السيرة الذاتية

األسم  :ا.د /سماح حسنى نجيب
الوظيفية :أستاذ العالج الطبيعى
التدرج الوظيفى:
 معيد بقسم العالج الطبيعى للجراحة-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة –مصر فى
الفترة من 5111 /55/51الى5331/7/03
 مدرس مساعد بقسم العالج الطبيعى للجراحة-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة –
مصر فى الفترة من 5331 /7/05الى5331/1/52
 مدرس بقسم العالج الطبيعى للجراحة-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة –مصر فى
الفترة من 5331 /1/51الى5352/55/50
 أستاذ مساعد بقسم العالج الطبيعى للجراحة-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة –مصر
فى الفترة من 5352 /55/50الى5353/5/52
 أستاذ بقسم العالج الطبيعى للجراحة-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة –مصر فى
الفترة أعتبارمن. 5353 /5/51
الشهادات الدراسية:
 بكالوريوس العالج الطبيعى-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة-مصر 5112
 ماجستير العالج الطبيعى-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة-مصر 5331
 دكتوراة العالج الطبيعى-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة-مصر 5331
المناصب االكاديمية:
 وكيل كلية العالج الطبيعى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة-كلية العالج الطبيعى-
جامعة بنى سويف العام الجامعى .5352/5351
 قائم بعمل رئيس قسم العالج الطبيعى للجراحة –كلية العالج الطبيعى –الجامعة
الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات فى الفترة من  5352حتى .5353
 مدير وحدة ضمان الجودة –كلية العالج الطبيعى –الجامعة الحديثة للتكنولوجيا
والمعلومات فى الفترة من  5352حتى .5353
 رئيس قسم العالج الطبيعى-كلية الصيدلة-جامعة جرش أعتبار من .5355
 عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية –جامعة جرش بالمملكة األردنية الهاشيمية أعتبار
من  5355-1-5وحنى تاريخه
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التدريس الجامعى و االمتحانات و اعمال تطوير التعليم الجامعى فى مجال التخصص:



















المشاركة فى وضع االهداف و المحتوى العلمى لمادة العالج الطبيعى للحروق -مرحلة
البكالوريوس(كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
المشاركة فى وضع االهداف و المحتوى العلمى لمادة العالج الطبيعى للجراحة -مرحلة
البكالوريوس(كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
القاء المحاضرات النظرية لمادة العالج الطبيعى للحروق – مرحلة البكالوريوس لالعوام
الجامعية(( )5352/5350-5350/5355-5355/5355-5355/5353-5353/5331كليه
العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
القاء المحاضرات النظرية لمادة العالج الطبيعى للجراحة – مرحلة البكالوريوس لالعوام
الجامعية(( )5352/5350-5350/5355-5355/5355-5355/5353-5353/5331كليه
العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
االشراف على التدريب العملى لمادة التدريب العملى لحاالت الجراحة و الحروق -مرحلة
لالعوام الجامعية (-5355/5355-5355/5353-5353/5331
البكالوريوس
( )5352/5350-5350/5355كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
االشراف على التدريب التطبيقى لمادة العالج الطبيعى للحروق – مرحلة البكالوريوس
(-5350/5355-5355/5355-5355/5353-5353/5331
الجامعية
لالعوام
( )5352/5350كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
االشراف على التدريب التطبيقى لمادة العالج الطبيعى للجراحة – مرحلة البكالوريوس
(-5350/5355-5355/5355-5355/5353-5353/5331
الجامعية
لالعوام
( )5352/5350كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
المشاركة فى لجان االمتحانات و التصحيح لمادة العالج الطبيعى للحروق – مرحلة
(-5355/5355-5355/5353-5353/5331
الجامعية
لالعوام
البكالوريوس
( )5352/5350-5350/5355كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
المشاركة فى لجان االمتحانات و التصحيح لمادة العالج الطبيعى للجراحة – مرحلة
(-5355/5355-5355/5353-5353/5331
الجامعية
لالعوام
البكالوريوس
( )5352/5350-5350/5355كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
المشاركة فى لجان االمتحانات العملية و الشفوية العملى لمادة التدريب العملى لحاالت
الجراحة و الحروق -مرحلة البكالوريوس لالعوام الجامعية (-5355/5353-5353/5331
( )5352/5350-5350/5355-5355/5355كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
االشراف على التدريب االكلينيكى لمادة العالج الطبيعى للجراحة و الحروق لطالب البورد
لالعوام الجامعية (( )5350/5355-5355/5355-5355/5353-5353/5331كليه
العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
االشراف على طالب االمتياز و العيادة الخارجية بقسم العالج الطبيعى للجراحة (كليه
العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
المشاركة فى تدريس بعض المواد لمرحلة الدراسات العليا (الدبلوم) لالعوام الجامعية
(( )5352/5350-5350/5355-5355/5355-5355/5353-5353/5331كليه العالج
الطبيعى –جامعة القاهرة)
المشاركة فى لجان االمتحانات العملية و الشفوية و التصحيح لبعض المواد لمرحلة
الدراسات العليا (الدبلوم) لالعوام الجامعية (-5355/5355-5355/5353-5353/5331
( )5352/5350-5350/5355كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
المشاركة فى لجان االمتحانات والتصحيح لبعض المواد لمرحلة الدراسات العليا
(-5355/5355-5355/5353-5353/5331
الجامعية
لالعوام
(الماجستير)
( )5352/5350-5350/5355كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
المشاركة فى تدريس مادة العالج الطبيعى للحروق – مرحلة البكالوريوس -جامعة 2
اكتوبر لالعوام الجامعية()5352/5350-5355/5355
االلتقاء الدورى بالطالب من خالل الريادة الطالبية(كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
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 التواجد فى الساعات المكتبية لطالب الفرقة الثالثة-جراحة(كليه العالج الطبيعى –جامعة
القاهرة)
 العمل كمرشد اكاديمى لمحلة الدراسات العليا بقسم ع.ط للجراحة(كليه العالج الطبيعى –
جامعة القاهرة)
 المشاركة فى لجان االمتحانات العملية و الشفوية لمادة العالج الطبيعى للحروق – مرحلة
البكالوريوس -جامعة  2اكتوبر لالعوام الجامعية(-5355/5355-5355/5353
)5352/5350-5350/5355
 التدريس فى البرنامج التدريبى و التدريس للطالب السودانيين طبقا التفاقية التعاون العلمى
المشترك بين كليتى العالج الطبيعى بجامعة النيلين بالسودان و جامعة القاهرة
يوليو/اغسطس .5355
 المشاركة كممتحن خارجى فى لجان االمتحانات العملية و الشفوية التقييم  – 5مرحلة
البكالوريوس -جامعة فاروس للعام الجامعى ()5352/5350
 المشاركة فى وضع االهداف و المحتوى العلمى لمادة العالج الطبيعى للحروق -مرحلة
البكالوريوس(كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
 المشاركة فى وضع االهداف و المحتوى العلمى لمادة العالج الطبيعى للجراحة -مرحلة
البكالوريوس(كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
 القاء المحاضرات النظرية لمادة العالج الطبيعى للحروق – مرحلة البكالوريوس(كليه
العالج الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية()5352/5351 -5351/5352
 القاء المحاضرات النظرية لمادة العالج الطبيعى للجراحة – مرحلة البكالوريوس (كليه
العالج الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية()5352/5351 -5351/5352
 االشراف على التدريب العملى لمادة التدريب العملى لحاالت الجراحة و الحروق -مرحلة
البكالوريوس (كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية(-5351/5352
)5352/5351
 االشراف على التدريب التطبيقى لمادة العالج الطبيعى للحروق – مرحلة البكالوريوس
(كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية()5352/5351 -5351/5352
 االشراف على التدريب التطبيقى لمادة العالج الطبيعى للجراحة – مرحلة البكالوريوس
(كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية()5352/5351 -5351/5352
 المشاركة فى لجان االمتحانات و التصحيح لمادة العالج الطبيعى للحروق – مرحلة
البكالوريوس (كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية(-5351/5352
)5352/5351
 المشاركة فى لجان االمتحانات و التصحيح لمادة العالج الطبيعى للجراحة – مرحلة
البكالوريوس (كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية(-5351/5352
)5352/5351
 المشاركة فى لجان االمتحانات العملية و الشفوية العملى لمادة التدريب العملى لحاالت
الجراحة و الحروق -مرحلة البكالوريوس (كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام
الجامعية()5352/5351 -5351/5352
 االشراف على طالب االمتياز و العيادة الخارجية بقسم العالج الطبيعى للجراحة (كليه
العالج الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية()5352/5351 -5351/5352
 أعداد توصيف المقرر الخاص بالمواد التالية بكلية العالج الطبيعى -الجامعة الحديثة
للتكنولوجيا والمعلومات:
مادة العالج الطبيعى لالمراض الجلدية – المستوى الخامس (PT for skin .

)disorders-PT335
مادة األمراض الجلدية – المستوى الخامس( Dermatology-M334) .

مادة العالج الطبيعى للحروق – المستوى الثامن (PT for Burn-PT452).

مادة التدريب العملى للعالج الطبيعى للحروق – المستوى الثامن (Practical PT .

)for burn-PT453
مادة العالج الطبيعى للجلدية والحروق(P.T for Dermatology and Burn- .

)PT 3512
وذلك خالل األعوام الدراسية 5351/5352-5352/5357-5357/5352
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 أعداد توصيف المقرر الخاص بماده أساسيات الجوده -المستوى السادس (Quality
)principles-G 312
 وذلك خالل األعوام الدراسية .5351/5352-5352/5357
 القاء المحاضرات النظرية المواد التالية بكلية العالج الطبيعى -الجامعة الحديثة للتكنولوجيا
والمعلومات:
مادة العالج الطبيعى لالمراض الجلدية – المستوى الخامس (PT for skin .

)disorders-PT335
مادة األمراض الجلدية – المستوى الخامس( Dermatology-M334) .

مادة العالج الطبيعى للحروق – المستوى الثامن (PT for Burn-PT452).

مادة التدريب العملى للعالج الطبيعى للحروق – المستوى الثامن (Practical PT .

)for burn-PT453
مادة العالج الطبيعى للجلدية والحروق(P.T for Dermatology and Burn- .

)PT 3512
وذلك خالل األعوام الدراسية 5351/5352-5352/5357-5357/5352
 القاء المحاضرات النظرية بماده أساسيات الجوده المستوى السادس . (Quality
)principles- G 312وذلك خالل األعوام الدراسية 5351/5352-5352/5357
 االشراف على التدريب العملى والتطبيقى للمواد التالية بكلية العالج الطبيعى -الجامعة
الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات:
مادة العالج الطبيعى لالمراض الجلدية – المستوى الخامس (PT for skin .

)disorders-PT335
مادة األمراض الجلدية – المستوى الخامس( Dermatology-M334) .

مادة العالج الطبيعى للحروق – المستوى الثامن (PT for Burn-PT452).

مادة التدريب العملى للعالج الطبيعى للحروق – المستوى الثامن (Practical PT .

)for burn-PT453
مادة العالج الطبيعى للجلدية والحروق( P.T for Dermatology and Burn- .

)PT 3512
وذلك خالل األعوام الدراسية 5351/5352-5352/5357-5357/5352
 أعداد و تصحيح و رصد أمتحان أعمال السنة واألمتحانات النهائية للمواد التالية بكلية
العالج الطبيعى -الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات:
مادة العالج الطبيعى لالمراض الجلدية – المستوى الخامس (PT for skin .

)disorders-PT335
مادة األمراض الجلدية – المستوى الخامس( Dermatology-M334) .

مادة العالج الطبيعى للحروق – المستوى الثامن (PT for Burn-PT452).

مادة التدريب العملى للعالج الطبيعى للحروق – المستوى الثامن (Practical PT .

)for burn-PT453
مادة العالج الطبيعى للجلدية والحروق(P.T for Dermatology and Burn .

)PT 3512
وذلك خالل األعوام الدراسية 5351/5352-5352/5357-5357/5352
 أعداد و تصحيح و رصد أمتحان أعمال السنة واألمتحانات النهائية بماده أساسيات الجوده -
المستوى السادس)(Quality principles- G 312
 وذلك خالل األعوام الدراسية .5351/5352-5352/5357
 المشاركة فى تدريس بعض المواد لمرحلة الدراسات العليا (الدبلوم) (كليه العالج الطبيعى
–جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية()5352/5351 -5351/5352
 المشاركة فى لجان االمتحانات العملية و الشفوية و التصحيح لبعض المواد لمرحلة
الدراسات العليا (الدبلوم) (كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام
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الجامعية()5352/5351 -5351/5352
المشاركة فى تدريس بعض المواد لمرحلة الدراسات العليا (الماجستير) (كليه العالج
الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية()5352/5351 -5351/5352
المشاركة فى لجان االمتحانات والتصحيح لبعض المواد لمرحلة الدراسات العليا
(الماجستير) (كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية(-5351/5352
)5352/5351
المشاركة فى تدريس بعض المواد لدرجه الدكتور المهنى ( DPTكليه العالج الطبيعى –
جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية(-5357/5352-5352/5351 -5351/5352
)5351/5352-5352/5357
المشاركة فى لجان االمتحانات والتصحيح لبعض المواد لدرجه الدكتور المهنى DPT
(كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة) لالعوام الجامعية(-5352/5351 -5351/5352
)5351/5352-5352/5357-5357/5352
المشاركة كممتحن خارجى فى لجان االمتحانات العملية و الشفوية لمادة التدريب العملى و
التطبيقى للحروق – مرحلة البكالوريوس-كلية العالج الطبيعى -جامعة  2أكتوبر للعام
الجامعى ()5351/5352
المشاركة كممتحن خارجى فى لجان االمتحانات العملية و الشفوية لقسم الجراحة والحروق
– مرحلة البكالوريوس -كلية العالج الطبيعى جامعة بدر للعام الجامعى ()5351/5352

اعمال الكنترول:







عضو بكنترول البكالوريوس (5355/5353كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
رئيس كنترول التخلفات (5350/5355كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
عضو بكنترول الدراسات العليا دور نوفمبر ( 5350كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
عضو بكنترول الدراسات العليا دور ابريل (5352كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
عضو بكنترول الدراسات العليا دور نوفمبر (5352كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
عضو بكنترول الدراسات العليا دور ابريل (5351كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)

عضوية المجالس واللجان:














عضو بمجلس قسم العالج الطبيعى للجراحة للعام الجامعى (/5331كليه العالج الطبيعى –
جامعة القاهرة)5353
عضو بمجلس قسم العالج الطبيعى للجراحة للعام الجامعى (5355/5353كليه العالج
الطبيعى –جامعة القاهرة)
امين مجلس قسم العالج الطبيعى للجراحة للعام الجامعى (5355/5355كليه العالج
الطبيعى –جامعة القاهرة)
عضوا بمجلس شئون التعليم و الطالب للعام الجامعى (5355/5355كليه العالج الطبيعى
–جامعة القاهرة)
مستشار اللجنة الثقافية باتحاد طالب الكلية للعام الجامعى (5350/5355كليه العالج
الطبيعى –جامعة القاهرة)
عضوا فى لجان المقابلة الشخصية للطالب الجدد للعام الدراسى (5350/5355كليه العالج
الطبيعى –جامعة القاهرة)
عضوا فى لجنة اختيار الطالب المثالى للكلية للعام الدراسى (/5355كليه العالج الطبيعى –
جامعة القاهرة)5350
عضو بوحدة متابعة الخريجين بالكلية (5350/5355كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
عضو بوحدة متابعة الخريجين بالكلية (5352/5350كليه العالج الطبيعى –جامعة القاهرة)
عضوا بلجنة العالقات الثقافية للعام الجامعى (5352/5350كليه العالج الطبيعى –جامعة
القاهرة)
منسق اتفاقية الكلية و كلية العالج الطبيعى الفلسطينية(كليه العالج الطبيعى –جامعة
القاهرة)
عضوا بمجلس شئون التعليم و الطالب للعام الجامعى(5352/5350كليه العالج الطبيعى –
جامعة القاهرة)
عضو فى لجنة وضع المقرر الدراسى للعام الجامعى (5355/5355كليه العالج الطبيعى –
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جامعة القاهرة)
عضو بلجنة وضع الخطة االستراتيجية للعمل بكليات العالج الطبيعى بجمهورية مصر
العربية-ضمن اعمال لجنة قطاع العالج الطبيعى بالمجلس االعلى للجامعات
عضوا بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة كلية العالج الطبيعى -جامعة القاهرة للعام
الجامعى 5351/5352
مدير أدارة المشروعات البحثية كلية العالج الطبيعى -جامعة القاهرة للعام الجامعى
5351/5352
مدير وحدة متابعة الخريجين كلية العالج الطبيعى -جامعة القاهرة فى الفترة من
 5352/6/5الى .5352/53/2
منسق اتفاقية كلية العالج الطبيعى -جامعة القاهرة و كلية العالج الطبيعى الفلسطينية حتى
العام الجامعى 5352/5351
وكيل كلية العالج الطبيعى لشنون خدمة المجتمع وتنميه البيئة كلية العالج الطبيعى -جامعة
بنى سويف للعام الجامعى 5352/5351
عضوا بمجلس كلية العالج الطبيعى -جامعة بنى سويف للعام الجامعى 5352/5351
قائم بعمل رئيس قسم ع.ط للجراحة كلية العالج الطبيعى -الجامعة الحديثة للتكنولوجيا
والمعلومات أعتبارا من العام الجامعى  5357/5352وحتى تاريخه.
مدير وحدة ضمان الجودة كلية العالج الطبيعى -الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
أعتبارا من العام الجامعى  5357/5352وحتى .5353
عضوا بمجلس كلية العالج الطبيعى -الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات أعتبارا من
العام الجامعى  5357/5352وحتى .5353
عضوا بمجلس مركز ضمان الجودة -الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات و ذلك بناء
على قرار رئيس الجامعه رقم ( )11بتاريخ .5357/2/2
عضوا بلجنة أختيارات و مقابالت السادة المرشحين -مدرسين وأعضاء هيئة معاونة -بكلية
العالج الطبيعى -الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وذلك يومى 50,52
أغسطس5357/

المشاركة فى اعمال وحدة ضمان الجودة:
وحدة ضمان الجودة-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة:












عضو لجنة التقييم المستمر للفاعلية التعليمية-مشروع توكيد الجودة و االعتماد بكلية العالج
الطبيعى –جامعة القاهرة بموافقة مجلس الكلية بتاريخ 5331/55/7
المشاركة فى اعمال التطوير المستمر و التاهل لالعتماد ضمن اعمال لجنة معيار التقييم
المستمر للفاعلية التعليمية
المشاركة فى تصميم مجموعة من االستبيانات و توزيعها و تحيلها لقياس جوانب الفاعلية
التعليمية ضمن اعمال مشروع الكلية للتطوير المستمر و التاهيل لالعتماد (مارس )5332
المشاركة فى التقرير السنوى لللكلية عن العام الجامعى  5353/5331ضمن اعمال
مشروع الكلية للتطوير المستمر و التاهيل لالعتماد
المشاركة فى تنظيم ورشة عمل لمناقشة معوقات التعلم يوليو ضمن اعمال مشروع الكلية
للتطوير المستمر و التاهيل لالعتماد 5331
المشاركة فى اعداد الدراسة الذاتية لكلية العالج الطبيعى -جامعة القاهرة ضمن اعمال
مشروع الكلية للتطوير المستمر و التاهيل لالعتماد
المشاركة فى اعداد دراسة الفجوة لمعيار التقييم المستمر للفاعلية التعليمية ضمن اعمال
مشروع الكلية للتطوير المستمر و التاهيل لالعتماد
المشاركة فى اعداد خطة و الية لمتابعة اعمال الفاعلية التعليمية و التى تم اعتمادها بمجلس
الكلية فى  5331/55/7ضمن اعمال مشروع الكلية للتطوير المستمر و التاهيل لالعتماد
المشاركة فى اعداد تقرير شامل عن الكنترول المركزى و تم عرضه على مجلس الكلية فى
 5353/0/03ضمن اعمال مشروع الكلية للتطوير المستمر و التاهيل لالعتماد
المشاركة فى التقرير السنوى للكلية عن العام الجامعى 5355/5353
المشاركة فى التقرير السنوى للكلية عن العام الجامعى 5355/5355
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المشاركة فى التقرير السنوى للكلية عن العام الجامعى 5350/5355
انتداب للعمل بوحدة ضمان الجودة بقرار مجلس الكلية فى  5355/0/55و حتى
5353كمنسق لمعيار التقييم المستمر للفاعلية التعليمية .
نائب مدير وحدة ضمان الجودة فى الفترة  5350/55/5و حتى 5352/0/05
المشاركة فى اعداد الية لمناقشة نتائج التقويم مع االطراف المعنية
المشاركة فى اعداد الية لرفع التقارير
المشاركة فى اعداد نقارنة بين التقارير السنوية للكلية للثالث اعوام السابقة
المشاركة فى تحديث الية لكيفية مناقشة نتائج التقويم مع االطراف المعنية
المشاركة فىتحديث الية للمسائلة و المحاسبة
المشاركة فى اعداد اجندة سنوية بمواعيد االجتماعات الدورية
المشاركة فى اعداد تقارير المراجعة الداخلية
المشاركة فى اعداد خطة لمتابعة اعمال الفاعلية التعليمية
المشاركة فى اعداد ملف يتضمن التعريف بنظم و لوائح الكلية

وحدة ضمان الجودة-كلية العالج الطبيعى-الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات:














نائب مدير وحدة ضمان الجودة أعتبارا من  5352-53-51وقد تم أعدادأهداف الوحدة
واستراتيجية العمل بها و تشكيل مجلس ادارة الوحدة و هيكل وحدة التدريب
مدير وحدة ضمان الجودة أعتبارا من  5352-53-51حتى .5353
أعداد نموذج لتقرير الممتحن الخارجى وتحديد اليات عمل الممتحن الخارجى لتفعيله أثناء
األمتحانات العملية و التطبيقة و تم أعتماده فى مجلس الكلية فى5352-55-52
تفعيل العمل بنموذج تقرير الممتحن الخارجى أثناء األمتحانات العملية و التطبيقة المعتمد
وأعداد تقرير مجمع أعتبارا من العام الجامعى  5357/5352وحتى .5353
أعداد نموذج الستبيان لتقييم المقرر الدراسى وأعتماده فى مجلس الكلية فى5352-55-52
تفعيل العمل بنموذج الستبيان لتقييم المقرر الدراسى المعتمد والقيام بأعداد األحصائيات
وأعداد التقاريير أعتبارا من العام الجامعى  5357/5352وحتى .5353
قامت بتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالكلية من خالل ورشتى
عمل:
األولى بعنوان :كيفية أعداد تقرير المقرر بتاريخ5357/5/50-5357/5/05 :
الثانية بعنوان :الساعات المعتمدة بتاريخ5357/5/51 :
أعداد رسالة و اهداف وانشطة الوحدة.
أعتماد تشكيل مجلس أدارة الوحدة وكذلك أعضاء المجلس التنفيذى للوحدة من محلس
الكلية.
عقد أجتماعات ألعضاء وحدة ضمان الجودة
أعداد وتوزيع وتحليل أستبيان الرؤية و الرساله لجميع األطراف المعنية (أعضاء هيئة
التدريس و الهيئة المعاونة -الطالب – األداريين) وكذلك تم عقد جلسات للعصف الذهنى
لتحليل بيئة الكلية الداخلية والخارجيه.

 وكذلك تحديث الرؤية والرساله الخاصة بالكلية وكذلك األهداف األستراتيجة و الغايات
وكذلك تشكيل اللجنة الخاصة بأستكمال أعداد الخطة األستراتيجة للكلية و تم أعتمادها من
مجلس الكلية بالتمرير فى .5352-1-50
 تعديل الهيكل التنظيمى للكلية و تم أعتماده من مجلس الكلية مجلس رقم ()51بتاريخ -1-51
5352
 تم تحديث و ترجمه األستبيان الخاص بتقييم اليوم التعريفى للطالب الجدد للعام الدراسى
 5352/5357وكذلك أعداد مطويه عن الجودة وقد تم رفعهما لألعتماد من مركز ضمان
الجودة بالجامعة ضمن تقرير أعمال وحدة ضمان الجودة بتاريخ . 5357-53-57
 تجميع ملفات المقررات أعتبارا من العام الجامعى  5357/5352وحتى .5353
 تم أعداد مطويه عن المعايير األكاديمية القوميه لضمان جودة التعليم بمصر فى مجال
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العالج الطبيعى ( )NARSوالتى تتبناها الكلية وكذلك أليه نشرها و أعالنها وقد تم
أعتمادها من مجلس الكلية رقم ( ) 57بتاريخ بتاريخ 5352-0-52
 المشاركة فى أعداد مقترح الئحة األمتياز وكراسه األمتياز وتم أعتماده من مجلس الكلية
رقم ( )50بتاريخ 5357-55-51
 المشاركة فى أعداد وأعتماد أستراتيجة التعليم والتعلم فى مجلس الكلية رقم ( ) 57بتاريخ
بتاريخ 5352-0-52
 المشاركة فى تم تقديم مقترح ببعض التعديالت الخاصة بدليل الطالب و الذى سيقدم للطالب
للجدد للعام الجامعى 5351-5352
 المشاركة فى أعداد و تفعيل ندوة تحت عنوان" كيفيه تخطي الضغوطات واالزمات
النفسيه" وذلك يوم األثنين الموافق 5352/2/52بناء على رغبة الطالب.
 حضور ندوة عن " كيفية تفعيل منظ,مة التعليم األلكترونى بالجامعة و ذلك يوم األثنين
الموافق  5352-2-5بمركز التكنولوجيا والمعلومات (معمل رقم ( ))5بالجامعة















أعداد التقرير السنوى ألعمال وحدة ضمان الجودة أعتبارا من العام الجامعى 5357/5352
وحتى تاريخه.
تم المشاركه مع مركز ضمان الجودة بالجامعه فى تنفيذ التدريب بعض ورش العمل و تم
حضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و األداريين و الطالب
تم المشاركة ضمن فريق المراجعه فى زيارات المحاكاه لبعض كليات الجامعه (كلية
الحاسبات و المعلومات وذلك يوم األربعاء الموافق  /5352-5-7كليه الهندسة وذلك يوم
األربعاء الموافق /5352-5-52كليه التمريض وذلك يوم األثنين الموافق /5352/0/1كليه
األدارة وذلك يوم األربعاء الموافق )5352-0-52
تم تمثيل الجامعه بحضور الملتقى الخامس للهيئة القومية لضمان جودة التعليم مع مراكز
ضمان الجودة بالجامعات المصرية-شراكة استراتيجية ووحده هدف بتاريخ 5357/55/57
بجامعه بنها.
نائب مدير وحدة ضمان الجودة أعتبارا من  5352-53-51وقد تم أعدادأهداف الوحدة
واستراتيجية العمل بها و تشكيل مجلس ادارة الوحدة و هيكل وحدة التدريب
مدير وحدة ضمان الجودة أعتبارا من  5352-53-51حتى 5353
أعداد نموذج لتقرير الممتحن الخارجى وتحديد اليات عمل الممتحن الخارجى لتفعيله أثناء
األمتحانات العملية و التطبيقة و تم أعتماده فى مجلس الكلية فى5352-55-52
تفعيل العمل بنموذج تقرير الممتحن الخارجى أثناء األمتحانات العملية و التطبيقة المعتمد
وأعداد تقرير مجمع أعتبارا من العام الجامعى  5357/5352وحتى .5353
أعداد نموذج الستبيان لتقييم المقرر الدراسى وأعتماده فى مجلس الكلية فى5352-55-52
تم المشاركه مع مركز ضمان الجودة بالجامعه فى تنفيذ التدريب بعض ورش العمل و تم
حضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و األداريين و الطالب
تم المشاركة ضمن فريق المراجعه فى زيارات المحاكاه لبعض كليات الجامعه (كلية
الحاسبات و المعلومات وذلك يوم األربعاء الموافق  /5352-5-7كليه الهندسة وذلك يوم
األربعاء الموافق /5352-5-52كليه التمريض وذلك يوم األثنين الموافق /5352/0/1كليه
األدارة وذلك يوم األربعاء الموافق )5352-0-52
تم تمثيل الجامعه بحضور الملتقى الخامس للهيئة القومية لضمان جودة التعليم مع مراكز
ضمان الجودة بالجامعات المصرية-شراكة استراتيجية ووحده هدف بتاريخ 5357/55/57
بجامعه بنها.
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المشاركة فى المؤتمرات العلمية:
م

اسم المؤتمر

نوع المشاركة

الجهة
المنعقد فيها

تاريخ
المؤتمر

1

The 5th international conference of physical

حضور

القاهرة

مارس
2002

"therapy" physical therapy and disability control
Cairo, 20-22 March 2002.
2

The first conference of orthotics, prothesis

حضور

القاهرة

2008

technology and disabilities, Faculty of physical
therapy, Cairo University, Egypt 2008
3

المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر لكلية العالج الطبيعي تحت

حضور

القاهرة

2002

عنوان " العالج الطبيعي نحو التحديث و التطوير" القاهرة في -2
 2مارس .5331
4

1st scientific international congress of the society

حضور

of Arab faculties and institutes of physiotherapy

راس سدر-
مصر

2002

17-18 December 2009
5

المؤتمر العلمى االول لجودة التعليم-كلية العالج الطبيعى-جامعة
القاهرة يوليو 5331

6

المؤتمر العلمي األول لقسم

العالج الطبيعي للجراحة تحت

حضور ومشاركة
ببحث تحت
عنوان" الجودة
ضرورة فى التعليم
العالى"
حضور و تنظيم

القاهرة

القاهرة

2002

2010

عنوان :االتجاهات الحديثة في عالج السمنة -ديسمبر .5353
7

حضور

اسكندرية-
مصر

المؤتمر العلمى العربى األول لتأهيل ذوى اإلعاقة تحت شعار

حضور ومشاركة
ببحث تحت
عنوان" تأهيل
ذوى االحتياجات
الخاصة"

القاهرة

1st annual conference of Resala Center for special

حضور

Physical therapy conference Alexandria-2012
""Musculoskeletal – Disorders

8

لإلعاقة الحق فى الحياة  5-5يوليو 5355بمركز التعليم المتطور
بكلية طب القصر العينى –جامعة القاهرة
2

القاهرة

2012
2012

2013

needs April -2013
2nd scientific conference of the faculty of physical 10

حضور

القاهرة

2013

therapy- October 6 University- 2013
The 14th international scientific conference of 11
faculty of physical therapy- Cairo University
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حضور و
تنظيم(مقرر
المؤتمر)

القاهرة

2013

April-2013
2014

2015

القاهرة

القاهرة

حضور و
تنظيم(مقرر
المؤتمر) و
3 المشاركة بعدد
ابحاث علمية

The 15th international scientific conference of 12
faculty of physical therapy- Cairo University
March-2014

The 1st international conference for Scientific 13
مقرر
المؤتمروالمشاركه
Research and its Practical Applications in
بأبحاث
Physical Therapy “Steps Toward Disability Free
Society” Cairo 24-25 October 2015

2015

بنى سويف

تنظيم حضور

 مؤتمر جامعه بنى سويف بعنوان "أطفال بال مأوى" تحت شعار14
. –جامعة بنى سويف5351  ديسمبر50 )(تعلم و أنتج أرجع لبيتك

2016

القاهرة

حضور ورئاسة
جلسه علميه

First

Scientific

Conference

“New

Era

in 15

Therapeutic Modalities” -Faculty of Physical
Therapy- October 6 University 20-21 April 2016

2016
2017
2017

القاهرة
القاهرة
بنها

حضور ومشاركة
ببحث

The 8th International Scientific Conference of 16

حضور ومشاركة
ببحث

The 18th

حضور

Alternative Treatment –Cairo 19-20 May 2016.
international scientific conference of 17

faculty of physical therapy- Cairo University5357
 الملتقى الخامس للهيئة القومية لضمان جودة التعليم مع مراكز18
شراكة استراتيجية ووحده-ضمان الجودة بالجامعات المصرية
. بجامعه بنها5357/55/57 هدف بتاريخ

2018

القاهرة

حضور و تنظيم

1st Forum for Surgery Departments of Physical 12
Therapy Faculties in Egypt. Faculty of Physical
Therapy- MTI University- October 2018

2012

القاهرة

حضور

The 53th international scientific conference of 20
faculty of physical therapy- Cairo University
March-2011
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المشاركة فى ورش العمل:
م
1

اسم الورشة
)Participation in workshops of the quality assurance and Accreditation Project(QAAP
under the titles:
""Workshop of requirement and criteria training of trainees, 24 Nov., 2004

2

Attendance of workshop in the 10th international scientific conference of faculty of
physical therapy,” physical therapy and future challenges” March, 2007 under the titles
""Efficiency of ultraviolet in management of disease

3

حضور ورشة عمل المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر لكلية العالج الطبيعي تحت عنوان " العالج الطبيعي نحوالتحديث و التطوير" القاهرة في  2-2مارس  .5331و هى:
التقييم المرجعي للطالب.
جودة فرص التعليم.

5
6
7

of :





حضور ورشة عمل تحت عنوان" التقنيات الحديثة فى عالج السمنة ضمن فاعليات المؤتمر العلمى العربى االول
5355
حضور ندوة علمية بقسم ع.ط للجراحة بكلية العالج الطبيعى –جامعة القاهرة تحت عنوان طريقة الكتابة العلمية
بالبحث 5350
حضور سمينار بقسم ع.ط لالطفال 5353

8

العرض الفعال5332 -
(وحدة التدريب-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة)

2

الساعات المعتمدة5332-
(وحدة التدريب-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة)

10

توصيف المقرر.5355-
(وحدة التدريب-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة)

11

ثقافة الجودة.5355-
(وحدة التدريب-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة)

12

القيادة الفعالة5355-
(وحدة التدريب-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة)

13

كتابة البحث العلمى5355-
(وحدة التدريب-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة)

14

ادارة العقل 5355-
(وحدة التدريب-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة)

15

ادارة االزمات و الكوارث5355-
(وحدة التدريب-كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة)

Page 11 of 17

16

اعداد استبيانات التغذية الراجعة و التحليل االحصائى للبيانات-ابريل .5355
(مركز ضمان الجودة و االعتماد -جامعة القاهرة)

17

المصداقية و االخالق-ابريل .5355
(مركز ضمان الجودة و االعتماد -جامعة القاهرة)

18

الطالب و الخريجون و التعليم و التعلم-ابريل 5355
(مركز ضمان الجودة و االعتماد -جامعة القاهرة)

12

الخطة االستراتيجية للموسسة التعليمية -ابريل 5355
(مركز ضمان الجودة و االعتماد -جامعة القاهرة)

20

الهيكل التنظيمى و الجهاز االدارى-ابريل 5355
(مركز ضمان الجودة و االعتماد -جامعة القاهرة)

21

الزيارة الميدانية العتماد المؤسسات5355-
(مركز ضمان الجودة و االعتماد -جامعة القاهرة)

22

معايير الدراسة الذاتية و التقرير السنوى للمؤسسة التعليمية5355-
(مركز ضمان الجودة و االعتماد -جامعة القاهرة)

23

توصيف البرنامج و المقرر الدراسى-يناير 5355
(مركز ضمان الجودة و االعتماد -جامعة القاهرة)

24

تقرير المقرر و البرنامج الدراسى -يناير .5355
(مركز ضمان الجودة و االعتماد -جامعة القاهرة)

25

المشاركة المجتمعية و االرشاد االكاديمى –يناير 5355
(مركز ضمان الجودة و االعتماد -جامعة القاهرة)

26

اعداد استبيانات التغذية الراجعة و التحليل االحصائى للبيانات-ابريل .5355
(مركز ضمان الجودة و االعتماد -جامعة القاهرة)

27
28
22
30
31
32
33
34

حضور سمينار بقسم العلوم األساسيه كلية العالج الطبيعى –جامعة القاهرة.5351-
التعريف بمفاهيم الجودة -مركز الجودة واألعتماد بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات.5357/2/57 -
المعايير الكميه -مركز الجودة واألعتماد بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات.5357/2/52 -
تصميم األستبيانات -مركز الجودة واألعتماد بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات.5357/1/7 -
تصنيف الجامعات-وزارة التعليم العالى 5357./1/52-
الخطة التنفيذية -مركز الجودة واألعتماد بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات.5357/1/52 -
الدراسة الذاتية -مركز الجودة واألعتماد بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات.5357/1/52 -
التخطيط األستراتيجى -مركز الجودة واألعتماد بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات.5357/53/0-
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35
36
37
38
32
40
41

معيار القيادة والحوكمة -مركز الجودة واألعتماد بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات.5357/53/57-
معيار أدارة الجودة والتطوير -مركز الجودة واألعتماد بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات.5357/53/52-
معيار أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة -مركز الجودة واألعتماد بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات-
5357/53/05
معيار الموارد المالية والمادية -مركز الجودة واألعتماد بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات.5357/55/52-
فنيات أعداد الخطة األستراتيجيه -مركز الجودة واألعتماد بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات-57-
.5351/2/52
اساسيات التغذية بالمعهد القومى للتغذية5355-
المدرب الدولى المحترف –جامعة القاهرة 5352

الدورات التدريبية بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس -جامعة القاهرة للترقية لدر جة
مدرس:
م
1
2
3
4
5
6

اسم الدورة التدريبية
مهارات العرض الفعال (.)5332
إدارة الوقت و ضغوط العمل (.)5332
االتجاهات الحديثة في التدريس ()5332
الساعات المعتمدة (.)5332
مهارات االتصال الفعال (.)5353
إدارة الفريق البحثي (.)5353
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الدورات التدريبية بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس -جامعة القاهرة للترقية لدر جة
استاذ مساعد
م
1
2
3
4
5
6

اسم الدورة التدريبية
التخطيط االستراتيجى 5355 -
اخالقيات البحث العلمى5350-
االدراة الجامعية 5352 -
الجوانب المالية و القانونية فى االعمال الجامعية 5352-
معايير الجودة فى العماية التدريسية5352-
اداب و سلوك المهنة فى العمل الجامعى 5352-

الدورات التدريبية بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس -جامعة القاهرة للترقية لدر جة
استاذ :
م
1
2
3
4
5
6

اسم الدورة التدريبية
النشر الدولى للبحوث العلمية 5352-
ريادة األعمال5351-
التفكير األبداعى 5351 -
التعلم المبنى على حل المشكالت 5351-
نظم األمتحانات وتقويم الطالب5351-
أدارة التغيير 5351-
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أنشطة طالبية ودراسات عليا :
م
1
2

3

4

االنشطة
أشراف ومناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة –قسم العالج الطبيعى للجراحة –كلية العالج الطبيعى-
جامعة القاهرة.
حضور الملتقى الطالبى األول لطالب كليات العالج الطبيعى فى مصر-كليه العالج الطبيعى-الجامعة الحديثة
للتكنولوجيا والمعلومات .5357-
المشاركه بألقاء محاضرة عن األخالقيات والجودة فى مجال العالج الطبيعى –المعسكر التدريبى األول كليه العالج
الطبيعى-الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات .5352/7-
المشاركه بألقاء محاضرة عن األخالقيات والجودة فى مجال العالج الطبيعى –المعسكر التدريبى الثانى كليه العالج
الطبيعى-الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات .5352/1-

نشاط خدمة المجتمع:
كلية العالج الطبيعى-جامعة القاهرة:
 االشتراك فى وضع خطة العالج و متابعة المرضى المترددين على قسم ع.ط للجراحة بالعيادة
الخارجية بالكلية
 المشاركة فى الندوة التثقيفية" المنشطات و اثرها السلبى على اجهزة الجسم الحيوية" .5332
 المشاركة بحضور المؤتمر القومى الرابع لقطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة 5331
 حضور وشة عمل تحت عنوان" نحو رعاية متكاملة افضل للمسنين ضمن فعاليات المؤتمر
العلمى الثانى عشر لكلية العالج الطبيعى –جامعة القاهرة-مارس 5331
 حضور وشة عمل تحت عنوان" دمج المعاقين فى التعليم و العمل للوصول الى التنمية" ضمن
فعاليات المؤتمر العلمى الثانى عشر لكلية العالج الطبيعى –جامعة القاهرة-مارس 5331
 المشاركة فى تنظيم حفل الخريجين و اليوبيل الذهبى للكلية 5355
 المشاركة فى تنظيم حفل الخريجين و الملتقى التوظيفى 5350
 المشاركة فى تنظيم حفل الخريجين و الملتقى التوظيفى 5351
 المشاركة فى تنظيم أحتفاليه كليه العالج الطبيعى لحصولها على األعتماد من الهيئة القوميه
لضمان جودة التعليم.5351/2/0-
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 المشاركه فى القافله الطبيه لقريه الميمونه-مركز أطفيح –الجيزة بالتعاون مع المركز القومى
لعلوم الليزر-جامعة القاهرة .5351/5/55
 المشاركه فى تنظيم أحتفاليه كليه العالج الطبيعى -جامعه القاهرة بيوم اليتيم "يوم الخير و
العطاء" .5351/2/2
 المشاركة فى تنظيم القافله الشامله األولى لجامعة القاهرة لمحور قناه السويس ومحافظة
األسماعلية بتاريخ .5351/2/51
 المشاركة فى تنظيم القافله الشامله الثانية لجامعة القاهرة لمحور قناه السويس ومحافظة
األسماعلية بتاريخ.5351/2/51

كلية العالج الطبيعى-جامعة بنى سويف:
 أدارة العيادات الخارجية للكلية خالل العام الجامعى .5352/5351







أستقبال عدد ( )51من طالب األمتياز أبناء محافظة بنى سويف خريجى كلية العالج الطبيعى -جامعة القاهرة وذلك
لتدريبهم فى العيادة الخارجية للكلية تحت اشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
عرض مقترح برتوكول التعاون مع ادارة التربية و التعليم بحافظة بنى سويف بشأن اجراء بحوث مسحية للطالب
الكتشاف حاالت تشوهات القوام و تقديم النصائح و االرشادات الصحية.
مشاركة مجموعة من طالب الكلية فى ندوة 2اكتوبر والعام الهجرى الجديد وذلك يوم االحد الموافق
5351/53/51بمسرح الجامعة
قدم قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئة بالكليه مبادرة بشأن خصم  %71من تكلفه جلسات العالج الطبيعى وذلك
لطالب جامعه بنى سويف من ذوى القدرات الخاصة وخصم  %13من تكلفه جلسات العالج الطبيعى وذلك لجميع
طالب جامعه بنى سويف اعتبارا من  5351/55/5وقد تم أعتماد موافقة مجلس الكلية على هذه المبادرة فى
 5351/55/55وتم أعتماد موافقة مجلس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة فى 5351/55/55
تقديم مقترح أعد اد الفتات (ممنوع للتدخين) و ذلك لتعليقها بارجاء الكلية عامة والعيادة الخارجية خاصة للحفاظ على
البيئة الصحية للكلية .وقد تم الموافقة على المقترح بمجلس الكلية بتاريخ . 5351/55/1

 تم أعتماد أستبيان موجه لجميع أعضاء الكلية فى مجلس الكلية بتاريخ  5351/55/1بشأن الندوات التى يرغبون فى
حضورها و التابعة للقطاع أعتبارا من الفصل الدراسى الثانى.ويتم حاليا التجهيز و االعداد لندوة خاصة بنظم
المعلومات و تنمية المهارات طبقا لنتائج االستبيان.


ألقاء ندوة بالكلية عم معايير السالمة المهنية و االحتياطات الواجب مراعتها.

 مشاركة الكلية فى مؤتمر قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بجامعة بنى سويف تحت عنوان أطفال بال مأوى فى
 5351/55/50وتقديم مشروع كلية العالج الطبيعى –جامعة بنى سويف لتأهيل أطفال الشوارع.
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