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 قسم البحوث و االستشارات  

و تحسٌن القدرات البحثٌة للطلبة و اعضاء هٌئة التدرٌس فً كلٌة الطب التً تنمٌة 

تتوافق مع رإٌة الكلٌة و الجامعة  واالرتقاء بالبحث العلمً الى  المستوى الذي ٌلبً 

التً   والكتساب المعلومات الحدٌثة و التقنٌات المتطورة, متطلبات الجودة و االعتماد  

 .تنعكس علً الخدمات الطبٌة التً تساعد فً حل مشكبلت المجتمع

  الرسالة

 الرإٌة 

إعداد وتؤهٌل أعضاء هٌئة التدرٌس و الباحثٌن  والطبلب فً الكلٌة من خبلل تطوٌر 

معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم لكً ٌساهموا فً تقدٌم الحلول العلمٌة للمشاكل التً تواجه 

المجتمع من خبلل البحوث التً ُتساهم فً تعزٌز التنمٌة الُمستدامة للمجتمع  وفق إمكانات 

 .الكلٌة و ومواردها البشرٌة والمادٌة

 القٌم 

 االحترام 

 العمل الجماعً

 االبداع

 التكامل  

 الجودة
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أعضاء هٌئة التدرٌس, والطبلب   نشر ثقافة البحث العلمً  و اهمٌته بٌن1.

 .والمجتمع

 التؤكٌد على وجود مقرر البحث العلمً فً المنهاج الدراسً بالكلٌة وتطوٌره 2.

 وضع اسس و قواعد ثابتة للبحث العلمً بالكلٌة  3.

 .توجٌه البحث العلمً بما ٌتفق مع تنمٌة و خدمة المجتمع4.

 تحسٌن نوعٌة البحوث المقدمة  والنشر المتمٌز فً المجبلت العلمٌة المرموقة 5.

بناء فرٌق بحثً  من اعضاء هٌئة التدرٌس و طبلب الدراسات العلٌا و المعٌدٌن و 6.

 مساعدي الباحثٌن  و الطلبة للمشاركة فً تنفٌذ البحوث

تقدٌم المساعدة للطبلب وأعضاء هٌئة التدرٌس فً مجال البحوث المٌدانٌة و التً 7.

 . تتطلب االتصال بجهات اخرى

 .تقدٌم المشورة العلمٌة لضمان جودة العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة 8.

تطوٌر المهارات البحثٌة ورفع كفاءاتها من خبلل برامج التدرٌب والدورات على 9.

 .المستوى المحلً و العالمً

 توفٌر مداخل خاصة ألبرز محركات البحث و قواعد البٌانات العالمٌة10.

االعداد و المشاركة فً المإتمرات العلمٌة و الندوات لئلسهام فً الرقً بالكلٌة و 11.

 توعٌة المجتمع

تطوٌر شبكات التعاون و التواصل مع المإسسات األكادٌمٌة والمراكز البحثٌة 12.

 الكلٌةالمرموقة بالداخل و الخارج, بهدف تحسٌن برامج البحوث فً 

 االهداف  
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وضع  خطة للبحث العلمً بالكلٌة تنبثق عن الخطة االستراتٌجٌة للجامعة وتتوافق 1.

 .مع اإلمكانٌات المتاحة

إنشاء قاعدة بٌانات للبحوث والندوات وورش العمل والمإتمرات التً اشترك فٌها 2.

 .أعضاء هٌئة التدرٌس  و الباحثٌن بالكلٌة

إنشاء قاعدة بٌانات لؤلبحاث ومشارٌع التخرج  للطبلب بحسب القسم العلمً الذي 3.

 .ٌتبعه الطالب بالكلٌة

اعداد  برامج خاصة لتطوٌر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وبرامج الدراسات الُعلٌا فً 4.

طرق البحث العلمً, أخبلقٌات البحث العلمً, األخبلقٌات الطب لؤلطباء والطبلب, فً 

 الطبٌة

 مساعدة الباحثٌن فً اعداد ونشر البحوث و الرسائل العلمٌة  5.

ٌنظم القسم الخطة واالقتراحات لعقد المإتمرات العلمٌة , والندوات العلمٌة وورش 6.

 .العمل المقترحة و متابعة ما ٌنتج عن النشاط من توصٌات ومقررات, وتحلٌلها

التنسٌق مع الجهات ذات العبلقة من أجل ربط الكلٌة بالمجتمع ووضع آلٌة الشراكة 7.

 .مع المإسسات البحثٌة داخلٌاً و خارجٌاً 

 .اإلشراف على اصدار مجلة علمٌة محكمة  ودورٌة الكترونٌة 8.

 المهام  
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 :البحوث العلمٌة -(ا)

 :ٌجب أن تتوفر فً البحوث المقدمة المعاٌٌر التالٌة

 مع االولٌات الوطنٌة للدولةٌتوافق ان ٌكون موضوع البحث 1.

 مع رإٌة ورسالة واهداف الكلٌة و الجامعةٌتوافق ان ٌكون موضوع البحث 2.

 الحلول لمشكبلت المجتمع اللٌبً و البٌئةٌقدم ان ٌكون موضوع البحث 3.

حلول لمشكبلت تتعلق بالعملٌة التعلٌمٌة و التعلمٌة ٌقدم ان ٌكون موضوع البحث 4.

 .بالكلٌة

 

 :  العملالٌة 
تناقش وتحدد  اولوٌات البحث العلمً بعد اقتراح المواضٌع فً االقسام العلمٌة 1.

 .بالكلٌة

تحال البحوث المتفق علٌها فً القسم العلمً بمحضر اجتماع بعنوانٌن المواضٌع 2.

 واسماء الفرٌق البحثً الى قسم البحوث و االستشارات بالكلٌة

ٌقوم قسم البحوث و االستشارات بإعداد قائمة من البحوث االقسام العلمٌة لعرضها  3.

 على المجلس العلمً بالكلٌة 

بعد العرض, تحدد  قائمة من البحوث و الدراسات حسب االولوٌة  من مجلس الكلٌة  4.

 وتعتمد 

تعرض  القائمة المعتمدة على مركز البحوث و االستشارات بالجامعة إلدراجها فً  5.

 للجامعةالخطة البحثٌة 

 العمل و االجراءات والضوابط  الٌة 
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 ا

 الترجمةالٌات تحدٌد االولوٌات والتسهٌبلت لدعم البحث العلمً واعمال . ا
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الموافقة على المواضٌع ٌقدم الفرٌق البحثً مقترح البحث لقسم البحوث و بعد .  6

 االستشارات وٌتبع االجراءات المعتمدة بالقسم

تمت الموافقة على مقترح البحث ٌتقدم الباحث الرئٌسً بطلب دعم للبحث مع اذا .  7

تحدٌد نوع الدعم وحجمه لقسم البحوث و االستشارات الذي بدوره ٌعرضه على مركز 

    البحوث و االستشارات بالجامعة

   ترٌبولٌتاناانتاجهم البحثً فً مجلة بمساعدتهم فً نشر تدعم الباحثٌن الكلٌة . 8

للباحث أن ٌنشر بحثه بالطرٌقة التً ٌراها مناسبة, شرٌطة أن ٌذكر دعم  الكلٌة ٌحق . 9

 لهوالجامعة 

 

 :اعمال الترجمة -(ب)
تشجع الكلٌة أعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن المهتمٌن بترجمة ونشر الكتب العلمٌة 

مع االخذ    الحدٌثة المتمٌزة فً المجاالت الصحٌة و الطبٌة المختلقة التً تخدم المجتمع

 :باالعتبارات التالٌة

 .ان تكون المادة المترجمة من الكتب العلمٌة الرصٌنة او السبلسل األكادٌمٌة الثرٌة  1.

ان تكون المادة المترجمة ذات قٌمة علمٌة, حدٌثة النشر ولها مردود ذو فائدة  على  2.

 .صحة االنسان و البٌئة

 .ان ٌتقن المترجم اللغتٌن المترجم عنها و المترجم الٌها3.

 .أن ٌراعً المترجم األخبلقٌات العلمٌة والحفاظ على الملكٌة الفكرٌة لآلخرٌن4.

 .  الناشر األجنبً على ترجمة الكتاب/ موافقة المإلف 5.

 العمل و االجراءات والضوابط  الٌة 
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 ا

 الترجمةالٌات تحدٌد االولوٌات والتسهٌبلت لدعم البحث العلمً واعمال . ا
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 :العملالٌة 

 ٌعرض وٌناقش موضوع ترجمة المادة العلمٌة فً اجتماع بالقسم العلمً المختص 1.

احالة مقترح الترجمة الى قسم البحوث و االستشارات بعد الحصول على الموافقة  -2.

البلزمة على أعمال الترجمة من قبل مجلس القسم المختص وٌتبع االجراءات 

 .المعتمدة

بعد الحصول على الموافقة البلزمة على أعمال الترجمة من قبل مجلس القسم 3.

المختص ومجلس الكلٌة ٌتم احالة الموضوع الى مركز البحوث و االستشارات 

 لبلعتمادوالتدرٌب بالجامعة 

بعد الموافقة ٌتقدم المترجم الرئٌسً بطلب دعم للترجمة مع تحدٌد نوع الدعم وحجمه 4.

لقسم البحوث و االستشارات الذي بدوره ٌعرضه على مركز البحوث و االستشارات 

 والتدرٌب بالجامعة 

 اكثربعد االنتهاء من الترجمة ٌتم تحكٌم المادة المترجمة من متخصص ذو خبرة او 5.

ٌقوم المترجم بجمٌع التعدٌبلت المطلوبة فً حالة وجود تعدٌبلت على النسخة 6.

 المحكمٌنالمترجمة من قبل 

للمترجم أن ٌنشر كتابه بالطرٌقة التً ٌراها مناسبة, شرٌطة أن ٌذكر دعم  ٌحق 7.

 . الكلٌة والجامعة له

 العمل و االجراءات والضوابط  الٌة 
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 ا

 الترجمةالٌات تحدٌد االولوٌات والتسهٌبلت لدعم البحث العلمً واعمال . ا
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 االجهزة و االدوات و الخامات البلزمة للعملٌة البحثٌة  لكل االقسام العلمٌةتوفٌر 1.

حصر بحوث اعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة بشكل دوري وادراجها بقاعدة بٌانات 2.

 البحوث الخاصة بهم بالكلٌة

 والتدرٌب بالجامعة احالة هذه البٌانات الى مركز البحوث و االستشارات 3.

تشكٌل لجنة علمٌة من اساتذة ذو خبرة و نزاهة الختٌار افضل البحوث فً االقسام 4.

العلمٌة من حٌث اهمٌة الموضوع و االصالة و االبتكار و االلتزام بؤخبلقٌات البحث 

 العلمً والمردود و النشر فً مجبلت  علمٌة مرموقة ذات عامل تؤثٌر عالً

 نشر قائمة بؤسماء الباحثٌن ألفضل بحوث علمٌة5.

 عرض نتائج ابحاث المتمٌزٌن فً موقع الكلٌة االلكترون6ً.

 منح حوافز مادٌة ومعنوٌة للباحثٌن المتمٌزٌن7.

ترقٌة عضو هٌئة التدرٌس تعتمد على تقدٌم عدد من البحوث الحدٌثة على حسب 8.

 درجة الترقٌة

 العمل و االجراءات والضوابط  الٌة 
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 ا

 آلٌات تحفٌز الباحثٌن إلجراء البحوث فً مجال تخصصهم ونشر نتائجها. ب
 



 قسم البحوث و االستشارات  

القسم العلمً بقائمة المتطلبات البحثٌة التً تحتاجها المعامل لعمل األبحاث الى ٌتقدم 1.

 قسم البحوث و االستشارات بالكلٌة

 حصر االجهزة و االدوات و الخامات البلزمة للعملٌة البحثٌة  لكل االقسام العلمٌة2.

 .احالة قائمة المتطلبات البحثٌة من الكلٌة الى  الجامعة لتوفٌرها3.

توفر مكتبة الكلٌة مراجع وكتب ودورٌات فً جمٌع التخصصات وقاعة حاسوب 4.

 (الحزمة االحصائٌة للعلوم االجتماعٌة SPSS) محمل بالبرنامج االحصائً 

الختٌار افضل البحوث تشكل لجنة علمٌة من اساتذة ذو خبرة و نزاهة من االقسام 5.

اهمٌة الموضوع و االصالة و االبتكار و االلتزام : العلمٌة, ومن معاٌٌر اختٌار البحث

بؤخبلقٌات البحث العلمً والمردود و النشر فً مجبلت  علمٌة مرموقة ذات عامل 

 .تؤثٌر عالً

اقامة دورات وورش عمل فً البحث العلمً  لتطوٌر مهارات  الباحثٌن وٌتم نشرها 6.

 بتعمٌم من العمٌد الى  االقسام التً بدورها ترشح المعنٌن بالحضور

االعبلن عن الدورات وورش العمل الخاصة بالبحث العلمً التً تقام بالجامعة عن 7.

 طرٌق البرٌد االلكترونً الجامعً ومنصات التواصل االجتماعً 

 تقدٌم االستشارة و المساعدة فً نشر البحوث لجمٌع اعضاء هٌئة التدرٌس 8.

 العمل و االجراءات والضوابط  الٌة 
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 ا

 آلٌات دعم أبحاث أعضاء هٌئة التدرٌس بشكل عادل وشفاف. ج
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 للطلبة البحوث بٌانات بقاعدة وادراجها دوري بشكل بالكلٌة الطلبة بحوث حصر1.

 بالجامعة والتدرٌب  االستشارات و البحوث مركز الى البٌانات هذه احالة2.

 بالنشر المتمٌزٌن الطلبة بؤسماء قائمة نشر3.

 االلكترونً الكلٌة موقع فً ابحاثهم نتائج بعرض المتمٌزٌن الطلبة تشجٌع4.

   المتمٌزٌن للطبلب ومعنوٌة مادٌة حوافز منح 5.

 العلمً البحث نتائج من لبلستفادة العبلقة ذات الجهات مع التواصل6.

 العمل و االجراءات والضوابط  الٌة 
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 ا

 آلٌات االستفادة من نتائج بحوث الطبلب المتمٌزة -د
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 الرئٌسً الباحث قبل من للقسم المشروع او البحث مقترح تقدٌم ٌتم1.

م2.  لذلك المخصصة التوصٌات وفق مفصبلً  البحثً المقترح ٌُقدَّ

 المقترح من (PDF ملف) إلكترونٌة نسخة الباحث ٌُرفق3.

   ومناقشته القسم اعضاء على الموضوع عرض ٌتم4.

 األبحاث مقترحات بمراجعة وتقوم الخبرة ذوي من متخصصة علمٌة لجنة تشكل5.

 الرئٌسً الباحث مع وتعدٌلها وتقوٌمها

 التقوٌم عند المطلوبة المعلومات توفٌر فً المساعدة6.

 للبحث الفنٌة المزاٌا حٌث من بالمشروع المتعلقة الرئٌسً الباحث طلبات مراجعة7.

 واولٌات التكرار وعدم البحث, ومنهجٌة وخطة واالبتكار, الفكرة, كؤصالة المقترح

 .الخ… المجتمع خدمة فً البحث

 الكلٌة و القسم و االخبلقٌة اللجنة و العلمٌة اللجنة من المقترح اعتماد8.

 .بالكلٌة البحثٌة البٌانات قاعدة فً المقترح تسجٌل9.

 مقدمة المشروع او  للبحث المرحلٌة و الدورٌة التقارٌر طرٌق عن البحث متابعة10.

   المعتمدة الزمنٌة و البحثٌة للحطة وفقاً  الرئٌسً الباحث من

 

 العمل و االجراءات والضوابط  الٌة 
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 مقترحات البحوث -ه
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اعضاء هٌئة التدرٌس, معٌدٌن, )الباحثٌن ٌتم تقدٌم الورقة العلمٌة من قبل احد 1.

 عن طرٌق البرٌد االلكترونً المعلن عنه(  طبلب, مساعدي بحاث

تتم مراجعة الورقة من قبل اعضاء القسم للتحقق من توفر المعاٌٌر و التوصٌات 2.

 المعدة لقبول الورقة العلمٌة

تعتبر الورقة مرفوضة فً حالة عدم مطابقتها لتخصص وتنسٌق وشروط للكتابة 3.

العلمٌة, وٌقوم رئٌس القسم فً هذه الحالة بإعداد تقرٌر ٌبٌن فٌه اسباب الرفض 

 .وإخطار صاحب الشؤن وللباحث الحق تقدٌم مرة أخرى أذا تم تعدٌلها حسب الشروط

عند قبول الورقة مبدئٌاً ٌتم تحوٌلها الى اللجنة العلمٌة بالمإتمر والتً تقوم باختٌار 4.

 المقٌمٌٌن للورقة العلمٌة

اساتذة  متخصصون لهم خبرة المقدمة  للمإتمـر  العلمٌة الورقـة ٌتولى تقٌٌم 5.

 .بالمجال

ٌتم تقٌٌم األوراق العلمٌة وتقدٌم مبلحظاتهم وآرائهم العلمٌة حولها مكتوبة وفقاً 6.

 القسمللنماذج المعدة من قبل 

 

 العمل و االجراءات والضوابط  الٌة 
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 االوراق العلمٌة للمإتمر  -و
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 مقبولة للعرض  والنشر, مقبولة بمبلحظات أو غٌر مقبولة : تكون نتائج التقٌٌم. 7

قبول االعمال العلمٌة حسب الشروط المعلنة بالمإتمر من حٌث المدة الزمنٌة وعدد ٌتم . 8

 .البحوث و االولوٌة

 الدولٌةمساعدة الباحث فنٌاً فً نشر الورقة فً احد المجبلت المحلٌة  او تتم . 9

امداد الجهات ذات الصلة  بنسخة  من هذه االبحاث  والدراسات لبلستفادة منها فً . 10

 خدمة المجتمع 

 منح شهادة التمٌز للبحوث المتمٌزة من حٌث االصالة و االبتكار وخدمة المجتمع. 11

 العمل و االجراءات والضوابط   الٌة
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 االوراق العلمٌة للمإتمر  -و



 قسم البحوث و االستشارات  

 مشتركة اهداف بٌنهم تجمع اكثر, او طرفٌن بٌن ارادٌة تعاون عبلقة بانها  الشراكة تعرف

 ومجاالتها الشراكة اهداف فٌها تحدد االطراف بٌن مبرمة اتفاقٌات على التعاون هذا وٌبنى

   .طرافها ال ملزمة االتفاقٌات هذه وتصبح احتٌاجاته وتلبً مصالحه طرف لكل وٌحفظ

 و بالكلٌة  البحثٌة و التعلٌمٌة العملٌة ارتقاء فً ٌساهم البحوث مجال فً التعاون ان

 .المجتمع خدمة فً والنهوض بالصحة المتعلقة للمشاكل حلول اٌجاد فً ٌساعد

 الٌة العمل و االجراءات والضوابط  

 التعاون والشراكة البحثٌة  انماط

 :االستشارات اتفاقٌات .1

   االختصاص ذات المجاالت فً الفنٌة االستشارات تقدٌم ٌتم حٌث

 :البحث اتفاقٌات .2

 البحوث على االشراف او اجراء او إلعداد اتفاقٌة بعقد الكلٌة تقوم

 :التعاونٌة الشراكة اتفاقٌات .3

 الطرفٌن حصول مع االخرى المإسسات و الكلٌة من الباحثٌن من فرٌق فٌها ٌشترك حٌث

 الفكرٌة الملكٌة حقوق على
 :التدرٌب .4

 المإسسات و الكلٌة بٌن البشرٌة للكوادر البحثٌة المهارات تطوٌر و تدرٌب  فً التعاون
   الصلة ذات

14 13 

 و الشراكة البحثٌةآلٌات التعاون  -ز



 قسم البحوث و االستشارات  

 اهداف التعاون والشراكة البحثٌة

 الصلة ذات والجهات المإسسات و الكلٌة بٌن البحثٌة و العلمٌة الجهود تنسٌق1.

 للتنمٌة الوطنٌة الخطة مع ٌتماشى بما البحثٌة الخطط و الكلٌة برامج وتنسٌق دعم2.

 االستثمار و للتطوٌر الخاص القطاع مع الشراكة و التعاون تعزٌز3.

 المختلفة المإسسات من المقدمة الخدمات و الخاص القطاع من للكلٌة الموارد تنمٌة4.

 و المهنٌة و الجامعٌة بالكفاٌات المزودة الكفاءات من العمل سوق احتٌاجات تؤمٌن5.

   المناسبة العلمٌة

 تبادل تشجٌع طرٌق عن وذلك االخرى المإسسات من العلمٌة الكفاءات استقطاب6.

 فً الخدمٌة و االنتاجٌة المإسسات و الجامعات و الكلٌات فً الحبرة وذوي الباحثٌن

   .الخاص و العام القطاع

15 

 :الٌات التعاون و الشراكة البحثٌة

 االنتاجٌة و البحثٌة المإسسات و الكلٌة بٌن الشراكة لدعم تنسٌقٌة وحدة انشاء1.

 الشراكة انواع لكافة وتسهٌل وتخطٌط لتنظٌم والخاص الحكومً القطاع فً والخدمٌة

 ودورها العبلقة ذات المإسسات و بالكلٌة المسإولٌن بٌن البحثٌة الشراكة ثقافة نشر2.

   المشكبلت حل فً

 المإسسات و الكلٌة بٌن العبلقة لضبط البلزمة المنظمة اللوائح و التشرٌعات تطوٌر3.

 بٌنهما المشتركة البحوث سٌاسة وضع فً الصلة ذات

14 



 قسم البحوث و االستشارات  

 :الٌات التعاون و الشراكة البحثٌة

 الباحثٌن حقوق حفظ وتشمل الطرفٌن حقوق على تحافظ التً القانونٌة المرجعٌة وضع .4

 االخرى الجهات و الكلٌة بٌن العبلقة وتدعم االختراع وبراءة االبداع ملكٌة فً المبتكرٌن و

 المشتركة البحثٌة المشروعات تنفٌذ عملٌة لتقٌٌم واضحة و محددة معاٌٌر وضع .5

 والكلٌات الكلٌة  بٌن المشترك التعاون اتفاقٌات وإبرام العبلقة ذات الجهات مع التنسٌق .6

 الصحة و التعلٌم وزارتً فً المختلفة التدرٌبٌة و البحثٌة المراكز و والجامعات االخرى

 .المختلفة العلمٌة المجاالت فً

إقامة المإتمرات والندوات العلمٌة وورش العمل المشتركة بٌن الكلٌة والجهات ذات . 

  .الصلة فً المجاالت العلمٌة والبحثٌة المتنوعة

 اعداد وتنفٌذ دورات تدرٌبٌة متخصصة. 8 

 تحدٌد االولٌات للبحث العلمً لخدمة المجتمع. 9

التوسع فً ابحاث ذات اولوٌة وطنٌة مثل الوقاٌة و العبلج من بعض االمراض . 10

 .المزمنة و المعدٌة المتوطنة

 دعم بحوث الطبلب الدراسات العلٌا المرتبطة بمجال عمل تلك المإسسات. 11

تقٌٌم العمل التنفٌذي فً المشارٌع البحثٌة المشتركة للتحقق من تطابقه مع اللوائح . 12

 ومدى تحقٌق االهداف

 اعداد تقارٌر متابعة وتقوٌم عن نتائج تنفٌذ المشارٌع البحثٌة المشتركة بٌن الطرفٌن. 13

 تفعٌل االستفادة من المنشآت والتجهٌزات بالكلٌة وتشجٌع تبادل الخبرات. 14

 المشتركةاستخدام قاعدة معلوماتٌة مشتركة لبلستفادة من نتائج البحوث . 15

16 
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 قسم البحوث و االستشارات  

 الٌة العمل و االجراءات والضوابط  

فمن خبلله ٌتم التعرف على اثر كل ما تم التعلٌم, التقوٌم احد أهم المداخل الحدٌثة لتطوٌر 

التخطٌط له وتنفٌذه من عملٌات التعلٌم و التعلم, ونقاط القوة و الضعف فٌها , ومن ثم 

اقتراح الحلول التً تساهم فً التؤكٌد على نقاط القوة وتدعٌمها و تبلفً مواطن الضعف و 

 .عبلجها

وٌهدف التقوٌم لتوفٌر بٌئة تعلٌمٌة جاذبة و تحسٌن وتطوٌر طرق ووسائل التدرٌس و 

 التدرٌب والتقٌٌم

17 

 :الٌة التقٌٌم

 لتقٌٌم العملٌة التعلٌمٌة بمشاركة القسم المعنًٌتم  تشكٌل لجنة 1.

ٌتم استطبلع  رأي الطبلب و اعضاء هٌئة التدرٌس  عن العملٌة التعلٌمٌة  بجمٌع 2.

األهداف, المحتوى, استراتٌجٌات التعلٌم و التعلم و تقوٌم المعلم و عناصرها  وتشمل 

 المنهج وذلك باستخدام االستبٌانات الخاصة تقوٌم مخرجات 

 تحلل البٌانات  احصائٌاً وتعرض النتائج على  االقسام العلمٌة  ذات العبلقة3.

تناقش النتائج وتوضع توصٌات و مقترحات  لتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة فً مجلس 4.

 الكلٌة العتماد خطة التحسٌن والتطوٌر

16 

 آلٌات تقوٌم العملٌة التعلٌمٌة -س



 قسم البحوث و االستشارات  

ٌقدم القسم مجموعة من البرامج التدرٌبٌة والتً ٌعتمد تنفٌذها على نخبة من الخبراء 

و ستعقد هذه البرامج بشكل دوري وٌحدد موعد تنفٌذها . ذوي االختصاص  و الكفاءة

 .عندما ٌتوفر العدد المستهدف لكل دورة

18 

 :انواع الدورات

 منهجٌة البحث العلمً -1

 االخبلقٌات  الطبٌة و البحث العلمً -2

 االحصاء الحٌوي التطبٌقً -3

 الكتابة العلمٌة -4

 ادوات البحث العلمً -5

 المصادر و المراجع -6

 مهارات التدرٌس  -7

 :المستهدفون 

 الطبلب 

 المعٌدٌن

 اعضاء هٌئة التدرٌس 

 البحاث ومساعدي البحاث

17 

 الٌة العمل و االجراءات والضوابط  

 آلٌات الخطة التدرٌبٌة -ص



 19 قسم البحوث و االستشارات  

 :الٌة تنفٌذ الدورة التدرٌبٌة

 امداد االقسام  العلمٌة بعناوٌن الدورات واالهداف و المحتوى1.

 مراسلة االقسام العلمٌة  المعنٌة الختٌار المرشحٌن لحضور الدورة2.

 مخاطبة االقسام و اببلغهم بالمواعٌد المقررة للدورة3.

تحقٌق اهداف الدورة, تغطٌة محتوى : المتابعة المستمرة اثناء تنفٌذ الدورة لتقٌٌم4.

 الدورة, مدى تجاوب المتدربٌن مع الحاضر

اجراء استطبلع لرأي المتدربٌن عن الدورة وتحلٌل النتائج لٌتم اخذها فً االعتبار فً 5.

 الدورات القادمة

 كتابة تقرٌر مفصل عن الدورة 6.

18 

 الٌة العمل و االجراءات والضوابط  

 آلٌات الخطة التدرٌبٌة -ص
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 المبلحق 
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Title Page -1 

-The title page should contain a title, name(s) of author(s) and their 

affiliations & departments. The title should be concise but informative 

without any abbreviations and it should enlighten the contents of the 

paper.  

-The title should be 14 pt Times New Roman, the authors, their 

affiliations and department in 11 pt Times New Roman, both centered.  

-All affiliations should be provided with a lower-case superscript letter 

just after the author's name and in front of the appropriate address.  

-The name of the corresponding author should be indicated along  

with telephone and e-mail address.  

 

2- Abstract:  

The abstract must meet the following requirements:  

It should be 200-350 words. Divided to sections: background, 

objectives, methods, results and conclusion.  

Keywords: Immediately after the abstract, about 3-6 keywords should 

be given. Use of abbreviations should be avoided.  

20 
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3-Full paper submission requirements:  

- Papers must not exceed 5000 words in length, including abstract, 

figures, references for a total of 10 pages. Divided into sections with 

the headings: Abstract, Key-words, Introduction, Material and 

Methods, Results, Discussion, Conclusion, References, Tables and 

Figure legends.  

- A paper may include a maximum of 6 tables and/or figures in total. It 

may include up to 40 references.  

- Each section heading should be bold and in 12 pt Times New Roman.  

- The Main document is based on Times New Roman 11 pt text and 

double spacing.  

- Alignment should be Justified, except for title, tables,  

figures all centered.  

Page number should be centered in the footer of each page of the 

document.  

- If your paper includes illustrations, please ensure these are of a high  

quality. 

21 
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Introduction:  

Provide a background for the study (the nature of the problem and its 

significance). State the specific purpose or research objective and 

summarize the rationale for the study. Cite only directly related 

references.  

 

Methods:  

"Materials & methods: patients & methods: subjects & methods"  

This section will include sub-sections.  

It should include and describe the following aspects: study design, 

study setting, study duration, study population, sample, study tool, 

data management & analysis and ethical considerations. 

 

Results:  

-Present your results in logical sequence in the text, tables, and 

figures, giving the main or most important findings first.  

- Do not repeat all the data in the tables or figures in the text; 

summarize only the most important observations.  

- Tables and figures should be presented as per their appearance in the 

text.  

- Place explanatory matter in footnotes, not in the heading.  

a) Table:  

Titles in tables should be short but self-explanatory, containing 

information that allows readers to understand the table's content 

without having to go back to the text.  

Be sure that each table is cited in the text. 

22 
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b) Illustrations:  

Figure and image should be with high-resolution or good quality.  

Titles and detailed explanations belong in the legends, not on the 

illustrations themselves.  

Figures should be numbered consecutively according to the order in 

which they have been cited in the text.  

 

Discussion:  

Address each of the most significant findings of your study, as follows:  

i. Briefly summarize the finding  

ii. Compare and contrast the findings to other studies  

iii. Explain the meaning, implications, and value of the finding  

 

Conclusion:  

After discussing each major finding, provide conclusions and /or 

recommendations based on your findings and discussion and avoid 

unqualified statements or conclusions not adequately supported by the 

data. 

 

References:  

References should be numbered consecutively in the order in which they 

are first mentioned in the text. At least half of the references should be 

within the previous five years.  

The references in the introduction should fulfill the following conditions:  

1- They should be Arabic number.  

2- They are written as superscript, between brackets.  

23 
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Example :  
Mass vaccination with BCG started in many countries, after the 

production of an attenuated strain of the bacterium that causes 

tuberculosis, by two French scientists, Albert Calmette and Camille 

Guerin in 1921. (1)  

 

In discussion section the references should mentioned the author's 

name, the year written between brackets, and country or city.  

Example: In a Canadian study, by Steinmetz et al. (1983) (20), more 

than half of the pediatric clinics examined were not storing vaccines 

under optimal conditions. Similar results, confirming this study, were 

achieved by Bishai et al. (1992) (21), in Los Angeles, they found that 

high prevalence of avoidable vaccine storage errors in their sample was 

striking. 

 

In references list:: Use the style of the examples below, which are 

based on the formats used by the NLM in Index Medics.  

1. Standard journal article (for up to six authors):  

Lerman SJ, Gold E. Measles in children previously vaccinated against 

measles. JAMA 1981; 216 : 1311 - 4. 

 

2. Standard journal article (for more than six authors): List the first 

six contributors followed by et al.  

Abuzzahab MJ, Schneider A, Goddard A, Grigorescu F, Lautier C, 

Keller E, et al. IGF-I receptor mutations resulting in intrauterine and 

postnatal growth retardation. N Engl J Med 2003; 349: 2211-22. 

24 
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3. Organization as author  

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, 

and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. 

Hypertension. 2002;40(5):679-86.  

 

4.Books  

-Personal author(s): Park JE. Textbook of preventive and social 

medicine. 12th ed. Jabalpure, Banarsidas Bhanot, 1989.p.137-8.  

- Chapter in a book: Grabar P. The historical background of 

immunology: in: Stitis DP, Stobo JD, Fundenberz, HH, Wells JV. Basic 

and clinicalimmunology, 15th ed. Los Altos, California: Lange 

medical; 1984.p. 1-12.  

 

5. Electronic Material  

Journal article on the Internet : Sridharan S, Unnikrishnan JP, 

Sukumaran S, Sylaja PN, Nayak SD, Sarma PS, et al. Incidence, type, 

risk factors, and outcome of stroke in developing country: The 

Trivandrum stroke registry. Stroke 2009 [Cited 29 March 

2016];40:1212-1218. Available from: http:// 

www.stroke.ahajournals.org/ 
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Item Yes No Note 

Title  

-Sufficiently informative (what, where, when) 

-Concise  

-No abbreviation 

  

  

  

  

  

Abstract  

-Summarize all major sections of the paper, including the introduction, objective, 

methods, results, conclusion 

-Sufficiently informative, and concise 

-Key words 

      

Introduction  

-Short and focus 

-Start with general background then from known to unknown 

-Choose only relevant reference  

-References cited in the proper format  

-Research questions or objectives clearly stated  

-Use clear language, grammar, punctuation marks  

      

Methods  

-Basic elements present and described clearly : study design, setting, duration , 

population, tools and procedures and data management and analysis 

-Ethical consideration 

      

Results 

-Focus on the main interesting result 

-Describe the results without interpretation 

-Data represented as table or figure without repetition as text format 

      

Discussion 

-Begin with a brief summary of key results  

-Results interpreted and discussed in light of whether they did or did not support 

hypotheses 

-Results compared and contrasted with results from other studies  

-Appropriate references cited to support your statements  

-References cited in the proper format  

      

Conclusion  

Based on results and discussion and objectivs       

References 

-All sources cited in the text listed in the references section and vice versa 

-References cited using the proper format 

      

Total points        

Name and signature of reviewer…………………………………………………………….... 

Date: …………………………………………………………………………………………. 

26 
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........................................................................................................................... البحث عنوان

.......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... الرئٌسً الباحث اسم
 .......................................................................................................................... المإسسة اسم

  لمقدمةا

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 المشاركة الطوعٌة

كما ٌمكنك . حتى إذا قررت المشاركة اآلن ٌمكنك تغٌٌر رأٌك والتوقف فً أي وقت ترٌد. المشاركة فً هذه الدراسة طوعٌة تماما

إذا اخترت عدم المشاركة فً هذه الدراسة البحثٌة سوف ٌستمر تقدٌم  و.عنهعن اإلجابة على أي سؤال ال ترغب اإلجابة  اإلمتناع
 .الخدمات لك كما فً السابق ولن ٌتغٌر شًء

 الفوائد المتوقعة من البحث

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 المخاطر المحتمل حدوثها من إجراء البحث

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 الخصوصٌة

ستبقى المعلومات التً نجمعها خالل هذه الدراسة البحثٌة فً كامل السرٌة، وسٌتم حماٌتها إلى أقصى حد ٌنص علٌه القانون، وسٌتم 

تخزٌن سجالت البحث بشكل آمن، وستكون أحقٌة الوصول إلى السجالت للباحث فقط كما أنه فً حالة نشر نتائج هذه الدراسة  لن ٌتم 

 .تدوٌن أي معلومات تسمح بالتعرف علٌك

 شهادة الموافقة

لقد قرأت وفهمت المعلومات حول الدراسة، كما أتٌحت لً الفرصة لطرح أسئلة حول هذا الموضوع و أنا أوافق طوعاٌ على المشاركة 

فً الدراسة البحثٌة، وأفهم أننً ٌمكن أن انسحب فً أي وقت دون إبداء األسباب، وأننً لن أعاقب على االنسحاب، و أنه قد شرح لً 

وقد أوضح لً أٌضاً إمكانٌة استخدام هذه البٌانات فً البحوث المستقبلٌة . بوضوح اإلجراءات المتعلقة بسرٌة البٌانات وحماٌتها

 .والمنشورات والمشاركات العلمٌة واألرشفة

 ...........:............................................................................................................................المشترك اسم
 ......................................................................................................................................::التوقٌــــــــــعا
.............:............................................................................................................................لتارٌـــــــــخا

. 
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انا الموقع ادناه اتعهد بالمحافظة على سرٌة وخصوصٌة بٌانات المشاركٌن فً 

البحث وعدم نسخ او تصوٌر أي بٌانات او معلومات تخص الدراسة؛ وعدم 

 .مشاركة هذه البٌانات مع أي فرد او جهة أخرى او اساءة استخدامها بؤي شكل
 :.................................................................................. االسم

 :..........................................................................الرقم الوطنً
 :............................................................................رقم الهاتف

 .......................................................................البرٌد االلكترونً
 :.................................................................................التوقٌع
 :.................................................................................التارٌخ

  

 البحث عنوان

.................................................................................................

.................................................................................................

............................................................. 

 .................................................................................   المإسسة
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 :اختً الطالبة/ اخً الطالب 
حتى ٌمكن تحقٌق األهداف لتحقٌق االهداف المرجوة من العملٌة التعلٌمٌة بكلٌتنا , تسعى الكلٌة لتقوٌم العملٌة التعلٌمٌة 

 .المنشودة بؤحسن صورة ممكنة
 .فالرجاء توخً الدقة و الموضوعٌة فً اإلجابة عن فقرات االستبانة علماً بؤن إجابتكم تستخدم ألجل البحث العلمً

 ..............................المقرر........................            القسم 
 رأٌكفً الخانة التً تعبر عن ( )نرجو إبداء الرأي فً الجوانب المختلفة بوضع عبلمة 

 استطبلع رأى الطالب عن أسباب عدم حضور المحاضرات -أوال

    
أوافق 

 جداً 
 ال أوافق  أوافق 

 ال أوافق

 بشدة 

         عدم معرفة الطالب مسبقاَ بموضوع المحاضرة 1

         عدم كفاءة المحاضرة من حٌث عرض اهداف الموضوع 2

         تأخٌر المحاضر عن الموعد المحدد 3

         (مواضٌع متفرقة غٌر مترابطة)ترتٌب المحاضرات سًء  4

         عدم كفاٌة الوقت المخصص للمحاضرات  5

         الوقت المخصص للمحاضرات أكثر من الالزم 6

         عدم قدرة اإلستاذ على توصٌل المعلومة 7

عدم السماح للطالب المتأخر عن موعد بدء المحاضرة بالدخول  8

 لتقٌٌم العملٌة التعلٌمٌة( درجات بالدخول
      

  

         عدم وجود تسجٌل حضور الطالب 9

         (اضاءة ، تهوٌة ، تكٌٌف، كراسً)عدم توفر المكان المالئم  10

         عدم سٌطرة المحاضر على انضباط الطلبة فً المحاضرة 11

12 
..........................................................................................................................:اخرى 

.................................................................................................................................   
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 :  المقرر فىرأى الطالب استطبلع : ثانٍا  

أوافق  الفقرة   

 جداً 

أواف

 ق 

ال 

 أوافق 

ال أوافق 

 بشدة

         .المقرر له أهداف واضحة ومعلنة 1

         المقرر ٌزودنً بالمعرفة المفٌدة والفهم المتعمق للموضوع 2

         .المقرر ٌحفزنً علً التفكٌر 3

         ترتٌب المقرر منطقً و متسلسل 4

         كل ما ٌقدم فً المقرر حدٌثا  5

         مستقبالً  وسٌفٌدنًما تعلمته فً هذا المقرر مهم  6

ساعدنً هذا المقرر على تحسٌن قدرتً على التفكٌر وحل المشكالت بدالً من حفظ  7

 .المعلومات فقط
      

  

         .ساعدنً هذا المقرر على تحسٌن مهاراتً فً العمل على شكل فرٌق 8

         .ساعدنً هذا المقرر على تحسٌن قدرتً على االتصال بفاعلٌة 9

 الساعات المخصصة للمقرر كافٌة 10
      

  

 أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة هذا المقرر 11
      

  

 ................................................................................................المقررما الذي لم ٌعجبك فً هذا  12
..................................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 ما االقتراحات التً لدٌك لتحسٌن  هذا المقرر ؟ 13

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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 الكتاب الجامعً فىرأى الطالب نموذج استطبلع : ثالثا

 الفقرة   

 ال أوافق  أوافق  أوافق جداً 

 

 أوافق بشدةال 

         هل طباعة الكتاب واضحة ومنسقة 1

         هل المنهج موزع على الفصول توزٌعا جٌدا  2

         هل تعتبر لغة الكتاب واضحة ومفهومة 3

         هل منهج الكتاب مناسب لدراستك الطبٌة 4

         هل منهج الكتاب ٌواكب األحداث المعاصرة 5

         هل منهج الكتاب ٌتكامل مع الدراسة قبل الجامعٌة 6

         هل منهج الكتاب ٌعالج مشكالت المجتمع المعاصرة 7

         هل ٌوجد الكتاب فً وقت مناسب للطالب 8

         هل سعر الكتاب مناسب للطالب 9

  :اخرى 10

.............................................................................................................

....................................................................................................... 
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 المحاضر فىرأى الطالب نموذج استطبلع : رابعاً 

 الفقرة   
 ال أوافق  أوافق  أوافق جداً 

 ال أوافق بشدة

         ٌلتزم المحاضر بالمنهج دائما 1

 المحاضرةٌلتزم المحاضر دائما بوقت بداٌة ونهاٌة  2

 ونهاٌة المحاضرة
      

  

         ٌتم عرض اهداف المحاضرة  3

         ٌتناول المحاضر موضوع المحاضرة بعمق 4

         ٌشجع المحاضر الطالب على األسئلة والمشاركة 5

         وقت المحاضرة كله ٌكون فً التدرٌس فقط 6

         المحاضر متمكن علمٌا من موضوع المحاضرة 7

         محتوى المحاضرة مرتبا ترتٌبا منطقٌا 8

         ٌحرص على استخدام الوسائل وتقنٌات التعلم الحدٌثة  9

         تبقى طوال المحاضرة مشدودا إلٌها 10

         ٌعامل المحاضر الطالب باحترام 11

         ٌعرض المحاضر نماذج واقعٌة وأمثلة حٌة 12

         ٌرد المحاضر على تساؤالت الطالب بإجابات مقنعة 13

         المحاضر ٌحافظ على النظام وقت المحاضرة 14

         ٌتجنب السلوكٌات المشتتة النتباه الطالب أثناء شرحه 15

ٌتمتع بالقدرة على حسن اإلنصات للطالب، واالنتباه إلى  16

 آرائهم
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 التحرٌرياالمتحان  فىرأى الطالب نموذج استطبلع : خامساً 

أوافق  الفقرة   

 جداً 
 ال أوافق  أوافق 

ال أوافق 

 بشدة

         هل ٌتم اإلعالن عن مواعٌد االمتحان بوقت كاف 1

         هل ٌتم االعالن عن طبٌعة االمتحان بشكل واضح 2

         هل ٌتم االعالن عن درجة االمتحان مسبقاً  3

         هل طباعة ورق األسئلة واضحة ومنسقة 4

         هل الدرجات موزعة على ورق األسئلة 5

         تعتبر لغة االمتحان واضحة ومفهومة 6

         هل توجد أسئلة من خارج اجزاء المنهج 7

         هل أسئلة االمتحان شاملة معظم اجزاء المنهج 8

         هل ٌتدرج االمتحان من حٌث صعوبة األسئلة 9

         عدد درجات المخصصة لكل سؤال مبٌنة بوضوح 10

         MCQ, EMQ, Essay, etc:هل تتنوع اسئلة االمتحان من 11

         هل الوقت المخصص لالمتحان مناسب 12

         لجان االمتحان فىهل ٌلتزم المالحظون بالهدوء  13

         هل ٌمارس المالحظ دوره فى حفظ انضباط اللجنة 14

لتقٌٌم ( بدون درجات)هل ٌقوم القسم بامتحانات دورٌة للطالب  15

 العملٌة التعلٌمٌة
      

  

         هل ٌتم مراجعة امتحان اعمال السنة مع الطلبة 16

 :...................................................................................................................اخرى  

..............................................................................................................   
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 الشفوياالمتحان  فىرأى الطالب نموذج استطبلع : سادساً 

    
 ال أوافق  أوافق  أوافق جداً 

 ال أوافق بشدة

         هل أسئلة األساتذة واضحة ومنسقة 1

         هل األسئلة موزعة على مختلف أجزاء المنهج  2

         هل تعتبر لغة السؤال واضحة ومفهومة 3

         هل توجد أسئلة من خارج المنهج 4

         هل أسئلة االمتحان شاملة معظم اجزاء المنهج 5

         هل ٌتدرج االمتحان من حٌث صعوبة األسئلة 6

         هل تشعر بالظلم بعد االمتحان 7

         هل مستوى الممتحنٌن متقارب أو متفاوت 8

         هل تتوفر العدالة فً االمتحان 9

10 
       هل الوقت المخصص لالمتحان مناسب

  

 هل ٌلتزم المالحظون بالهدوء فى لجان االمتحان ومراعاة  11

 الحالة النفسٌة للطالب
      

  

12 
       هل ٌمارس المبلحظ دوره فى حفظ انضباط اللجنة

  

34 



 قسم البحوث و االستشارات  

 استبٌان رأي اصحاب المصلحة فً خرٌجً كلٌة الطب البشري بجامعة طرابلس

36 

الهدف من هذه االستبانة معرفة رأي اصحاب المصلحة وجهات التوظٌف  فً خرٌجً كلٌة الطب البشري بجامعة طرابلس 

ان هذه البٌانات . وذلك من اجل الرفع من المستوى  العلمً و االرتقاء بالمهارات المهنٌة و االخالقٌة عند خرٌجً الكلٌة

علٌه . البرامج التعلٌمٌة بالكلٌةتحظى بسرٌة تامة ولن تستخدم اال فً اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة لتطوٌر وتحسٌن 
 .  نرجو منك مراعاة الموضوعٌة والدقة عند اإلجابة و وضع العالمة فً المكان الذي ٌعبر عن وجهة نظرك

 شاكرٌن لكم حسن تعاونكم

 :........................التارٌخ :............................................اسم المإسسة الصحٌة

 مستشفى -مجمع صحً    -رعاٌة صحٌة اولٌة     -: نوع المإسسة

 خاص -حكومً                                   -

 :........................العنوان

 :....................................................الوحدة/ القسم 

  

 م.ر

  

 الفقرة

 التقدٌر

موافق 

 تماماً 

غٌر موافق  غٌر موافق محاٌد موافق

 تمام

           لدى الخرٌج القدرة على استخدام المعارف والمهارات الالزمة  1

           لدي الخرٌج القدرة على تحمل المسؤولٌة 2

           له القدرة على التشخٌص السلٌم 3

           ٌلتزم بقواعد مكافحة العدوى 4

           ٌلتزم اخالقٌا مع المرٌض و اسرته  5

           ٌجٌد التواصل مع المرٌض وزمالئه و المسئولٌن 6

           لدى الخرٌج القدرة على حل المشكالت الجدٌدة 7

           لدى الخرٌج القدرة على العمل ضمن فرٌق  8

           الخرٌج ملتزم بأنظمة العمل بالمؤسسة 9

           الخرٌج ٌلتزم بتوقٌت العمل  10

           لدي الخرٌج المهارة فً استخدام التقنٌة وتحلٌل البٌانات 11

           لدى الخرٌج القدرة على كتابة التقارٌر والبحوث 12

تتفق المعارف والمهارات لدى الخرٌج مع متطلبات العمل  13

 لدٌكم

          

           تتناسب سٌاسة الكلٌة و الجامعة مع احتٌاجاتكم 14

           ٌحتاج الخرٌج الى فترة تدرٌب قبل البدء فً العمل 15

تشعر بالرضا عن المستوى المعرفً والمهارى لخرٌجً  16

 الكلٌة المنتسبٌن لدٌكم

          

 :مقترحاتكم من اجل التطوٌر 18

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

................................................................................................................................  ......... 
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تهدف هذه االستبانة معرفة  اراء خرٌجً كلٌة الطب البشري بعد انتسابهم للعمل بالمؤسسات الصحٌة المختلفة  حول 

مستوى البرامج الدراسٌة التً درسها مع ما تحتاج الٌه الوظٌفة التً ٌشغلها ، بغرض االرتقاء بمستوى الخرٌجٌن والبرامج 

التعلٌمٌة بالكلٌة ، أن هذه البٌانات تحظى بسرٌة تامة ولن تستخدم اال فً اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة لتطوٌر 

لذا ٌرجى التعبٌر بحرٌة تامة مع مراعاة الموضوعٌة والدقة عند اإلجابة من خالل قراءة . وتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة
 .عند اإلجابة الموافقة لرأٌكم (√)مفردات االستبانة ووضع عالمة 

 ونشكركم على تعاونكم

 :........................التارٌخ :............................................اسم المإسسة الصحٌة

 مستشفى -مجمع صحً    -رعاٌة صحٌة اولٌة     -: نوع المإسسة

 خاص -حكومً                                   -

 :........................العنوان

 :....................................................الوحدة/ القسم 

 :........................................سنة التخرج

  

 م.ر

 التقدٌر  الفقرة 

موافق 

 تماماً 
غٌر موافق  غٌر موافق محاٌد موافق

 تمام

           الحصول على وظٌفة بسهولة بعد التخرج 1

البرنامج التعلٌمً ٌساعد  على اكتساب وتطوٌر المهارات  2

 المطلوبة فً وظٌفتك الحالٌة
          

احتجت الى فترة تدرٌب بعد التعٌٌن للتأقلم مع الوظٌفة  3

 وادائها بكفاءة 
          

           الوظٌفة مرتبطة بمجال التخصص الذي درسته 4

           المهارات السرٌرٌة حسب متطلبات سوق العمل  5

           محتوى المقررات ٌتناسب مع متطلبات سوق العمل  6

           التعلٌم بالكلٌة ساعدك فً اكتساب مهارات التواصل 7

           البرنامج التعلٌمً ساعدك على العمل ضمن فرٌق 8

           البرنامج التعلٌمً ساعدك فً اجراء البحوث وكتابة التقرٌر 9

           برنامج التدرٌب فً االمتٌاز كان مفٌدا 10

 :مقترحاتكم من اجل التطوٌر 11
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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 :قسم  البحوث و االستشارات بكلٍة الطب البشري

 الدور الرابع المبنى البنً  بالكلٍة: المكان 

 med.rcc@uot.edu.ly: البرٌد االلكترونً
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