وً د ة تبثيةةت ة ةةعًيش لطجةةوكة بوللةةب أقسةةعم
عإكلءلت لطكلي ًوضح به لعن ب لطفي طو تفو علطفي ت ثشت عت ةه طلسي ة ًش عحة ة لطجةوكة ةوضة ع ت
عيقع ألثعب لطف ثش علطيسئوق أع لطيسئوطون د ه.
• دلةةت مييةة ،أدضةةع طجةةعن لطوحة ة ضةةيعن لفتصةةعق لطيسةةفيش بية قو عبةةي ءؤلةةع طجةةعنقو طفسةةلو لطيقةةعم
عتسليو لط فعئم عي لطيود لطي شء طقع عإول ح ة دكي وطم ًثلغ ءؤلع لطلجعن ءئيي لطوح ة كفعب حفت
ًشعت وطم بف ييو لعكل لط قشي طل ضو.
• ً صل لطسعكة ءؤلع لطلجةعن عميية ،أدضةع عحة ة لطجةوكة د ة لطبلةج دلةت رةقعكة ةة عحة ة ضةيعن
لطجةةوكة بعطكلي ة د ة لطلفةةشة لطفةةي أةضةةوهع عةةي لط يةةل عنودي ة لط يةةل بعطوح ة ة إلءععققةةع بعطسةةيشة لطذلتي ة
لطخعص بقو ةشع ع ت بقع نفعئم لطف عءًش د قو عوطم طف ًقيع إطت ة ًقيه لعةش.
رسالة الكلية :تلفلم كلي لطبج معة كلش لط ةيك بعدة لك كةولكء ةثية ةفييةلة ةلية بععلةي لط ليية علطي شعية علطيقةعءلت لطف ية عع تةع
8عقةعكءة -دلةت ت ةخيع عدةألم لعةةشلخ لطيخفللة عإمةشل لعب ةعة لط ليية
طلي عًيش لط وةي لعكعكًيي لطيشم ي ط بةع لط لةوم لطبثية
لطفبثي ي عت ًو لطي وءة لط ليي علطبثي لطفي تسقو عي ت يي لطثيئ ع ة لطيجفي ،لطي لي.
Email: quakfu@yahoo.com
العنوان :شارع الجيش ،كفر الشيخ ،جمهورية مرص العربية
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رؤية الكلية :أن تكون كلية لطبةج معة ة كلشلط ةيك ةشكةلت ل طلفييةل عةي لطف لةيو لطبثةي علطث ةخ لط ليةي ع ةة لطيجفية ،عرةشًكتع ع ت
ةعف عةي لفءت ةع
بعطخ ةعت لطص ي ة ليتع عإقليييتع.

•

ً وم ءئيي طج لطيشلم

لط ل لي ب لطف ععء ة ،ة ًش لطوح ة بعبألغ ميي ،ءؤلع لطي عًيش علطلجعن

عأدضع لطوح ة ب فعئم ت ييو لعكل لط عءً رخصيع أع د ةشًت لطثشً لإلطكفشعني طكل ة قو.
• إول ءغج أي ة ءؤلع لطلجعن أع لعدضع للفث لق أع لفدفذلء د أح أع ب ض أع كل لطيقةعم لطيوكلة
إطيه أن ًف م ببلج طشئيي لطوح ة قثل ةشعء ثلخ لطي ة لطي شءة إلتيعم هذه لطيقي أع لطيقعم حفت ًيكة
إدعكة توزً قع عأن ًشعت ببلثه لطيثشءلت لط لدي إطت وطم.
• دلت ة ًش لطوح ة أن ً يل دلت تذطيل لطص وبعت عألثعب لطف ثش عي لطيقةعم قة ء إةكعنةه عحسةج لطيفةوعش
ط ًه ة لإلةكعنعت ع ة

ألق لطف ععن ةة ،إكلءة لطكلية ةيثلة عةي ديية هع عأن ً ة م لطة دو علط ةون طكةل

ءؤلع لطلجعن عأدضع لطوح ة طضيعن حس ليش لط يل.
• ًجوز طوح ة ضيعن لطجوكة لفلف عن ب ك ة لطبألب لطيفييةلً بعط ةعة علطيثةعكءة عةي إنجةعز لعديةعق
طلي ععن عي توزًة ،عمية ،لفلةفثيعنعت عةسةعد ة لطلجةعن عةي ب ةض لعديةعق لطل ية بعطوحة ة نظيةش ةة ح
رقعكلت ت ًش طقو دلت ة ععنفقو عي أن ب لطجوكة.
• ًيك إضعع ب ةض لطلجةعن ع لفن ةب لف ةش إطةت لطلجةعن لطسةعب ةث تةع طألحفيعمةعت ب ةع ت ل دلةت تكليةف
ةثعرش ة أ.ك /ديي لطكلي أع أ.ك  /لطي ًش لطف لي ي طلوح ة.
ةعكة ( ً :)15يل بأحكعم هذه لطألئ

إدفثعءل ة تعءًك ةولع ةجلي لطكلي علفدفيعك ة ءئيي لطجعة .

رسالة الكلية :تلفلم كلي لطبج معة كلش لط ةيك بعدة لك كةولكء ةثية ةفييةلة ةلية بععلةي لط ليية علطي شعية علطيقةعءلت لطف ية عع تةع
-9طلي عًيش لط وةي لعكعكًيي لطيشم ي ط بةع لط لةوم لطبثية عقةعكءة دلةت ت ةخيع عدةألم لعةةشلخ لطيخفللة عإمةشل لعب ةعة لط ليية
لطفبثي ي عت ًو لطي وءة لط ليي علطبثي لطفي تسقو عي ت يي لطثيئ ع ة لطيجفي ،لطي لي.
Email: quakfu@yahoo.com
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