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 طب بنها الخطة اإلستراتيجية لكلية محتويات

 

 الصفحةرقم   المحتويات

: الفصل االول

البيانات 

 الوصفية

 المقدمة

 
4 

 فريق اعداد الخطة االستراتيجية

 
4 

 البيانات الوصفية

 
6 

الفصل 

جية :منهالثانى

اعداد الخطة 

والتحليل البيئى 

 للكلية

 16 ةالمقدم

 17 منهجية اعداد الخطة االستراتيجية للكلية

 19 ادوات اعداد الخطة

 22 التحليل البيئى للوضع الراهن

 27 الوضع التنافسى للكلية

 30 تحليل الفجوة

 36 رتقييم االحتياجات والعقبات والمخاطر ووسائل التعامل مع المخاط

الفصل 

:الرؤية الثالث

والرسالة 

والغايات 

 واالهداف

 40 الرؤية والرسالة

 41 الغايات واالهداف االستراتيجية

 46 سياسات الكلية

 48 آليات تنفيذ الخطة االستراتيجية وآليات التقويم والمتابعة

الفصل 

:الخطة الرابع

 التنفيذية

 52 المقدمة

 53 الوضع االستراتيجى للكلية

 56 الخطة التنفيذية

 74 معوقات تنفيذ الخطة وإجراءات التغلب عليها 

 76 مراجع الخطة اإلستراتيجية لكلية طب بنها 
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 كلمة شكر

 
يتشرف فريق اعداد وصياغة الخطة االستراتيجية لكلية الطب البشرى بجامعة بنها بتقديم اسمي ايات الشكر 

 مل والذي نأمل ان يؤدي العتماد الكلية بنجاح.والعرفان لكل من ساهم في هذا الع

ويخص فريق العمل بالشكر واالمتنان قيادة الجامعة رئيسا ونوابا وفريق التخطيط  االستراتيجي بالجامعة 

والمدير التنفيذى لوحدة مشروعات التطوير ومدير مركز الجودة بالجامعة للدعم الفنى المستمر طوال فترة 

 االعداد والصياغة.

ا يتقدم الفريق بخالص الشكر للسادة عميد الكلية ووكالءها لجهودهم المستمرة ودعمهم اثناء اعداد الخطة كم

 وصياغتها

كما نتقدم بخالص ايات الشكر واالمتنان الي السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية والي 

 .بة والطالباتالسادة رؤساء الوحدات االدارية والعاملين وابنائنا الطل

 و نسال هللا عز وجل ان يوفقنا ملا يحب ويرض ى وان يسدد علي طريق الخير خطانا.
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 مقدمة:ال

لي، فإن مفهوم التطوير الذي استندت إليه تلك  في ضوء الخطة اإلستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العا     

الخطة يشير إلكى ضكرورة تبنكي عمليكات التغييكر الجكذري التكي تتعامكل مكع اسكبال ومصكادر الخلكل وصكور 

الضعف في المنظومة القومية للتعليم العالي. وتنطلق عملية التطوير الشامل للتعليم العالي من رؤية واضحة 

إلقليميكة والعالميكة فكي كافكة المجكاالت العلميكة والتقنيكة والسياسكية واالقتصكادية لطبيعة المتغيرات المحلية وا

واالجتماعية والثقافية،  إلى جانب دراسة طبيعة التأثيرات المتزايدة للعولمة وعصر الفضائيات التي تتفاعكل 

ليم الطبي منكه علكى ألحداث ثورات تقنية ومعرفية تغير مسار حركة التعليم والتعليم العالي بشكل عام، والتع

 وجه الخصوص .

 فريق اعداد الخطة االستراتيجية:

تم تشكيل فريق الخطة االستراتيجية للكلية مكن القيكادات االكاديميكة واالداريكة ومجموعكة ممثلكة مكن اعضكاء 

 هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية مع االستعانة بمجموعة من الخبراء فى مجال التخطيط االستراتيجى بالكلية

 لمراجعة وثيقة الخطة

 اوال: فريق ادارة الخطة االستراتيجية

 الـوظــيـفـة االســـــــــــم

 أستاذ األمراض الباطنية و عميد الكلية  موافى محمد أ.د./ توحيد 

 أستاذ الميكروبيولوجي ووكيل الكلية لشئون الطالب   ا.د./ احمد محمود قطب الجزار

 الباثولوجى االكلينيكى ووكيل الدراسات العلياأستاذ   ا.د./ محمد الشافعى.

 أستاذ االطفال ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة أ.د./ عادل شبل

 أستاذ طب األطفال والمدير التنفيذى لوحدة الجودة  أ.د./ محمد صبرى محمد سليم

 أستاذ بقسم طب و جراحة العين أ.د./ يسرى فكرى عبده الشحات 

 استاذ بقسم الصحة العامة  مود صالحا.د./ مح

 مدير عام المستشفيات ا.د./ مصطفى هيكل

 نائب مدير عام المستشفيات للشئون العالجية ا.د./ حسام محمد عبدالعظيم 

 مدرس بقسم الصحة العامة د./ ايمان  محمد عربي 

 مدير عام الكلية عاطف سعد /ا
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 يجية:ثانيا: الفريق التنفيذى للخطة االسترات

 الـوظــيـفـة االســـــــــــم

 رئيس الفريق التنفيذى واستاذ الباثولوجيا االكلينيكية محمود العزونى ا.د

 بقسم النساء والتوليد مساعد  استاذ  ا.م.د. أحمد يوسف رزق 

 استاذ بقسم الطب الشرعي   جابر ا.د.عال حجاج

 مدرس بقسم الهستولوجى  د. ايمن محمد حسن موسي

 مدرس بقسم الصحة العامة عفيفيحمدى . رانيا د

 مدرس قسم الميكروبيولوجي د. عبير أحمد أبوالعزم   

 مدرس بقسم الصحة العامة د./ ايمان  محمد عربي 

 طالب أحمد رضا سند

 طالبة ريهام عبدالمحسن عبدالسميع 

 إخصائي قسم الحاسب بوحدة الجودة / اسماعيل محمد .ا

 إخصائي معامل  ـد ابو الدهـب ا./ ولـيد محـم

 

 ثالثا: فريق مراجعة الخطة االستراتيجية:

 الوظيفة االسم

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا واستاذ الصحة العامة عبد الرحيم سعد شولح ا.د

 استاذ الطب الشرعى والسموم احمد ابراهيم صادق الجندى ا.د

 

 :تراتيجيةرابعا :فريق متابعة تنفيذ الخطة االس

 الـوظــيـفـة االســـــــــــم

 أستاذ األمراض الباطنية و عميد الكلية  موافى محمد أ.د./ توحيد 

 أستاذ الميكروبيولوجي ووكيل الكلية لشئون الطالب   ا.د./ احمد محمود قطب الجزار

 أستاذ  الباثولوجى االكلينيكى ووكيل الدراسات العليا ا.د./ محمد الشافعى.

 أستاذ االطفال ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة د./ عادل شبلأ.

 أستاذ طب األطفال والمدير التنفيذى لوحدة الجودة  أ.د./ محمد صبرى محمد سليم

 مدير عام المستشفيات مصطفى هيكل أ.د

 نائب مدير عام المستشفيات للشئون العالجية حسام محمد  عبد العظيم أ.د

 مدير عام الكلية دعاطف سع.أ
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 فريق العمل بالخطة االستراتيحية للكلية : م مها

 عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.أتشكيل فريق الخطة االستراتيجية للكلية من مجموعة من  تم -

 االستعانة بمجموعة من الخبراء في مجال التخطيط االستراتيجي . -

    المتصلة بمنظومة الكلية  وما يتعلق بها مع  جمع مجموعة من  الوثائق واللوائح والدراسات -

 وضع تكليفات ألعضاء فريق الخطة االستراتيجية بالكلية.   

 والعالمية. واإلقليميةللكلية والبيئات المحلية  يجراء التحليل البيئإ -

 تصميم وتطبيق أدوات الدراسة الميدانية )المسحية والتحليلية منها والمقابالت(. -

 ورصدها فى تقرير أولى ) مسودة أولى للخطة (. تحليل النتائج -

 عقد الندوات النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعينة من األطراف المعنية . -

 كتابة التقرير األولى بعد التعديالت المقترحة  وطباعته وعرضه ومناقشته وتقديمه. -

 تنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود التطوير.   -
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 البيانات الوصفية عن الكلية:

 

 كليـة          نوع المؤسسة :   كلية طب بنها.    اسم المؤسسة  : 

 جامعة بنها :  اسم الجامعة التابعة لها المؤسسة 

 حكومية               نوع الجامعة   : 

 مدينة بنها بمحافظة القليوبيةالموقع الجغرافي :      

 تاريخ التأسيس: 

    تابعكة 1143بكالقرار رقكم   1976-1-25تم تأسيس جامعة بنها ومن ثم كليكة طكب بنهكا بتكاري  

لجامعكة الزقكاقيق كفككرا لهكا. و قكد تككم قبكول طكالل كليككة الطكب بالفرقكة النهائيككة  الخامسكة حكين  ا   للعككام 

، كما بكدات 1978-1977. وبالفرقة الرابعة إضافة إلى الخامسة في العام الجامعي 1977-1976الجامعي 

ا مكن العكام الجكامعي  وتكم البكدء بعكدد  ومسكون  طالبنكا  1982-1981في قبول الطكالل بالفرقكة األولكى بكدءن

 .2005 -8 -1عة الزقاقيق بتاري  فقط.. وقد استقلت الجامعة والكلية عن جام

باإلضكافة إلكى مليون نسمة، وتقكدم الكليكة الخدمكة التعليميكة  4،5ويبلغ عدد سكان محافظة القليوبية  

 الخدمة العالجية وودمة البيئة.

 ( سنوات تتبعها سنة تدريبية )امتياق(.       6مدة الدراسة: ست )

 لغة الدراسة:  اإلنجليزية. 

 :القيادة األكاديمية للكلية

 

 القيادة

 

 االسم

 

 الدرجة العلمية

 أستاذ ا.د. توحيد محمد موافي العمـيــد

 استاذ أ.د. احمد محمود الجزار م والطالبوكيل الكلية/ لشئون التعلي

 أستاذ الشافعي محمد  ا.د. محمد وكيل الكلية/ للدراسات العليا والبحوث

 أستاذ السيد شبلأ.د. عادل  وكيل الكلية/ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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 أعداد الطالب وتوزيعهم: 

 :المرحلة الجامعية األولى -1

 ب وتوزيعهم على الفرق المختلفة:العدد اإلجمالي للطال

 بكالوريوس الفرقة

2009-2010 

 بكالوريوس

2010-2011 

 بكالوريوس

2011-2012 

 280 األولى

 

29 395 

 323 الثانية

 

340 41 

 339 الثالثة

 

352 261 

 451 الرابعة

 

457 331 

 337 الخامسة

 

338 322 

 346 السادسة

 

347 452 

 2115 إجمالي الطالب

 

2003 1802 

 

 

مقارناة بااالعوام  2010 -2009يتضح من الشكل السابق تزايد اعداد الطالب في العاام الدراساي 

فاي الفرقاة  2012 -2011التالية , هاذا باالضاافة الاي ارتفااد عادد الطاالب المقباولين فاي العاام الدراساي 

 االولي .

 

 

 

 

تطور أعداد الطالب بالمرحلة الجامعية األولى
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 مرحلة الدراسات العليا -2

 :2012حتى عام  الدرجات المختلفةالعدد اإلجمالي للطالب وتوزيعهم على 

 

 الدرجة العلمية

 

2009-2010 

 

 الوافدين 2011-2012 2010-2011

 الدكتوراه

 

83 

 
605 658 2 

 الماجستير

 
902 4811 2842 8 

 الدبلوم

 
435 701 888 6 

 16 4388 6117 1420 المجموع

 

 

 

طالبية للتسجيل بالدراسات العليا وذلك علي يتضح من الجدول السابق ان طالب الماجستير هم اكثر فئة 

 مدار الثالث سنوات االخيرة , ثم ياتي بعد ذلك طالب الدبلوم و اخيرا ياتي طالب الدكتوراه

 

 

 

العدد اإلجمالي للطالب وتوزيعهم على الدرجات المختلفة
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 2012-2011األقسام العلمية وتطور أعداد السادة أعضاء هيئة التدريس فى العام الدراسي 

 

 القسم العلمى

 أعداد أعضاء هيئة التدريس

ي
ال

جم
إ

 

 أستاذ

 مدرس أستاذ مساعد

 هيئة معاونة

 معيد مدرس مساعد متفرغ عامل

 42 3 13 6 6 6 14 الباطنة العامة  .1

 35 2 10 5 9  9 أمراض القلب  .2

 34  8 5 9 1 12 امراض الكبد  .3

 24 1 4 6 4 1 9 روماتيزم  .4

 28 1 9 5 5 1 8 امراض صدرية  .5

 29 4 8 8 6  3 اشعة  .6

 19 2 4 3 5  5 نفسية وعصبية  .7

 34 1 8 10 3 1 12 جلدية وتناسلية  .8

 50 2 16 9 6 8 17 جراحة عامة  .9

القل   ب          ةجراح     .10

 والصدر

3 1 2 7 8 2 22 

 جراحة   .11

 مخ وأعصاب

2  3 5 11 2 23 

 35  13 5 8 3 9 المسالك  .12

 66 2 18 14 8 8 24 النساء والتوليد  .13

 39 1 7 5 12 3 14 األنف واالذن  .14

 43 2 12 10 5 5 14 العظام  .15

 58  10 14 11 3 23 الرمد  .16

 69 3 12 10 14 5 30 األطفال  .17

 67 1 28 9 11 3 18 التخدير  .18

 31 7 6 5 2 1 11 الطفيليات  .19

 33 9 3 7 3 1 11 الفارماكولوجي  .20

 22 5 4 7  1 6 الفسيولوجي  .21

 32 4 7 2 3 2 16 طب المجتمع  .22

 34 9 7 9 2 1 7 الطب الشرعي  .23

 26 6 4 4 4 2 8 الحيويةالكيمياء   .24
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 31 8 6 5 5 1 7 الباثولوجي  .25

 الباثولوجي   .26

 اإلكلينكي 

12 3 10 5 9 4 40 

 30 10 5 7 3 1 5 التشريح  .27

 28 4 6 8 8  2 الهستولوجي  .28

 40 9 4 8 5 1 14 الميكروبيولوجي  .29

 إجمالي أعضاء هيئة

 التدريس بالمؤسسة 

325 63 172 203 260 104 1064 

 171 ارين من أعضاء هيئة التدريسإجمالي المع

 

 :2012-2009سنوات   ثالثتطور أعداد السادة أعضاء هيئة التدريس في آخر 

 ةالدرجة العلمي
2009-2010 2010-2011 

2011-2012 

 أستاذ
334 

 
323 320 

 أستاذ مساعد

 
168 171 169 

 

 مدرس
206 252 254 

 743 746 708 اجمالى

 

توزيع السادة أعضاء هيئة التدريس فى اخر 3 سنوات  2012-2009:
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هححانل عحح انل انححسن ححشنديححضنل ححالانل ضحح  نهي حح نن2011ن\ن2010ل عحح انل اسلنحح ننيتضححمن ححشنل اححابنل نحح   نلش
ت نف حح نأ,نانتححن2010/ن2009انلخيححسلنيحح ت نل عحح انل اسلنحح نن2012/نن2011ل تححاسيثننححانيحح ت نل عحح انل اسلنحح ن

 .التدريس  نل ا  ن شنديضنأ الانهي   ل ن تذهنف نل  ست

 2009س  نوات   ث  الثئ  ة الت  دريس ف  ي  خ  ر أعض  اء الهيئ  ة المعاون  ة ألعض  اء هي تط  ور أع  داد-

2012: 
 

 الدرجة العلمية

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 معيد

 

122 148 132 

 مدرس مساعد

 

245 343 257 

 اجمالى

 

367 491 389 

 

هانلانحسنل  حالان حشنديحضنل حالانل  عيحايشنانن2011/نن2010يتضمن شنل اابنل ن   نلشنل ع انل اسلن ن
ت نأ  ن  ايشن   اليح نانلشناح شناح شن حح  منف ح نل  سنحيشنل  نح  ايشنلانحسن حشنل  عيحايشن,ننحانيحل  اسنيشنل

 .2010/نن2009ف نل  ست  نل ن ني نانلخيسلنيأت نل ع انل اسلن نن2012/ن2011ل ع انل اسلن ن

 :التوزيع اإلجمالي للسادة أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة 

توزيع السادة أعضاء الهيئة المعاونة العضاء هيئة التدريس فى اخر 3 سنوات  2012-2009:
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 طالب 3.4لكل  عضو نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب

 طالب 15معاون لكل  نسبة أعضاء الهيئة المعاونــة للطالب

 %(16.1)      نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس    
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  2012-2009سنوات   ثالثتطور أعداد الجهاز االدارى في  خر: 

 

يتضح من الشكل السابق ان العملين من فئة الدائمين هم اكثر فئات االداريين بالكلية مقارنا بالمؤقتين و 
داريين ككل بالكلية عند مقارنت  باالعوام هو االكثر من عدد اال 2012/ 2011االجازات , ثم يأتي العام 

 االخري
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 بعثة 15 إجمالي عدد المبعوثين في الخارج

العاملين بالجهاز  عدد

 االدارى
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 دائم
289 293 312 

 مؤقت
18 20 30 

 اجازات
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317 

 

328 361 
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 البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة:

 أوالً : المرحلة الجامعية األولى : 

 : 1عدد البرامج 

 :بكالوريوس الطب والجراحة. اسم البرنامج 

 ثانياً : مرحلة الدراسات العليا :

 :برنامج 76عدد البرامج 

 :الدرجات الممنوحة 

 درجة الدبلوم في الطب والجراحة. .1

 درجة الماجستير في الطب والجراحة. .2

 درجة الدكتوراة فى الطب والجراحة .3

 درجة الماجستير في العلوم  الطبية األساسية. .4

 درجة الدكتوراه في العلوم  الطبية األساسية. .5

 : للدراسات العلي ا   76   برنامج ) 77    العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة

 للبكالوريوس( برنامج 1

 :برنامج   77عدد البرامج المطبقة بالفعل 

     :51.2نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا % 

      :22.1نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا  % 

 ( :2011 -2006رجات التي تم منحها خالل الخمس سنوات األخيرة ) عدد الد 

 

 % من إجمالي الدرجات العلمية الممنوحة العدد الدرجة

 %26.85 279 دبلوم

 %51.1 532 ماجستير

 %22.05 230 دكتوراه

 %100 1041 إجمالي

 

  سنوات األخيرة: ثالثالأعداد ونسب الخريجين خالل 

 النسبة المئوية أعداد الخريجين  في طب بنها اعداد المقيدين بالمرحلة النهائية أعوام

2009- 346 296 85.45 % 

2010- 379 321 84.75% 

2011-2012 293 271 91.7% 
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   :وحدة 14عدد الوحدات ذات الطابع الخاص 

 أسماء الوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التي تقدمها المؤسسة:  

  طب ورعاية الحاالت الحرجةوحدة  .1

 وحدة األشعة المقطعية .2

 وحدة السموم اإلكلينكية   .3

 وحدة مناظير الجهاز الهضمي .4

 وحدة جراحة المناظير  .5

 وحدة التكاثر البشرى                       .6

  الجهاز الهضمىوحدة مناظير .7

 وحدة المناعة اإلكلينيكية .8

 وحدة كيمياء الغدد الصماء                   .9

 حدة البيولوجيا الجزئيةو .10

 وحدة التشخيص المبكر لألورام  .11

 مركز التعليم الطبي المستمر  .12

 وحدة التحاليل الدقيقة  .13

 وحدة عالج أمراض قلب األطفال            .14

 

        

 

 بنها -ش فريد ندا –العنوان البريدي: كلية طب بنها  -وسائل االتصال بالمؤسسة: 

   www.bfom.edu.egالموقع اإللكتروني:    -

  Bfom@yahoo.comالعنوان اإللكتروني : - 

          013/3229450تليفون       -

 013/3227518فاكس       -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bfom.edu.eg/
mailto:Bfom@yahoo.com
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 منهجية إعداد الخطة والتحليلي البيئي للكلية

 مقدمة: 

 فوائد التخطيط االستراتيجي للكلية:

يعد التخطيط االستراتيجي احد الوظائف االساسية للعملية االدارية التي يجب ان تمارسها 

يمكن من والله  القيادات االكاديمية واالدارية في الكلية بشكل رسمي )معتمد وموثق( حيث

 االجابة علي التساؤالت التالية:

  ما الذي سوف يتم عمله؟What is to be done?                      

                                متي سيتم عمله؟When it to be done?  

 ؟            كيف سيتم عملهHow is to be done?                     

 لما ا سيتم عمله؟                                 Why is to be done? 

 
فالتخطيط هو التنبؤ بالمستقبل واالسكتعداد لكه انطالقكا مكن تحليكل الحاضكر وتوقكع اتجاهكات المسكتقبل لتحديكد 

االهداف المرغول تحقيقها وتحديد االساليب والوسائل  المناسبة لتحقيكق هكذا االهكداف بكفكاءة وفاعليكة وفقكا 

ومما ال ش  فيه فإن لممارسة  التخطيط الرسمى فى .وجدول قمنى محدد وتحديد دقيق للمسئوليات ألولويات

 الكلية العديد من الفوائد اهمها ما يلى:

 مساعدة االدارة على التفكير المنهجى المبنى على الرؤية المستقبلية 

 توجيه كافة الجهود فى الكلية نحو االهداف المرغول تحقيقها 

 ى التنسيق بين الجهود واالنشطة المختلفة فى الكليةالمساعدة عل 

  تمكككين االدارة مككن االسككتعداد للتغيككرات المفاجئككة مسككتقبال وتحديككد االسككاليب المالئمككة للتعامككل معهككا

 بكفاءة

 المساعدة على االستغالل االفضل للموارد المادية والبشرية للكلية 

 استخدامها فى عملية التقييم والرقابة مساعدة االدارة على تنمية معايير االداء التىيمكن 

 

 : إعداد الخطة االستراتيجية للكلية
 منهجية إعداد الخطة االستراتيجية للكلية  

 األدوات المستخدمة في إعداد الخطة االستراتيجية للكلية 

  طب بنها  حاليا لكليةالمميزة التنافسية والسمات  

 قائمة بأصحال المصلحة مع كلية طب بنها 

 د اإلستراتيجية السبعة لجامعة بنهااألبعا 
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  قيم الكلية في ضوء األبعاد اإلستراتيجية السبعة 

 

  منهجية إعداد الخطة االستراتيجية للكلية

تُعككدم منهجيككة إعككداد الخطككة اإلسككتراتيجية مككن العناصككر المهمككة فككي بنككاء الخطككة اإلسككتراتيجية  حيككث تتنككاول 

عليها الخطة ، والتكي تمثكل اإلطكار الفككري والمنهجكي لكيفيكة إعكداد المنهجية العديد من المقومات التي تبنى 

مبكررات إعكداد الخطكة والعديكد مكن النقكاط  –الخطة، وتشكمل المنهجيكة العديكد مكن النقكاط ) منهجيكة اإلعكداد 

 Environmental analysisاألورى التي توضح كيفية بناء الخطة اإلستراتيجية، كما يأتي التحليل البيئي 

تضكمنه مكن تشكخيص وتحليكل وتقيكيم ل وضكاا الداوليكة والخارجيكة المحيطكة بالمؤسسكات والمنظمكات بما ي

التعليمية في مقدمة الخطوات واإلجراءات الخاصة بأعمال الجودة والحصول عليها بما يتضمنه هذا التحليكل 

ياسككات لهككذا مككن اهميككة فككى وضككع وصككياغة الرؤيككة والرسككالة واألهككداف والخطككة االسككتراتيجية ووضككع الس

 المؤسسات . 

تقككوم الخطككة اإلسككتراتيجية لكليككة الطككب جامعككة بنهككا للحصككول علككي الجككودة واالعتمككاد علككى اسككتخدام مككنه   

  حيككث يعتمككد هككذا المككنه  علككى تحليككل  البيئككة الداوليككة   Prospective Analysis التحليككل المسككتقبلي  

ط القكوة والضكعف فيهكا وتحليكل  البيئكة الخارجيكة  للكليكة للكلية من حيث كفاءتها وقدراتها الذاتية لتحديد نقكا

الستقراء الفرص والتهديدات المحتملة ، سعيان نحو إحداث التناسق والتعاون بين جميع األنشطة لتنفيذ اهداف 

الخطة اإلستراتيجية للكليكة وتحقيكق رؤيتهكا المسكتقبلية وغاياتهكا اإلسكتراتيجية، كمكا انهكا تمكدنا بأسكا  سكليم 

ا  القرارات اإلستراتيجية وفقان للمعايير المحددة، وبالتالي تعدم الخطة اإلستراتيجية للكليكة مكدوالن اساسكيان التخ

 للتعاون بين جميع األطراف داول الكلية ووارجها باإلضافة إلي كونها اداة مهمة للتقييم والمتابعة . 

ونككات البيئككة الداوليككة وتحديككد نقككاط القككوة ويقككوم مككنه  التحليككل المسككتقبلي علككي اسككا  التحليككل البيئككي لمك

والضكعف وتحليككل البيئكة الخارجيككة ومكا بهككا مكن فككرص وتهديكدات باعتبككار  لك  األسككا  لوضكع اي تصككور 

مستقبلي، ثم بعد  ل  يتم وضع الرؤية والرسالة ، و في النهاية وضع األهداف اإلستراتيجية المسكتقبلية التكي 

اإلضكافة إلكي اعتمكاد الخطكة اإلسكتراتيجية علكي  مكنه   تحليكل المحتكوي  تسعي الكليكة إلكي تحقيقهكا . هكذا ب

Content Analysis  والككذي يقككوم علككى تحليككل جميككع األدلككة والوثككائق والمسككتندات  المطلوبككة للخطككة

اإلستراتيجية من مختلف اإلدارات ، كما اعتمدت المنهجية على عدد مكن األدوات  لدراسكة البيئكة الداوليكة و 

والتي من اهمها االستبيانات واستطالعات الراي والمقابالت وكذل  المالحظات في عملية التحليل  الخارجية

 البيئي للكلية.

 -مراحل إعداد الخطة في النقاط التالية: تتمثلوقد 

 :لجنة التخطيط االستراتيجي بالكلية تشكيل  1.1

استراتيجية تحقق الغايات النهائية  وقد تولت هذا اللجنة مسئولية جمع البيانات وتحليلها و الخروج بخطة

واألهداف اإلستراتيجية و عليه تم وصف آليات العمل ابتداء من تحديكد الوضكع الكراهن وتحليكل الفجكوة 
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عمل العديد من ورش العمل لنشر ثقافة ومتطلبات إعداد الخطة  وقد تم وإنتهاء إلي بناء الخطة التنفيذية.

اربع  ورش عن كيفية إجراء التحليل البيئي وتحديد الفجوة وثالث االستراتيجية ومن امثلة هذا الورش )

 ورش عن الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية  وسياسات الكلية( .

 : التحليل البيئي 1.2

 -اعضاء هيئة التدريس -تم تحليل الوضع الراهن في الكلية بقطاعتها المختلفة: األقسام المختلفة

ين علي قطاعاتهم المختلفة ومن ثم التمكن من حصر نقاط القوة والضعف الموظفين والمستفيد -الطالل

 واهم الفرص والتهديدات.

  :GAPتحديد الفجوات  1.3

بين الوضع الراهن والوضع المستقبلي و تحديد افضل االستراتيجيات التي وضحت في نمو ج 

SWOT     .التي تحقق التطلعات المستقبلية للكلية 

 رؤية والرسالة:تحديث صياغة ال     1.4

تم عقد عدد من ورش العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالل والمسكتفيدين مكن وكارج 

الكلية وكذا االسكتبيانات الخاصكة بكذل  للخكروج بالصكياغة النهائيكة المحدثكة للرؤيكة والرسكالة والتكي قكد 

 .شار  في صياغتها جميع عناصر المجتمع الخارجي والداولي للكلية

 :وضع الغايات النهائية و األهداف االستراتيجية للكلية     1.5

باالستفادة من عناصر التحليل البيئي وللوصول إلي تحقيق الرسالة تكم عمكل مصكفوفة العوامكل الداوليكة 

والخارجية للوصول إلي القرار المناسب ألفضل الغايات و األهداف االستراتيجية الواجكب إتباعهكا لككل 

 التعليمية والبحثية وودمة المجتمع. من الناحية

 :تحديد السياسات     1.6

تككم تحديككد السياسككات الواجككب مراعاتهككا فككي كككل مككن مجككال الجككودة، الدراسككات العليككا و البحككث العلمككى، 

 مجاالت التعليم و التعلم، ودمة المجتمع و تنمية البيئة.

 :تصميم الخطة التنفيذية      1.7

يكككدا لوضكككع وطكككة تنفيذيكككة مناسكككبة لتحقيكككق الغايكككات النهائيكككة و األهكككداف تكككم عمكككل دراسكككة للفجكككوة تمه

 اإلستراتيجية بناءا علي إطار قمني متكامل.

 :وضع  ليات التقييم والمتابعة 1.8

تم تصميم استمارات وبطاقات التقييم والمتابعة للخصائص والممارسات المختلفة لضكمان سكير عمليكات 

 تنفيذ الخطة التنفيذية.
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 ت المستخدمة في إعداد الخطة االستراتيجية للكليةاألدوا

 تم استخدام العديد من األدوات  إثناء إعداد الخطة االستراتيجية للكلية منها :   

التي تم تطبيقها على اعضاء هيئة  :االستبيانات واستطالعات الرأي والمقابالت والمالحظات -1

الخارجية المستفيدة من الخدمات بالكلية والتي  التدريس ومعاونيهم والطالل واإلداريين واألطراف

يرتبط مضمونها باألدبيات والمسح البيئي للبيانات والمعلومات المرتبطة بموضوا الخطة. وقد 

استخدمت تل  المقابالت للوقوف على مدى جودة األداء فى كافة عناصر منظومة الكلية والتعرف على 

 اهم سبل االرتقاء بها.

حيث دارت تل  الحلقات حول رصد وتحليل  :نقاشية حرة متنوعة بين فريق العملتنظيم حلقات  -2

الحالة المجتمعية والجامعية الراهنة من حيث التخصصات األكاديمية ، واإلمكانات والقدرات المتاحة ، 

 وآليات تحقيق تل  الحالة المبتغاة، بما يكفل توفير عدد من التصورات للنهوض بالكلية والل السنوات

 الخمسة القادمة.

والتي استخدمت مع عدد من القيادات األكاديمية   Brain Storming: طريقة العصف الذهني -3

واإلدارية بالكلية وكذل  مع بعض اعضاء هيئات التدريس ومديري المراكز والطالل واألطراف 

لضعف والفرص الخارجية المستفيدة من الخدمات بالكلية و ل  بهدف الوصول الي نقاط القوة و ا

 والتهديدات التي توجد بالكلية

مع بعض الخريجين و بعض الهيئات والمؤسسات ورجال  :عقد العديد من الحلقات النقاشية -4

 األعمال  وي العالقة بالكلية.

 أولويات الكلية خالل فترة إعداد الخطة:

 ليمية .تأهيل الكلية لإلعتماد والعمل على التطوير المستمر لجودة العملية التع .1

 تحسين جودة التعليم مع توسيع نطاق التدريب ألعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالل .2

 تطوير وتحديث البنية التحتية للكلية ) القاعات الدراسية والمعامل ( . .3

 تدعيم استخدام تكنولوجيا التعليم فى العملية التعليمية . .4

 إنشاء المكتبة االلكترونية .تطوير وتحديث المكتبة وتزويدها بالكتب والمراجع و .5

 .خدمات الطالبية تطوير وتحسين األنشطة وال .6

 تعزيز نظام الجودة ونظم اإلدارة فى الخدمات المجتمعية . .7

 لتهيئة الطالب للخروج لسوق العمل . العملى واالكلينيكى التدريباإلهتمام ب .8
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 االطار والمضمون للخطة االستراتيجية لكلية الطب جامعة بنها
توضيح اهم مالمح االطار والمضمون للخطة االستراتيجية لكلية الطب جامعة بنها من والل الشكل  يمكن

 التالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األبعاد اإلستراتيجية السبعة لجامعة بنها 

  بناء القدرة البشرية و المؤسسية، واإلصالح اإلداري والهيكلي. -1

 ية التحتية .الحرم الجامعي والبن -2

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات . -3

 جودة التعليم . -4

 .جودة البحث العلمي -5

 والمشاركة الطالبية لتنمية المجتمع الجامعي واإلقليمي.  -6

 تنمية الموارد البشرية والمادية. -7

 للجامعة الكلية في ضوء األبعاد اإلستراتيجية السبعة ومبادئ قيم : 
 

 لعمل بروح الفريق ومساعدة اآلورين.التركيز على األهداف  وا -1

 التفاني وااللتزام لتحقيق األهداف. -2

 رؤية
 تحديد اتجاه المستقبل

 رسالة

 أهداف

 التخطيط

تحديد 
الوضع 
 الراهن

عن طريق 
التحليل 
 البيئى

)البيئة 
ة الداخلي

والبيئة 
 الخارجية(

تخطيط 

الوضع 

 المستهدف

 األهداف

 الغايات

مراجعة 
ومتابعة 
وتقييم 
جميع 

المراحل 

 التنفيذية

تصميم 
خطة 
 األعمال
 التنفيذية

 وضع
 الطموحات
 المستقبلية

تحديد وتحليل 

 الفجوة
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 النزاهة واألوالق . فى جو من الموضوعية والشفافية  -3

 واالبتكار. اإلنصات الفعال فى جو من الحرية واإلبداا والمرونة  -4

 األمانة و العدل واإلنصاف مع كل األطراف . -5

  طب بنها : حاليا لكلية المميزةالتنافسية والسمات  

بككرام  جديككدة تتناسككب مككع احتياجككات سككوق العمككل وتككؤدى  إلككى وككري   متميككز علككى المسككتوي  وجككود .1

 . برنام  الطب الرياضي األقليمى والدولي مثل 

بروتوكككوالت تعككاون مككع مؤسسككات المجتمككع  األبحككاث العلميككة المرتبطككة بمشككاكل المجتمككع المحلككى و .2

 .المدنى 

ووحكدة  األورام نوحكدة مثكل وحكدة الكشكف المبككر عك 14ات الطابع الخاص وعددها وجود الوحدات   .3

 .االحصاء الطبى

 .تزايد اعداد الطالل الوافدين فى مرحلة البكالوريو  والدراسات العليا .4

  .نشاط لجنة البيئة و القوافل الطبية .5

  .مشتر واالشراف ال مشاركة العديد من الجامعات العالمية فى بعض المنح الدراسية .6

 همتاحف التشرىح والباثولوجى والطب الشرعى المطورة ومكتبة الكلي .7

 .بالكلية وجود مركز تخصصى متميز المراض العيون .8

 الطب البشرى ببنهاالمرجعيات االساسية للخطة االستراتيجية لكلية 

 علي المرجعيات التالية: الطب البشرى ببنهالكلية اعتمد اعداد الخطة االستراتيجية 

 بعد القومي والخطط االستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي:ال .1

 االرتباط برؤية ورسالة الجامعه. .2

حددت الهيئة القومية لضمان الجودة حيث  معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد: .3

عالي اشتملت علي واالعتماد عددا من المعايير التي يمكن من واللها الحكم علي مؤسسات التعليم ال

سته عشر معيارا منها ثمانيه من المعايير مرتبطة بالقدرة المؤسسية وثمانيه اوري مرتبطة 

تضع هذا المعايير كأحد اهم المرجعيات عند اعداد  الطب البشرى ببنهاوكلية بالفاعلية التعليمية 

 وطته االستراتيجية

 تقارير المراجعة الداولية لبرنام  الكلية .4

 كلية السنويةتقارير ال .5

  اراء اصحال المصلحة .6

 بنها: بشرى طب نم نيلمستفيدا صحاب المصلحةأب قائمة وهذة 

 .وقارة التعليم العالي 
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 اعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة و طالل الكلية في البكالوريو  والدراسات العليا

 والعاملون.

 .إدارة الجامعة والكليات والمراكز والوحدات بالجامعة 

 المستشكككفيات العامكككة والخاصكككةووقارة الصكككحة ونقابكككة األطبكككاء  مثكككل لمسكككتفيدين مكككن الخكككريجينا 

 ومرضى المستشفيات الجامعية بالكلية 

 .رجال األعمال ومنظمات المجتمع المدني 

 .اولياء األمور 

من العوامل الهامة لضمان فاعلية الخطة ، حيث ان مقابلة   يعتبر تحديد األطراف اصحال المصلحةو

احتياجات وتوقعات تل  األطراف من اولى الضمانات التي توضح مدى واقعية الخطة المقترحة في 

لخدمة المجتمع  الكليةتوكيد الجودة وتميز الخدمة التعليمية والبحثية ومدى المساهمات التي تقدمها 

 والبيئة. 

 نظم الجودة الداولية المطبقة بالكلية  -:بيانات وثائقية  .7

 جعية الستراتيجيات ونظم الجودة المطبقة بالمؤسسات التعليمية االوري االطارات المر .8

اراء اعضاء هيئة التدريس والجهاق االداري والطالل تجاا جودة  - :بيانات تتعلق باستطالا االراء .9

 االنشطة والخدمات التي تقدمها الكلية ومجاالت تطورها

اسكتخدام اسكلول العصكف الكذهني لتوليكد االفككار وقد تم عقد مجموعة من ورش العمل واللقكاءات تكم فيهكا 

االبتكارية واالبداعية ولقد كانت هذا اللقاءات مع قيادات الكلية واعضاء هيئة التدريس ومعاوينيهم وجميع 

ومناقشكة افراد الجهاق االدارى والعمال والطالل والخرجيين واالطراف الخارجية للتوعية باالستراتيجية 

 .التحليل البيئى للوضع الراهن للكلية للعم عناصرها المختلفة

 التحليل البيئى للوضع الراهن للكلية:

 مفهوم التحليل البيئى .1

 تحليل البيئة الخارجية( -عناصر التحليل البيئى )تحليل البيئة الداولية .2

 محاورومعايير التحليل البيئى .3

 ادوات التحليل البيئى .4

 نتائ  تحليل البيئة الداولية .5

 ئة الخارجيةنتائ  تحليل البي .6

 ملخص نتائ  التحليل البيئى .7

 مصفوفة العوامل الداولية والعوامل الخارجية للكلية .8

 واستخراج االستراتيجيات البديلة SWOTتطبيق نمو ج  .9
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 مفهوم التحليل البيئى:

  يُعرف التحليل البيئي بأنه عملية تهدف إلى جمع الكثير من الحقائق والمعلومكات والبيانكات عكن الكليكة و لك

 .لتحديد جوانب القوة والضعف للبيئة الداولية والفرص والتهديدات للبيئة الخارجية بالكلية 

 
 

 

 

 تحليل البيئة الخارجية( -عناصر التحليل البيئى )تحليل البيئة الداخلية
 

 mental Analysis norInternal Enviأوالً: تحليل البيئة الداخلية:             
 

ية بأنها البيئة التي تشمل ككل المعكايير او العناصكر التكي تكؤثر تكأثيرا مباشكرا علكى العمكل تعرف البيئة الداول

داول الكلية وكذل  المعايير او العناصر التى يمكن إلدارة الكلية اتخا  قرارات بشأن تطويرها او تعكديلها او 

اوليكة موجكودة فكى معكايير القكدرة إلغائها وهنا  العديد من المعايير او العناصر التكى تشكتمل عليهكا البيئكة الد

المؤسسككية والككبعض اآلوككر موجككود فككى معككايير الفاعليككة التعليميككة ومككن امثلككة  لكك  ) الخطككة االسككتراتيجية 

 –البحككث العلمككى  –اعضككاء هيئككة التككدريس  ––المككوارد الماديككة والبشككرية   -القيككادة والحوكمككة –ومكوناتهكا 

البيئة الداولية بأنها عبارة عن النقكاط او الجوانكب التكى تتميكز بهكا  وتعرف نقاط القوة فىالطالل .... إل  ( . 

الكلية وتؤثر إيجابيان على األداء فيها ، امكا نقكاط الضكعف فهكي عبكارة عكن النقكاط او الجوانكب غيكر المتميكزة 

 بالكلية والتى تؤثر تأثيرا سلبا على اداء الكلية .

 

  mental Analysis : nviroExternal Enتحليل البيئة الخارجية -ثانيا :
تعرف البيئة الخارجية  بأنها   البيئة التي تشمل جميكع  األطكراف او المكونكات الموجكودة بكالمجتمع المحكيط 

بالكلية وتؤثر تأثيرا مباشرا او غير مباشر على اداء العمل داول الكليكة ولككن ال تسكتطيع إدارة الكليكة اتخكا  

و إلغائها وهنا  العديد من المكونات التكى تشكتمل عليهكا البيئكة الخارجيكة قرارات بشأن تطويرها او تعديلها ا
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الهيئككات والمؤسسككات   -وقارة التعلككيم العكالي  –سككوق العمكل  –مثكل ) بعككض اطكراف المشككاركة المجتمعيكة 

اولياء األمكور ورجكال األعمكال والعديكد مكن الهيئكات والمؤسسكات  ات العالقكة بالكليكة (. وتعكرف  –المدنية 

لفرص بأنها عبارة عن كل اإلمكانات المادية والمالية والتدريسية التي يمكن ان تقكدمها اطكراف ومؤسسكات ا

  .المجتمع الخارجي ويتم االستفادة منها فى تحسين وتطوير األداء بالكلية 

 اما التهديدات فهى عبارة عن المعوقات المرتبطة بأطراف ومؤسسكات المجتمكع الخكارجي والتكى تكؤثر سكلبان 

 على اداء العمل بالكلية .

 :محاور ومعايير التحليل البيئي للكلية
 

 تم استخدام معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في التحليل البيئي للكلية وهي :
 

 معايير الفاعلية التعليمية م معايير القدرة المؤسسية م

 الطالب والخريجون 1 التخطيط االستراتيجي 1

 المعايير األكاديمية 2 الهيكل التنظيمي 2

 البرامج التعليمية 3 القيادة والحوكمة 3

 التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم 4 المصداقية واألخالقيات 4

 أعضاء هيئة التدريس 5 الجهاز اإلداري 5

 البحث العلمي واألنشطة التعليمية األخرى 6 الموارد 6

 الدراسات العليا 7 معية وتنمية البيئةالمشاركة المجت 7

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية 8 التقويم المؤسسي وإدارة نظم الجودة 8

 

 أدوات التحليل البيئى بالكلية :
 هنا  العديد من األدوات التى تم استخدامها فى إجراء التحليل البيئي بالكلية ومن اهم هذا األدوات : 

 لتحديث الخطة االستراتيجية  : 2012تطالعات الراي ( فى فبراير االستبيانات ) اس

وتم بناء هذا االستبيانات لتتناسب مع معايير الهيئة القومية لضكمان جكودة التعلكيم واالعتمكاد ، وقكد تكم إعكداد 

 اربعة استبيانات لتحليل البيئة الداولية وهى :

الكليكككة حكككول نقكككاط القكككوة والضكككعف والفكككرص اسكككتطالا راى اعضكككاء هيئكككة التكككدريس والهيئكككة المعاونكككة ب -1

    والتهديدات فى كلية طب بنها.

 استطالا راى الطالل بالكلية حول نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات فى كلية طب بنها. -2

استطالا راى اعضاء الجهاق اإلداري بالكلية حول نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات فى كلية طب  -3

 بنها .

ا راى اعضكككاء األطككراف الخارجيكككة  وى الصككلة بالكليكككة حككول نقكككاط القككوة والضكككعف والفكككرص اسككتطال -4

 والتهديدات فى كلية طب بنها .

المقابالت:  قام فريق التخطكيط االسكتراتيجي بوحكدة الجكودة بالكليكة بكإجراء العديكد مكن المقكابالت سكواء مكع  -5

األهكداف مكن هكذا المقكابالت مقننكة حيكث تكم السكؤال اطراف البيئة الداولية او البيئة الخارجية للكلية وكانت 

 عن بعض الموضوعات التي تتعلق بمحاور ومعايير البيئة الداولية والخارجية .
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 :نتائج تحليل البيئة الداخلية 

 بعد تحليل نتائ  االستبيانات والمقابالت الخاصة بالبيئة الداولية كانت اهم النتائ  كالتالى : 

 حسب نسب التحليل اإلحصائي (  نقاط القوة  ) مرتبة

 اعضاء هيئة تدريس متميزون و وى كفاءة عالية. .1

 كفاءة عالية.  ىطالل متميزون دراسيا و و .2

 معلنة وموثقة . رؤية ورسالةللكلية   .3

 ديمقراطية القيادات في إدارة الكلية. .4

 وجود مكتبة مجهزة وحديثة ومستوى الفنيين بها جيد . .5

 انشطة طالبية متنوعة .6

 هيكل تنظيمى معلن ومالئم إلدارة الكلية وجود  .7

 سياسات قبول واضحة ومعلنة .8

 تفويض بعض السلطات من القيادات لمن يستطيع اداء المهام بكفاءة .9

 نقاط الضعف ) مرتبة حسب نسب التحليل اإلحصائي (

 ضعف الجهاق اإلدارى وعدم تعاملة مع التكنولوجيا الحديثة بالكفاءة المطلوبة. .1

 ضاء هيئة التدريس فى األنشطة الطالبية.ضعف مشاركة اع .2

 .نظم تقويم امتحانات غير مناسبة وغير متنوعة .3

 .عدم وجود عدد كاف من المعامل وعدم اشتمالها على تجهيزات حديثة .4

 .عدم مالئمة المبنى للعملية التعليمية والتدريسية .5

 تفعيل وطة البحث العلمي بالكلية . نشرو عدم .6

 .بحث العلميعدم كفاية مصادر تمويل ال .7

 عدم مكافأة المتميزين من الباحثين ماديا وادبيا.  .8

 ضعف مستوى موقع الكلية على االنترنت .9

 نتائج تحليل البيئة الخارجية:

  بعد تحليل نتائ  االستبيانات والمقابالت الخاصة بالبيئة الداولية كانت اهم النتائ  كالتالي :

 ( الفرص  ) مرتبة حسب نسب التحليل اإلحصائي  

 وجود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  .1

 . وما يترتب عليه من تمويل وتدريبات  CIQAP رواوجود مش .2

وجود مساحات لبناء مستشفى بنها التخصصى ومركز عالج االورام ومركز متخصص لزراعة  .3

 .االعضاء
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 .الممولة من المجلس االعلى للجامعات ICTPوجود مشاريع  .4

 CIQAPمن والل المساهمة فى مشروا  امعةدعم ادارة الج .5

 التطور السريع والمتالحق في مجال التكنولوجيا والتعليم الطبى. .6

 لتهديدات ) مرتبة حسب نسب التحليل اإلحصائي ( :ا 

 انخفاض مرتبات اعضاء هيئة التدريس واإلداريين بالكلية وعدم رضاهم وظيفيا .1

 الوقارة . ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي من قبل .2

 ضعف مشاركة األطراف الخارجية فى تطوير التعليم والبحث العلمى  بالكلية. .3

 المستفيدين من ودمات الكلية .عدم وجود مقيا  لرضا  .4

 المنافسة القوية من الجامعات الخاصة والمعتمدة فى مجال الطب .5

 هجرة الكوادر الجامعية للجامعات االورى محليا واقليميا ودوليا .6

  Gap Analysis:  يل النتائج للبيئة الداخلية والخارجيةخالصة تحل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط القوة

 أعضاء هيئة تدريس كفاءة وتميز 

 هيكل تنظيمى معلن ومالئم

 واضحة سياسات قبول

 ديموقراطية فى ادارة الكلية

 انشطة طالبية متنوعة

 نقاط الضعف

ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى األنشطة 

 الطالبية

 ضعف مستوى موقع الكلية على االنترنت

 خطة البحث العلمى بالكلية

 نظم التقويم واالمتحانات الغير مناسبة

 

 
SW 

OT 

 الفرص

 التعليم واالعتماد وجود الهيئة القومية لضمان جودة 

وما يترتب عليه من تمويل   CIQAP روعوجود مش

  وتدريبات

الممولة من المجلس االعلى  ICTPوجود مشاريع 

 للجامعات

 توفر مساحات تسمح بالتوسع مستقبال

 الدعم المادى المقدم من المجتمع المحلى 

 

 

 التهديدات

 بشأن ترتيب الجامعاتتقارير الهيئات الدولية 

 تواضع االنفاق الحكومى على الجامعات

تزايد عدد الجامعات الحكومية والخاصة ذات القدرة 

 التنافسية العالية

 قلة دعم قطاع االعمال للمشاريع البحثية

هجرة الكوادر الجامعية للجامعات االخرى محليا واقليميا 

 ودوليا
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 (:TOWS)االستراتيجيات البديلة  حسب   نموذج
 

 

بأنككه النمككو ج الربكاعي الككذي يهككدف إلككى تحديكد االسككتراتيجيات البديلككة التككي يمكككن  SWOTيُعكرف نمككو ج  

تحديد التوجيهات واألهداف المستقبلية التي يراد تحقيقها ويسمى بالنمو ج لمختلف المؤسسات استخدامها في 

الربككاعي نظككرا الحتوائككه علككى اربعككة مكونككات اساسككية هككي نقككاط القككوة والضككعف للبيئككة الداوليككة والفككرص 

ج والتهديدات للبيئة الخارجية ، ومن والل نتائ  التحليل لككل البيئكة الداوليكة والخارجيكة يمككن تصكميم نمكو 

(TOWS) : كالتالي 

 البيئة الداولية

   

 البيئة الخارجية

 strengths  (S )نقاط القوة  

 وجوانب التميز بالكلية لتدعيمها

 

 weakness (W) نقاط الضعف 

 وجوانب عدم التميز بالكلية لالستيفاء  

 )O( الفرص
opportunities  

كل اإلمكانات التي يقدمها 

المجتمع الخارجي ويستفاد 

 ا فى تطوير الكلية منه

 SO إستراتيجية 

إستراتيجية التوسع والنمو وتقوم على 

قاعدة تطوير جوانب القوة باستغالل 

 الفرص المتاحة 

 WOإستراتيجية  

إستراتيجية التطوير والتحسين بمعنى 

استغالل الفرص لتقليل جوانب الضعف 

 بالكلية 

  Tالتهديدات 

  threats  

ئة المعوقات الموجودة بالبي

الخارجية وتؤثر سلبنا على 

 اداء الكلية 

 STإستراتيجية  

إستراتيجية الثبات واالستقرار بمعنى 

ان تقوم الكلية بتطوير  اتها لمواجهة 

التهديدات من والل استغالل جوانب 

 القوة بها 

 WT إستراتيجية 

إستراتيجية االنكماش بمعنى ضرورة 

تقليل او إغالق لبعض األقسام 

مواجهة التهديدات التي والتخصصات ل

 تؤثر على الكلية 

 

وقد استخدمت الكلية العديد من االستراتيجيات البديلة التي تتناسب ونتائ  التحليل البيئي ومن اهم 

 :االستراتيجية االستراتيجيات التي سوف ترتكز عليها الخطة 

  استراتيجية التطوير والتحسين 

 استراتيجية التوسع والنمو 

 تقرار.الثبات واالس  

 الوضع التنافسي للكلية

تستخدم مصفوفة العوامل الداولية والخارجية لتحديد الوضع التنافسي للكلية مقارنة ببعض الكليات على 

 المستوى المحلي او افقليمي او العالمي، وفيما يلي استعراض لمصفوفتي العوامل الداولية والخارجية :

 ية مصفوفة العوامل الداخلية والخارجية للكل

إن الهككدف األساسككي مككن تصككميم مصككفوفة العوامككل الداوليككة ومصككفوفة العوامككل الخارجيككة هككو تحديككد الوضككع 

 بالكليات األورى على المستوى المحلى او األقليمى او العالمي، ةالتنافسي للكلية مقارن

 سابق .وفيما يأتي استعراض مصفوفة العوامل الداولية والخارجية بناءن على التحليل البيئي ال
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 أوالً : مصفوفة العوامل الداخلية والوضع التنافسي للكلية :

 العوامل اإلستراتيجية

 الداخلية

 الوزن النسبي

Weight 

 القيمة

Rate 

النقاط 

 المرجحة

Weight 

Score 

 التعليق

 مجاالت القوة
 ريساعضاء هيئة تد .1

 

   .وجود هيكل تنظيمى معلن ومالئم .2
 

  وجود سياسات قبول واضحة ومعلنة .3
 

 ديمقراطية القيادات في إدارة  .4
 

 ةانشطة طالبية متنوع .5

 

0.15 

 

 

0.05 

 

 

0.15 

 

 

0.05 

 

0.10 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

0.75 

 

 

0.15 

 

 

0.60 

 

 

0.15 

 

0.20 

 

 

 
اعداد مناسبة كما وكيفا فى 

 كثير من االقسام العلمية

 

هيكل مالئم الى حد كبير 

 لطبيعة نشاط الكلية

 نةوجود سياسات قبول ممعل

 

 نمط ديموقراطى الى حد كبير

 انشطة متنوعة ومتميزة

 مجاالت الضعف
 

مشككاركة اعضككاء هيئككة التككدريس فككى  .1

  األنشطة الطالبية

 

 المعامل  .2
 

 موقع الكلية على االنترنت .3

 

 

 عدم تفعيل وطة البحث العلمي بالكلية -4

 

 نظم تقويم وامتحانات-5

 

 

 

10 .0 

 

 

10 .0 

 

 

0.10 

 

 

0.20 

 

 

0.10 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

0.20 

 

 

0.10 

 

 

0.10 

 

 

0.20 

 

 

.20 

 

 

  

ضعف المشاركة فى 

 االنشطة الطالبية 

 

عدم وجود عدد كاف 

وعدم اشتمالها على 

 تجهيزات حديثة

 ضعف المستوى واالداء

 

 عدم نشر وتفعيل الخطة

 

 

 نظم التقويم غير مناسبة

  2.65  1.00 إجمالي النقاط المرجحة

بق ان قكوة الوضكع الكداولي للكليكة يعتبكر متوسكطا حيكث بلكغ إجمكالي النقكاط المرجحكة يتضح من الشكل السكا

 { حيث يشير:1-5( هي قريبة من المتوسط، حيث تقع فى المنتصف بين }2.65)

 ( وهى تعنى ان األداء متميز فيما يتعلق بإجراءات وسياسات القبول. 5)

 سياسات القبول.( وهى تعنى ان األداء ضعيف فيما يتعلق بإجراءات و1)

  ( فهي تعد متوسطة األداء في اإلجراءات.2.65وبما ان الكلية حصلت فى هذا المكون على )
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 ثانيا : مصفوفة العوامل الخارجية :

 العوامل اإلستراتيجية

 الخارجية 

الوزن 

 النسبي

Weight 

 القيمة

Rate 

النقاط 

 المرجحة

Weight 

Score 

 التعليق

 :الفرص

 ومية لضمان الجودةوجود الهيئة الق -1

 

 CIQAPدعم الجامعة لمشروا  -2

 

 ICTPمشروعات التطوير  -3

 

 توافر مساحات تسمح بالتوسع مستقبال -4

 

الدعم المادى المقدم من الجهات  -5

 االهلية فى المجتمع المحلى

 

10 .0 

 

0.05 

 

15 .0 

 

 

10. 

 

 

0.10 

 

5 

 

1 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

.50 

 

.05 

 

.60 

 

 

.20 

 

 

.10 

 

  حافز قوي للتطوير.  -

 

تط  وير التعل  يم الع  الي ص  ندوق  -

 بالوزارة.

 

ال     دعم الم     ادي لمش     روعات  -

 التطوير

توج    د مس    احات تس    تفاد منه    ا 

المؤسس   ة ف   ي بن   اء مش   روعات 

 حديثة

توج  د مس  اندة ودع  م ملم  وس  -

 من المجتمع المحلي 

 التهديدات
تقارير الهيئات الدولية بشأن ترتيب   -1

 الجامعات

و الحكومية  تزايد عدد الجامعات -2

 ات القدرة التنافسية  الخاصة المعتمدة

 فى مجال الطب . العالية

قلة دعم قطاا االعمال للمشاريع  -3

 البحثية

هجرة الكوادر الجامعية للجامعات  -4

األورى محليا وإقليميا ودوليا نتيجة 

 ضعف األجور

 

10 .0 

 

 

0.10 

 

 

0.05 

 

0.15 

 

 

0.10 

 

4 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

2 

 

0.40 

 

 

0.20 

 

 

0.15 

 

 

0.60 

 

0.20 

 

 

 

تهديد سمعة الجامعات التي لم  -

  التقريرترد في 

 

ضعف المخصصات وتآكل قوتها  -

 الشرائية بسبب التضخم

 

 

لوحظ انخفاض مساهمة رجال  -

 األعمال للمشروعات البحثية.

 

 

 

ضعف األجور واألحوال  -

االقتصادية يدفع أعضاء هيئة 

 التدريس للهجرة

  3.00  1.00 اجمالى النقاط المرجحة

 

تقييم نتائ  المجموعة : اظهر تحليل العوامل الخارجية للكلية ان قدرة الكلية فوق المتوسطة فى االستيعال و 

 االستفادة من  متغيرات البيئة الخارجية. 

( فكي المقارنكة مكع الكليكات األوكرى واسكتنتاج الوضكع 3.00يمكن استخدام مجموا النقاط المرجحكة وهكى )

 ي الجامعات األورى.التنافسي  مع الكليات ف
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  تحليل الفجوة

 

اى الهدف من هذا الخطوة هو تحديد الفجوة بين توقعات المستفيدين لمستوى الخدمة وإدراكهم ل داء الفعلى لها ، 

التطابق بين الخدمة المتوقعة ) الوضع المأمول (، والخدمة المدركة ) الوضع الحالى (، و ل  معرفة وتحديد مدى 

 ع الخدمات التى تقدمها الكلية والمتمثلة فى األتى : بالنسبة لجمي

 الخري    .1

 الخدمات االستشارية  .2

 البحث العلمى   .3

 ودمات التدريب والتعليم المستمر    .4

 الخدمات البيئية والمجتمعية . .5

وبناء عليه، تستطيع الكلية تطوير استراتيجيات محددة وتحديد المصادر الالقمة لسد الفجوة بين الوضع 

 هن وتحقيق الوضع المستهدف الرا

 المنهجية المستخدمة لتحليل الفجوة 
(  والتى ترتكز على تحليل عدد من الفجوات وتحدث هذا   Servqualإعتمد تحليل الفجوة على منهجية )

الفجوات إ ا حدث اوتالف بين توقعات المستفيدين لمستوى الخدمة وإدراكهم ل داء الفعلى لها، اى معرفة 

ى التطابق بين الخدمة المتوقعة )الوضع المأمول( والخدمة المدركة )الوضع الحالى( وهذا وتحديد مد

 الفجوات هى كما يلى :

 الفجوة بين تصورات إدارة الكلية لتوقعات المستفيدين والخدمات المتوقعة -1

 جودة الفجوة بين تصورات إدارة الكلية لتوقعات المستفيدين وبين ترجمة هذا التصورات ومواصفات لل -2

 الفجوة بين جودة الخدمة التى يتوقعها المستفيدين والخدمة الفعلية. -3

 الفجوة فى وسائل االتصال بين الكلية والمستفيدين . -4

 الفجوة بين الخدمات التى تقدمها الكلية وتوقعات المستفيدين. -5

 خمسة التالية :( على األبعاد ال Servqualوقد راعى فريق البحث ان يحتوى تحليل الفجوة وفقا لمنه  )

  Tangiblesالمادية الملموسة فى الخدمة  -1

  Reliabilityاالعتمادية  -2

 Responsivenessاالستجابة  -3

 Securityاألمان  -4

 .  Empathyالتعاطف   -5

( و ل  لمزيد من التوافق مع الظروف اإلدارية Servqualولقد تم عمل عدة إضافات إلى منهجية )

 كما يلى :والتنظيمية والبيئية للكلية و ل  

 الفجوة بين الوضع الحالى والوضع المستهدف لسياسات التعليم بالكلية  . -1
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 الفجوة بين الوضع الحالى والوضع المستهدف لسياسات تنمية البيئة وودمة المجتمع . -2

 الفجوة فى مجال الخدمات الطالبية . -3

 الفجوة فى المصادر المتاحة لتوفير تمويل الخطة االستراتيجية للكلية . -4

 لفجوة فى التقييم الداولى للكلية .ا -5

 الفجوة فى الممارسات العادلة وتكافؤ الفرص . -6

 

 

 الفجوات

 الفاعلية التعليمية القدرة المؤسسية
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.الفجوة بين تصورات 1

إدارة الكلية لتوقعات 

 المستفيدين والخدمة المتوقعة

X X X    X X X   X  X  X 

.الفجوة بين تصورات 2

إدارة الكلية لتوقعات 

 المستفيدين والخدمة الفعلية.

X X X    X X  X X X   X X 

.الفجوة بين جودة الخدمة 3

التى يتوقعها المستفيدين 

 والخدمة الفعلية.

   X  X X X X  X   X X X 

.الفجوة فى وسائل االتصال 4

 ستفيدين .بين الكلية والم

X X X X X X X X    X X  X X 

.الفجوة بين الخدمات 5

المدركة للكلية وتوقعات 

 المستفيدين.

   X X X X X X  X   X  X 

ويوضح الجدول التالى الوقن النسبى لتأثير تل  الفجوات على الخدمات التى تقدمها الكلية ، حيث يتفاوت هذا التأثير 

 (إلى التأثير الكبير )اى ان الفجوة كبيرة (.من العدم )اى عدم وجود فجوة 

 

 الفجوات 

 الخدمة

 الخريج

 

خدمات 

 علمية تنموية

خدمات للمجتمع 

 وتنمية البيئة

. الفجوة بين تصكورات إدارة الكليكة لتوقعكات المسكتفيدين 1

 والخدمة المتوقعة.

 ص ص ص

.الفجكوة بككين تصككورات إدارة الكليككة لتوقعككات المسككتفيدين 2

 متها لممارسات الجودة.وبين ترج

 م م م

.الفجكككوة بكككين جكككودة الخدمكككة التكككى يتوقعهكككا المسكككتفيدين 3

 والخدمة الفعلية.

 م

 

 م م

 

 م   ص .الفجوة فى وسائل االتصال بين الكلية والمستفيدين .4
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.الفجكككككوة بكككككين الخكككككدمات المدرككككككة للكليكككككة وتوقعكككككات 5

 المستفيدين.

 م م ص

 

 توسطة ،   ص=فجوة صغيرة ،    ال =ال يوجد فجوة .* = فجوة كبيرة ،   م=فجوة م

تعككرف بأنهككا هككي عبككارة عككن الفككرق بككين الوضككع الككراهن والحككالي للكليككة وبككين  GAPوحيككث ان الفجككوة 

 .المستقبلي او المستهدف الذي تسعى الكلية للوصول إليه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

لبعض المعايير والمؤثرات التي المستقبلي  و وفيما يلي نستعرض بعض الفجوات بين الوضع الراهن

 اشتملت عليها الدراسة الميدانية :

 

 الوضع المستهدف الوضع الحالى المعيار

وجود وطة للبحث العلمي موثقة  البحث العلمي 

 ومعلنة ولكن غير مفعلة

وجود وطة بحث علمي موثقة ومعلنة 

 ومفعلة

الموارد المالية 

 والبشرية

ية انخفاض كبير فى الموارد الماد

 الالقمة للعملية التعليمية والتدريبية 

استكمال البنية التحتية بالكلية واستحداث 

 مصادرمالية جديدة 

عدم مالئمة مباني الكلية للعملية  المباني 

 التعليمية والتدريبية 

التطوير والتوسع فى مبانى الكلية حتى 

 تصبح مالئمة للعملية والتدريبية 

تفعيل المشاركة المجتمعية مع اطراف  اض مستوى المشاركة المجتمعية انخف المشاركة المجتمعية 

 المجتمع الخارجي 

نظم التقويم 

 واالمتحانات 

نظم تقويم وامتحانات غير مالئمة 

 وغير مناسبة فى بعض االقسام

استحداث نظم تقويم وامتحانات جديدة 

 ومتنوعة فى كل االقسام

 

 راهن للكلية امكن الحصول على العديد من الفجوات  على النحو التالى:وعالوة على  ل  وبعد دراسة الوضع ال

 :.الفجوة بين تصورات إدارة الكلية لتوقعات المستفيدين والخدمات المتوقعة1

 

الوضع 

 المستهدف 

 

الوضع 

 الحالى
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يتوقع المستفيدين من الكلية ان تقدم ودمات كثيرة فى شتى المجاالت الطبية والبحث العلمى والمرتبطة 

كون الخري  بمستوى معين، ويمثل ضعف قنوات التواصل بين إدارة الكلية بعملية التنمية ،وكذل  ان ي

 .والجهات المستفيدة من الخدمات التى تقدمها الكلية السبب الرئيسى لوجود هذا الفجوة

 

 / األليات الالزمة لتنفيذ سياسات تجاوز الفجوة :1/1

 لسد هذا الفجوة ، فإن إدارة الكلية عليها:

 ع الجهات المستفيدة، وانشاء قاعدة بيانات عن تل  الجهات والتواصل معها عن قيادة سبل االتصال م

 طريق البريد االلكترونى.

  دعوة ممثلين عن قطاعات المستفيدين للفاعليات المختلفة )المؤتمرات والندوات وورش العمل  عيد

 الكلية.الخريجين، واية انشطة اورى(،و ل  من والل قطاا ودمة المجتمع وتنمية البيئة ب

  تبنى انشاء وحدة لالتصال الخارجى مع المجتمع، والتى يستلزم من القائمين عليها وضع نظام محكم

للدراسة والتعرف على توقعات المستفيدين من اجل االدرا  الصحيح لتوقعات المستفيدين من إدارة 

 . الكلية

 ها لممارسات الجودة:.الفجوة بين تصورات إدارة الكلية لتوقعات المستفيدين وبين ترجمت2

هذا الفجوة تعتبر متوسطة لجميع الخدمات التى تقدمها الكلية للقطاعات المختلفة التى تتلقى الخدمة )الخري  

الخدمات البيئية والمجتمعية  –ودمات التدريب والتعليم المستمر  –البحث العلمى  –الخدمات اإلستشارية  –

. ) 

لية فيما يرضى المستفيدين وبين ترجمة هذا التصورات إلى متطلبات وهذا التباين بين تصورات إدارة الك

 جودة الخدمة يرجع إلى مجموعة من العوامل التالية:

 . محدودية الموارد المادية والبشرية الالقمة لتطوير األجهزة والمعامل 

 ى معظم نظام الفصل الدراسى المطبق بشكله الحالى ال يتيح معايير اعلى من المهارة والمعرفة ف

المقررات األساسية والهامة لدى وري  كلية الطب، حيث ان المجال التطبيقى وبعض مقررات 

العلوم األساسية تتطلب قدر كبير من االستمرارية والتدريب العملى ويتحقق  ل  من طرح 

 المقررات فى مدة قمنية اطول.

 سوق العمل.ووجود هذا الفجوة يؤثر على نوعية الخري  وفى وضعه التنافسى فى 

 /األليات الالزمة لتنفيذ سياسات تجاوز الفجوة:2/1

 .ايجاد مصادر إلستكمال تمويل األنشطة العلمية والخدمية لضمان جودة الخدمات 

  تفعيل ممارسات التعلم الذاتى من والل االهتمام بحصص التمارين العلمية والنظرية ، وتهتم إدارة

م الطالل، والتوسع فى نشر ثقافة الجودة والتأكيد عليها لجميع الكلية باتخا  السبل لتطوير طرق تقيي

 األطراف. 
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  قيادة الموارد الذاتية فيجب على إدارة الكلية تطوير نظام الخدمات التى تقدمها الوحدات  ات الطابع

 الخاص بالكلية ووحدة التعليم والتدريب المستمر والتسويق الجيد لها .

  

 التى يتوقعها المستفيدين والخدمة الفعلية..الفجوة بين جودة الخدمة 3

الفجوة بين جودة الخدمة التى يتوقعها لذا فإن الخدمات التى تقدمها الكلية تعتبر مالئمة بالنسبة للمستفيدين، 

 المستفيدين والخدمة الفعلية صغيرة.

 وترجع اسبال الفجوة إلى:

 -أوال : بعض أعضاء هيئة التدريس:

لنهائى الذى يتقاضاا فريق العمل، المشكل لتقديم الخدمة،بعد االستقطاعات المتعددة *ضعف المقابل المادى ا

مما يؤثر بالسلب على تكاليف إنتاج الخدمة االستشارية ،ومن جهة اورى فإن العميل او المستفيد يتوقع 

 .مستوى الخدمة المطلول مع عرض سعر ودمة مناسب مقارنة بالمنافسين الخارجيين

 على مستوى الطالب والخري  يرجع السبب فى هذا الفجوة إلى:-ب :ثانيا : الطال

* القصور فى اكتسال الطالب المهارات المهنية، و ل  على الرغم من وفرة معارفهم ومعلوماتهم       

 العلمية، إال انهم فى حاجة إلى القدرة على تنمية تل  المعارف وتحويلها إلى مهارات تطبيقية .

اصحال األعمال وجهات التوظيف تبين ان نسبة كبيرة من الخريجيين يفتقدون مهارة  ومن اللقاءات مع

العمل فى فريق والتواصل مع األورين، وليست لديهم مهارات المبادرات والقدرة على اتخا  القرار. ويرجع 

الدراسى السبب فى هذا ان معظم الطالل تعودوا على  ل  من مرحلة التعليم قبل الجامعى، ونظام الفصل 

 بشكله الحالى ال يتيح الفرصة للتدريب على مثل هذا المهارات.

*عدم اوذ معظم الطالل العلوم اإلنسانية مأوذ الجد ، كما ان االقسام العلمية المسؤلة عن البرام  

المختلفة تتعامل مع هذا المقررات بشئ من عدم االهتمام فى اوتيار المتخصصين لتدريس هذا 

المقررات هى التى تسهم وبشكل كبير فى بناء الشخصية وتنمية المهارات العامة لدى المقررات، وهذا 

 .الطالل

 ثالثا : البحث العلمى والخدمات العلمية والتنموية والبيئية:

 القصور فى التمويل الالقم لهذا األنشطة.*

 /األليات الالزمة لتنفيذ سياسات تجاوز الفجوة:3/1

 المالية واإلدارية الحاكمة للوحدات  ات الطابع الخاص. يجب اعادة النظر فى اللوائح 

 .تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس فى مجال التدريس وتكنولوجيا المعلومات 

  تطوير نظم االمتحانات والتقييمات بشكل يقيس وبفاعلية درجة تحقق المهارات المختلفة مع التركيز

 دى الطالل.على المهارات المهنية وتنمية مهارات االتصال ل

 .البحث عن مصادر تمويل لدعم هذا األنشطة 
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 -.الفجوة فى وسائل االتصال بين الكلية والمستفيدين:4

وهى تعتبر فجوة صغيرة على مستوى الخريجيين وعلى مستوى الخدمات االستشارية، بينما تعتبر كبيرة 

 على مستوى الخدمات العلمية التنموية.

 وهذا الفجوات ناتجة عن :

 ر فككى اإلعككالن واإلعككالم عككن الخككدمات التككى تقككدمها الكليككة مككن بككرام  ودورات تدريبيككة وكككذل  القصككو

 اإلمكانيات المتاحة والمستوى المتميز للخدمات االستشارية التى تقدمها الكلية.

  هذا باالضافةإلى ضعف التواصل مع العمالء وما ينت  عنه من ضعف الطلب على الخدمات التى تطلب

 من الكلية.

 /األليات الالزمة لتنفيذ سياسات تجاوز الفجوة:4/1

 .وضع سياسات إعالمية وتسويقية شاملة 

  االستفادة من وسائل االتصال الفعالة وتطوير موقع الكلية االلكترونى وتحديثه بصفة دورية

 ومنتظمة.

 االستفادة من المعارض والمؤتمرات وإصدار دليل للخدمات والمميزات التنافسية ووضعه على 

 الموقع االلكترونى للكلية.

  إنشاء بروتوكالت تعاون وشراكة مع الجهات المختلفة والتى فى حاجة إلى ودمات الكلية،وان يتم

 تفعيل دور وكيل الكلية لشئون ودمة المجتمع وتنمية البيئة.

 -.الفجوة بين الخدمات المدركة للكلية وتوقعات المستفيدين:5

دمها الكلية مثل جودة الخرجيين وبين رغبة او توقعات المستفيدين هنا  فجوة بين الخدمات التى تق

واصحال األعمال،وهى فجوة صغيرة نسبيا، ويرجع  ل  فى المقام األول إلى التطورات التكنولوجية 

المتسارعة التى حدثت فى مختلف المجاالت، ما ترتب عليه تغيير نظرة المستفيدين فى الخريجين وتوقعاتهم 

 ي  ليواكب ويتفاعل مع هذا الطفرة فى التطورات.لمستوى الخر

فعلى سبيل المثال يوداصحال األعمال ان يكون الخري  لديه القدرة على تنمية معارفه ومهاراته التطبيقية 

 مثل استخدام الحاسب وان تكون لديه المهارة فى التواصل والتفاهم باللغة.

ت البحث العلمى والجودة المستهدفة من قبل المستفيدين إضافة إلى  ل  فإنه توجد فجوة متوسطة بين مخرجا

بسبب عدم اهتمام األقسام العلمية بإشرا  هذا الجهات فى الخطط البحثية وإدراج المشاكل والقضايا  ات 

 االهتمام بإحاطة هذا الجهات بالبحوث الجارية بالكلية.

 /األليات الالزمة لتنفيذ سياسات تجاوز الفجوة:5/1
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 الخاصة بالماجستير والدكتوراا بالمشاكل والقضايا  ات االهتمام وإشرا   و الخبرة  ربط البحوث

من هذا الجهات فى لجان اإلشراف والتحكيم، وكذل  مشاركة هذا الجهات فى تنظيم ورعاية 

 المؤتمرات العلمية وورش العمل.

 ل  راجع إلى عدم كما تعتبر الفجوة ايضا متوسطة فيما يخص ودمات المجتمع وتنمية البيئة، و 

وجود المرونة الكافية فى اللوائح والقوانين لدى إدارة الكلية لتقديم بعض الخدمات للمجتمع دون 

مقابل ) او حتى مقابل رمزى (، باإلضافة إلى ضعف مشاركة الطالل واعضاء هيئة التدريس فى 

 األعمال التطوعية المرتبطة بتنمية البيئة.

 ثل تعديل اللوائح اإلدارية والمالية  للوحدات  ات الطابع الخاص.يجب اتخا  بعض اإلجراءات م 

  تنظيم معسكرات العمل الصيفية للقيام ببعض األنشطة المرتبطة بتنمية البيئة والتى تأتى فى سياق

 القوافل وغيرها من الخدمات المباشرة. –تنظيم دورات تدريبية  –وبرات ومجاالت 

 خاطر ووسائل التعامل مع المخاطرتقييم االحتياجات والعقبات والم

بدات كلية الطب جامعة بنها بخطوات جادة وفاعلة فى تطبيق نظم الجودة فى جميع محاور العملية التعليميكة 

والخدمة المجتمعية ومن والل التوصيف والرؤية الذاتية للكلية ومن تحليل ودراسة مكواطن القكوة والضكعف 

( ولتحقيق الخطة االستراتيجية لتوكيد الجودة  SWOT Analysis)والفرص المتاحة والتحديات الخارجية 

فإنككه مككن المنطقككى وجككود متطلبككات ملحككة والقمككة لتحقيككق  لكك  . وتباعككا تحديككد العقبككات والمخككاطر واليككات 

 ( . SWOT Analysis التعامل معها استرشادا ل ) 

 أوال : تقييم االحتياجات :

 ة الحاجة إلى قرارات وتفعيل لوائح داخلي 

 تأكيد وتفعيل دور وحدة ضمان وتوكيد الجودة بالكلية فى استيفاء متطلبات االعتماد .  .1

وضع وطط متكاملة لكدعم المشكاركة المجتمعيكة وودمكة المجتمكع والبيئكة المحليكة و لك  لتفعيكل العالقكة  .2

 التبادلية بين الكلية والمجتمع .

من اجل تقييم اداء العمل بالكلية ، وكبداية وضع معايير عامة ونوعية مختلفة كعالمات مرجعية فاصلة  .3

 لمرحلة إنتقالية فاصلة فى األداء المرتبط بتحقيق األهداف االستراتيجية .

قيادة االهتمام بالطالل مع التركيز على توطيد العالقة بين الطالكب واسكتا ا وتفعيكل األنشكطة الطالبيكة  .4

يزيكد مكن انتمكائهم للكليكة اثنكاء فتكرة الدراسكة  وقيادة اشترا  الطالل فكى وضكع السياسكة التعليميكة ممكا

 وبعد التخرج .

التخطيط لالعتماد على تقيكيم الطكالل ألنشكطة الكليكة المختلفكة والتنبكؤ بإحتياجاتكه المسكتقبلية كأحكد اهكم  .5

 وسائل التقييم والتقويم المتبع .

يكة واإلنجليزيكة ( إنطالقكا تبنى برام  تدريبية لتحسين المهكارات التكنولوجيكة واللغويكة للطكالل ) العرب .6

 نحو التنافسية فى سوق العمل .
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إعادة تبنى سياسة التدريب الميدانى للطالل فى جميع مراحل الدراسة و ل  لتحسكين فكرص التوظكف ،  .7

 وقيادة تمكين الطالل من اداء الممارسات العملية والمهارات المهنية والذهنية والعامة .

 

 يقها :احتياجات تتطلب تمويل مالى لتحق 

نشككر ثقافككة التكنولوجيككا بككين العككاملين بالكليككة وتككدريبهم علككى اسككتخدامها وتزويككدهم بالحاسككبات واعتمككاد  .1

 وسيلة البريد االلكترونى كأحد اهم الوسائل المعتمدة للتعامل بين الكلية واألطراف الخارجية .

اليكترونيككا حتككى تكككون هككذا  تزويككد مكتبككة الكليككة بقواعككد بيانككات مكتملككة واالشككترا  بالككدوريات العلميككة .2

المكتبة مركز للمعلومات ويفضل تزويدها ببرام  حاسب الى متخصصة لتطوير دور المكتبة من مجرد 

 مكان الستعارة الكتب إلى احد اروقة اكتسال المعرفة .

يكات االهتمام بالقاعات الدراسية والمدرجات وتزويدها بالوسائل المساعدة المعينة المناسبة لمستويات تقن .3

 العصر الذى نعيشه .

العمل على االسراا بقرار إضافة مساحة مكانية جديدة للكلية مع عمكل تجديكد وإصكالح وتجميكل المككان  .4

الحالى ليككون  لك  مالئمكا ومتوافقكا مكع متطلبكات الجكودة ،ولتخفكيض سكلبيات الموقكع الجغرافكى للكليكة، 

 موضع فخر للعاملين فيه .حتى تكون الكلية نقطة جذل للطالل الراغبات فى التميز و

ضرورة توفير االعتمادات الالقمكة لشكراء األجهكزة المعينكة والوسكائل التعليميكة غيكر الموجكودة بالكليكة  .5

 والتى تتطلبها العملية التعليمية والالقمة لرفع كفاءة األداء .

 ثانيا:تقييم العقبات والمخاطر :

 عدم كفاية الموارد الالقمة للتنفيذ . .1

 والتهيئة الالقمة للتعامل مع مقاومة التغيير ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية. عدم اإلعداد .2

 إستنفا  الوقت والبطء فى تنفيذ الخطة االستراتيجية. .3

 مقاومة البعض إلرساء مبادئ القيا  الدورى والمستمر للجودة . .4

 ثالثا: وسائل التعامل مع العقبات والمخاطر المحتملة:

طيط االستراتيجى حوارات ومناقشكات مكع اعضكاء هيئكة التكدريس والعكاملين بالكليكة و لك  اجرى فريق التخ

 فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المخاطر والعقبات التى قد تعوق تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية.

 ويمكن ايجاق مخرجات هذا الحوارات والمناقشات فى النقاط التالية:

 ما يضمن للكلية قدرة تنافسية فى ودماته التعليمية والمجتمعية .نشر الوعى بثقافة الجودة ب -1

 ولق مناخ فى التفكير االستراتيجى بين الكوادر العامة بالكلية ) إدارية واكاديمية ( -2

لمجتمع ولبناء الشخصية السوية للطالل تعميق مفهوم الجودة لدى الطالل لخلق جيل واا بقضايا ا -3

 وتشجيعهم لإلنضمام إلى دائرة صنع القرارات التى تخصهم .
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 نشر وتأكيد رسالة ورؤية الكلية لدى منظومة مجتمع الكلية واألطراف المستفيدة به . -4

لعاملين تنمية القيم التى تتعلق بالعمل الجماعى والوالء واإلنتماء وقيادة الرضاء الوظيفى لدى جميع ا -5

 بالكلية.

 مرحلية تنفيذ الخطة سيساعد على التغلب على نقص الموارد المالية . -6

وضع نظام للتقويم والمتابعة يتصف باجراءات واضحة موثقة ومعلنة، و ل  لتقييم جهود الكلية فى  -7

 مجال توكيد الجودة وإتخا  اجراءات تصحيحية عند وجود إنحرافات فى األداء.
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 الفصل الثالث
 الرؤية والرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية 

 واالهداف التنفيذية االجرائية
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تم االعتماد فى صياغة رؤية ورسالة المؤسسة على التحليل البيئي لتحديد المتطلبات التى ينبغى ان 

قها المؤسسة. كما شار  فى صياغتها اطراف من داول المؤسسة ووارجها. وشملت األطراف داول الكلية تحق

ممثلين عن  اعضاء  –مديرى اإلدارات  –على القيادات اإلدارية واألكاديمية )عميد ووكالء ورؤساء اقسام 

رئيس  –نقابة األطباء  ممثل –هيئة التدريس والطالل( و من وارج المؤسسة )وكيل مستشفى حميات بنها 

  جمعية االرادة لرعاية الفئات الخاصة(

وتعرض المؤسسة رؤيتها ورسالتها وتناقشها مع اطراف من داول ووارج المؤسسة وتتمثل هذا 

األطراف فى قيادات اكاديمية واعضاء هيئة تدريس وإداريين وطالل واعضاء من المجتمع المحلى حيث تم 

ليهم )ممن شاركوا فى صياغتها وغيرهم( وتم مناقشتها ومناقشة االقتراحات عرض رؤية ورسالة الكلية ع

 الخاصة بصياغتها واعتمادها كما تم بعد  ل  مناقشة وإعالن الرؤية والرسالة فى المؤتمر السنوى للكلية 

وتنشر الرؤية والرسالة للكلية داول ووارج المؤسسة من والل ندوات ، ودليل الطالب ومداول مبانى  

 مطويات ال والمؤسسة، ولوحة االعالنات الرئيسة و موقع الكلية على شبكة المعلومات )اإلنترنت( 

 

 ة الكليةرسال

تزادة العلمية, كما تلتزم كلية طب بنها بتأهيل أطباء أكفاء قادرين على المنافسة واألس

تتعهد بدعم البحث العلمى فيما يخدم تطوير الخدمة الطبية ودعم البيئة المحيطة فى اطار 

 .أخالقى

 

 رؤية الكلية

نها لتحقيق التميز والريادة ومواكبة التطور المستمر فى مجال التعليم الطبى والبحث تسعى كلية طب ب

العلمى على المستوى المحلى واإلقليمى والدولى لالرتقاء بالمستوى الصحى على أرض الوطن من 

 منطلق أخالقى.
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  لية تحديث الرؤية والرساله:

مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة بشكل دوري كل ومس سنوات كحد ادنى لمواكبة التطورات المحلية   -1

 ة.والعالمية فى العملية التعليمية واجراء البحوث العلمي

قبل هذا الفترة فى حال وجود اية ضرورات تدعو لذل  بناء على اقتراح من عميد  الرؤية والرسالة تحديث -2

 الكلية

  اعتماد التحديث فى مجلس الكلية -3

 :لكلية الطب البشري بجامعة بنها الغايات واألهداف االستراتيجية

فككى اطككار معككايير الجككودة طبككاء اكفككاء تنميككة وتطككوير دور الكليككة فككى إيجككاد بيئككة تعليميككة جا بككة وإعككداد ا .1

 الشاملة

الكليكة مؤسسكة  بمكا يضكمن ان تككونتحديث وتطكوير منظومكة البحكث العلمكي والدراسكات العليكا بالكليكة  .2

 بحثية متميزة على المستوى المحلى واإلقليمي والعالمي .

 مة المجتمع والبيئة تفعيل دور الكلية فى المشاركة المجتمعية  والمساهمة في التنمية المستدامة وود .3

 

 الغاية األولى :

 فى اطار معايير الجودة الشاملة واعداد اطباء اكفاءبيئة تعليمية جا بة تنمية وتطوير دور الكلية فى إيجاد  

 االهدف العامة:

تطوير وتحديث جميع البرام  والمقررات الدراسية التى تقدمها الكلية بما يتناسسب والمتطلبكات العلميكة  .1

 طبية الحديثة والمعاصرة .ال

 .توفير وتطوير البنية التحتية الالقمة للعملية التعليمية والتدريسية بما يضمن توفير مناخ جيد للطالل .2

العمل علكى اسكتكمال الكنقص فكى الهياككل التعليميكة واإلداريكة بالكليكة و لك  لتحقيكق معكدالت افضكل فكى  .3

 .اآلداء 

سككتخدام األسككاليب الئككة التككدريس والجهككاق اإلدارى بالكليككة تنميككة وتطككوير قككدرات ومهككارات اعضككاء هي .4

 العلمية والتكنولوجية واإلدارية الحديثة

 تفعيل ودعم االنشطة الطالبية بالكلية والعمل على توفير متطالبها المادية الالقمة لتنفيذها . .5

ت الحديثة فى المجال تحديث وتطوير نظم واساليب التقويم المستخدمة فى الكلية بما يتناسب مع اإلتجاها .6

 الطبى والتدريس .

 : االولالهدف 

تطوير وتحديث البرام  والمقررات الدراسية التى تقدمها الكلية بما يتناسب والمتطلبات العلمية والطبية  

 الحديثة والمعاصرة 
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 األهداف اإلجرائية )التنفيذية (:

ى ضككوء متطلبككات معككايير الهيئككة مراجعككة وتقككويم اللككوائح والخطككط الدراسككية فككى جميككع التخصصككات فكك -1

 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد واحتياجات سوق العمل

تحديث توصيف البرام  والمقررات الدراسية بالكلية فى ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة  -2

 التعليم واإلعتماد .

 ة فى المجال الطبى .إضافة برام  ومقررات دراسية جديدة بما يتناسب مع المتغيرات المعاصر -3

استخدام التقنيات الحديثة فى تدريس البرام  والمقررات الدراسية بما يؤدى قيادة معدالت التحصيل لدى  -4

 طالل الكلية .

 الهدف الثانى:

توفير وتطوير البنية التحتية بالكلية بما يتناسب ومتطلبات العملية التعليمية والتدريسية بما يضمن توفير  

 . يد للطاللمناخ دراسى ج

 االهداف اإلجرائية )التنفيذية( 

تطوير وتحديث المعامل والمختبرات العلمية لتضم افضل األجهزة والمعدات الطبية الالقمة للعملية  -1

 التعليمية والتدريسية .

تطوير وتحديث القاعات والفصول الدراسية وتوفير ما تحتاجه من اجهزة تكنولوجية وعلمية حديثة  -2

 ها مع متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .وتتناسب مساحت

تطوير وتحسين المرافق العامة بالكلية من دورات مياة وطرق ومصاعد وحدائق بما يتناسب مع  -3

 احتياجات واعداد الطالل.

 :الثالثالهدف 

 ل .العمل على استكمال النقص فى الهياكل التعليمية واالدارية بالكلية لتحقيق معدالت اداء افض

 االهداف االجرائية )التنفيذية(

حصر احتياجات األقسام العلمية واإلكاديمية واإلدارية بالكلية من اعضاء هيئة التدريس مراجعة و  -1

 واإلداريين.

 يروضع وطة موثقة ومعلنة إلستكمال الهياكل العلمية واألكاديمية واإلدارية بالكلية يمكن من واللها تطو -2

 األداء بالكلية .

 الرابع:الهدف 

ستخدام األساليب العلمية التنمية وتطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارى بالكلية  

 . والتكنولوجية واإلدارية الحديثة
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 االهداف االجرائية )التنفيذية(

وطككة للتعككرف علككى اإلحتياجككات التدريبيككة ألعضككاء هيئككة التككدريس والجهككاق  وتفعيككل وضككع  و تحككديث .1

 ارى بالكلية .اإلد

قيادة مهارات اعضاء هيئة التدريس والجهاق االدارى  بالكلية على استخدام االساليب العلميكة والتعليميكة   .2

 والتدريسية واالدارية الحديثة فى المجال الطبى

 تطبيق االدارة االلكترونية للمستشفيات التابعة للكلية وكذل  فى مختلف إدارات الكلية .3

 

 :الخامسالهدف 

 فعيل ودعم األنشطة الطالبية بالكلية وتوفير الخدمات واالمكانات الالقمة لتنفيذها ت 

 األهداف االجرائية )التنفيذية( 

 تنويع االنشطة الطالبية داول الكلية ووارجها بما يتناسب مع الخصائص العمرية والنفسية للطالل  -1

العب والمسارح والقاعات والصاالت توفير االمكانات المطلوبة لتنفيذ االنشطة الطالبية مثل الم -2

 التى تتناسب مع نوا االنشطة التى يحتاجها طالل الكلية .

قيا  رضا طالل الكلية عن حجم ونوا االنشطة الطالبية التى تقدمها الكلية وتطويرها طبقا لنتائ   -3

 هذا الدراسة.

 :سادسالهدف ال

بما يتناسب مع االتجاهات الحديثة فى المجال  تحديث وتطوير نظم واساليب التقويم المستخدمة فى الكلية 

 الطبى والتدريس 

 األهداف االجرائية:.

 إدوال نظم تقويم وامتحانات جديدة تقيس مختلف المهارات التى يدرسها الطالب بالكلية -1

للورقة اإلمتحانية التى تضمن قيا  محتلف المهارات التى  القياسية مواصفاتال تفعيل وضع و  -2

 بالكلية وكروت الشفوى ويلزم بها جميع اعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية . يدرسها الطالب

قيا  رضا الطالل واطراف المجتمع الخارجى عن مدى تطور نظم التقويم واالمتحانات التى  -3

 تستخدمها الكلية .

 

 :الغاية الثانية 

ن ان تكون الكلية مؤسسة بحثية تحديث وتطوير منظومة البحث العلمى والدراسات العليا بالكلية بما يضم 

 متميزة على المستوى المحلى واإلقليمى والعالمى .
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 األهداف العامة :

وطة البحث العلمى بالكلية  يسهم فيها جميع االقسام والتخصصات بالكلية وبعض  السعى الى وضع .1

 االطراف والمؤسسات المحلية واالقليمية.

 يتناسب والتطورات العلمية والتدريسية الحديثة تطوير الئحة الدراسات العليا بالكلية بما .2

 تشجيع النشر الدولى البحاث اعضاء هيئة التدريس بالكلية. .3

 تحديد مصادر تمويل البحث العلمى بالكلية والعمل على ايجاد مصادر إضافية للتمويل.  .4

 

لتخصصات بالكلية وطة البحث العلمى بالكلية  يسهم فيها جميع االقسام وا السعى الى وضع: الهدف االول

 وبعض االطراف والمؤسسات المحلية واالقليمية والعالمية.

 االهداف اإلجرائية ) التنفيذية( :

قيام اقسام الكلية وتخصصاتها المختلفة بوضع وصكياغة وتصكميم وطكة للبحكث العلمكى بمكا يتناسكب  .1

  مع توجهات اعضاء هيئة التدريس بهذا األقسام

ية بناءا على احتياجات األقسام بالكلية وبمكا يتناسكب مكع وطكة البحكث تفعيل وطة البحث العلمى للكل .2

 العلمى للجامعة .

مشاركة األطراف والمؤسسات العلمية بالمجتمع الخارجى فى وضع وتقييم وطة البحث العلمى  .3

 للكلية .

 العمل على صياغة آلية لضمان وتفعيل اوالقيات البحث العلمى بين اعضاء هيئة التدريس بالكلية .4

 

الدراسات العليا بالكلية بما يتناسب والتطورات العلمية والتدريسية  وبرام  تطوير الئحة الهدف الثانى:

 الحديثة

 األهداف االجرائية )التنفيذية(:

 مراجعة وتقييم البرام  والتخصصات الحالية بالكلية وإضافة بعض البرام  والتخصصات الجديدة .1

الذى سيتم تطبيقه على طالل الدراسات  نظام الساعات المعتمدةتطوير الئحة الدراسات العليا طبقا ل .2

 العليا بالكلية

إدارة الدراسات العليا بما يتناسب مع التطور التكنولوجى والتقنى تنمية وتطوير مهارات جميع العاملين ب .3

 الحالى

 تحسين وتطوير ودمات المكتبة الرقمية وقواعد البيانات بالكلية .4

 

  لنشر الدولى البحاث اعضاء هيئة التدريس بالكلية.تشجيع ا :الثالثالهدف 

 األهداف االجرائية )التنفيذية(:
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 وضع آلية مناسبة تضمن قيام اعضاء هيئة التدريس بالكلية بالنشر الدولى ألبحاثهم العلمية. -1

 تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات العلمية األقليمية والعالمية. -2

 اء هيئة التدريس الذين يقومون بالنشر الدولى ألبحاثهم العلمية.وضع الئحة مالية تحفيزية ألعض -3

 

 تحديد مصادر تمويل البحث العلمى بالكلية والعمل على ايجاد مصادر إضافية للتمويل.  :الرابعالهدف 

 األهداف األجرائية )التنفيذية( :

 زى لالبحاث بالكلية.وضع وطة لتنمية وقيادة مصادر تمويل البحث العلمى للكلية مثل المعمل المرك -1

 السعى الى وجود مصادرتمويل إضافية للبحث العلمى بالتعاون مع األطراف والمؤسسات الخارجية. -2

 التوسع فى إجراء وتنفيذ بعض المشاريع البحثية مع بعض الجهات المانحة المحلية  واالقليمية والعالمية. -3

 

 : الغاية الثالثة

 ية  والمساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة تفعيل دور الكلية فى المشاركة المجتمع
 

 األهداف العامة :

 وضع وطة لتحقيق التنمية المستدامة ل طراف الخارجية  ات العالقة بالكلية . 

 االهداف اإلجرائية :

مثل  وضع وطة متكاملة لزيادة للمشاركة المجتمعية مع اطراف المجتمع الخارجى  ات العالقة بالكلية  -1

 القوافل الطبية وقيادة الوعى بالطب الوقائى وبالذات ضد فيرو  سى والتدوين والسرطان .

 انشاء وقيادة الوحدات  ات الطابع الخاص بالكلية لتلبية احتياجات المجتمع الخارجى للكلية . -2

 قيادة تقديم االستشارات العلمية والطبية لمختلف فئات المجتمع الخارجى . -3

 ابعة الخريجين من الكلية العاملين فى سوق العمل لمتابعتهم والتعرف على احتياجاتهم تفعيل وحدة مت -4

 المختلفة 

 إيجاد وتصميم قاعدة بيانات ألنشطة ودمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية . -5
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 سياسات الكلية
 : التعليم  قطاع سياسات الكلية فى

 -المعايير االكاديمية وهى : تبنى االستراتيجيات التى تحقق  -1

 . التعلم القائم على المخرجات 

 . التعلم المتمركز حول الطالب 

 . التعلم التكاملى 

 . التعلم القائم على الدليل 

 المشاركة الطالبية الفعالة فى لجان الكلية . -2

 االهتمام بالمهارات الالقمة للعمل المهنى . -3

 ير البعدى واالبداعى والتحليل للطالل .االهتمام بالتدريب على حل المشكالت والتفك -4

 دراسة إحتياجات سوق العمل -5

دين الخارجيين عند مراجعة وإستحداث البرام  او طرق التدريس يإشرا  جهات التوظيف والمستف  -6

 والتقويم .

 تعميم التعلم الذاتى فى طرق التدريس . -7

 تبنى التدريب الميدانى لجميع سنوات الدراسة . -8

 موضوعية .تطبيق طرق تقويم  -9

 التنمية المستدامة لهيئة التدريس . -10

 التخلص من الدرو  الخصوصية. -11

 اإللتزام بضوابط الكتال الجامعى . -12

 لتزام بأوالقيات المعلم الجامعى اإل -13

 

 : سياسة الكلية فى قطاع البحث العلمى 
 توجية البحث العلمى لخدمة المجتمع  -1

 تسويق األبحاث العلمية .  -2

 محددة للخطة البحثية للكلية  تبنى األقسام إلتجاهات -3

 عمل قواعد بيانات للبحث العلمى .  -4

 تطوير معامل األبحاث  -5

 دعم صغار الباحثين علميان وماديان . -6

 تشجيع األبحاث المشتركة مع المؤسسات التعليمية والبحثية محليان و عالميان . -7

 االلتزام بأوالقيات البحث العلمى . -8

 ية .النشر العلمى فى الدوريات العالم -9
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 تشجيع االبتكارات وبراءات االوتراا -10

 : قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الكلية فى سياسة
 توجية الخدمة المجتمعية لإلحتياجات الفعلية للمجتمع المحيط وتوثيق الخدمة المجتمعية . -1

 التوسع فى الخدمات المقدمه للمجتمع المدنى  -2

 عمل قواعد بيانات للخدمة المجتمعية . -3

 الشراكة مع المجتمع المحيط محليان و إقليميان وعالميان . تشجيع -4

 توثيق الخدمة المجتمعية -5

 تبنى معايير محددا للخدمة الصحية  -6

 اإللتزام باألوالقيات المهنية . -7

 تبنى قواعد الطب القائم على الدليل فى التشخيص والعالج . -8

 التخطيط لمواجهة األقمات والكوارث . -9

 العدوى اإللتزام بقواعد مكافحة  -10

 التخلص اآلمن من النفايات والمواد الخطرة . -11

 اإللتزام بمعايير اآلمن والسالمة المهنية . -12

   سياسات الكلية المالية
تشجيع جميع افراد الكلية على تبنى  وتطوير اليات لزيكادة مكوارد الكليكة الذاتيكة وبالكذات الوحكدات  ات  .1

 الطابع الخاص.

 من مواقنة الجامعةاالستخدام االمثل لموارد الكلية  .2

 التواصل الدائم مع رجال االعمال  والمجتمع المدنى  للمساهمة فى تنمية موارد الكلية .3

 قيادة اعداد الطلبة الوافديين  من الدول العربية واالفريقية واالسيوية للدراسة بالكلية .4

 سياسات الكلية فى القبول:
 تتوافق مع سياسة القبول بالجامعات المصرية .1

 قبول للطلبة العرل واالجانب بالتنسيق مع دولهم التى تبتعثهم الى طب بنهاتشجيع ال .2
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 أليات تنفيذ الخطة االستراتيجية و ليات التقويم والمتابعة 
 

 أوال أليات تنفيذ الخطة االستراتيجية:

ل الكواردة بالخطكة بعد اعتماد الخطة االستراتيجية، تم تشكيل فريق إلعداد الخطط التنفيذية التفصيلية ل عمكا

االستراتيجية فى ضوء البرام  واألنشطة المحكددة بالخطكة االسكتراتيجية، وفكى ضكوء المخصصكات الماليكة 

 المبدئية المحددة لكل عمل وطبقا ل ولويات المحددة بالخطة االستراتيجية من والل:

حدة وضع وتجميع وتبويب مؤشرات األداء ككل ) من المؤشرات الخاصة بكل نشاط على  .1

 وبالخطط التنفيذية ككل (.

مراجعة واعتماد الخطط التنفيذية الجزئية للخطة االستراتيجية وتوفير الميزانيات المخصصة  .2

 ل عمال.

 إصدار الخطة التنفيذية للكلية واعتمادها . .3

 الئوتشكيل لجنة تسيير ومتابعة الخطة التنفيذية وتكليف مدير تنفيذى للخطة التنفيذية للكلية يكون مس .4

 امام لجنة التسيير والمتابعة.

 تم تحديد مساعدى المدير التنفيذى كرؤساء لفرق العمل التنفيذية الجزئية.ي .5

تشكيل الفرق التنفيذية ل عمال بما يسمح بمشاركة اكبر قدر ممكن من المتخصصين فى مجال كل  .6

 نشاط من األنشطة التنفيذية.

 تطبيق نظام للمتابعة والمراقبة . .7

 ال وتطبيق اليات المتابعة والمراقبة.تنفيذ األعم .8

 ثانيا: اليات التقويم والمتابعة للخطة االستراتيجية :

ال تنتهى عملية التخطيط االستراتيجى بمجرد الموافقة على الخطة التنفيذية ،بل من الضرورى توفير الية 

تابعكة البكد مكن التمييكز بكين لمتابعة التأكد من ان التنفيذ يتم وفقا لما وطط له، وفى مجكال الحكديث عكن الم

مفهككوم المتابعككة ومفهككوم الرقابككة التقليديككة علككى العمككل ، فالمتابعككة تعنككى مالحظككة وتحديككد درجككة النجككاح 

والفشل فى العمل وطوة بخطوة والتنبكؤ باحتمكاالت االنحكراف عكن الخطكة المحكددة ومكن ثكم العمكل علكى 

النتائ  النهائية. إ ن االوتالف بين المتابعة والرقابة تالفيها قبل حدوثها،فى حين تركز الرقابة على تحليل 

هو اوتالف التوقيت كما انه اوتالف فى الهدف ، فالمتابعة ترمى إلكى الكشكف عكن األوطكاء قبكل حكدوثها 

 والعمل على منعها بينما تهدف الرقابة إلى تحديد ما تم فعال من األوطاء واتخا  اجراءات تصحيحها.
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طككة االسككتراتيجية والخطككة التنفيذيككة النابعككة منهككا يقككوم رئككيس وحككدة ضككمان الجككودة وللقيككام بمتابعككة الخ-

واالعتماد بالكلية مع بداية العام الدراسى بتشكيل لجنة التقويم والمتابعة وتقوم اللجنة بعملها عقكب اعتمكاد 

 . مجلس ادارة الكلية لتشكيلها

 

 لجنة التقويم والمتابعة:

 متابعة ويتم اجتماعهم بصورة دورية والل العام الدراسى.يتم تشكيل لجنة التقويم وال

 أهداف اللجنة:

تهدف اللجنة إلى متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية النابعة منها و ل  بعد تحديد نظام 

 عملها.

 مهام اللجنة:

 -كثيكرا مكن األمكور  مراجعة الخطة نفسها: فقد تكون الخطة الموضوعة مبالغكا فيهكا او إنهكا تجاهلكت

 الحيوية او ان هنا  وطأ فى التنبؤات والتقديرات.

 - مراجعة التنفيذ: إ ا تأكد المراجع من سالمة الخطأ يبدا بمراجعكة التنفيكذ فقكد يككون هنكا  سكوء فهكم

 من قبل العاملين حول األهداف والغايات التى تسعى إليها الخطة .

 -وتمكت طبقكا لمكا هكو  -يمة ومحكمكة وعمليكة للتنفيكذمالحظة الظروف الخارجيكة : تككون الخطكة سكل

ففى هذا الحالة يكون الخطأ او اإلنحراف نات  عن ظروف وارجية طارئة ويلزم البحث فكى  -محدد

 كيفية إتمام المعالجة.

 

 

 لية التنفيذ: 

 

 

 لية تشكيل وعمل اللجان: 
 اط  تبعا لطبيعة النشاطتشكيل لجنة مؤقتة مختصة بتنفيذ كل نش -1

 تضم كل لجنة وبراء وممثلي اصحال المصلحة المعنيين واالداريين المختصين -2

لجان لالنشطة المتعلقة بالتعليم و البحث العلمي و قضايا المجتمع علكي ان تككون ككل لجنكة  -3

 برئاسة الوكيل المختص و تقدم تقاريرهم لعميد الكلية.

 

 عميد الكلية

 علي حسب تخصصه وكالء الكلية كل
 وحدة ادارة الجودة

 

 

 

 مدير الكلية

 رؤساء االقسام العلمية واالدارية كل نشاط بتنفيذ اللجان الخاصة
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 :لية المتابعة  

 

          

 

 

 

 

 

 

 : قياس مؤشرات االداء الرئيسية لالنشطة خالل 
 اوال: مرحلة تنفيذ النشاط

 :ثانيا: دراسة اثر النشاط في تحقيق النتائج المرجوة
 سنويا( -قيا  مؤشرات االداء الرئيسية في فترات قمنية منتظمة )ربع سنوي -1

اداء  -تهدف حسكب النتيجكة )تحقيكق المسكتهدفتقييم مؤشرات االداء الرئيسية للنشاط في مقابل المسك -2

 اداء ضعيف( -مرضي

حسب النتائ  يمكن التغلب علي اوجه القصور بسرعة وكفاءة من والل تبني السياسات المالئمة من  -3

 والل قرارات العميد بالتعاون مع مجلس الكلية.

 

 

 

 

 

 

 

 الكلية  مجلس الكلية وكالء

 لجنة التخطيط االستراتيجي

 لجان التنفيذ

 تقدم مؤشرات االداء الرئيسية تنفيذ االنشطة

 د الكليةعمي

 روحدة إدارة الجودةيمد
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 الفصل الرابع 
ى بنها الخطة التنفيذية لتطبيق اإلستراتيجية لكلية طب بشر

(2017-2012) 
  مقدمة 

 الوضع االستراتيجى للمؤسسة 

 مالمح الوضع التنافسي الحالي للمؤسسة مقارنة بالمؤسسات المناظرة فى الدولة 

  الخطة التنفيذية لتطبيق اإلستراتيجية لكلية طب بشرى بجامعة بنها 

 

 الخطة التنفيذية لتطبيق اإلستراتيجية لكلية طب بشرى بنها

 مقدمة :

إستراتيجية الكلية تبرق حاجة المؤسسة للتطوير طبقا لمعايير الكلية بوضع وطة تنفيذية لتطبيق  قامت 

الجودة واالعتماد.وتتضمن الخطة التنفيذية الغايات اإلستراتيجية واألهداف العامة اإلستراتيجية للكلية ، وكذل  

ولويات ل نشطة و المهام المطلول تنفيذها و األهداف التنفيذية ) اإلجرائية ( للكلية. ويوجد في الخطة نظام األ

 كذا آليات تنفيذ هذا األنشطة و المهام وتحديد المسئول عن التنفيذ والمدى الزمنى وتكلفة التنفيذ لكل مهمة.

 

وتغطى الخطة األهداف االستراتيجية الخاصة بالمؤسسة ويتضح  ل  من والل فحص الخطة إ  انه  

التى تحققها وكذا امام كل هدف اإلجراءات والخطوات التنفيذية التى تحققه وكذا وضع امام كل غاية األهداف 

مؤشر النجاح الخاصة به وتم اشتقاقها بمنظور تحليلى بحيث ان مجموا اإلجراءات تحقق جميع األهداف 

 والغايات.  

ل وطة فريق كما يوجد تحديد دقيق لمسؤوليات تنفيذ األنشطة والمهام التى تتضمنها الخطة ويوجد لك

تنفيذى لها له رئيس كما توجد لجنة عليا لتنفيذ الخطط تجتمع شهريا لمناقشة التقدم بها او العقبات التى تواجهها. 

وقد تم تمثيل جميع األطراف المعنية فى هذا المسئوليات.  وتتضمن الخطة جدوال قمنيا محدد ومالئما لمراحل 

على مستوى عال من المهنية لتقييم و تطوير عمليات التنفيذ. و  التنفيذ.  كما  توجد بالخطة مؤشرات محددة

 تتضمن الخطة التصورات والقرارات التي تتعلق بإدارة المخاطر.

وتترجم هذا الخطة التنفيذية إلى مواقنة مالية تقديرية محددة المعالم، و ات اقتصادية عالية، حيث تم 

شار  في وضع الخطة وتنفيذها األطراف المعنية المختلفة  تحديد تكلفة كل اجراء من اجراءات التطوير. وقد

من داول المؤسسة بأقسامها وإدارتها المتعددة ومن وارجها كوقارة الصحة. كما يوجد آليات متابعة محددة 
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الزمن من حيث متابعة التطور فى التنفيذ ووضع اية وطط بديلة او تعديل فى الخطة القائمة إن استدعى األمر 

  ل . 

يتضح ويوجد بند ثابت فى جدول اعمال مجلس الكلية لمناقشة التطور فى الخطط التنفيذية  . و 

االستراتيجية  االرتباط الجيد بين وطط وبرام  التطوير فى استراتيجية المؤسسة وبين الغايات واألهداف

 للجامعة. 

نفسه تسير فى إطار  وفى ضوء ما سبق فإنه توجد للمؤسسة إستراتيجية واعدة ومتجددة، وفى الوقت

 اإلستراتيجية المحددة لها من الجامعة، وتساند الجامعة المؤسسة فى هذا اإلستراتيجية وتشجعها على تنفيذها.

 ()السمات التنافسية للمؤسسة ودورها فى المجتمعالوضع االستراتيجى للمؤسسة:  

نشاطها كما تبرق بوضوح  تعكس إستراتيجية الكلية شخصيتها المستقلة ووصائصها المميزة لطبيعة

دور المؤسسة المتميز بالمجتمع المحيط . فعلى الرغم من بعض التشابه فى التخصصات األكاديمية المقدمة فى 

برام  الكلية وبعض البرام  المقدمة بالكليات األورى إال ان إستراتيجية الكلية تعمل على توجيه هذا 

تطوير السياسات التعليمية بما يعكس شخصيتها المستقلة التخصصات األكاديمية نحو رسالة الكلية وهى 

 ويتضح  ل  بالتفصيل عند دراسة بنود الخطة المرفقة.

وتبرق إستراتيجية المؤسسة مسئولياتها المجتمعية نحو المجتمع المحلي بصورة واضحة ومحددة. حيث 

 لى تعميق صلتها بالمجتمع. تحدد المشكالت المجتمعية التى ينبغى ان تتصدى لها المؤسسة بما يساعد ع

وتتمثل مالمح الوضع التنافسي الحالي للمؤسسة مقارنة بالمؤسسات 

 المناظرة فى الدولة فيما يلى:
تقديم برام  مميزة التقدمها المؤسسات النظيرة مثل برنام  الطب الرياضى و مشاركة األطراف المعنية فى  -1

 تطوير البرام  التعليمية .

 رتبطة بمشاكل المجتمع المحلى ووجود معمل مركزى متطور لالبحاث .األبحاث العلمية الم -2

 وحدة مثل  الكشف المبكر على األورام. 14وجود الوحدات  ات الطابع الخاص وعددها  -3

 توافر عدد من اعضاء هيئة التدريس المعتمدين مهنيا على المستوى العالمى. -4

 ال  القوافل الطبية .نشاط لجنة تنمية البيئة وودمة المجتمع وبالذات فى مج -5

وقد ساهمت سياسات ووطط المؤسسة فى تحسين الوضع التنافسى للمؤسسة حيث تتضمن االستراتيجية ما يفيد  

عن طموحات الكلية فى االجل الطويل على مستوى الدولة، حيث تقوم المؤسسة بتجميع وتحليل البيانات عن 

ها على المدى البعيد كالتوسع فى التعلم االلكترونى، وتزايد االتجاهات المستقبلية التى يمكن ان تؤثر على ادائ

االتجاا نحو االلتحاق بكليات الطب، واحتياجات المؤسسات المجتمعية المستقبلية.ويمكن ان تساعد سياسات 

ووطط المؤسسة على تحقيق هذا الطموحات فى االجل الطويل، حيث تجرى الكلية دراسات مقارنة على نحو 

 .بين نظرائها على المستوي المحلى والعالمىدورى بينها و
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 أفضل الممارسات:
واصدرت كتيب للتوعية الى جانب  اوتيار مدير وحدة ضمان   انشاء وحدة للجودة لها الئحة مستقلة .1

 تمثيل اعضاء من الوحدة فى جميع اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية الجودة كعضو بمجلس الكلية و

اوليككة مككن العمككداء ورؤسككاء األقسككام السككابقين ووبككراء الجككودة بالكليككة تشكككيل لجنككة المراجعككة الد .2

 لمراجعة انشطة الجودة. 

من  76برنامجا من  54% من برام  الدراسات العليا) 85ريو   وحوالى وتوصيف برنام  البكال .3

 برام  الدراسات العليا(

 لخريجينوجود وطة للدعم الطالبى وعمل كتيب لالنشطة الطالبية وانشاء رابطة ل .4

عمل ضوابط للحضور والغيال وضوابط للكتال الجامعى وانشاء لجنكة عليكا بالكليكة لمتابعكة وتقيكيم  .5

 االمتحانات 

 تخصيص مكافأة لكل عضو هيئة تدريس ل نشطة البحثية تجدد سنوينا بعد نشر بحث دولى متميز.   .6

  االطباء الجدد.بروتوكوالت التعاون مع وقارة الصحة ونقابة االطباء  ببنها لتدريب  .7

 تفعيل آليات ومعايير اوتيار القيادات األكاديمية واالدارية بالكلية.  .8

 تحويل لجنة االستبيانات إلى وحدة قائمة بذاتها.  .9

تحفيز السادة اعضاء هيئة التدريس على استقدام طالل الدراسات العليكا مكن الكدول العربيكة  .10

  و ل  بصرف حافز مادى للمترقين بعد التقدم.

 ود دليل واجراءات لحماية الملكية الفكرية بالكليةوج .11

 وضع قواعد مبتكرة  الوتيار وترقية االداريين بالكلية .12

 وضع قواعد مبتكرة  لتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين بالكلية .13

 تخصيص منح لمشروعات رسائل الماجستير والدكتوراا للهيئة المعاونة .14

ى إنشكككاء شككبكة جديكككدة لالتصككاالت بكككين االقسككام وككككذل  االتصككال باالنترنكككت االتفككاق علكك .15

 واستكمال الشبكة الالسلكية لشبكة المعلومات العنكبوتية.

وجود ورشة إشغال عامة ومركز لصيانة األجهزة العلميكة يخكدم كليكات الجامعكة والمجتمكع  .16

 المحيط. 
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في واعداد اطباء اكفاء بيئة تعليمية جاذبة الغاية االستراتيجية االولي : تنمية و تطوير دور الكلية في ايجاد 

 اطار معايير الجودة الشاملة

 ةبالجني التكاليف المدة الزمنية مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ األنشطة األهداف التنفيذية الهدف العام

تطوير وتحديث 

جميع البرامج 

والمقررات 

الدراسية التى 

تقدمها الكلية بما 

يتناسسب 

والمتطلبات العلمية 

الطبية الحديثة 

 والمعاصرة

مراجعة وتقويم اللوائح والخطط 

الدراسية فى جميع التخصصات 

فى ضوء متطلبات معايير الهيئة 

القومية لضمان جودة التعليم 

ق واالعتماد واحتياجات سو

 العمل

 

مراجعة اللوائح الدراسية والخطط  -
التدريسية  فى كافة التخصصات وفقا 

 لمعايير الهيئة القومية

دراسة متطلبات سوق العمل لتحديد  -
 االحتياجات

 مجالس االقسام بالكلية -

 مجلس الكلية -

 وحدة ضمان الجودة -

وطط دراسية محدثة  -
 سنويا

دراسة معتمدة  عن  -
 احتياجات سوق العمل

 الف جنيه 40 2013-2012

تحديث توصيف البرام  
والمقررات الدراسية بالكلية فى 
ضوء معايير الهيئة القومية 
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد

نشر ثقافة كيفية تنفيذ توصيات البرام   -
والمقررات طبقا لنمو ج الهيئة القومية 

 لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

ير مراجعة التوصيف سنويا و عمل تقر -
 عن البرنام  يسلم لوحدة الجودة

  

 مجالس األقسام بالكلية -

 

 

  

اعضاء فريق لجنة  -
مراجعة البرام  و 
  المقررات

قائمة بورش العمل التى  -
تنفيذها بهدف نشر ثقافة 
 المعايير والتوصيف 

 

 

االنتهاء من توصيف  -
 البرام  والمقررات 

 الف جنيه 40 2013-2012

ة إضافة برام  ومقررات دراسي
جديدة بما يتناسب مع المتغيرات 
 المعاصرة فى المجال الطبى

اقتراح بعض البرام  والمقررات الجديدة  -
مثل  التى تتناسب واحتياجات سوق العمل

طب  -طب األسرة -)الطب الرياضى
 الطوارئ و طب المسنين(

مناقشة البرام  والمقررات الجديدة التى  -
دراسية من المقترح إضافتها إلى الالئحة ال

 مع إدارة الكلية ورؤساء األقسام بالكلية 

 مجالس األقسام بالكلية

 

 

 

االنتهاء من توصيف البرام  
 والمقررات

 الف جنيه 40  2013-2012

استخدام التقنيات الحديثة فى 
تدريس البرام  والمقررات 

الدراسية بما يؤدى قيادة معدالت 
 التحصيل لدى طالل الكلية

ريس باألجهزة تجهيز قاعات التد -
 الالقمة

تدريب اعضاء هيئة التدريس و  -
 المعاونين على استخدام األجهزة

 و امين الكلية

المسئولين عن تكنولوجيا 
 المعلومات بالكلية

عدد األجهزة والوسائل 

التكنولوجية التى تم إضافتها فى 

 القاعات الدراسية والعملية بالكلية
 قائمة بالدورات التدريبية

 يون جنيهمل 2015-2012
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توفير وتطوير 

البنية التحتية 

الالزمة للعملية 

التعليمية 

والتدريسية بما 

يضمن توفير مناخ 

 .جيد للطالب

 

تطوير وتحديث المعامل 
والمختبرات العلمية لتضم افضل 
األجهزة والمعدات الطبية 
الالقمة للعملية التعليمية 

 والتدريسية .

 

المعامل والمختبرات بالكلية تزويد  -
االمكانات والتجهيزات المادية ب

  الالقمة

مناسبة  توقيع الطالل بطريقة -
 مساحات المعامل والمختبرات 

قائمة باحتياجات متطلبات تطوير  -
وتحديث هذا المعامل والمختبرات 
 سنويا

 االستخدام االمثل للمعامل المجهزة -
وعمل صيانة دورية و تدريب 
 الفنيين على األجهزة الجديدة

 امين الكلية
 

 

 شئون الطالل بالكلية

الفنيين باالقسام العلمية 
 المختلفة
 

 

ووحدة  قسم الصيانة بالكلية

 التدريب

وقاعات  معامل ومختبرات 
 مطورةدر  

بما يتناسب مع معايير الهيئة 

القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد
 مليون 3 2014-2012

تطوير وتحديث القاعات 
ا والفصول الدراسية وتوفير م
تحتاجه من اجهزة تكنولوجية 
وعلمية حديثة وتتناسب مساحتها 
مع متطلبات الهيئة القومية 
 لضمان جودة التعليم .

 

 تجهيز قاعات التدريس باألجهزة الالقمة

تدريب اعضاء هيئة التدريس و المعاونين و 
 على استخدام األجهزة

 

 األجهزة الجديدة صيانة تدريب الفنيين على

 و امين الكلية
المسئولين عن تكنولوجيا 

 المعلومات بالكلية
 

ووحدة  قسم الصيانة بالكلية

 التدريب

تتناسب واحتياجات  قاعات در 

الطالل وكذل  مع معايير الهيئة 

القومية لضمان جودة التعليم 

  واالعتماد
 مليون 3 2014-2012

تطوير وتحسين المرافق العامة 
بالكلية من دورات مياة وطرق 

ائق بما يتناسب مع ومصاعد وحد
 احتياجات واعداد الطالل.

 

المرافق العامة من دورات مياا د عدااحصر 
التى لم يكتمل ومصاعد وكافيتريات بالكلية 

 تطويرها

 
 امين الكلية

توفر مرافق عامة بالكلية تتناسب 

واحتياجات الطالل وكذل  مع 

معايير الهيئة القومية لضمان 

 مليون جنيه 2012-2014 جودة التعليم واالعتماد

العمل على استكمال 

النقص فى الهياكل 

التعليمية واإلدارية 

بالكلية وذلك لتحقيق 

 . اداء افضلمعدالت 

 

مراجعة وحصر اوتياجات 

األقسام العليمية واإلكاديمية 

واإلدارية بالكلية من اعضاء 

 هيئة التدريس واإلداريين .

حصر اعداد اعضاء هيئة التدريس 
 افة اقسام الكليةومعاونيهم بك

تحديد احتياجات األقسام من اعضاء هيئة 
 ومعاونيهم واإلداريين

فريق اعضاء هيئة التدريس 
 بوحدة ادارة الجودة

 مجالس األقسام ومجلس الكلية

االحتياجات من اعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم واالداريين 

 بمختلف اقسام الكلية

 االف 10 2013-2012

سنويا  لنة وضع وطة موثقة ومع

إلستكمال الهياكل العلمية 

واألكاديمية واإلدارية بالكلية 

يمكن من واللها تطوير األداء 

 بالكلية .

 

مناقشة األقسام المختلفة بالكلية فى 
احتياجاتهم من اعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم واالداريين

عرض وطة االحتياجات على إدارة الكلية 
 مومجلس الكلية ومجالس األقسا

 مجلس الكلية

 مجالس االقسام

فريق معيار اعضاء هيئة 
 التدريس بوحدة الجودة

وطة موثقة ومعلنة توضح 
احتياجات الكلية من اعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم واداريين 

 والل سنوات الخطة

 االف 10 2013-2012
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تنمية وتطوير 

قدرات ومهارات 

أعضاء هيئة 

التدريس والجهاز 

اإلدارى بالكلية 

ستخدام األساليب ال

العلمية والطبية 

والتكنولوجية 

 .واإلدارية الحديثة

 

وضع  وطة للتعرف على 

اإلحتياجات التدريبية ألعضاء 

هيئة التدريس والجهاق اإلدارى 

 بالكلية

التعرف على االحتياجات التدريبية المختلفة 
العضاء هيئة التدريس والجهاق االدارى 

 وتحديد االولويات

منى لعقد الورش التدريبية وضع جدول ق
 واالعالن عنها

 التنسيق مع المدربين

 وحدة التدريب

 مدير الكلية

 وحدة ضمان الجودة

 جنيه 5000 2012-2013 وطة تدريبية موثقة ومعتمدة

قيادة مهارات اعضاء هيئة 

التدريس والجهاق االدارى  

بالكلية على استخدام االساليب 

ة العلمية والتعليمية  والتدريسي

واالدارية الحديثة فى المجال 

 الطبى

 

عقد العديد من الدورات التددريبية وورش 
 العمل وفقا للخطة الموضوعة مسبقا

 وحدة التدريب

 مدير الكلية
 الف جنيه 50 2012-2017 قائمة بورش العمل وقيا  االثر 

تطبيق االدارة االلكترونية 

للمستشفيات التابعة للكلية وكذل  

 رات الكليةفى مختلف إدا

 

االستعانة بخبراء تكنولوجيا المعلومات لعمل 
شبكة الكترونية وقاعدة  بيانات للكلية 

 والمستشفيات التابعة لها

تدريب العاملين على نظم ادوال البيانات 
 وتحليلها

مدير الكلية والمستشفيات 
 الجامعية

 وحدة تكنولوجيا المعلومات

 وحدة التدريب

 اجهزة الكترونية حديثة

اعدة بيانات للكلية والمستشفيات ق
 الجامعية

 مليون جنيىه 2015-2012

تفعيل ودعم 

االنشطة الطالبية 

بالكلية والعمل على 

توفير متطالبها 

المادية الالزمة 

 لتنفيذها

تنويع االنشطة الطالبية داول 

الكلية ووارجها بما يتناسب مع 

الخصائص العمرية والنفسية 

 للطالل

طالل من االنشطة تحديد احتياجات ال
الطالبية سواء كان علمية او فنية او رياضية 

 او اجتماعية وثقافية

مناقشة بعض األنشطة الجديدة او غير 
الموجودة بالكلية وإمكانية اضافتها الى 

 األنشطة الحالية

تشجيع مشاركة الطالل فى االنشطة و  ل  
من والل رصد درجات للتفوق الرياضى و 

 الفنى و العلمى

ركة اعمال الطالل الفنية و االدبية فى مشا
المسابقات و استقدام  وى الخبرة لتوجيه و 

 تشجيع المواهب

تسويق االعمال الفنية للطالل داول و وارج 
 الكلية

 رعاية الشبال بالكلية

و فريق معيار الطالل 
 الخريجون

قائمة باألنشطة الحالية التى تنفيذ 
 بالكلية

ى قائمة باألنشطة الجديدة الت
يمكن اضافتها الى األنشطة التى 

 تتناسب وطبيعة الكلية

 قائمة بالمسابقات و الجوائز

 الف 500 2017-2012
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توفير االمكانات المطلوبة لتنفيذ 

االنشطة الطالبية مثل المالعب 

والمسارح والقاعات والصاالت 

التى تتناسب مع نوا االنشطة 

 التى يحتاجها طالل الكلية .

 

ات المادية المتاحة بالكلية التى تحديد االمكان
مسارح  –تنفذها انشطة الكلية من )مالعب 

 ادوات رياضية( –صاالت  –

تحديد احتياجات الكلية من امكانات مادية 
 وتسهيالت لتفعيل مزاولة االنشطة

 رعاية الشبال بالكلية

فريق معيار الطالل بوحدة 
 ضمان الجودة بالكلية

قائمة باالمكانات المادية 
موجودة بالكلية التى تزوال بها ال

 األنشطة

وطة توضح فترات توفير 
احتياجات االنشطة الطالبية 

 للكلية

 الف 500 2017-2012

قيا  رضا الطالل عن حجم 

ونوا االنشطة الطالبية التى 

تقدمها الكلية وتطويرها طبقا 

 لنتائ  هذا الدراسة

إعداد اداة لقيا  رضا طالل الكلية عن حجم 
نشطة الطالبية التى تمار  داول ونوا اال
 الكلية 

تطبيق االداة على عينة من طالل الكلية 
 والوصول الى نتائ  

فريق معيار الطالل بوحدة 
 الجودة 

 مدير رعاية الشبال 

استبيان )استطالا راى( معتمد 
 وموثق 

تقرير بنتائ  رضا الطالل عن 
 االنشطة الطالبية بالكلية 

 الف جنيه 15 2017-2012

تحديث وتطوير نظم 

وأساليب التقويم 

المستخدمة فى 

الكلية بما يتناسب 

مع اإلتجاهات 

الحديثة فى المجال 

 الطبى والتدريس

نظم تقويم وامتحانات جديدة 

تقيس مختلف المهارات التى 

 . مفعلة يدرسها الطالب بالكلية

 

تدريب اعضاء هيئة التدريس على نظم 
 لتصحيحالتقويم و االمتحانات و ميكنة ا

استقصاء اراء الطالل عن نظم التعليم 
 الجديدة

  

 

 االمتحانات بالكلية  تقويملجنة 

 لجنة التدريب 

 لجنة االستبيانات 

 

تقرير لجنة تقويم االمتحانات  
عن االمتحانات بالكلية للفرق 

 المختلفة 

 

 تحلل احصائى لالستبيان

 و اجراءات تصحيحية

2013-2012 
 

 

 

 

 الف جنيه 50

ورقة المواصفات يل تفع

اإلمتحانية التى تضمن قيا  

محتلف المهارات التى يدرسها 

الطالب بالكلية ويلزم بها جميع 

اعضاء هيئة التدريس العاملين 

 بالكلية .

 

تحليل مواصفات الورقة االمتحانية الحالية 
 بالكلية 

عقد بعض الورش والندوات لتعريف اعضاء 
للورقة  هيئة التدريس بالمواصفات الجديدة

 االمتحانية 

لجنة التقويم وتطوير 
 االمتحانات بالكلية

 معيار التعليم و التعلم

قائمة توضح الفرق بين الورقة 
االمتحانية القديمة والورقة 

 االمتحانية الجديدة 

عدد ورش العمل التى تم عقدها 
لنشر ثقافة الورقة االمتحانية 

 الجديدة 

 الف جنيه 50 2013-2012

الطالل واطراف قيا  رضا 

المجتمع الخارجى عن مدى 

نجاح نظم التقويم واالمتحانات 

 التى تستخدمها الكلية .

بناء استبيان لقيا  مدى رضا طالل الكلية 
عن اساليب التقويم واالمتحانات المستخدمة 

 بالكلية 

تحليل نتائ  استبيان مدى رضا الطالل عن 
 اساليب التقويم واالمتحانات  

وتطوير  لجنة التقويم -
 االمتحانات بالكلية

 لجنة االستبيانات  -

مقيا  رضا الطالل عن اساليب 
 التقويم واالمتحانات موثق ومعلن 

تقرير يوضح النتائ  التى تتم 
 التوصل اليها 

 الف 15 2017-2012
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ما يتضمن الغاية االستراتيجية الثانية : تحديث وتطوير منظومة البحث العلمى والدراسات العليا بالكلية ب 

 أن تكون الكلية مؤسسة بحثية متميزة على املستوى املحلى واإلقليمى والعاملى .

 بالجنية التكاليف المدة الزمنية مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ األنشطة األهداف التنفيذية الهدف العام

 السعى الى وضع 

خطة للبحث وتفعيل 

العلمى بالكلية  يسهم 

جميع  افى وضعه

م والتخصصات االقسا

 وبعض بالكلية
المؤسسات المحلية 

 واالقليمية

 قيام اقسام الكلية وتخصصاتها المختلفة 

وطة البحث   بوضع وصياغة وتصميم

العلمى بما يتناسب مع توجهات اعضاء 

هيئة التدريس بهذا األقسام ووطة 

 الجامعة  .

 

تحديد التوجهات المستقلة  -
 للبحث العلمى بالكلية .

طة البحث العلمى دراسة و -
الحالية وتحديد عالقتها 

بالتوجهات المستقيلية للبحث 
 العلمى بالكلية .

وضع بتكليف اقسام الكلية  -
وطة بحثية تتناسب مع 

 لية للكليةبالتوجهات المستق

 

 

 وكيل الكلية للدرسات العليا  -

فريق معيار الدراسات  -

 العليا والبحث العلمى بالكلية .

 درسات العليا .مدير ادارة ال -

 

مجموعة من التوجهات  -

المستقبلية التى تحكم البحث 

 العلمى بالكلية .

وطط االقسام للبحث العلمى  -

 معتمدة وموثقة .

 االف جنيه 10 2017-2012

تفعيل وطة البحث العلمى للكلية بناءا 

على احتياجات االقسام بالكلية وبما 

 يتناسب مع وطة البحث العلمى للجامعة

ر الخطة البحثية الجديدة نش
والتوعية بها فى مجلس الكلية 

 ومجالس االقسام

 مجالس االقسام

 فريق معيار البحث العلمى

 

ابحاث علمية متسقة مع 

 الف جنيه 20 2012-2017 توجهات الخطة البحثية للكلية

 

مشاركة بعض األطراف والمؤسسات 

العلمية بالمجتمع الخارجى فى تقييم 

 .وتحديثهالمى للكلية وطة البحث الع

 

 

االتصال بالهيئات 
والمؤسسات بالمجتمع 

الخارجى البداء الراى فى 
 وطة البحث العلمى .

مشاركة اطراف المجتمع 
الخارجى فى وضع وطة 

 البحث العلمى للكلية

 

 

عقد لقاءات لصياغة آليات 

البحث العلمى ومراعاة 

 اوالقيات البحث العلمى

 ليا وكيل الكلية للدرسات الع -

فريق معيار الدراسات  -

 العليا والبحث العلمى بالكلية .

 مدير ادارة الدرسات العليا . -

 

عدد الهيئات والمؤسسات  -

التى شاركت فى وضع 

وصياغة وطة البحث العلمى 

 بالكلية .

 

 

 

2013-2012 
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 جنيه االف
 

 

 

 

 

 

العمل على صياغة آلية لضمان وتفعيل 

العلمى بين اعضاء اوالقيات البحث 

 هيئة التدريس بالكلية

 لجنة اوالقيات البحث العلمى

وجود آلية  مفعلة الوالقيات 
 البحث العلمى

ابحاث علمية مراجعة من قبل 

 لجنة اوالقيات البحث العلمى

 االف جنيه 10 2013-2012
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 تطوير الئحة 

الدراسات وبرامج 

بما يتناسب العليا 

والتطورات العلمية 

 يةوالتدريس

مراجعة وتقييم البرام  والتخصصات 

الحالية الدارة الدراسات العليا بالكلية 

 واضافة البرام  والتخصصات الجديدة

نشر ثقافة نظام الساعات  –
المعتمدة بين اعضاء هيئة 

 التدريس بالكلية .

عمل توصيف للبرام  
والمقررات المستحدثة 

 واضافتها لالئحة

 

يا وكيل الكلية للدراسات العل -
 والبحوث .

فريق معيار الدراسات  -
 العليا والبحث العلمى .

 مدير ادارة الدراسات العليا -

 مجالس االقسام

عدد ورش العمل والندوات  -
 التى عقدت بالكلية .

 

 الف جنيه 10 2012 -2014

تطوير الئحة الدراسات العليا طبقا لنظام 

الساعات المعتمدة الذى سيتم تطبيقه 

 دراسات العليا بالكليةعلى طالل ال

 

االستعانة بالخبراء لدراسة 
وتصميم الئحة الدرسات 

 العليا .

إعداد الئحة الدراسات العليا 
طبقا لنظام الساعات المعتمدة 

. 

 

وكيل الكلية للدراسات العليا 
 والبحوث .

فريق معيار الدراسات  -
 العليا والبحث العلمى .

 مدير ادارة الدراسات العليا -

 االقساممجالس 

الئحة الدرسات العليا طبقا 
للساعات المعتمدة وموثقة 

 ومعلنة .

 الف جنيه 10  2014-2012

تنمية وتطوير مهارات جميع العاملين 

بإدارة الدراسات العليا بالكلية بما 

يتناسب مع التطور التكنولوجى والتقنى 

 الحالى.

 

تحديد االحتياجات  -
التدريسية للعاملين بادارة 

 ات العليا .الدرس

وضع وطة تدريسية لتنمية  -
مهارات العاملين بادارة 
 الدرسات العليا بالكلية .

مدير ادارة الدراسات العليا  -
. 

فريق معيار الدرسات العليا  -
 بالكلية .

وطة تحتوى على  -
االحتياجات التدريسية لتنمية 

مهارات العاملين بادارة 
 الدرسات العليا .

2017-2012 

 نيهالف ج 50

تحسين وتطوير ودمات المكتبة الرقمية 

 وقواعد البيانات بالكلية .

 

نشر ثقافة مشروا المكتبة  -
الذى يهدف الى تطوير 

الخدمات المكتبية فى البحث 
 العلمى .

تدريب اعضاء هيئة  -
التدريس ومعاونيهم على 
 استخدام المكتبة الرقمية .

مدير ادارة الدرسات العليا  -
. 

وا المكتبة مدير مشر -
 الرقمية بالجامعة .

 

قيادة معدالت استخدام  -
اعضاء هيئة التدريس للمكتبة 

 الرقمية .

 

2014-2012 

 الف جنيه 100

تشجيع النشر الدولى 

البحاث أعضاء هيئة 

 التدريس بالكلية

وضع آلية مناسبة تضمن قيام اعضاء 

هيئة التدريس بالكلية بالنشر الدولى 

 ألبحاثهم العلمية.

 

حصر معدالت النشر  -
الدولى لالبحاث الخاصة 

باعضاء هيئة التدريس بالكلية 
. 

اقتراح آلية تضمنت النشر  -
الدولى لالبحاث العلمية 
العضاء هيئة التدريس 

 بالكلية .

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
. 

فريق معيار الدرسات  -
 بالكلية .

 

آلية النشر الدولى بالكلية  -
 موثقة ومعتمدة 

 

2017- 2012 

 مليون

تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات 

 العلمية األقليمية والعالمية.

 

تحديد احتياجات الكلية من 
المؤتمرات والندوات العلمية 
. 

تشكيل لجنة لالشراف على  -

 مجالس االقسام . -

 وكيل الكلية للدراسات  -

ة عدد المؤتمرات المطلوب -
 والفترات الزمنية لها .

2017- 2012 

 الف 500
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 المؤتمرات والندوات العلمية

وضع الئحة مالية تحفيزية ألعضاء 

هيئة التدريس الذين يقومون بالنشر 

 الدولى ألبحاثهم العلمية.

عقد لقاءات مع اعضاء  -
هيئة التدريس لتحفيزهم على 
 النشر الدولى .

اقتراح بعض المكافأت  -
 لتشجيع النشر الدولى .

 

 للدرسات العليا  وكيل الكلية -

فريق الدراسات العليا  -
 بالكلية .

 

الئحة مالية توضح مكافأت  -
النشر الدولى ألبحاث اعضاء 

 هيئة التدريس

 

2013-2012 

 الف 500

تحديد مصادر تمويل 

البحث العلمى بالكلية 

والعمل على ايجاد 

مصادر إضافية 

 للتمويل

وضع وطة التنمية وقيادة مصادر 

 علمى للكلية.تمويل البحث ال
تحديد مصادر تمويل  -

 البحث العلمى بالكلية .

دراسة بنود ميزانية تمويل  -
البحث العلمى المخصصة فى 

 وقارة التعليم العالى

 وكيل الكلية الدراسات العليا.

 فريق الدراسات العليا بالكلية 

  

قائمة بمصادر تمويل البحث 
 العلمى 

 الف 250 2013-2012

مصادرتمويل إضافية  السعى الى وجود

للبحث العلمى بالتعاون مع األطراف 

 والمؤسسات الخارجية.

تشجيع هيئات ومؤسسات  -
المجتمع المدنى على دعم 

 البحث العلمى 
وضع الية تضمن مشاركة  -

هيئات ومؤسسات المجتمع 
 المدنى للبحث العلمى 

 

 
 وكيل الكلية الدراسات العليا.
  فريق الدراسات العليا بالكلية

 

الية موثقة ومعلنة لمشاركة 
االطراف الخارجية فى 
 تمويل البحث العلمى 

 الف 250 2013-2012 

التوسع فى إجراءوتنفيذ بعض المشاريع 

البحثية مع بعض الجهات المانحة 

 المحلية  واالقليمية والعالمية.

تحديد المشاريع البحثية التى 
تمكن تمويلها من مؤسسات 

 مية محلية واقليمية وعال

السعى الى الحصول على 
 مشاريع بحثية ممولة

وكيل الكلية لشئون البية  -
 وودمة المجتمع 

 وكيل الكلية الدراسات العليا.

 

 

عدد من المشروعات البحثية 
الممولة من جهات محلية او 

 اقليمية او عالمية 
 مليون جنيه 2017-2012
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واملساهمة فى التنمية املستدامة وخدمة ة فى املشاركة املجتمعية الغاية اإلستراتيجية الثالثة :تفعيل دور الكلي

 املجتمع والبيئة

 بالجنية التكاليف المدة الزمنية مؤشرات االداء مسئولية التنفيذ األنشطة األهداف التنفيذية الهدف العام

وضع خطة لتحقيق 

التنمية المستدامة 

لألطراف الخارجية 

 ذات العالقة بالكلية

تكاملة لزيادة وضع وطة م

للمشاركة المجتمعية مع 

اطراف المجتمع الخارجى 

  ات العالقة بالكلية .

 

توعية افراد المجتمع المحيط 
بأهمية المشاركة المجتمعية 

 مع الكلية 

تحديد احتياجات المجتمع 
 الخارجى من الكلية

وضع وطة لتفعيل المشاركة 
المجتمعية مع اطراف 

 المجتمع الخارجى

لشئون البيئة وودمة  وكيل الكلية
 المجتمع

 

 فريق المشاركة المجتمعية بالكلية
وطة موثقة تضمن تفعيل 
المشاركة المجتمعية فى 

 انشطة الكلية

 الف 20 2013-2012

تفعيل وقيادة الوحدات  ات 

الطابع الخاص بالكلية لتلبى 

احتياجات المجتمع الخارجى 

 للكلية .

 

حصر الوحدات  ات  -
لكلية الطابع الخاص با

والتعرف على الخدمات التى 
 تقدمها 

وحدات المزيد من الانشاء  -
احتياجيات تلبى  ات طابع 

 المجتمع الخارجى 

وكيل الكلية لشئون ودمته البيئة  -
 والمجتمع 

 

 

 معيار المشاركة المجتمعية فريق -

قائمة بالوحدات  ات 
وانشطتها  الطابع 
 المختلفة

 

 مليون 2 2013-2012

الستشارات العلمية تقديم ا

والطبية لمختلف فئات 

 المجتمع الخارجى .

 

دراسة وتحديد المجاالت التى 
يمكن من واللها تقديم 
 االستشارات الطبية .

ارسال قوافل طبية الى 
مناطق مختلفة بالمجتمع 

 الخارجى

 

وكيل الكلية لشئون ودمة البيئة وتنمية 
 المجتمع .

 فريق المشاركة المجتمعية بالكلية

عميد الكلية ومدير المستشفيات 
 الجامعية

عدد ومراكز تقديم 
 االستشارات الطبية .

عدد القوافل الطبية التى 
 قامت بالكلية

 مليون 1 2013-2012

تفعيل وحدة لمتابعة 

الخريجين العاملين فى سوق 

العمل لمتابعتهم والتعرف 

 على احتياجاتهم المختلفة .

 

وضع الية لمتابعة لمتابعة 
ى الكلية للتعرف على وريج

مناسبتهم لمتطلبات سوق 
 العمل  .

وضع الئحة لوحدة ادارة 
 الخريجين ومتابعتهم بالكلية

وكيل الكلية لشئون البيئة وودمة 
 المجتمع .

 فريق المشاركة المجتمعية بالكلية

وحدة موثقة ومعلنة 
لمتابعة الخريجين من 

 الكلية 

 الف 30 2013-2012

 
بيانات  إيجاد وتصميم قاعدة

ألنشطة ودمة المجتمع وتنمية 

 البيئة بالكلية .

 

انشاء قاعدة بيانات تنظم   -
جميع وريجى الكلية بيانات 

االستعانة بالمتخصصين ب
 النشاء قاعدة البيانات 

وكيل الكلية لشئون البيئة وودمة 
 المجتمع 

 فريق المشاركة المجتمعية بالكلية  

قاعدة بيانات نشطة 
ن وتعمل بكفاءة ع
 وريجى الكلية 

 الف 20 2017-2012
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 االطار الزمنى للخطة التنفيذية
 االعوام

 

 الغاية االولى

-2017العام الخامس 2015-2016العام الرابع 2014-2015 العام الثالث 20142013-العام الثانى  2012-2013العام االول 

2016  
الربع 

 االول 

الربع 

 الثانى

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

بع الر 

 االول 

الربع 

 الثانى

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

الربع 

 االول 

الربع 

 الثانى

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

الربع 

 االول 

الربع 

 الثانى

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

الربع 

 االول 

الربع 

 الثانى

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

تطوير وتحديث 

جميع البرام  

والمقررات 

الدراسية التى 

ها الكلية بما تقدم

يتناسسب 

والمتطلبات 

العلمية الطبية 

الحديثة 

 والمعاصرة

 × × × × 1ه ت

    

            
                 × × × × 2ه ت
 × × × × 3ه ت

            

    
 × × × × × × × × × × × × 4ه ت 

    

    
توفير وتطوير 

البنية التحتية 

الالقمة للعملية 

التعليمية 

دريسية بما والت

يضمن توفير 

مناخ جيد 

 للطالل

 × × × × × × × × 1ه ت

    

        
 × × × × × × × × 2ه ت

    

        
 × × × × × × × × 3ه ت

    

        
العمل على 

استكمال النقص 

فى الهياكل 

التعليمية 

                 × × × × 1ه ت
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واإلدارية بالكلية 

و ل  لتحقيق 

معدالت افضل 

  فى اآلداء

             × × × × 2ه ت
    

تنمية وتطوير 

قدرات 

ومهارات 

اعضاء هيئة 

التدريس 

والجهاق 

اإلدارى بالكلية 

و ل  من والل 

استخدام 

األساليب 

العلمية والطبية 

والتكنولوجية 

واإلدارية 

 ةالحديث

                 × × × × 1ه ت
 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2ه ت

         × × × × × × × × × × × × 3ه ت 

تفعيل ودعم 

االنشطة 

الطالبية بالكلية 

والعمل على 

توفير متطالبها 

المادية الالقمة 

 لتنفيذها

 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1ه ت

 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2ه ت

 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 3ه ت

تحديث وتطوير 

نظم واساليب 

التقويم 

المستخدمة فى 

الكلية بما 

يتناسب مع 

اإلتجاهات 

الحديثة فى 

المجال الطبى 

 والتدريس .

                 × × × × 1ه ت
                 × × × × 2ه ت

 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 3ه ت 
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 االعوام

 

 يةالثان الغاية

 العام الخامس العام الرابع العام الثالث العام الثانى العام االول 
الربع 

 االول 

الربع 

 الثانى

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

الربع 

 االول 

الربع 

 لثانىا

الربع 

 ثالثال

الربع 

 الرابع

الربع 

 االول 

الربع 

 الثانىا

الربع 

 الثالثا

الربع 

 الرابع

بع الر 

 االول 

الربع 

 الثانىا

الربع 

 الثالثا

الربع 

 الرابع

الربع 

 االول 

الربع 

 الثانىا

الربع 

 الثالثا

الربع 

 الرابع

السعى الى 

وتفعيل  وضع 

وطة للبحث 

العلمى بالكلية  

يسهم فى 

جميع  اوضعه

االقسام 

والتخصصات 

وبعض  بالكلية

المؤسسات 

المحلية 

 واالقليمية

 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1ه ت

 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2ه ت

 × × × × 3ته 

    

            
 × × × × 4ته 

                

 تطوير الئحة 

وبرام  

الدراسات العليا 

بما يتناسب 

والتطورات 

العلمية 

 والتدريسية

 × × × × × × × × 1ه ت

            

 × × × × × × × × 2ه ت

            

 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 3ته 

 × × × × × × × × 4ته 

            

تشجيع النشر 

الدولى البحاث 
 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1ه ت
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اعضاء هيئة 

التدريس 

 بالكلية.

 

 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2ه ت

                 × × × × 3ه ت
تحديد مصادر 

تمويل البحث 

العلمى بالكلية 

والعمل على 

ايجاد مصادر 

 إضافية للتمويل

                 × × × × 1ه ت
                 × × × × 2ه ت
 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 3ه ت

 
                      

 االعوام

 

 الغاية الثالثة

 العام الخامس العام الرابع العام الثالث العام الثانى العام االول 
الربع 

 االول 

الربع 

 الثانىا

الربع 

 الثالثا

الربع 

 الرابع

الربع 

 االول 

الربع 

 الثانىا

الربع 

 الثالثا

الربع 

 الرابع

الربع 

 االول 

الربع 

 الثانىا

الربع 

 الثالثا

الربع 

 الرابع

الربع 

 االول 

الربع 

 الثانىا

 الربع

 الثالثا

الربع 

 الرابع

الربع 

 االول 

الربع 

 الثانىا

الربع 

 الثالثا

الربع 

 الرابع

السعى الى 

وضع وطة 

للبحث العلمى 

بالكلية  يسهم 

فى وضعه 

جميع االقسام 

والتخصصات 

 بالكلية

                 × × × × 1ه ت
                 × × × × 2ه ت
                 × × × × 3ه ت
                 × × × × 4ه ت
 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 5ه ت
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 جنية مصرىبال   2012 - 2017التكلفة المالية لتنفيذ خطة طب بنها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2012-2017مليون جنية مصرى خالل الخمس سنوات القادمة   17المطلوبة حوالى وبالتالى تكون الميزانية 
 

 الغايات االهداف المجموع

 العام األولالهدف  1,120,000

 ىاألول لغايةا

 العام الثاني الهدف 7,000,000

 الثالث العام الهدف 20000

 العام الرابع فدهلا 1,055,000

 العام الخامس الهدف 1,015,000

 الهدف العام الساد  115,000

50000 
 

 العام األولالهدف 

 ةالثاني الغاية

 

170000 
 الثانىالعام  الهدف

 

2,000,000 
 الثالثالعام  الهدف

 

 الرابع العام الهدف 1,500,000

3,070,000 
 األول العامالهدف 

 

 

 ةالثالث الغاية
 

 

 المجموع 17.115.000
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 اإلستراتيجية لكلية طب بشرى بنها معوقات  تنفيذ الخطة

 معوقات إدارية:

دى إلكى ولكل فكى االلتكزام باإلنشكاءات المطلوبكة مكع وجكود قيكادة الروتين اإلدارى و الذى قد يكؤ -

 مطردة فى اعداد الطالل من عام آلور.

 عدم مالئمة الميزانيات للطموحات الوجوبية بالكلية. -

 قوانين تنظيم العمل من اجاقات و إعارات. -

 تعدد المهام التى يقوم بها بعض األفراد داول الكلية.  -

 معوقات تقنية:

 فنيين للمعامل بأعداد كافيه.عدم توافر  -

 معوقات أخرى:

 مقاومة البعض للتغيير. -

اغلب المعينين بالكلية كأى جهة حكومية لم يتم تعيينهم وفقا للمؤهكل الكوظيفى، كمكا يوجكد العديكد  -

 من األفراد من  وى الخبرة بالعمل الفعلى فى غير التخصص الوظيفى.

 إجراءات التغلب على المعوقات:

 على الروتين اإلدارى و  ل  بتيسير األنشطة واإلجراءات اإلدارية. محاولة التغلب -

نشككر ثقافككة التوعيككة بككالتطوير المسككتمر واهميتككه بككين مجتمككع الكليككة باسككتخدام كافككة الوسككائل  -

 المساعدة.

قيادة الدعم المعنوي والمادي ألعضاء هيئة التدريس و الهيئكة المعاونكة و اإلداريكين المشكاركين  -

 ضافية.في األعمال اإل

 التعيين  للفنيين من والل العقود لتلبية إحتياجات المعامل المتخصصة بالكلية . -

 وضع وطط تدريبية لتحسين وتأهيل المشاركين بمنظومة العمل بالكلية. -

  ليات التنفيذ و طرق التقويم و المتابعة للخطة اإلستراتيجية

 -أوالً :  ليات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية :

الخطة اإلستراتيجية ، تشكل الكلية فريقان إلعداد الخطط التنفيذية التفصيلية ل عمال  بعد إعتماد

الواردة بالخطة اإلستراتيجية في ضوء البرام  و األنشطة المحددة بالخطة اإلستراتيجية ، و في 

ضوء المخصصات المالية المبدئية المحددة لكل عمل و طبقان ل ولويات المحددة بالخطة 

 تيجية . اإلسترا

و ضع و تجميع و تبويب مؤشرات األداء ككل ) من المؤشرات الخاصة بكل نشاط علي حدة و  .1

 بالخطط التنفيذية ككل ( . 



 2012-2017 الخطة االستراتيجية لكلية الطب البشرى بجامعة بنها
 

 

مراجعة و إعتماد الخطط التنفيذية الجزئية للخطة اإلستراتيجية و توفير الميزانيات المخصصة  .2

 ل عمال . 

 إصدار الخطة التنفيذية للكلية و إعتمادها .  .3

كيل لجنة تسيير و متابعة الخطة التنفيذية و تكليف مدير تنفيذي للخطة التنفيذية للكلية يكون تش .4

 مسئوالن امام لجنة التسيير و المتابعة . 

 يتم تحديد مساعدي المدير التنفيذي كرؤساء لفرق العمل التنفيذية الجزئية .  .5

من المتخصصين في مجال كل تشكيل الفرق التنفيذية ل عمال بما يسمح بمشاركة اكبر قدر  .6

 نشاط من األنشطة التنفيذية . 

 تطبيق نظام للمتابعة و المراقبة . .7

 تنفيذ األعمال و تطبيق آليات المتابعة و المراقبة .  .8

 التقييم والرقابةاالستراتيجية

تمثل عملية التقييم والرقابة الخطوة األويرة والضرورية في التخطيط االستراتيجي، و ل  

حقق من ان ما تم إنجاقا من نتائ  فعلية ل داء يتفق مع ما تم تخطيطه إستراتيجيا، ويحقق بغرض الت

رسالة وغايات الكلية وكذل  اهدافها االستراتيجية، ام هنا  انحرافات تستدعى ضرورة التدول 

 لمعالجتها من والل قرارات تصحيحية. 

ألداء او النتائ  الفعلية المحققة إن اكثر األنشطة اهمية في هذا الخطوة ما يتعلق بقيا  ا

 حتى يمكن مقارنتها باألهداف المخططة إستراتيجيا.

 أهداف التقييم والرقابة

يتمثل الهدف العام للتقييم والرقابة في التخطيط االستراتيجي في مساعدة اإلدارة على التأكد من 

هداف الفرعية للتقييم والرقابة األداء الفعلي و انه يتم وفقا للخطة الموضوعة. كما ان هنا  بعض األ

 والتي من بينها ما يلي:

 تحقيق التوافق مع المتغيرات البيئية. .1

 تحقيق التكيف مع المتغيرات التنظيمية. .2

 ترشيد التكاليف. .3

 توحيد التصرفات الالقمة لتنفيذ االستراتيجية. .4

 المساعدة في التخطيط االستراتيجي لفترات قمنية الحقة. .5

 اء عند وضع الخطط.تقليل مخاطر األوط .6

 متابعة التقدم فى المراحل المختلفة لتنفيذ االستراتيجية. .7

 تحقيق التعاون بين القطاعات واإلدارات واألقسام التي تشار  في التنفيذ. .8
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 مراجع الخطة االستراتيجية
 

: كفايكات اسكتخدام التخطكيط االسكتراتيجي الواجكب توافرهكا لكدى (2005السيد عباس ) محمود -1

 .11م، ص2005، السنة الثالثة عشر، يوليه 32لمدار ، مجلة التربية والتنمية، العدد مديري ا

التفكيكر االسكتراتيجي واإلدارة اإلسكتراتيجية، (: 2002جمال الدين محم د المرس ي  و خ رون ) -2

 31 -29م، ص ص2002منه  تطبيقي، اإلسكندرية: الدار الجامعية، 

رح للتخطيط اإلستراتيجى فى إدارة مؤسسات :  تصور مقت(2003محمد حسن المبعوث )) -3

التعليم العالى فى المملكة العربية السعودية ، مجلة التربية، السنة السادسة، العدد الثامن، يناير 

 213م.ص2003

وآورون: التفكير االستراتيجى، واإلدارة اإلستراتيجية،  (:2002جمال الدين محمد موسى ) -4

 26.-25م، ص 2002ار الجامعية، منه  تطبيقى، االسكندرية، الد

 التخطيط االستراتيجى والجودة الشاملة فى التعليم الجامعى ،  (:2008رشدى أحمد طعيمة ) -5

المؤتمر الثانى لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمى فى الدول العربية ، جامعة المل  فهد 

 فبراير 27-24للبترول والمعادن، الظهران، السعودية، 

مهارات وضع الرؤية و لرسالة كمتطلب للحصول علي الجودة  (:2010ود السيد عباس )محم -6

 و االعتماد مجلة الثقافة و التنمية ، العدد الثامن و الثالثون 

اإلدارة االستراتيجية، المبادىء واألدوات، إشراف: عبد الرحمن توفيق،  (:2004خبراء بميك ) -7

م، صـ 2004لقاهرة، مركز الخبرات المهنية لإلدارة   بمي   ، سلسلة التنمية اإلدارية الذاتية، ا

.10 

التخطكيط المدرسكي االسكتراتيجي  القكاهرة: الكدار العربيكة  (:2001محمد عبد الخالق م دبولى ) -8

 .32م، ص 2001للكتال، 

 التخطيط االستراتيجى كمدول لمواجهة األقمات التربوية فى  (:2008ماهر أحمد حسن ) -9

التعليمية فى ج.م.ا. ، مجلة كلية التربية، جامعة اسيوط، المجلد الرابع والعشرون،  المؤسسات

 العدد األول، الجزء الثانى، يناير.

في التحليل البيئي   SWOTمهارات استخدام اسلول  (: 2007محمود السيد عباس )  -10

ير التعليم الجامعي ، للحصول علي الجودة و االعتماد ، المؤتمر السنوي السابع عشر ، مركز تطو

 .مسجامعة عين ش


