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:ةــكلٌال ارةإدعن أوال: 

الوظٌفةاالسم

اإلستراتٌجًعمٌد الكلٌة ورئٌس فرٌق التخطٌط أ.د.  أحمد أحمد جمال الدٌن 

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطبلب أ.د. نانسً ٌوسف اسعد 

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثأ.د. محمد سامى قندیل 

الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئةوكٌل أ.د. محمود عبد العزٌز قورة 

مدٌر وحدة ضمان الجودةأ.م.د. رانٌا محمد عزمً الشاذلً

: عن أعضاء هٌئة التدرٌسثانٌاً: 

الوظٌفةاالسم

استاذ متفرغ بقسم المٌكربٌولوجٌاا.د/ وفاء احمد زهران 

رئٌس قسم النفسٌة والعصبٌة ا.د/ لمٌاء جمال الحمراوى 

استاذ بقسم االنف واالذن ولحنجرةا.د/ احمد عبد المنعم رجب 

استاذ مساعد بقسم الطفیلیاتا.د/نانسً محمود حربة 

أستاذ مساعد بقسم الطفٌلٌاتد/ أمٌرة فتحى عبد العاطً

مدرس بقسم جراحة القلب والصدر حجاج  محمد جمال الدٌند/ 

مدرس مساعد بقسم طب االسرةد/ اٌه مصطفى بركات 

معٌد بقسم الكٌمٌاء الحٌوٌة د/ بسمه عبد النبى مصطفى 

مدرس مساعد بقسم االورام د/ رٌهام احمد عبد العزٌز 

مدرس بقسم جراحة العٌون د/ مروة على زكى 

مدرس مساعد بقسم الصحة العامة وخدمة المجتمع ن عز العرب ٌونس د/ فات

مدرس مساعد بقسم الصحة العامة وخدمة المجتمعد/ غدٌر ماهر 

ةــفرٌق إعداد الخط
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القلب والصدر مدرس بقسم جراحة عبد اللطٌف د/ محمد جودة 

القلب مدرس بقسم د/ مراد بشاى مٌنا بشاى 

ة طب االسرمدرس نورا عبد الهادى خلٌل د/ 

االطفال مدرس د/ وفاء مصطفى ابو الفتوح

أخصائى تحلٌل وتصمٌم نظم بوحدة ضمان الجودةأ/ أمٌر صابر الدهٌمى 

باحث شئون أفراد بوحدة ضمان الجودةأ/ فاطمة حمدى غنٌم 

(stakeholders): ةــعن أصحاب المصلح ثالثاً:

الوظٌفةاالسم

نقٌب االطباء د. حسٌن ندا

وزارة الصحة –مدٌر إدارة الطب العبلجً لباري محمد عبدالباريد. عبدا

رابعاً: طالب الدراسات العلٌــا: 

الوظٌفةاالسم

طالب دكتوراة فً أمراض القلبطبٌب / قدري محمد غانم

طالبة ماجستٌر فً األمراض الجلدٌةطبٌبه /حسنه السٌد علً النجار

ة دبلومه فً طب وجراحة العٌونطالبطبٌبه / سمر محمود عبلء الدٌن 

خامساً: مراجعة الخطـة:

الوظٌفةاالسم

المددددرب والمراجدددع المعتمدددد بالهٌئدددة القومٌدددة لضدددمان جدددودة التعلدددٌم        أ.د/ رٌـاض ٌوسف نوفــل 

 مراجع خارجى  -األستاذ بجامعة كفرالشٌخ  –واالعتماد 

لجامعددة لشددئون التعلددٌم والطددبلب والمشددرف العددام علددى نائددب رئددٌس اأ.د/ عادل السٌد مبارك

 مراجع داخلً –إدارة الجودة بالجامعة 
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  ال الدٌنـجمأحمد أحمد  /ورـاألستاذ الدكت

 رىــالطب البشد كلٌة ـعمٌ

جامعععة - شععرىالطععب البلكلٌععة  2020-2015االسععتراتٌجٌا الخمسععٌة  الخطععةتقععدٌم  وٌشععرفنً ٌسعععدنً

 والتى تهدف إلى تحقٌق الجودة الشاملة.بعد التحدٌث  المنوفٌة

دة رإساء آٌات الشكر والتقدٌر والعرفان لوحدة ضمان الجودة والسا أسمىود بهذه المناسبه أن اعبر عن أ 

من جهد  بالكلٌة لما قدموهالجهاز اإلدارى وعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونه األقسام العلمٌة وجمٌع أ

 .مثمرواضح وتعاون 

طبقاً لدلٌل اعتماد كلٌات ومعاهد التعلٌم م 2017فً ابرٌل صدر  الذيللكلٌة الثالث  التقرٌر السنويولعل 

بمثابة  ولىاأل والخطه االستراتٌجٌةم )االصدار الثالث( 2015العالى بجمهورٌة مصر العربٌة فى ٌولٌو 

متمٌز  طبٌبل الهٌئة القومٌه لضمان جودة التعلٌم بهدف تحقٌق االعتماد من قب لتجدٌدعلى الطرٌق ات خطو

 .محلٌا وإقلٌمٌا فً مجال الطبومعترف به  ةقدرة تنافسٌه عالٌ ذي

رئٌس الخولً محمد / معوض األستاذ الدكتور معالًوعلى رأسها  جامعة المنوفٌةهنئ أوٌطٌب لى أن   

ة بصدور كلٌالزمبلئى فى ان الجودة بالجامعة ومدٌر مركز ضموالسادة نواب رئٌس الجامعة و ةالجامع

تخرج  ًلكالمادٌة والبشرٌة التى تضافرت لها كل االمكانات  وثٌقة الخطه االستراتٌجٌة الثانٌة بعد التحدٌث

 .الصورة هبهذ إلى النور

ان ٌجعل ومع األمل فى وضع هذه الخطه موضع التنفٌذ، اسؤل هللا ان ٌوفقنا دوماً إلى ما ٌحبه وٌرضاه، و  

النجاح حلٌفنا، واالٌمان سبلحنا، والعلم وسٌلتنا وهدفنا .... انه نعم المولى ونعم النصٌر.

كلٌة العمٌد   

جمال الدٌن د أحمدـأحمأ.د/
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الفكرى والمنهجى لمخطة االستراتيجية ارــاإلط 



5151-5102ة ـة اإلستراتيجيــالخط

8 

 ة:ــأة وتأسٌس الكلٌــنش .1

  الدراسى ٌة العام فى بدارسمٌاً اإلكلٌنٌكٌة مرحلة ال، وبدأت الدراسة بم1981تم افتتاح الكلٌة عام

من الكلٌة وتم تخرٌج أول دفعة  م1976لسنة  1143رى رقم جمهووذلك وفقاً للقرار ال م1984/1985

خارج الحدود حتى مختلف محافظات جمهورٌة مصر العربٌة  إلىوتمتد منطقة خدمة الكلٌة  م1986/1987فى

ودولة الكوٌت والسودان  لبنانفلسطٌن ومن مختلف الدول العربٌة مثل المملكة العربٌة السعودٌة واألردن و

من طبلب  1363و فى المرحلة الجامعٌة األولى بالكلٌةهم طالب وطالبة  3750وتخدم ما ٌقارب  وتونس

.الدراسات العلٌا

 ة:ـموقع الكلٌ .2 

محافظدددة المنوفٌدددة بمدٌندددة شدددبٌن الكدددوم والخرٌطدددة المرفقدددة توضدددح موقدددع الكلٌدددة داخدددل تقدددع الكلٌدددة فدددى 

.ٌن الكوممدٌنة شب

 :أنواع البرامج التعلٌمٌة التى تقدمها الكلٌة. 3

التعلٌمٌة لطبلب المرحلة الجامعٌة األولدى وهمدا: بكدالورٌوس الطدب والجراحدة  تقدم الكلٌة عدد إثنان من البرامج    

ة ـععـبرنععامج مو ع 92 عدددد ٌمٌددة لمرحلددة الدراسددات العلٌددا:وبكددالورٌوس الطددب التكدداملً كمددا تقدددم الكلٌددة بددرامج تعل

 :كاآلتً

دكتوراه. 30ماجستٌر، عدد  36دبلومه، عدد  26 عدد

أواًل: نبذة تاريخية عن الكمية
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 أنواع الدرجات التى تمنحها الكلٌة: .4

بكالورٌوس الطب التكاملً كما تقدم درجتً بكالورٌوس الطب والجراحة وتمنح الكلٌة بعد موافقة مجلس الجامعة    

ً:ــكاآلت علٌاالكلٌة برامج تعلٌمٌة لمرحلة الدراسات ال

:(30)في التخصصات اآلتية ةأ.درجة الدبموم
الطب الطبيعى والتاهيل -امراض الباطنة العامة  -
االمراض الصدرية والتدرن  - االمراض العصبية والطب النفسي -
طب المناطق الحارة وصحتها  - امراض القمب واالوعية الدموية  -
المجتمع الصحة العامة وطب  -طب االسرة  -

طب وصحة المسنين  - طب الصناعات والصحة المهنية 
الطب الشرعى والسموم االكمينيكية  -الباثولوجيا االكمينيكية  -
طب الطفال  - السموم والكيمياء الطبية الشرعية  -
التخدير والعناية المركزة وعالج االلم  -االمراض الجمدية والتناسمية  -
عالج االورام والطب النووى  -صية االشعة التشخي -
جراحة العظام  -جراحة المسالك البولية  -
السمعيات  - جراحة االنف واالذن والحنجرة  -
التوليد وأمراض النساء  -التخاطب  -
الجراحة العامة  -طب وجراحة العيون -
وم والكيمياءالطبيه الشرعيةالدبموم المهنى فى السم- الدبموم المهنى في فحص مسرح الجريمه -
مكافحة العدوى-جودة المستشفيات-

 ج

:(36)ة الماجستير فى التخصصات اآلتيةـب.درج
عمم االنسجة )الهستولوجى ( - التشريح واالجنة -
 الكيمياء الحيوية الطبية  - الفسيولوجيا الطبية  -
الفارماكولوجيا  -الباثولوجيا -
الطفيميات  - طبية والمناعةالميكروبيولوجيا ال -
الطب الطبيعى والتاهيل -أمراض الباطنة العامة  -
األمراض الصدرية والتدرن  - االمراض العصبية والطب النفسي -
طب المناطق الحارة وصحتها  - أمراض القمب واالوعية الدموية  -
الصحة العامة وطب المجتمع  -طب االسرة  -
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طب وصحة المسنين  - لصحة المهنية طب الصناعات وا -
الطب الشرعى والسموم االكمينيكية  -الباثولوجيا االكمينيكية  -
طب األطفال  - السموم والكيمياء الطبية الشرعية  -
التخدير والعناية المركزة وعالج االلم  -االمراض الجمدية والتناسمية  -
االشعة التشخيصية  - ) حاالت حرجة (التخدير والعناية المركزة وعالج االلم -
الجراحــة العامة  -عالج االورام والطب النووى  -
جراحة المسالك البولية  - الجراحة العامة ) طب الطوارىء( -
جراحة االنف واالذن والحنجرة  -جراحة العظام  -
التخاطب  -السمعيات  -
يون طب وجراحة الع -التوليد وامراض النساء  -

:(39)ات اآلتيةــة الدكتوراة فى التخصصــج.درج
عمم االنسجة )الهستولوجى ( - التشريح واالجنه -
 الكيمياء الحيوية الطبية - الفسيولوجيا الطبية -
الفارماكولوجيا -الباثولوجيا -
الطفيميات -الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة -

طبيعى والتاهيلالطب ال -امراض الباطنة العامة 
االمراض العصبية والطب النفسي ) دكتوراة نفسية (- االمراض العصبية والطب النفسي) دكتوراة عصبية ( -
 امراض القمب واالوعية الدموية  - االمراض الصدرية والتدرن  -
طب االسرة  -طب المناطق الحارة وصحتها  -
والصحة المهنية  طب الصناعات -الصحة العامة وطب المجتمع  -
الباثولوجيا االكمينيكية  -طب وصحة المسنين -

جراحة االنف واالذن والحنجرة  -عالج االورام والطب النووى -

السمعيات -الجراحة العامة -
التخاطب - الجراحة العامة ) طب الطوراىء( -
طب وجراحة العيون -التوليد وامراض النساء -
جراحة العظام -البوليةجراحة المسالك  -
حاالت حرجة-التخدير-
جراحة المخ واالعصاب-جراحة التجميل-
جراحة االطفال-جراحة القمب والصدر-
الجمدية-االشعة التشخيصية-
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الطب الشرعى والسموم االكمينيكية-

 حجم التوسعات:الخرٌجٌن وور أعداد المقبولٌن وــط.ت5

1985-1984شأة الكلٌة فى العام الجامعى أعداد الطالب من بداٌة ن

الفرقة
من الخارج مستجد

االجمالى
طالبة طالب طالبةطالب

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاألولى

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــالثانٌة

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــالثالثة

54 ـــ ـــ3717الرابعة

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــالخامسة

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــالسادسة

54 ـــ ـــ3717ًاالجمال

6198-5198أعداد الطالب المقٌدٌن بالكلٌة فى العام الجامعى 

الفرقة
من الخارج مستجد

االجمالى
طالبة طالب طالبةطالب

 ـــ ــــ ــــ ــــــــاألولى

 ـــ ــــ ــــ ــــ ـــالثانٌة
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 ـــ ــــ ــــ ــــ ـــالثالثة

40 ـــ ـــ337ةالرابع

54 ـــ ـــ3717الخامسة

94 ـــ ـــ7024االجمالى

7198-6198أعداد الطالب المقٌدٌن بالكلٌة فى العام الجامعى 

الفرقة
من الخارج مستجد

االجمالى
طالبة طالب طالبةطالب

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاألولى

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــالثانٌة

47 ـــ ـــ3512الثالثة

40 ـــ ـــ337الرابعة

54 ـــ ـــ3717الخامسة

141 ـــ ـــ10536االجمالى
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2013-2012 األعداد خالل العام الجامعى ههذ ىوتدرج إ دٌاد عدد طالب الكلٌة بعد ذلك حتى وصل إل

الفرقة
من الخارج مستجد

االجمالى
طالبة طالب طالبةطالب

432 ـــ ـــ281 151األولى

 ـــ ـــ287 204الثانٌة

 ـــ ـــ23 37الثالثة

 ـــ ـــ256 128الرابعة

 ـــ ـــ244 133الخامسة

 ـــ ـــ268 171السادسة

824135944االجمالى

تطور اعداد الطالب المقیدین خالل العام الجامعى 2016/2017

الفرقة
من الخارج مستجد

االجمالى
طالبة طالب طالبةطالب

347506األولى

289531الثانٌة

229471الثالثة

173283الرابعة

139278الخامسة

179281السادسة

االجمالى
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 2018-2017وأعداد الطالب المقٌدٌن بالكلٌة فى العام الجامعى 

 الفرقة
 من الخارج مستجد

 الىاالجم
 طالبة طالب طالبة طالب

    462 316 األولى

    525 341 الثانٌة

    392 390 الثالثة

    483 209 الرابعة

    283 178 الخامسة

    279 128 السادسة

      اإلجمالً

 

   2013/ 2012أعداد طالب الدراسات العلٌا بالكلٌة للعام الجامعً 

 

 االجمالى مرحلة الدكتوراه رمرحلة الماجستٌ مرحلة الدبلوم

875 976 255 2106 

 

 

   7201/ 6201داد طالب الدراسات العلٌا بالكلٌة للعام الجامعً أع

 

 االجمالى مرحلة الدكتوراه مرحلة الماجستٌر مرحلة الدبلوم

469 730 164 1363 

 

 عدد أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة

 أستاذ مساعد أستاذ
 االجمالى مدرس

عدد المعارٌن اجمالى 

 متفرغ عامل متفرغ عامل أو اإلجا ات

 156 789 356 ـــــــ 177 108 148
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 عدد أعضاء الهٌئة المعاونة

 اجمالى عدد البعثات أو اإلجا ات االجمالى معٌد مدرس مساعد

310 169 479 62 

 

 :يالعاملٌن بالجها  اإلدار -

 2017عام  2016عام  2015عام  الدرجــة م

 107 108 110 خصصٌةالت 1

 134 133 137 المكتبٌـة + الفنٌـة 2

 37 42 42 العمال 3

 278 283 286 اإلجمالً 4

 

 ـــــالخارج:  فًعدد المبعوثٌن  -

 ٌةالوزارات رارــطبقاً للقثبلثة لوائح : عدد اللوائح الدراسٌة بالكلٌة -

 7/2/2003 بتارٌخ 2181قرار رقم  :د الالئحة الداخلٌة للبكالورٌوساعتما .أ 

ة ـموافقحدثة طبقاً لمالئحة و م9/5/2007 بتارٌخ 915 رقمقرار  :اعتماد الالئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا .ب 

  م.12/1/2012بتارٌخ  64قرار رقم  بالمجلس األعلى للجامعات الطب البشرىلجنة قطاع 

بددالمجلس األعلددى  شددرىالطددب الببموافقددة لجنددة قطدداع  ًـالتكاملعع والجراحععة الئحععة برنععامج الطععب ادـاعتمعع .ج 

 29/3/2017وموافقة مجلس الجامعة بتارٌخ  8/4/2015بتارٌخ  995رار رقم ـللجامعات بالق

 13/7/2017ة بتارٌخ ـة قطاع الدرسات الطبٌــوقرار لجن

  19/8/2017خ ـى للجامعات بتارٌـوقرار المجلس االعل

 14/1/2018بتارٌخ  113وتم تعدٌل الالئحة بقرار و ارى رقم 

 وحـدة واحدة )مركــز الخدمـة العامــة(الخاص: عدد الوحدات ذات الطابع  .

 

 ة:ــللكلٌ التنافسًالوضع .6

 -المحلى: على المستوى 

مصفوفة أوضحت حٌث  على المستوى المحلى، الطب البشرىبٌن كلٌات  أعلًتحتل الكلٌة وضعاً تنافسٌاً  -

اعدادها بمشاركة القٌادات والتى تم  -هذا المستوىعلى التنافسى للكلٌة مقارنة بالمنافسٌن البروفٌل 
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الطب للكلٌة هما كلٌتى أن المنافسٌن الحالٌٌن  -العاملٌن بالكلٌةواألكادٌمٌة وعٌنة من أعضاء هٌئة التدرٌس 

 .طنطابجامعة  الطب البشرىوكلٌة بنها بجامعة  البشرى

 

 الطب البشرىث أن القٌمة التنافسٌة لكلٌة الكلٌات الثبلوقد أظهر تطبٌق مصفوفة البروفٌل التنافسى على  -

، (2.52) بنها جامعة الطب البشرىمقارنة بالقٌم التنافسٌة للمنافسٌن، كلٌة  (3.18)كانت  جامعة المنوفٌةب

 (.1 )مرفق رقم (2.83) جامعة طنطا الطب البشرىكلٌة 

 

 -اإلقلٌمً: على المستوى 

، حٌث أوضحت مصفوفة على المستوى االقلٌمى طب البشرىالبٌن كلٌات  أقلأٌضاً تحتل وضعاً تنافسٌاً  -

والتى تم اعدادها بمشاركة القٌادات  -على هذا المستوىالبروفٌل التنافسى للكلٌة مقارنة بالمنافسٌن 

األكادٌمٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس من منسوبى الكلٌة المعارٌن والمتعاقدٌن بجامعات المملكة العربٌة 

 بجامعات دول الخلٌج. الطب البشرىلٌة فى االقلٌم العربى هى كلٌات ٌن الحالٌٌن للكأن المنافس -السعودٌة

 

جامعة الملك  الطب البشرىعلى الكلٌة مقارنة بكل من كلٌة  التنافسًفٌل ووقد أظهر تطبٌق مصفوفة البر -

التنافسٌة لكلٌة  أن القٌمة األردنٌة بالمملكة األردنٌة الهاشمٌةجامعة ال الطب البشرىكلٌة و، العزٌز عبد

 - الطب البشرىمقارنة بالقٌم التنافسٌة للمنافسٌن، كلٌة  (3.31)كانت  المنوفٌةبجامعة  الطب البشرى

 األردنٌةجامعة بال الطب البشرى، كلٌة (4.49) بالمملكة العربٌة السعودٌة العزٌز الملك عبدجامعة 

 .(2 )مرفق رقم (3.89)

 

 

المنظم  عها التفكٌربالوضع الراهن ثم رسم صورة مستقبلٌة ٌت رإٌةل SDTP تستند منهجٌة الخطة على 

القادر على دراسة منظومة البٌئة الداخلٌة للكلٌة وعبلقتها مع منظومة البٌئة الخارجٌة والخروج بآلٌات 

مدروس متعلق بواقع الكلٌة الداخلً  علمًللتخطٌط واتخاذ القرارات اإلستراتٌجٌة بناء على أساس 

 والخارجً.

 الخطــة: إعدادذت عند ــالتى اتخ إجراءات 

حتى  2015ٌناٌرشهور من بداٌة  6خبلل  جامعة المنوفٌة –الطب لكلٌة  اإلستراتٌجٌةالخطة  إعدادتم  

بعد إصدار دلٌل اعتماد كلٌات ومعاهد التعلٌم ثم كان تحدٌث الخطة االستراتٌجٌة  م2015 ٌونٌونهاٌة 

 ةــة إعذاد الخطـثانياً: منهجي
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م فى المإتمر الثانى للهٌئة 2016تم اإلعبلن عنه فى إبرٌل  لذيام و2015العالى الثالث فى ٌولٌو 

الصادر فً نتائج التقرٌر السنوي الثالث عن الكلٌة  علىوبناءاً  القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 .2018فً مارس مجلس الكلٌة جلسة ب اوالتً تم اعتماده وفقاً لدلٌل االعتماد الجدٌد م2017ابرٌل 

 اــدرٌبوت شكٌل الفرٌقولى: تالمرحلة األ: 

بصورة تضمن تمثٌل لتحدٌث الخطة االستراتٌجٌة الثانٌة للكلٌة تشكٌل فرٌق التخطٌط االستراتٌجً  

 فى الخطة اإلستراتٌجٌة.بالكلٌة جمٌع أقسام الكلٌة، وجمٌع األطراف أصحاب المصلحة 

بمفهوم التخطٌط االستراتٌجً  توعٌة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن بالكلٌةتدرٌب و 

 ومنهجٌته، ودور كل من المشاركٌن فى إعداد الخطة.

 نــتحلٌل الوضع الراه: ثانٌةالمرحلة ال: 

 وتحلٌلها للوصول إلى تحلٌل الوضع اإلحصائٌاتاآللٌات والوسائل العلمٌة لجمع البٌانات وعمل  إتباعتم 

والقدرات المتاحة، وآلٌات تحقٌق  واإلمكانٌات، كادٌمٌةاأللكل األقسام العلمٌة، من حٌث التخصصات  الراهن

تلك الحالة المبتغاة، بما ٌكفل توفٌر عدد من التصورات والخٌارات المرغوبة والممكنة لتحقٌق رإٌة الكلٌة 

دراسة متكاملة للبٌئة الخارجٌة والبٌئة الداخلٌة وفق  إطار فً، وقد تم ذلك اإلستراتٌجٌةوغاٌاتها وأهدافها 

، حٌث تم تحدٌد عناصر القوة والضعف والفرص والتهدٌدات للكلٌة (SWOT) الرباعً البٌئًهجٌة التحلٌل من

 األهدافلتصمٌم المصفوفة الرباعٌة للوضع الراهن للخروج بالصٌاغة المناسبة لرإٌة ولرسالة الكلٌة وتحدٌد 

لبلزمة لتعزٌز نقاط القوة واستغبلل الفرص والسٌاسات واالستراتٌجٌات المتبعة والخطط التنفٌذٌة ا اإلستراتٌجٌة

الكلٌة مما ٌضمن الحصول على  ألداءلتقوٌة نقاط الضعف وتفادى التهدٌدات والوصول إلى المستوى المستهدف 

 االعتماد المستمر طبقاً للمعاٌٌر الموضوعة والمعلنة من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد.

 ــة:اغة الرؤٌة والرسالة ومحاور الخطة: صٌــالمرحلة الثالث 

 ٌةٌاساألكادٌمٌة الق القومٌة بناًء على نتائج تحلٌل الوضع الراهن، وما تم من تبنى الكلٌة للمعاٌٌر

بلث الرئٌسٌة للكلٌة والمتمثلة ثتعدٌل رإٌة ورسالة الكلٌة، وبحٌث تتضمن رسالة الكلٌة المهام التم  ،المرجعٌة

 البحث العلمى، وخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.فى التعلٌم والتعلم، و

 

  والسٌاسات:  اإلستراتٌجٌةالمرحلة الرابعة: تحدٌد األهداف- 

على ما تم الوصول إلٌه من نتائج  اً لكلٌة بناءوالقٌم الحاكمة با اإلستراتٌجٌةتم تحدٌد السٌاسات واألهداف 

 التحلٌل البٌئى لتحقٌق رسالة الكلٌة.
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 :التنفٌذٌة: ة ــصٌاغة الخط المرحلة الخامسة- 

 تم وضع مجموعة من برامج العمل المختلفة والتى ٌمكن من خبللها تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة

تم تحدٌد األنشطة البلزمة لتحقٌق كل هدف، كما تم تحدٌد مسئولٌة التنفٌذ، والمدى الزمنً لها، وقد  .والفرعٌة

 الفرص المتاحة.روعً فى ذلك االستفادة من عناصر القوة، و

 

  والتقوٌم: المرحلة السادسة: صٌاغة خطة المتابعة- 

 تم تحدٌد مسئولٌة متابعة األنشطة ومإشرات األداء وأدوات التحقق لكل نشاط بالخطة.

 

  الال مة: المرحلة السابعة: تقدٌر الموارد المالٌة- 

لتضخم والوسائل المختلفة المستخدمة خذٌن فى االعتبار معدالت اآتم تقدٌر التكلفة المالٌة لكل األنشطة 

 .لتوفٌر التموٌل البلزم للخطة

  واالعتماد: المرحلة الثامنة: المراجعة- 

خبراء التخطٌط  أحدبعد عرض الخطة على مجتمع الكلٌة فى صورتها النهائٌة تم إرسالها إلى 

ة من ذوي الخبرة فً مجال وآخر من داخل الجامعاالستراتٌجى للتعلٌم العالى للمراجعة من خارج الجامعة 

تم بعد التعدٌل طبقاً للتقارٌر الواردة من السادة المراجعٌن تم اعتمادها فى مجلس الكلٌة الجودة واالعتماد. 

 .والنشرإلرسالها إلى الجامعة للموافقة قبل الطباعة 

 

 

 

 

الجودة على مجموعة من االفتراضات: لضمانتبنى خطة الكلٌة االستراتٌجٌة   

 العالًإدارتى الجامعة والكلٌة بالتطوٌر كسبٌل وحٌد للنهوض بمنظومة التعلٌم مجلسً وكل من اٌمان  .1

 .الطبًالقطاع  وخاصة

 .التنفٌذٌة إدارتى الجامعة والكلٌة فى دعم تنفٌذ برامج وأنشطة الخطةمجلسً وتعاون كل من  .2

 .الخطةأنشطة كافٌة لتنفٌذ مدربة توافر موارد بشرٌة  .3

املٌن بكافة المستوٌات من أعضاء هٌئة تدرٌس ومعاونٌهم وجهاز إدارى فى تنفٌذ ما مشاركة جمٌع الع .4

 جاء بالخطة.

 توافر موارد مالٌة كافٌة لتنفٌذ كل برامج وأنشطة الخطة. .5

 تيجية:ااألساسية لمخطة االستر  اتاالفتراضثالثًا: 
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 داء.االلتزام باتباع معاٌٌر واضحة لآل .6

 االستعانة بالتقٌٌم الدورى من خبلل مراجعٌٌن خارجٌٌن واستشارٌٌن داخلٌٌن. .7

 

 

 

من العوامل الهامة لضمان فاعلٌة الخطة،  Stakeholdersتبر تحدٌد اإلطراف أصحاب المصلحة ٌع

حٌث أن مقابلة احتٌاجات وتوقعات تلك اإلطراف من أولى الضمانات التى توضح مدى واقعٌة الخطة المقترحة 

 ٌة لخدمة المجتمع والبٌئة.لجودة وتمٌز الخدمة التعلٌمٌة والبحثٌة ومدى المساهمات التى تقدمها الكلضمان فى 

 

 :اإلطراف ذات المصلحة 

 .والسكان التعلٌم العالى والبحث العلمى والصحة توزار .1

 المعاونة. أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة .2

 مدٌري اإلدارات والعاملٌن. الجهاز اإلداري: .3

 الطبلب. .4

 أولٌاء األمور. .5

 اإلدارات الصحٌة التابعة لوزارة الصحة. .6

 ة لوزارة الصحة.المستشفٌات التابع .7

 المستشفٌات والمعاهد التعلٌمٌة. .8

 المستشفٌات الخاصة. .9

 .الطب البشرىنقابة  .10

 خرٌجً الكلٌة. .11

 اإلعبلم. .12

 المجتمع بوجه عام. .13

 .جهزة التعوٌضٌةشركات األ .14

 .مراكز الطبٌة الخاصةال .15

 

 

 

 ة فى الخطة اإلستراتيجية:ــالمصمح راف أصحابــرابعًا: األط
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الواجب تحدٌد وتقٌٌم  الجودة بالكلٌة كان من ضمانالخطة اإلستراتٌجٌة للتحقٌق النجاح فى تطوٌر وتنفٌذ 

المخاطر والعقبات المرتبطة بعملٌة تصمٌم وتطوٌر وتنفٌذ الخطة، مع وضع اآللٌات البلزمة للتعامل مع تلك 

 المخاطر والعقبات وتوفٌر الدعم ومقومات النجاح للخطة.

 -اآلتٌـة: المحاور  فًوقد تمثلت هذه المخاطر 

، حاصلة على االعتماد من جهات واإلقلٌمًالمحلى  خرى على المستوىالطب األالمنافسة مع كلٌات 

من خرٌجً  أفضل واإلقلٌمًوضع تنافسً على المستوى المحلى  ذوي طبٌب بشرىعالمٌة وتقوم بتخرٌج 

 الكلٌة 

خرى على المستوى المحلى، تسعى بشكل جدي للحصول على االعتماد من الطب األالمنافسة مع كلٌات 

وضع تنافسً على المستوٌٌن  ذوي طبٌب بشرىلتعلٌم واالعتماد وتقوم بتخرٌج الهٌئة القومٌة لضمان جودة ا

 ربما ٌسبق خرٌجً الكلٌة. واإلقلٌمًالمحلى 

 عدم وجود ضمان استمرارٌة تدفق الموارد المالٌة من موازنة الجامعة للكلٌة طوال فترة تنفٌذ الخطة.

 ودة العملٌة التعلٌمٌة واعتماد الكلٌة.بج إمنةعدم وجود ضمان استمرارٌة القٌادة األكادٌمٌة الم

 -التالٌـة: اع اآللٌات ـوللتغلب على هذه المخاطر فانا البد من إتب

االعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد، حٌث ٌوفر ذلك  استمرارٌة علىالحفاظ  .1

 .اإلقلٌمٌةالكلٌة على المستوٌات المحلٌة و لخرٌجًأفضل  تنافسًاالعتراف بوضع 

ذات الطابع الخاص وتنمٌة المشاركة المجتمعٌة، االعتماد على تنمٌة الموارد الذاتٌة من خبلل الوحدات  .2

 .المدنًورفع مستوى الشراكة لمإسسات المجتمع 

 .NAQAAEالواعٌة لتؤهٌل الكلٌة للحصول على االعتماد من  األكادٌمٌةضمان استمرارٌة القٌادة  .3

التطوٌر المستمر دات الحالٌة والسابقة للتحسن ونهج القٌا علىأكادٌمٌة محتملة للسٌر تؤهٌل وتدرٌب قٌادات  .4

 بمعاٌٌر الجودة القومٌة آمبلً فً الوصول للعالمٌة. وااللتزام

التطوٌر  علىالمستوي الحالً قادرة  علىاظ تدرٌب كوادر إدارٌة مإمنة بفكر القٌادات األكادٌمٌة للحف .5

 المستقبلً. 

 

 

 ر:ـخامساً: تقييم المخاط
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لى أين نتجه؟نأين   حن وا 
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تحتاج و نقاط  التمٌز والتنافسٌةشملت تحلٌل البٌئة الداخلٌة موضحة نقاط  والتًللكلٌة  البٌئًأوضحت نتائج التحلٌل    

جمهورٌة مصر العربٌة طبقاً للدلٌل الصادر فى ٌولٌو  فً العالًفى معاٌٌر اعتماد كلٌات و معاهد التعلٌم  إلً التحسٌن

أن هناك مجموعة من نقاط القوة التى تتمٌز بها  م2017التقرٌر السنوي الثالث للكلٌة الصادر فً ابرٌل و  م2015

الكلٌة داخلٌاً والتى ٌمكن استثمارها وتفعٌلها على النحو الذى ٌحقق رسالة الكلٌة بإعداد ممارسٌن فى الطب البشرى 

رت نتائج التحلٌل بعض نقاط الضعف التى قد تإثر على ٌلبون احتٌاجات المجتمع بشكل ٌبعث على الرضا، وكذلك أظه

كفاءة وفاعلٌة الكلٌة فى تحقٌق تلك الرسالة، كما أنه فى ظل التغٌرات الراهنة محلٌاً وإقلٌمٌاً وعالمٌاً أوضحت نتائج 

ٌم "المركز التنافسى" تحلٌل البٌئة الخارجٌة أن الكلٌة أمامها العدٌد من الفرص المتاحة والتى ٌمكن االستفادة منها فى تدع

للكلٌة وتحقٌق أهدافها اإلستراتٌجٌة المستقبلٌة ، وعلى الجانب األخر فان هناك مجموعة من التهدٌدات المحتملة والتى 

 ٌتحتم على الكلٌة إن تحدد كٌفٌة التعامل معها فى سبٌل تحقٌق رسالتها الجدٌدة التى ستبنى على نتائج هذا التحلٌل البٌئ.

 منظومة الكميةالوضع الراهن لأواًل : 
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 ط االستراتٌجًالتخطٌ .1

 نقاط الضعف نقاط القوة م

 محدودٌة اشتراك األطراف المعنٌة فً إعداد الخطة الثانٌة وجود خطة استراتٌجٌة سابقة أولى للكلٌة 1

 الحاجة إلى تحدٌث الرإٌة والرسالة واالهداف رإٌة ورسالة وأهداف معتمدة ومعلنة 2

 نً عن الخطة التنفٌذٌةغٌاب المخطط الزم خطة تنفٌذٌة مفعلة وممولة 3

 عدم وجود تقارٌر دورٌة لتقوٌم الخطة التنفٌذٌة خطة متابعة وتقٌٌم لمستوى االنجاز 4

  فرٌق مإهل ومدرب على التخطٌط االستراتٌجً 5

 القٌـــــادة والحوكمـــة .2

 نقاط الضعف نقاط القوة م

1 
القٌادات األكادٌمٌة مختارة وفقاً لمعاٌٌر 

 ة وآلٌات ذات شفافٌةموضوعٌة ومعلن

القٌادات ومشاركة  إلداءعدم تفعٌل معاٌٌر تقٌٌم موضوعٌة 

األطراف المعنٌة فً عملٌة التقٌٌم واستخدام النتائج لتحسٌن 

 األداء المإسسً

2 
وجود خطة تدرٌبٌة للقٌادات األكادٌمٌة مبنٌة 

 على اإلحتٌاجات الفعلٌة.

الكلٌة تحدٌث المعلومات المعلنة والشاملة ألنشطة 

 ومصداقٌتها

 الموقع االلكترونً للمإسسة ٌحتاج إلى تحدٌث مستمر توجد آلٌات فاعلة للتعامل مع مشكبلت الطبلب. 3

4 

توجد آلٌات فاعلة لضمان الشفافٌة والممارسات 

العادلة وعدم التمٌٌز وتطبٌق األخبلقٌات المهنٌة 

 بٌن أفراد الكلٌة.

 طبلب التً تزداد سنوٌاضعف التعامل مع الكثافة العددٌة لل

 نقاط القوة والضعف
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5 

الهٌكل التنظٌمً معتمد ومبلئم لحجم الكلٌة 

ونشاطها، وٌتضمن اإلدارات األساسٌة البلزمة 

 لتحقٌق رسالتها وأهدافها.
 

6 

التوصٌف الوظٌفً معلن، وٌستخدم فً حاالت 

 التعٌٌن والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة.

 

 

        إدارة الجــودة والتطــوٌر .3

 نقاط الضعف نقاط القوة م

1 

ٌوجد وحدة لضمان الجودة ٌتوفر بها بعض 

الكوادر المإهلة وٌشارك فٌها ممثلون عن 

 مختلف الفئات بالكلٌة.

عدم تفعٌل بعض مواد البلئحة الداخلٌة لوحدة ضمان 

 الجودة بعد تحدٌثها

2 

ٌوجد لوحدة ضمان الجودة الئحة داخلٌة تتضمن  

بعٌة وعبلقات واضحة، بما هٌكبلً تنظٌمٌاً ذا ت

 ٌسهم فً تفعٌل دورها وٌساند أنشطتها.

 قصور فى إتمام بعض أنشطة خطة العمل السنوٌة للوحدة

3 
ٌوجد لوحدة ضمان الجودة خطة عمل وتقارٌر 

 سنوٌة عن نشاطها، وقواعد بٌانات ألنشطتها.

ضعف نسبة عدد المشاركٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس 

 أنشطة الوحدة والهٌئة المعاونة فً

4 

تقوٌم أنشطة الكلٌة ٌتم بصفة دورٌة باستخدام 

مإشرات أداء موضوعٌة وأدوات مبلئمة ووجود 

 مراجعات خارجٌة

الكاملة من نتائج تقوٌم الكلٌة فً توجٌه  االستفادةلم ٌتم 

 التخطٌط واتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة والتطوٌر.
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5 

وفً نتائج تقوٌم الكلٌة تناقش مع المعنٌٌن 

مجالسه الرسمٌة، وٌستفاد منها فً توجٌه 

التخطٌط واتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة 

 والتطوٌر.

 قصور فً المراجعات الداخلٌة

.أعضـــاء هٌئـــة التدرٌس والهٌئـــة المعاوـنة3  

 نقاط الضعف نقاط القوة م

1 

نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة إلى 

لٌة تتفق مع المعدالت الطبلب على مستوى الك

 المرجعٌة.

أعباء العمل ال تتٌح لدبعض أعضداء هٌئدة التددرٌس والهٌئدة 

المعاوندددة القٌدددام بالمهدددام اإلدارٌدددة وأعمدددال الجدددودة بالقددددر 

 ًالكاف

2 
بعض  فًهناك اجراءات للتعامل مع العجز 

 أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة.

 فى خطة التحسٌن.من آراء هٌئة التدرٌس  االستفادةعدم 

3 
التخصص العلمً ألعضاء هٌئة التدرٌس مبلئم 

 للمقررات الدراسٌة التً ٌشاركون فً تدرٌسها.

ال ٌددتم اخطددار هٌئددة التدددرٌس ومعدداونوهم بالنتددائج للمناقشددة 

 فٌها

4 

تنفٌذ الخطة التدرٌبٌة لتنمٌة قدرات ومهارات 

االحتٌاجات  تلبٌةهٌئة التدرٌس مبنٌة على 

 لكل فئة. التدرٌبٌة

 

5 
وضع معاٌٌر موضوعٌة لتقٌٌم أداء أعضاء هٌئة 

 التدرٌس والهٌئة المعاونة

 

6 

توجد وسائل مناسبة لقٌاس آراء أعضاء هٌئة 

التدرٌس والهٌئة المعاونة واتخاذ اإلجراءات 

 البلزمة لدراستها.

 

. الجهــا  اإلدارى4  

 نقاط الضعف نقاط القوة م

1 
مع حجم وطبٌعة أنشطة الجهاز اإلداري مبلئم 

الكلٌة فً بعض اإلدارات، والعاملون موزعون 
 عدم االستفادة الكاملة من نتائج تقٌٌم العاملٌن
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وفقاً لمإهبلتهم وقدراتهم على الوظائف 

 المختلفة وبما ٌتناسب مع مهام الوظٌفة. 

2 
 االحتٌاجاتتنفٌذ خطة تدرٌبٌة بناًءا على  

 التدرٌبٌة الفعلٌة للعاملٌن. 
 الكاملة من نتائج قٌاس آراء العاملٌن. االستفادةعدم 

3 

وجود آلٌة لتقٌٌم أداء أعضاء الجهاز اإلداري  

تتضمن معاٌٌر موضوعٌة ومعلنة وموثقة 

 للمحاسبة والمساءلة.

 

4 

للكلٌة وسائل مناسبة لقٌاس آراء أعضاء 

الجهاز اإلداري واتخاذ اإلجراءات البلزمة 

 لدراستها.

 

المالٌة والمادٌة.الموارد 5  

 نقاط الضعف نقاط القوة م

1 

الموارد المالٌة للكلٌة كافٌة لطبٌعة نشاطها وٌتم 

توزٌعها وفقاً لئلحتٌاجات الفعلٌة بما ٌمكنها من 

 تحقٌق رسالتها وأهدافها.

إكمال وتجهٌز قاعات المحاضرات والفصول الدراسٌة 

 والمعامل الغٌر مبلئمة لطبٌعة الدراسة.  

2 
وع مصادر التموٌل وعدم اإلعتماد على تن 

 مصروفات الطبلب فقط
 على أرض الواقع لئلخبلءعدم إتمام وتنفٌذ خطة 

3 

مبانً الكلٌة وقاعات المحاضرات والفصول 

الدراسٌة والمعامل وتجهٌزاتها مبلئمة لطبٌعة 

نشاط البرنامج وكافٌة ألعداد الطبلب، وٌتوافر 

 المناخ الصحً بالمبانً.

ام عمل أرشفة الكترونٌة لجمٌع المستندات عدم إتم

 والمراسبلت على الموقع الداخلً.

4 

وجود خطة لصٌانة القاعات والمعامل  

واآلالت والمعدات والبنٌة التحتٌة والمرافق تتم 

 بصورة دورٌة.

عدد المراجع والدورٌات عن  فًال توجد مكتبة رقمٌة ونقص 

 المعدالت المرجعٌة.

 السبلمة المتبعة مناسبة.إجراءات األمن و 5
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6 

وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجٌة 

المستخدمة حدٌثة ومبلئمة للنشاط األكادٌمً 

واالداري وموقع إلكترونً فاعل وٌحدث 

 دورٌاً.

 

7 

المكتبة مبلئمة لنشاط الكلٌة من حٌث توافر 

الكتب والمراجع والتجهٌزات والخدمات التً 

 بلب والباحثٌن. تلبً إحتٌاجات الط
 

. المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة6  

 نقــاط الضعف نقاط القــوة م

1 

تبنً المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة المرجعٌة 

الصادرة عن الهٌئة القومٌة لضمان جودة 

 التعلٌم واالعتماد للقطاع الطبً.

اجراءات لدراسة سوق العمل عند تصمٌم  اتخاذلم ٌتم 

 مج األكادٌمٌة لطبلب المرحلة الجامعٌة األولى.البرا

2 
تم توصٌف البرنامج األكادٌمً لطبلب المرحلة 

 الجامعٌة األولى والمقررات الدراسٌة.

عدم وجود مصفوفات توضح مدى مطابقة مصفوفة 

مخرجات التعلم المستهدفة ألهداف البرنامج األكادٌمً 

والمقرراتوالنواتج  . 

3 

مع  التعلٌمًللبرنامج  تتفق نواتج التعلم

لطبلب المرحلة الجامعٌة األولى  مقرراته

 خبلل السنوات الخمس الماضٌة.

عدم اتخاذ إجراءات موثقة للمراجعة الدورٌة للبرنامج 

األكادٌمً لطبلب المرحلة الجامعٌة األولى/المقررات 

الدراسٌة داخلٌاً وخارجٌاً للتحقق من توافق البرنامج مع 

ٌمٌة.األكادالمعاٌٌر   

4 

للكلٌة تقارٌر سنوٌة للمقررات الدراسٌة 

والبرنامج التعلٌمً بما ٌإكد االلتزام 

بالتوصٌف المعلن للمقررات الدراسٌة، وٌطلع 

علٌها المعنٌون، وتستفٌد المإسسة منها فً 
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 وضع خطط التحسٌن والتطوٌر.

. التدرٌس والتعلم والتقوٌم7  

 نقـاط الضعف نقــاط القوة م

1 

اتٌجٌة للتدرٌس والتعلم والتقوٌم فً الكلٌة إستر

ومعتمدة شارك فٌها كل  ومعلنة وموثقة محدثة

  األطراف المعنٌة

ٌم التدرٌب فً ٌعدم وجود أدوات ومإشرات موضوعٌة لتق

 البلئحة الحالٌة.

2 
توجد أسالٌب للتدرٌس والتعلم تدعم التعلم 

 الذاتً
 

3 
بٌة برامج التدرٌب موصفة والمشروعات الطبل

 موثقة وتتوافر اإلمكانات واآللٌات لتنفٌذها.
 

4 
الدرجات المخصصة ألنواع تقوٌم الطبلب 

 متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قٌاسها.
 

5 

عملٌة تقوٌم الطبلب تدار بكفاءة وعدالة، 

ٌإمن وضعها ونسخها وتوزٌعها  واالمتحانات

 بما ٌضمن سرٌتها. 

 

6 

عدالة التصحٌح آلٌات تقوٌم الطبلب تضمن 

ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج 

 مإمنة وقابلة لبلستدعاء.

 

7 

قواعد التعامل مع تظلمات الطبلب من نتائج 

التقوٌم موثقة ومعلنة، وتوجد آلٌات لمراقبة 

 تطبٌقها

 

 .  الطـــالب والخرٌجون8

 نقاط الضعف نقاط القوة م

 ال توجد آلٌة لجذب الطبلب الوافدٌن. معلنة.قواعد القبول والتحوٌل واضحة و 1

 بعض التجهٌزات لذوي االحتٌاجات الخاصة غائبة   ٌوجد وسائل دعم للطبلب مادٌاً واجتماعٌا 2
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3 
ال ٌوجدددد تمثٌدددل للطدددبلب حتدددى اآلن فدددً المجدددالس الرسدددمٌة  وجود برامج تنمٌة مهنٌة للطبلب.

 بالكلٌة.

4 
ة بعدض توجد بعدض األنشدطة الطبلبٌدة ومبلئمد

 األماكن والتجهٌزات لذلك
 عدم كفاٌة األماكن لتنفٌذ األنشطة الطبلبٌة المتنوعة.

 توجد وسائل لقٌاس آراء الطبلب وٌتم تحلٌلها 5
عدم االستفادة الكاملة من نتائج استقصاءات آراء الطدبلب فدً 

 اإلجراءات التصحٌحٌة.

 الخرٌجٌن والتواصل معهمال توجد آلٌات لمتابعة  توجد قواعد بٌانات للخرٌجٌن 6

  توجد برامج للتنمٌة المهنٌة والتعلٌم المستمر  7

.  البحث العلمى واألنشطة العلمٌة9  

 نقاط الضعف نقاط القوة م

1 
وجود خطة موثقة للبحث العلمى ترتبط بخطة 

 الجامعة البحثٌة.
بالكلٌةقلة عدد المشروعات البحثٌة الممولة   

2 
عً بؤخبلقٌات البحث توجد آلٌات لنشر الو 

 العلمً
 ال توجد أبحاث تطبٌقٌة أو بٌنٌة بالكلٌة والجامعة

3 
مساهمة الجامعة فى نشر األبحاث العلمٌة 

 ودعم المإتمرات
 

4 

مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 

األنشطة المإتمرات العلمٌة و ًفوالطبلب 

 البحثٌة

 

5 
مٌة واألنشطة وجود قواعد بٌانات للبحوث العل

 البحثٌة وجود دورٌة علمٌة محكمة دولٌا
 

 وجود مإتمر علمً دوري.  6
 

. الدراســـــات العلٌــا10  

 نقاط الضعف نقاط القوة م
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1 
لدى الكلٌة قواعد بٌانات ورقٌة تتعلق بؤعداد 

 وأنواع الدرجات العلمٌة

توصٌف البرامج والمقررات ٌحتاج الى مراجعة وتحدٌث  

 معاٌٌر القٌاسٌة الصادرة عن الهٌئة القومٌةطبقا لل

2 

تعلن الكلٌة عن إجراءات التسجٌل واإلشراف 

فً الدراسات العلٌا وذلك على موقع الكلٌة 

وكذلك فً ملصقات بالكلٌة وأماكن العمل كما 

تحتفظ الكلٌة بقواعد بٌانات لطبلب الدراسات 

العلٌا المسجلٌن والحاصلٌن على درجات علمٌة 

 لدٌها

 بالمكتبة البحثٌةعدم توافر المراجع 

3 

تتبلءم التخصصات العلمٌة العضاء هٌئة 

التدرٌس مع االعباء التدرٌسٌه والمقررات التى 

 ٌقومون بتدرٌسها

 بطلبة الدكتوراه الخاصة الدراسٌةارتفاع المصروفات 

4 
تلتزم االقسام بتوزٌع االشراف وفقا  -

 للتخصص

قٌس ٍالقدرة على الفهم وحل االمتحانات تقٌس الحفظ وال ت

 المشكبلت

5 
ٌمتلك أعضاء هٌئة التدرٌس الكفاءة البلزمة  

 لبلشراف العلمى على الرسائل
 ال تتخذ إجراءات تصحٌحٌة للتطوٌر والتحدٌث

6 

استحداث درجات علمٌة ودبلومات مهنٌة  

جدٌدة لتواكب التطورات العالمٌة واحتٌاجات 

 سوق العمل مثل طب األسرة

 سٌاسات جذب الوافدٌنضعف 

7 
الزمت الكلٌه المشرفٌن بعمل تقرٌر سنوى عن 

 مدى انجازه للرسالة خبلل فتره تسجٌلها
 

8 
تتوافق االمتحانات مع محتوٌات المقررات  

 المعلنة للطبلب
 

9 

ٌتم عمل استبٌانات لقٌاس مستوى رضاء  

 طبلب الدراسات العلٌا
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. المشاركـــة المجتمعٌــة11  

 نقاط الضعف نقاط القوة م

1 
توجد خطة موثقة ومفعلة لخدمة المجتمع وتنمٌدة  

 البٌئة.

 ال توجد مخصصات مالٌة لخدمة المجتمع والبٌئة.

2 
ٌوجددد كٌانددات فاعلددة فددً مجددال خدمددة المجتمددع 

 وتنمٌة البٌئة.

 خدمة المجتمع بالكلٌة ال تلبً احتٌاجاته وأولوٌاته.

3 
ف المجتمعٌدة فدً دعدم ٌوجد آلٌات لتمثٌل األطدرا

 موارد الكلٌة وتنفٌذ برامجها.

عدم االستفادة من نتائج قٌداس اآلراء فدً اتخداذ اإلجدراءات 

 التصحٌحٌة.

  وجود وسائل قٌاس آراء المجتمع 4

 

 

 –تم تحدٌد نقاط القوة والضعف بالكلٌة من خبلل اللقاءات مع المجموعات البإرٌة )القٌادات األكادٌمٌة 

 واستخراجاألطراف المجتمعٌة(  –الجهاز اإلدارى  –الطبلب  –الهٌئة المعاونة  –التدرٌس  أعضاء هٌئة

 -كاآلتً: وتم ترتٌبهم  االستٌفاءإستخراج نقاط الضعف من نقاط عدم  وكذلكنقاط القوة من نقاط اإلستٌفاء 

 وةـــنقاط الق: 

 أعضاء هٌئة التدرٌس متمٌزون. .1

 للجودة. قٌادات أكادٌمٌة دٌمقراطٌة وداعمة .2

 برامج تعلٌمٌة متمٌزة  .3

 غٌر تقلٌدٌة. وتقوٌم أنماط تدرٌس وتعلم .4

  وجود المجلة العلمٌة الخاصة بالكلٌة محكمة دولٌا .5

 :نقاط الضعف 

 عدم كفاٌة الموارد المادٌة .1

 .التواصل مع الخرٌجٌنضعف  .2

 .العلمًللبحث  وازنة المخصصةمال ضعف .3

 فٌدٌن.غٌاب خطة التقوٌم المستمر وقٌاس آراء المست .4

 نتائج آراء المستفٌدٌن. على اإجراءات تصحٌحٌة بناءً  اتخاذعدم  .5

 أهم نقاط القوة والضعف
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 الفــرص المتاحـة:

 الموقع الجغرافً المتمٌز للكلٌة وللجامعة. .1

مبلئمة الموقع الجغرافً للكلٌة لتقدٌم خدماتها التعلٌمٌة والبحثٌدة والوحددات ذات الطدابع الخداص لسدكان  -

 .بها ةالمناطق المحٌطمحافظة المنوفٌة و

انخفاض التكالٌف الدراسٌة بالكلٌة مقارنًة بكلٌات الطب البشرى بالجامعات الخاصة بجمهورٌة مصر  .2

 العربٌة.

 على التعلٌم العالى فى القطاع الطبً ومنه كلٌة الطب البشرى. زٌادة الطلب .3

 (.NAQAAEاالعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد ) تجدٌد .4

 .الكلٌة للطبلب الوافدٌن جذبل الجٌد لسمعة الجامعة فى االستغبل .5

 -المحتملــة: دٌدات ــالته    

 .المنافسة مع خرٌجً الكلٌات المحلٌة الخاصة والحكومٌة المعتمدة .1

 .المتمٌزونهٌئة التدرٌس  هجرة بعض أعضاءالخارج وزٌادة مرتبات أعضاء هٌئة التدرٌس فى  .2

 لجامعى لمتطلبات العملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة.مخرجات التعلٌم قبل ا كفاٌةعدم  .3

 التوسع فى إنشاء العدٌد من كلٌات الطب البشرى بالجامعات الخاصة والجامعات الحكومٌة اإلقلٌمٌة. .4

 NAQAAE)حال عدم تجدٌد االعتماد )تطبٌق قوانٌن الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد  .5

 

 

 1(: مصفوفة العوامل االستراتٌجٌة الداخلٌة )القوة والضعف(

(1االستراتٌجً )العامل  الو ن  

(2)  

الترتٌب 

(3)  

النقاط 

المرجحة 

(4)  

(5التعلٌق )  

     مجاالت القوة:

مععععععن نخبععععععة متمٌعععععع ة  - 0.44 4 0.11 أعضاء هٌئة التدرٌس متمٌزون

 التدرٌسأعضاء هٌئة 

 الفرص المتاحة والتهديدات المحتممة بالكمية

 مصفوفتى العوامل االستراتيجية الداخمية والخارجية 
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بمقارنتها بالقٌمدة المتوسدطة  والتً 2.79مل الداخلٌة للكلٌة والتى كانت قٌمتها االجمالٌة من مصفوفة العوا

نجددد أن الوضددع الددداخلى للكلٌددة ٌحتدداج إلددى الكثٌددر مددن الجهددود حٌددث ان الوضددع الحددالى وفقدداً  3والتددى تسدداوى 

علدى مكوناتهدا الداخلٌدة بصدورة  للمصفوفة ٌشٌر إلى ان البٌئدة الداخلٌدة ال تضدمن بقداء الكلٌدة وال ٌمكنهدا االعتمداد

 لكلٌة.مستقلة وتحتاج دائماً إلى مد ٌد العون من الجامعة وجهات خارجٌة لمساعدة ا

 

 قٌددادات أكادٌمٌددة دٌمقراطٌددة وداعمددة

 للجودة.

والعععععععععوكالء عمٌعععععععععد ال  - 0.27 3 0.09

 للجودة داعمٌن

تفعٌععععل برنععععامج الطععععب  - 0.44 4 0.11 برامج تعلٌمٌة متمٌزة

التكععععععاملً بمصععععععروفات 

 دراسٌة 

 تععععدرٌب  ذاتععععً تعلععععم  - 0.21 3 0.07 أنماط تدرٌس وتعلم وتقوٌم غٌر تقلٌدٌة.

 -فترة االمتٌا 

الخاصة بالكلٌة محكمدة وجود المجلة العلمٌة 

 دولٌا

 مجلة محكمة دولٌاً  - 0.18 3 0.06

     نقاط الضعف:

 ٌعععادة الكثافعععة العددٌعععة - 0.18 2 0.09 عدم كفاٌة الموارد المادٌة

 للطالب سنوٌا

عععععععدم تفعٌععععععل وحععععععدة  - 0.39 3 0.13 عف التواصل مع الخرٌجٌن.ض

 متابعة الخرٌجٌن

موا نععععععععة ال كفععععععععًال ت - 0.16 2 0.08 ضعف الموازنة المخصصة للبحث العلمً

 العلمًلبحث مخصصة لال

لتقوٌم المستمر وقٌاس آراء اخطة غٌاب  

 المستفٌدٌن.

ال توجععد خطععة للتقععوٌم  - 0.26 2 0.13

 بعد التغذٌة الراجعة

 علىعدم إتخاذ إجراءات تصحٌحٌة بناًء 

 نتائج آراء المستفٌدٌن.

عدم مالئمة بعض  - 0.26 2 0.13

 NORMSالمعامل لل 

الىـإجم  1  2.79  
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 )الفرص والتهدٌدات( (: مصفوفة العوامل االستراتٌجٌة الخارجٌة2)

(1) العوامل االستراتٌجٌة الخارجٌة الو ن  

(2)  

الترتٌ

(3ب )  

النقاط 

(4المرجحة )  

(5التعلٌق )  

     مجاالت الفرص:

 موقع متمٌ  بوسط الدلتا 0.60 5 0.12 للكلٌة والجامعة الجغرافًالموقع 

إنخفدددداض التكددددالٌف الدراسددددٌة بالكلٌددددة       

              

أقعععل مصعععروفات دراسعععٌة  0.48 4 0.12

فععً البرنععامج بععٌن الكلٌععات 

 الخاص

زٌادة الطلب على التعلٌم الطبى ومنه 

 الطب البشرى

إرتفعععععاع تنسعععععٌق القبعععععول  0.33 3 0.11

 بالكلٌة سنوٌاً 

 تطبٌق معاٌٌر الجودة                  0.11 3 0.07 األكادٌمً للكلٌة االعتمادتجدٌد 

 فًاالستغبلل الجٌد لسمعة الجامعة 

 جذب الكلٌة للطبلب الوافدٌن

إقبعال الطعالب الععرب علعى  0.52 4 0.13

 الجامعة

     التهدٌدات:

وجود كلٌات طب أقدم - 0.24 2 0.12 لٌات طب أخريك ة معالمنافس

 وأعرق

زٌادة مرتبات هٌئة التددرٌس بالجامعدات 

 األخرى

أعلً فً الجامعات - 0.16 2 0.08

 الخاصة والدول العربٌة

عدددددم مبلئمددددة مخرجددددات التعلددددٌم قبددددل 

 الجامعى

 الثانويضعف المخرج - 0.10 1 0.10

 ٌععععععادة عععععععدد الكلٌععععععات  - 0.18 2 0.09 التوسع فى إنشاء كلٌات الطب البشرى 

 الخاصة والحكومٌة

 

تطبٌدددق قدددوانٌن الهٌئدددة القومٌدددة لضدددمان 

 الجودة

معععععن  12تفعٌعععععل معععععادة  - 0.12 2 0.06

 قانون الهٌئة

  2.94  1 إجمالً
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 والتى بمقارنتها بالقٌمة المتوسطة 2.94من مصفوفة العوامل الخارجٌة للكلٌة والتى كانت قٌمتها االجمالٌة      

نجد ان الوضع الخارجى للكلٌة هو وضع جٌد وان البٌئة الخارجٌة تدعم بقاء الكلٌة وتسعى إلى  3والتى تساوى 

نموها.

 

احدى مؤسسات التعلٌم العالى فى مصر تأمل ان تكون من بٌن الجامعات الرائدة  باعتبارهاجامعا المنوفٌة 

.مجتمعفى تنمٌا المعارف ورفاهٌة ال وافرٌقٌاً  عربٌاً 

 

مععن خععالل تقععدٌم خععدمات  الععوطنًوتعمٌععق االنتمععاء  لإلنسععان والخلقععً والمعرفععً الثقععافًاالسععهام فععى البنععاء 

تعلٌمٌة وبحثٌة ومجتمعٌة وفقا للمعاٌٌر المرجعٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة للبٌئة الرٌفٌة والصناعٌة وكسب ثقعة 

.قلٌمٌاً المجتمع بما ٌحق للجامعة مٌ ة تنافسٌة محلٌا وا

ة ورسالة الجامعة ثانيًا : رؤي

 رؤية جامعـة المنوفيـة

 جامعـة المنوفيـةرسالة 
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أن تكون كلٌة معتمدة أكادٌمٌا ذات سمعة محلٌة وإقلٌمٌة ودولٌة تتمٌ  بالرٌادة فى جودة التعلٌم الطبى والرعاٌة 

 الصحٌة 

 

 

 

 

جامعة المنوفٌا بتخرٌج طبٌب بشرى طبقا للمعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة المرجعٌة   –ان تلت م كلٌا الطب 

  ذو مهارة فى إجراء أبحاث علمٌة لتطوٌر المهنة واإلقلٌمًت سوق العمل المحلى قادرا على تلبٌة إحتٌاجا

 فًوالخدمة الطبٌة المقدمة  حرٌصا على التدرٌب والتعلٌم المستمر بما ٌدعم خدمة المجتمع والبٌئة المحٌطة 

 بأخالقٌات المهنة. االلت امإطار 

 

 :االتساق بٌن رسالة الجامعة ورسالة الكلٌة 

اتساق بٌن رسالة الكلٌة ورسالة الجامعة فً احتواء كبل منهما على القٌام بالتعلٌم والتعلم واجراء  حٌث ٌوجد

األبحاث العلمٌة والتطبٌقٌة لحل مشكبلت مجتمعٌة فً إطار من القٌم واالخبلق والعادات التً تحكم العبلقات فً 

 المجتمع المدنً.

 

 

 

 

جامعة المنوفية-كلية الطبرؤية   

جامعة المنوفية-رسالة كلية الطب  

 كمية: رؤية ورسالة ال لثاً ثا
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جامععة المنوفٌعة أهمٌعة خاصعة  –وأنشعطة وعالقعات كلٌعة الطعب البشعرى تشكل القٌم المشتركة التً تحكم عملٌات

غاٌاتهعععا وأهعععدافها  وتحقٌعععقداء رسعععالتها أحٌعععث تبنعععى علٌهعععا الكلٌعععة سعععمعتها ونجاحاتهعععا فعععً بلعععوغ رؤٌتهعععا و

 االستراتٌجٌة  وتتلخص هذه القٌم المشتركة والحاكمة لنظام العمل بالكلٌة فً:

وتظهددر فددً المبددادرة، واالبتكددار، واإلبددداع، والنمددو المهنددً  (:Academic Freedom) األكادٌمٌععةالحرٌععة  -1

 خارجً.دون تؤثٌر  والشخصً، واإلحساس بؤهمٌة اإلنجاز

 وٌتحقق بالكفاح من أجل التمٌز فدً كدل عمدل وذلدك بتنمٌدة المهدارات والتطدوٌر المسدتمر (:Excellence) التمٌ  -2

الكلٌة لتحسٌن الجودة فدً التعلدٌم، والدتعلم، والبحدث، واإلدارة والخددمات التدً لؤلفراد واألنشطة والعملٌات التً تقوم بها 

 تمثل الحد األدنى من الجودة العالمٌة. التًتقدمها والتً تتفق مع المعاٌٌر القٌاسٌة 

وذلددك بتشدددجٌع قٌمددة العمدددل بدددروح الفرٌددق فدددً البحددوث واألعمدددال الداخلٌدددة  (:Team-work) جمعععاعًالالعمععل  -3

للكلٌدة، ومعاملدة اآلخدر بداحترام، ومسداعدة الطدبلب للمشداركة فدً تنمٌدة روح العمدل الفرٌقدً أثنداء دراسدتهم  والخارجٌة

 مرحلة الدراسات العلٌا. فًبالمرحلة الجامعٌة األولى وتقدمهم األكادٌمً 

واالعتمداد وتبدادل وٌتحقق باالنفتاح، واألمانة فً كل األعمال، واإلخبلص والصددق، والثقدة  (:Integrity) التكامل -4

 المعلومات للتكامل.

احتدرام حرٌدة وحقدوق الجمٌدع وإتبداع  الئدق مدعمن خبلل التعامل مع كل األفدراد علدى نحدو  (:Fairness) العدالة -5

عن الذاتٌة وحب النفس وذلدك مدع كدل األطدراف  والبعدالمفتوح لتحقٌق الصالح العام  والبابسٌاسة المصارحة والشفافٌة 

 الكلٌة. وخارجة داخل أصحاب المصلح

عددن طرٌددق تؤٌٌددد األدوار القٌادٌددة التددً تدددعم وتحفددز االحتددراف المهنددً، والمسددئولٌة  (:Leadership) القٌععادة -6

 كل مدٌر قائد". ولٌسبالقول المؤثور" كل قائد مدٌر  واإلٌماناإلدارة  ولٌستاالجتماعٌة 

داقٌة وأمانددة وإٌجداد آلٌدة معتمددة للتعامدل مدع شددئون وٌدتم مدن خدبلل التعامدل بمصد (:Transparency) الشعفافٌة -7

 المجتمعٌة. واألطرافداء واالرتقاء بفئات هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم واإلدارٌٌن ، واألوالتعلمالتعلٌم 

وذلك باالستجابة للمتطلبات األساسٌة ومقابلة االحتٌاجات الحقٌقٌة  (:Responsiveness) بالمسئولٌةاإلحساس  -8

 تمع المحلى والمستفٌدٌن وأصحاب الحقوق والمصالح مع التركٌز على متطلبات سوق العمل.لسكان المج

 القيــم الحاكمــة :  رابعاً 
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وٌتحقق من خبلل التعهد بالمشاركة والتعاون ووحدة الغرض فً تحقٌدق أهدداف الكلٌدة (: Belongings) االنتماء -9

 على سمعتها حٌث أرتضى العمل بها. والحفاظووحداتها وأفرادها وحب نجاح الكلٌة 

 

 

  ًسٌاســة شئـون التعلٌم والطالب:أوال : 

تتبنى كلٌة الطب البشرى بجامعة المنوفٌة السٌاسات التالٌة فٌما ٌخص العملٌة التعلٌمٌة لطالب المرحلة      
 الجامعٌة األولى:

االلتزام بالقواعد العامة التى ٌقرها مجلسى الكلٌة والجامعة بخصوص المعداٌٌر التدى ٌجدب تطبٌقهدا فدى  -1
 بول الطبلب الجدد وعدم قبول طبلب ال تتوافر فٌهم المإهبلت الفنٌة والعلمٌة والشخصٌة البلزمة لذلك.ق
االلتزام بالجداول الدراسدٌة المعلندة لكافدة الفدرق الدراسدٌة مدع عددم التعددٌل إال ألسدباب قداهرة وموافقدة  -2

 مجلس شئون التعلٌم والطبلب.

المصادر التعلٌمٌة المختلفة )مصادر محلٌة ودولٌة متوفرة بالمكتبة( إلزام مجالس االقسام باإلعبلن عن  -3

 إلٌها. وٌمكن الوصولمتناول الطالب  فًعلى أن تكون 

االعبلن عن نظم االمتحانات النظرٌة والشفهٌة والفصلٌة والعملٌة بعد اعتمادها وااللتزام بالمواعٌد وكدذا  -4

 مجلس القسم وقٌاس مدى تحقق أهداف المقرر. أسماء المصححٌن والمراجعٌن طبقاً لما ٌقرره

قبول أى مقتدرح ٌدإدى إلدى تحسدٌن جدودة العملٌدة التعلٌمٌدة ورفدض أى مقتدرح ٌدإدى إلدى تددنى العملٌدة  -5

 التعلٌمٌة.

االلتزام بالتخصص العلمى لعضو هٌئة التددرٌس عندد توزٌدع المقدررات الدراسدٌة فدى المرحلدة الجامعٌدة  -6

 القسم العلمى.األولى بموافقة مجلس 

  العلٌا: والدراسات  العلمًثانٌاً: سٌاسة شئون البحث- 

 -العلٌا: والدراسات  العلمًوضعت الكلٌة السٌاسات التالٌة للبحث 

 االولوٌة للبحوث العلمٌة التى تسهم فى حل المشاكل الطبٌة المجتمعٌة. .1

 للكلٌة.االلتزام فى البحوث العلمٌة بالخطة البحثٌة المعتمدة  .2

 بحاث المشتركة بٌن األقسام المختلفة تعتبر التزاماً دائماً.اال .3

 توفٌر التموٌل الكافى لؤلبحاث العلمٌة والتطبٌقٌة التنافسٌة ذات الطابع القومى. .4

 التطوٌر والتحدٌث المستمر للمعامل البحثٌة. .5

 سنوات. 5إعداد وتحدٌث الخطة البحثٌة كل  .6

 سياسيــات الكميـة:  خامسا
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بنظام الساعات المعتدة فٌها. إعداد الئحة حدٌثة للدراسات العلٌا واالخذ .7

استحداث درجات علمٌة مهنٌة جدٌدة تساعد فً رفع القدرة التنافسٌة للخرٌجٌن فً سوق العمل المحلً .8

 واإلقلٌمً والدولً.

تشجٌع إقامة المإتمرات والندوات العلمٌة وتشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وطبلب  .9

فٌها بدور فعال.الدراسات العلٌا على االشتراك 

 إنشاء قاعدة بٌانات لطبلب الدراسات العلٌا والمسجلٌن للدرجات العلمٌة المختلفة بالكلٌة. .10

ن تلتزم األقسام العلمٌة بتوزٌع لجان االشراف العلمً على الرسائل وفقا للتخصص أ زٌادة االهتمام .11

للدرجات العلمٌة المختلفة. وأن ٌكون هناك إجراءات لمتابعة وتقٌٌم أداء الباحثٌن أثناء التسجٌل

العمل على جذب الطبلب الوافدٌن للتسجٌل بالبرامج المختلفة للدراسات العلٌا. .12

  البٌئة: ثالثاً: سٌاسة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة- 

-التالٌة: تسهم الكلٌة بدعم أنشطة خدمة المجتمع من خالل السٌاسات 

 دعم أنظمة المشاركة المجتمعٌة. .1

 طة السنوٌة لؤلنشطة المجتمعٌة والرجوع إلٌها عند تنفٌذ كل نشاط.االلتزام بالخ .2

 توفٌر التموٌل الكافى ألنشطة خدمة المجتمع المجانٌة المطابقة للخطة. .3

 دعم وتحفٌز المشاركة االٌجابٌة. .4

تدعٌم االشتراك بشكل فعال فى المشروعات القومٌة لتنمٌة البٌئة وتطوٌر المجتمع. .5

 مجتمع للكلٌة.االلتزام بخطة خدمة ال .6

 التدعٌم المستمر آللٌات التعلٌم الطبى المستمرة .7

  اإلدارٌة: رابعاً: السٌاسات- 

-على: جامعة المنوفٌة بتطبٌق سٌاسة إدارٌة تعتمد  –تلت م كلٌة االطب البشرى 

االلتزام بمعاٌٌر تعٌٌن الكوادر الجدٌدة طبقاً لما تقرره لجنة شئون العاملٌن بالجامعة.  .1

بالعمل طبقاً لنظم إدارة الجودة الشاملة. االلتزام .2
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 -أهدافها: تحقق للكلٌة  التًاالستراتٌجٌات  

للكلٌة ومصفوفة اتخاذ القرار االستراتٌجى للكلٌة تم التوصل إلى تبنى الكلٌة  SWOTمن واقع تحلٌل 

إلى االستراتٌجٌات التالٌة  على االعتماد باإلضافة فاظبصفة عامة الستراتٌجٌة التطوٌر والتحسٌن المستمر للح

 -االستراتٌجٌة: لتحقٌق أهدافها 

 نمٌة الخدمة والتركٌز.وسع والنمو مع تتالفى قطاع التعلٌم والتعلم للطبلب تتبنى الكلٌة استراتٌجٌة  .1

 ر.تطوٌوال حسٌنفى قطاع البحث العلمى تتبنى الكلٌة استراتٌجٌة الت .2

 نى الكلٌة استراتجٌة الشراكة المجتمعٌة.فى قطاع خدمة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة تتب .3
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5151-5102ة ـة اإلستراتيجيــالخط

42 

 

المستمر. األكادٌمً االعتماد علىضمان الجودة للحفاظ  -1

خرٌج عصري متمٌ  ٌنافس محلٌاً وإقلٌمٌاً.  -2

بحث علمى تطبٌقً لمواجهة تحدٌـات العصر من األمراض. -3

ة الدراسٌة.الدراسات العلٌا طبقاً لالئح قطاعتطوٌر  -4

. ٌادة المشاركة المجتمعٌـة والتواصل مع الخرٌجٌن -5

المستفٌدٌن.التحسٌن والتطوٌر المستمر بناءاً علً أراء  -6

ة.الموارد البشرٌاستمرارٌة تنمٌة مهارات وقدرات  -7

.تع ٌ  الوضع التنافسً وتنمٌة الموارد الذاتٌة -8

 

ستمر.الم األكادٌمً االعتماد ىضمان الجودة للحفاظ عل-1

استمرار نشر ثقافة الجودة لدى جمٌع الفئات المعنٌة -1-1

استكمال وتفعٌل المنشآت والمبانً الجدٌدة -1-2

االسترشادٌةمعاٌٌر لكً تبلئم انشطة الكلٌة طبقا للالقدٌمة صٌانة المنشات  -1-3

اختٌار القٌادات األكادٌمٌة واالدارٌة الداعمة للجودة -1-4

مرنظام جودة داخلً فعال لبلعتماد المست -1-5

خرٌج عصري متمٌ  ٌنافس محلٌاً وإقلٌمٌاً. -2

تعدٌل البرامج التعلٌمٌة لتحقق المعاٌٌر الطبٌة المتطورة -2-1

تعلٌمٌةال لبرامجلالدراسٌة  المقررات توصٌف تحدٌث -2-2

المراجعة الدورٌة للبرامج مع تحدٌث استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم والتقوٌم -2-3

ة والخارجٌةتفعٌل خطط التحسٌن بعد المراجعات الداخلٌ -2-4

بحث علمى تطبٌقً لمواجهة تحدٌـات العصر من األمراض. -3

إعداد خطة بحثٌة تتسق مع الجامعة والتوجهات القومٌة -3-1

تحفٌز األبحاث المشتركة داخل وخارج الكلٌة -3-2

االهــداف االستراتيجيــة لمكميــة: أوالً 

االهــداف الفرعيــة لمكميــة: ثانياً 
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 تنمٌة قدرات الباحثٌن ودعم المشروعات -3-3

 ةدورٌ ةعلمٌ اتتنظٌم مإتمر -3-4
 

 الدراسٌة.الدراسات العلٌا طبقاً لالئحة  قطاعتطوٌر  -4

 .الدراسٌةلبلئحة ااالشراف وااللتزام بتطبٌق التسجٌل و تحسٌن نظم -4-1 -4-1

 إعداد المعاٌٌر األكادٌمٌة لبرامج الدراسات العلٌا -4-2 -4-2

 .تحدٌث توصٌف البرامج والمقرارات مع المراجعة الدورٌة -4-3 -4-3

 .خطط التحسٌن بتقارٌر البرامج والمقراراتتفعٌل  -4-4 -4-4

 

 لمجتمعٌـة والتواصل مع الخرٌجٌن. ٌادة المشاركة ا -5

 

 إعداد خطة لخدمة المجتمع بناءاً على االحتٌاجات المجتمعٌة الفعلٌة -5-1

 توعٌة األطراف داخل وخارج الكلٌة بؤنشطة خدمة المجتمع -5-2

 مشاركة األطراف المجتمعٌة فً المجالس الحاكمة -5-3

 قٌاس آراء المجتمع المدنً وإتخاذ االجراءات التصحٌحٌة -5-4

 

 .الموارد البشرٌةرات وقدرات تنمٌة مها  -6

 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للفئات المعنٌة -6-1

 خطة التدرٌب للفئات المعنٌة إعداد -6-2

 تنفٌذ خطة التدرٌب للفئات المعنٌة -6-3

 التدرٌب وأثر قٌاس مردود  -6-4

 

 .المستفٌدٌنالتحسٌن والتطوٌر المستمر بناءاً علً أراء  -7

 قٌاس آراء الفئات المعنٌة داخل الكلٌة -7-1

 شة النتائج مع األطراف وعرضها رسمٌاً مناق -7-2

 اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة لزٌادة مستوي الرضا -7-3

 

 ٌةذاتنمٌة الموارد الع ٌ  الوضع التنافسً وتت -8

 تخصصٌةالتوسع فً العٌادات ال -8-1

 إنشاء وحدات ذات طابع خاص  -8-2
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جذب واستقطاب الطبلب الوافدٌن -8-3

التوسع فً أنشطة مركز تطوٌر التعلٌم الطبً -8-4

على خمسة جامعة المنوفٌة بو ارة التعلٌم العالى والبحث العلمى  –لكلٌة الطب تك  الخطة اإلستراتٌجٌة تر

محاور رئٌسٌة هً:

 (.8و 7و 1) ستمر وٌشمل األهداف االستراتٌجٌةاإلعتماد األكادٌمى الم علىمحور ضمان الجودة للحفاظ  -1

 (.2ٌجى )محور التدرٌس والتعلم والتقوٌم وٌشمل الهدف االسترات -2

 (.4و 3) ٌٌناالستراتٌج ٌنوٌشمل الهدف ةث العلمٌومحورالدراسات العلٌا والبح  -3

 (.5محور خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة وٌشمل الهدف االستراتٌجى ) -4

 (.6)االستراتٌجً محور التنمٌة البشرٌة وٌشمل الهدف  -5

الخطة االستراتيجية لمكميــة محاور: ثالثاً 
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الهدف 
اإلستراتٌجً

مسئولية األنشطةالهدف الفرعي
التنفيذ

التكالٌف المدة الزمنيةاألداءمؤشرات 
المطلوبة 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 
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اعزّشاس ٔشش  .1

صمبفخ اٌغٛدح ٌذٜ 

ع١ّغ اٌفئبد 

اٌّؼ١ٕخ

رٕف١ز ٚسػ ػًّ رذس٠ج١خ -

ٚٔذٚاد حٛي ِغزغذاد ا١ٌٙئخ 

 اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ اٌغٛدح

اطذاس ٔششح دٚس٠خ ػٓ أٔشطخ -

اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ.

إٌشش ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ  -

.اإلٌىزشٟٚٔ

اػذاد اٌزمبس٠ش اٌغ٠ٕٛخ  -

ٚاٌذٚس٠خ ٌٍى١ٍخ ٚاٌخطؾ 

اٌزٕف١ز٠خ ٌالعزشار١غ١خ دٚس٠بً.

ِشوض ر١ّٕخ  -

لذساد أػؼبء 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ

ٌغٕخ اداسح  -

اٌغٛدح

ػمذ ٚسشخ ػًّ أٚ ٔذٚح/ -

شٙش

اػذاد ٔششح ػٓ ػّبْ -

.ع٠ٕٛخاٌغٛدح سثغ 

رحذ٠ش ِٛلغ اٌى١ٍخ ثٕشش -

اٌّؼٍِٛبد ٚأٔشطخ اٌغٛدح.

رمبس٠ش ع٠ٕٛخ ٚدٚس٠خ  -

أدٌخ  ػٍِٕٝزظّخ ثٕبءاً 

 ٚاطذاساد ا١ٌٙئخ.

150

. اعزىّبي ٚرفؼ2ً١

إٌّشآد ٚاٌّجبٟٔ 

اٌغذ٠ذح 

اعزىّبي اٌّجبٟٔ اٌغبسٞ-

رٕف١ز٘ب ثبٌى١ٍخ.

اٌّجبٟٔ ثبألصبس  ٘زٖرغ١ٙض -

ٌخذِخ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

اٌّجبٟٔ ح١ض اٌخذِخ  ٖدخٛي ٘ز -

ٌزغط١خ ٌغذ اٌؼغض ٚعٛدح 

اٌخذِخ.

ط١بٔخ اٌّجبٟٔ ٚاألعٙضح ثظفخ -

دٚس٠خ ٌغٛدح اٌخذِخ اٌطج١خ.

رفؼ١ً ٚحذرٟ اداسح األصِبد  -

ٚٚحذح ِزبثؼخ  ٚاٌىٛاسس

اٌخش٠غ١ٓ.

ٌغٕخ اٌم١بدح  -

ٚاإلداسح 

االعزشار١غ١خ

اإلداسح  -

إٌٙذع١خ 

ثبٌغبِؼخ

ٌغٕخ خذِخ -

اٌّغزّغ 

ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

رغ١ٍُ ِجذئٟ ٌٍّٕشآد فٟ -

ِٛاػ١ذ٘ب.

ششاء األصبس ٚاألعٙضح ؽجمبً  -

ٌٍّٛاطفبد اٌف١ٕخ.

اٌّجبٟٔ اٌغذ٠ذح  اعزغالي -

ػّٓ عذٚي اٌذساعخ ثبٌى١ٍخ.

خ ٌٍّجبٟٔٔرٛل١غ ػمٛد ط١ب -

ٚاألعٙضح.

ء حذ٠ضخ رغشثخ اخال-

ٚاٌزٛاطً ِغ خش٠غٟ اٌى١ٍخ 

ثظفخ ِغزّشح.

100
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ط١بٔخ إٌّشآد -3

اٌمذ٠ّخ ٌىٟ رالئُ 

أٔشطخ اٌى١ٍخ ؽجمبً 

ٌٍّؼب١٠ش 

االعزششبد٠خ 

االعزّشاس فٟ ص٠بدح ِغبحخ -

رؤ١ً٘اٌّجبٟٔ )رخظ١ض ٚاػبدح 

 ثؼغ اٌّجبٟٔ اٌغذ٠ذح(

اػبدح رٛص٠غ ثؼغ اٌحغشاد -

ٚرٛظ١فٙب ٌظبٌح اٌؼ١ٍّخ 

اٌّجبٟٔاٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌى١ٍخ داخً 

اٌظ١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌٍّٕشآد -

اٌمبئّخ

اٌزٟاحالي ٚرغذ٠ذ األعٙضح -

 االفزشاػٟأٔمؼٝ ػّش٘ب 

 ثبأللغبَ.

اٌظ١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌألعٙضح -

ٚاٌّؼذاد

اداسح اٌى١ٍخ .1

اإلداسح  .2

إٌٙذع١خ 

ثبٌغبِؼخ

ٚحذح  -

اٌظ١بٔخ

اداسح  -

اٌّشزش٠بد

ٚحذح  -

اٌظ١بٔخ

 ِحبػش اعزالَ إٌّشآد

ِٚفؼٍخػمٛد ط١بٔخ ِٛلؼخ -

أعٙضح ِٚؼذاد عذ٠ذح  -

 ٚحذ٠ضخ

 رٕف١ز ػمٛد اٌظ١بٔخ-

 وشٚد اٌظ١بٔخ -

550

اخز١بس اٌم١بداد -4

األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ 

اٌذاػّخ ٌٍغٛدح

اٌم١بداد  الخز١بسٚػغ ِؼب١٠ش -

األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ

اٌم١بداد  اخز١بسرفؼ١ً ِؼب١٠ش -

األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ

داء أرطج١ك ّٔٛرط رم١١ُ -

اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ 

ثبٌى١ٍخ.

رفؼ١ً ا١ٌّضبق األخاللٟ  -

ٚػّبْ اٌؼذاٌخ ٚػذَ اٌز١١ّض

اػالْ إٌزبئظ-

ٌغٕخ اٌم١بدح -

ٚاإلداسح 

االعزشار١غ١خ

اسح ِغٍظ اد-

ٚحذح ػّبْ

اٌغٛدح

ٌغبْ اٌٛحذح  -

اٌزٕف١ز٠خ

ِذ٠ش ٚحذح -

ػّبْ اٌغٛدح

ِؼب١٠ش ِؼٍٕخ ِٚؼزّذح -

اٌم١بداد الخز١بسِٚٛصمخ 

ل١بداد ِخزبسح ٚفك اٌّؼب١٠ش -

اٌّؼٍٕخ

اػالْ ٔزبئظ رطج١ك ِؼب١٠ش -

داء ٌذٜ اٌم١بداد ل١بط األ

ثبٌى١ٍخ.

ص٠بدح اٌشػب اٌٛظ١فٟ-

ٌٍى١ٍخ ؽجمبً  اٌغٕٛٞثبٌزمش٠ش 

ٌّؼب١٠ش ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ.

50

ٔظبَ عٛدح -5

داخٍٟ فؼبي 

اٌّغزّش  ٌالػزّبد

ِشاعؼخ االحز١بعبد اٌفؼ١ٍخ  -

ٌغٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجحش ٚخذِخ 

اٌّغزّغ ثبٌى١ٍخ.

ِزبثؼخ اٌخطؾ اٌزٕف١ز٠خ -

العزشار١غ١خ اٌى١ٍخ ٚخطخ ػًّ 

ػٛء ِؼب١٠ش االػزّبد فٟاٌٛحذح 

ٌغٕخ اداسح -

اٌغٛدح

ٚوالء اٌى١ٍخ  -

سإعبء  -

األلغبَ اٌؼ١ٍّخ

ِٕغمٟ -

دساعخ ػٓ اٌٛػغ اٌشا٘ٓ -

ٌٍمطبػبد اٌضالصخ ثبٌى١ٍخ 

رح١ًٍ اٌفغٛح ث١ٓ اٌٛػغ  -

 االػزّبد اٌشا٘ٓ ِٚؼب١٠ش

اػذاد رمبس٠ش ػٓ ِذٞ اٌزمذَ  -

 ٚاالٔغبص فٟ اٌخطؾ

1000
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اػذاد إٌّبرط ٚاألدٚاد  -

ٌٍزم٠ُٛ اٌزارٟ ؽجمبً ٌّزطٍجبد 

ا١ٌٙئخ.

اٌزمذَ ٌزغذ٠ذ االػزّبد ِٓ -

ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح 

اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد.

ِؼب١٠ش 

االػزّبد

ّٔبرط ِٛصمخ ِٚطجمخ ِؼزّذح -

 األدٔٝرّضً اٌحذ 

ٍِف رغذ٠ذ اػزّبد اٌى١ٍخ فٟ  -

ِٛػذٖ

7
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آ

ل١بط آساء -1

اٌفئبد اٌّؼ١ٕخ داخً 

اٌى١ٍخ

أػؼبء ١٘ئخ  ءاسأاعزمظبء  -

اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ػٓ ِغزٜٛ 

.اٌٛظ١فٟاٌشػب 

اٌّشحٍخ  آساء ؽالةاعزمظبء -

اٌغبِؼ١خ األٌٚٝ.

اٌغٙبص اإلداسٞ آساءاعزمظبء  -

اٌخش٠غ١ٓ آساءاعزمظبء  -

ػّبْٚحذح -

اٌغٛدح

ٌغٕخ ٌّٛاسد –

اٌجشش٠خ 

ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ

ٌغٕخ شئْٛ-

اٌطالة

اعزمظبءاد ِؼزّذح ِٚؼٍٕخ-

رح١ًٍ ٔزبئظ االعزمظبءاد  -

ٚرحذ٠ذ ػٕبطش اٌؼؼف

رمش٠ش ثزٛط١بد ٌٍزحغ١ٓ-

20

إٌزبئظ ِٕبلشخ-2

 األؽشاف ِغ

سع١ّبً  ٚػشػٙب

اػالْ ٚاػزّبد ٔزبئظ  -

فٟ االعزمظبءاد ٌم١بط ا٢ساء 

 اٌّغٍظ اٌحبوُ

ِٕبلشخ إٌزبئظ ِغ أػؼبء ١٘ئخ -

اٌزذس٠ظ ِٚؼبُٚٔٛ٘ ٚاٌؼب١ٍِٓ

ٚاٌطالة.

 ٚػغ خطخ رحغ١ٓ ٌض٠بدح-

١٘ئخ  ػٕبطش اٌشػب ٌٍطالة،

اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ، اٌؼب١ٍِٓ.

اػزّبد اٌخطخ فٟ اٌّغبٌظ -

اٌشع١ّخ

ٌغٕخ اٌّٛاسد -

ٌغٕخ شئْٛ-

اٌطالة

ٚحذح ػّبْ-

اٌغٛدح

إٌزبئظ فٟ ِغٍظ اػزّبد -

 اٌى١ٍخ

ِحبػش اٌٍمبءاد ِؼزّذح - 

ِٚٛصمخ.

ٚعٛد خطخ ٌؼالط ػٛاًِ-

 ػذَ اٌشػب.

خطخ ِؼزّذح سع١ّبً. -

30

اإلعشاءاد ارخبر-3

 ٌض٠بدح اٌزظح١ح١خ

اٌشػب ِغزٛٞ

رظ١ٕف ػٛاًِ ػذَ اٌشػب  -

)طح١خ، ٚظ١ف١خ، اعزّبػ١خ 

ٌخ( /فئخ ا...

دساعخ ِذٜ ِالئّخ خطٛاد -

اٌؼالط ِغ اٌّخطؾ اٌضِٕٟ.

ٌغٕخ اداسح -

اٌغٛدح

اإلداسح اٌؼبِخ -

ٌٍّٛاسد 

اٌجشش٠خ 

ثبٌغبِؼخ.

رحذ٠ذ اٌؼٛاًِ / فئخ-

رطٛس االٔغبص ِغ ِشٚس -

اٌٛلذ

اٌٛظ١فٟٔغجخ اٌشػب  اسرفبع-
10
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اػبدح رٛص٠غ اعزمظبءاد ل١بط -

ا٢ساء دٚس٠بً ِغ ِشاػبح اٌفشٚق 

ػٕذ اٌزطج١ك.

8
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 فٟ اٌزٛعغ-1

 اٌؼ١بداد

اٌزخظظ١خ

حظش اٌؼ١بداد اٌزٟ ٠طٍجٙب  -

اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

اٌجذء فٟ اٌزشغ١ً اٌّئلذ ٌح١ٓ-

االعزمشاس

دٚس٠خ ٚاعزّشاس٠خ رشغ١ً -

اٌؼ١بداد اٌزخظظ١خ اٌّطٍٛثخ

ٌغٕخ خذِخ -

اٌّغزّغ

اٌٍغبْ-

اٌزٕف١ز٠خ 

ثٛحذح ػّبْ

اٌغٛدح

خطخ ِؼزّذح ٌٍزشغ١ً اٌذائُ-

ٌٍؼ١بداد.

ػ١بداد رخظظ١خ عذ٠ذح -

ع٠ٕٛبً 

125

ٚحذاد أشبء-2

خبص ؽبثغ راد

رفؼ١ً اٌٛحذاد -

اٌّغّذح فٟ اٌى١ٍخ

أشبء ٚاعزحذاس -

ٚحذاد راد ؽبثغ خبص عذ٠ذح

ٌٛائح رشغ١ً ِؼزّذح -

ِٚفؼٍخ ِب١ٌبً ٚاداس٠بً.

األلغبَ-

اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ

اٌى١ٍخ ٚو١ً -

ٌٍّغزّغ

ٌغٕخ خذِخ -

اٌّغزّغ

 ِٟشبسوخ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ ف-

أٔشطخ اٌٛحذاد.

ٚعٛد ٚحذاد عذ٠ذح.-

ٌٛائح ِؼزّذح ِٚٛصمخ ٌٍؼًّ  -

ثٙب.

75

ٚاعزمطبة عزة-3

اٌٛافذ٠ٓ اٌطالة

رى٠ٛٓ ٌغٕخ ٌشػب٠خ اٌٛافذ٠ٓ-

 ٌالرظبالدٚػغ خطخ ػًّ -

اٌخبسع١خ ٚاٌزؼش٠ف ثبٌى١ٍخ

عزة ٚرشف١ٗ خبطخ ثشاِظ -

ٌٍطالة اٌٛافذ٠ٓ

ػ١ّذ اٌى١ٍخ-

ٌغٕخ شئْٛ-

اٌزؼ١ٍُ

ٚاٌطالة

ٌغٕخ اداسح -

اٌغٛدح

ٌغٕخ ِخزبسح ٚفك ِؼب١٠ش -

خطخ دػب٠خ ٚاػالْ ػٓ-

 ١ِّضاد اٌى١ٍخ

ثشاِظ رشف١ٗ ٌٍٛافذ٠ٓ ثبٌى١ٍخ-

50

اٌزٛعغ فٟ  -4

رط٠ٛش  أٔشطخ ِشوض

اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ

اٌزذس٠ظ رحذ٠ش أعب١ٌت  -

ٚاٌزؼٍُ ثبٌى١ٍخ

رحذ٠ش أعب١ٌت اٌزم١١ُ ٚفمبً  -

ٌالئحخ اٌذساع١خ

رٕف١ز ثشاِظ رذس٠ج١خ ِزخظظخ  -

فٟ أعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌفؼبي 

ٚاٌزم١١ُ

اػذاد ِٛاطفبد ل١بع١خ  -

ٌٍٛسلخ االِزحب١ٔخ ٌزم١ظ 

ٚو١ً اٌى١ٍخ  -

ٌٍزؼ١ٍُ

ِذ٠ش اٌّشوض -

ِشوض رط٠ٛش  -

اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ

ِحذصخ  أعب١ٌت رذس٠ظ -

ِٚطٛسح ِفؼٍخ

أعب١ٌت رم١١ُ غ١ش ّٔط١خ -

% ِٓ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 60 -

ِذسثخ ِٚئٍ٘خ

ٚسلخ اِزحب١ٔخ ّٔٛرع١خ  -

رم١ظ ِخشعبد اٌزؼٍُ

450
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ِخشعبد اٌزؼٍُ

ٌف ع١ٕخ١ٛٔبْ ٚعزّبئخ ٚػشش أ       2610000 االعّبٌٟ

الهدف 
اإلستراتٌجً

التكالٌف المدة الزمنيةمؤشرات األداءمسئولية التنفيذاألنشطةالهدف الفرعي
المطلوبة 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

2.
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رؼذ٠ً اٌجشاِظ -1

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزحمك 

اٌّؼب١٠ش اٌطج١خ 

 اٌّزطٛسح

اٌفغٛح ث١ٓ اٌجشٔبِظ رح١ًٍ -

اٌحبٌٟ ٚاٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ 

ثّشاعؼخ  اٌطج١خ اٌّطٛسح

رٛط١ف اٌجشٔبِظ ٚرحذ٠ضٗ

ثٕبءاً ػٍٝ رجٕٝ اٌّؼب١٠ش 

رط٠ٛش  األوبد١ّ٠خ اٌغذ٠ذح ِغ

اعزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٟ 

ػٛء ِشاعؼخ ٔزبئظ االِزحبٔبد 

ٚٔزبئظ االعزمظبء اٌّٛعٗ اٌٝ 

خ.االؽشاف اٌّؼ١ٕخ اٌّخزٍف

ِشاعؼخ رٛط١ف وبفخ  -

اٌّمشساد ؽجمب ٌٍّؼب١٠ش 

األوبد١ّ٠خ اٌغذ٠ذح.

رفؼ١ً رطج١ك اٌجشٔبِظ -

اٌزؼ١ٍّٟ اٌغذ٠ذ ٌطالة اٌّشحٍخ 

اٌغبِؼ١خ األٌٚٝ ٚاٌّمشساد 

اٌّٛطفخ ٚاٌزٟ رشرجؾ 

ثبحز١بعبد عٛق اٌؼًّ ٚرٛاوت 

اٌزطٛساد فٟ ر١ّٕخ لذساد 

اٌطالة ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ.

ِظفٛفخ  ِزبثؼخ ِطبثمخ-

ٚحذح ػّبْ -

اٌغٛدح

ٌغٕخ شئْٛ-

اٌطالة

ِغبٌظ األلغبَ -

ٚو١ً اٌى١ٍخ -

ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ

 ٚاٌطالة

 عؼخااٌّشٌغٕخ   –

 اٌذاخ١ٍخ

ِغٍظ اٌى١ٍخ -

ِحذس رٛط١ف ثشٔبِظ  -

ؽجمبً ٌٍّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ 

اٌّطٛسح.

اعزشار١غ١خ ٌٍزذس٠ظ  -

ٚاٌزؼٍُ.

ؽشق رم٠ُٛ ِحذصخ-

رُ  اٌزٟػذد اٌّمشساد -

ِشاعؼزٙب ٚٔغجخ اٌزغ١١ش 

 ف١ٙب.

اٌزٟاٌجشٔبِظ ٚاٌّمشساد  -

 رُ رحذ٠ضٙب.

اػذاد عذٚي اٌّطبثمخ ث١ٓ-

األ٘ذاف ٚاٌّظفٛفخ

 ِٕبلشخ اٌزمش٠ش -

 الئحخ دساع١خ عذ٠ذح –

وبعشاءاد رظح١ح١خ

400
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ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ِغ 

 أ٘ذاف اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ

رحذ٠ش اٌالئحخ اٌذساع١خ ثّب -

٠حمك اٌّؼب١٠ش اٌّزجٕبح.

. رحذ٠ش رٛط١ف 2

اٌّمشساد اٌذساع١خ 

ٌٍجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ

رحذ٠ش رٛط١ف اٌّمشساد ثّب -

٠زّشٝ ِغ رٛط١ف اٌجشٔبِظ 

ؽجمبً ٌٍّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ 

اٌّطٛسح

اػذاد ٍِف اٌّمشس / ِمشس  -

دساعٟ ٠مذَ ٌٍطالة

اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ألٔظّخ -

ػّٓ اٌزم٠ُٛ ٚادخبي اٌزذس٠ت 

ػ١ٍّخ رم٠ُٛ اٌطالة ثبأللغبَ

رذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  -

ػٍٝ األعب١ٌت اٌحذ٠ضخ ٌٍم١بط 

ٚاٌزم٠ُٛ.

رح١ًٍ ٔزبئظ رم٠ُٛ اٌطالة -

ػٍٝ ِغزٜٛ اٌفشق اٌذساع١خ 

ٌٍّمشساد

ِغبٌظ األلغبَ -

اٌؼ١ٍّخ

ٌغٕخ -

اٌجشاِظ/اٌّمشساد 

اٌذساع١خ

أػؼبء ١٘ئخ  -

اٌزذس٠ظ

ِغبٌظ األلغبَ -

اٌى١ٍخ.ِغٍظ -

ٌغٕخ شئْٛ -

اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

ِذ٠ش ٚحذح  -

ػّبْ اٌغٛدح

ٚحذح ػّبْ-

اٌغٛدح

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ

ٚاٌطالة

ٌغٕخ شئْٛ -

اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

رٛط١ف حذ٠ش ِٛصك -

ِٚؼزّذ

ػذد ٍِفبد اٌّمشساد-

رطج١ك أٔظّخ رم٠ُٛ عذ٠ذح-

ادخبي ثشاِظ ِٛصمخ  -

رزؼّٓ ا١ٌّذأٌٍٟزذس٠ت 

ِئششاد ٌم١بط  ٚعٛد

فبػ١ٍزٗ

ػذد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ -

اٌذٚساد  اعزبصٚااٌز٠ٓ 

اٌزذس٠ج١خ.

ػًّ رغز٠خ ساعؼخ ثٕزبئظ -

اٌزح١ًٍ

200

اٌّشاعؼخ .3

اٌذٚس٠خ ٌٍجشاِظ 

ِغ رحذ٠ش 

اعزشار١غ١خ 

اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ

 خطخ رٛػ١خ اٌطالة:

ٔذٚاد رؼش٠ف١خ ٍِظمبد  -

ٌٚٛحبد

 ِطجٛػبد –اػال١ٔخ 

د١ًٌ اٌطالة ٌٍزؼش٠ف  -

ٚو١ً اٌى١ٍخ  -

ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ

ةٚاٌطال

ٌغٕخ شئْٛ  -

اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

د١ًٌ اٌطالة اٌّحذصخ -

ِطجٛػبد ٍِٚظمبد. -
125
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ثبٌّؼب١٠ش اٌغذ٠ذحٚاٌزم٠ُٛ

ِشاعؼخ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ -

 اٌذساع١خ دٚس٠بً. ٚاٌّمشساد

رحذ٠ش اعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ -

ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم٠ُٛ ثّب ٠حمك 

ٔٛارظ رؼٍُ اٌجشاِظ

اششان اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ -

رظ١ُّ ٚرحذ٠ش االعزشار١غ١خ

ِغئٛي ارحبد 

اٌطالة

ِغبٌظ األلغبَ –

اٌّششذ  –

األوبد٠ّٟ

اداسح اٌّىزجخ

رفؼ١ً خطؾ . 4

اٌزحغ١ٓ ثؼذ 

اٌّشاعؼبد اٌذاخ١ٍخ 

ٚاٌخبسع١خ

اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ألٔظّخ  -

اػالْ إٌزبئظ

اٌّغزذاِخ ٌٍٛسلخ اٌّزبثؼخ -

االِزحب١ٔخ ثؼذ اٌّشاعؼخ 

اٌذاخ١ٍخ ثىبفخ ألغبَ اٌى١ٍخ.

اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ١ٌّىٕخ  -

اػّبي االِزحبٔبد ٚإٌزبئظ.

اػذاد خطخ رحغ١ٓ ثٕبءاً ػٍٝ  -

رمش٠ش اٌّشاعؼبد اٌذاخ١ٍخ.

اػذاد ٍِف رغذ٠ذ اػزّبد  -

اٌى١ٍخ ٌٍّشاعؼخ اٌخبسع١خ.

ٚو١ً اٌى١ٍخ -

ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ

ٚاٌطالة 

ٌغٕخ اداسح  –

اٌغٛدح

إٌزبئظ ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ-

ػذد أٚساق االِزحبٔبد اٌزٟ -

٠زُ رح١ٍٍٙب ٚاسعبي اٌزمش٠ش 

ػٕٙب اٌٝ أعزبر اٌّبدح 

ٚاٌّؼ١١ٕٓ.

األػّبي اٌزٟ رُ ١ِىٕزٙب-

خطخ رحغ١ٓ ِفؼٍخ -

ٍِف اٌزغذ٠ذ ٚاعزمجبي -

اٌض٠بسح ٌالػزّبد

130
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الهدف 
اإلستراتٌجً

األنشطة الهدف الفرعي
مسئولية 

التنفيذ
مؤشرات األداء

التكالٌف المدة الزمنية
المطلوبة 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 
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اػذاد خطخ ثحض١خ -1

رزغك ِغ اٌغبِؼخ 

ٚاٌزٛعٙبد اٌم١ِٛخ

دساعخ ِشىالد ِغزّؼ١خ رحً  -

ثجحٛس ػ١ٍّخ إلػذاد اٌخطخ اٌجحض١خ

رحذ٠ش اٌخطخ اٌجحض١خ ثٕبءاً ػٍٝ  -

ٚاحز١بعبد اٌّغزّغأ٠ٌٛٚبد 

ِزبثؼخ رٕف١ز خطخ اٌجحش اٌؼٍّٟ -

ٌٍى١ٍخ فٟ ػٛء اٌزٛعٙبد 

االعزشار١غ١خ ٌٍغبِؼخ ٚاٌذٌٚخ فٟ 

اٌجحش اٌؼٍّٟ

ّٔٛ االٔزبط اٌجحضٟ ِٓ ػبَ ٢خش -

ثبٌى١ٍخ.

ِغبٌظ -

األلغبَ 

ٚاٌى١ٍخ، ٌٚغٕخ 

اٌجحش اٌؼٍّٟ 

ٚاٌذساعبد 

اٌؼ١ٍب ٚٚو١ً

اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

اٌؼ١ٍب ٚاٌجحٛس

طٕذٚق دػُ-

اٌجحش اٌؼٍّٟ

ِغبالد ثحض١خ ِحذدح رغُٙ فٟ  -

ِؼبٌغخ اٌّشىالد اٌّغزّؼ١خ.

خطخ ثحض١خ ِحذصخ ِٚؼزّذح  -

رزغك ِغ خطخ اٌغبِؼخ 

ٚاٌزٛعٙبد اٌم١ِٛخ.

 رمبس٠ش ِزبثؼخ رٕف١ز اٌخطخ-

ػذد األثحبس اٌؼ١ٍّخ اٌزطج١م١خ -

إٌّشٛسح ٚاٌزٟ رغبُ٘ فٟ 

 اٌز١ّٕخ

ّحٍٟ ص٠بدح ِزٛعؾ إٌشش اٌ-

 ٚاٌذٌٟٚ/ ػؼٛ ثبٌى١ٍخ

1000

5151-5115للسنوات البحوث الدراسات العلٌا و الخطة التنفٌذٌة لمحور. 3



53 

.رحف١ض األثحبس 2 .2

اٌّشزشوخ داخً 

ٚخبسط اٌى١ٍخ

رٕف١ز أثحبس ػ١ٍّخ رطج١م١خ -

ِشزشوخ ثبٌى١ٍخ رخذَ االل١ٍُ اٌّحٍٝ 

ثشىً خبص ٚاٌذٌٚخ ثشىً ػبَ

رٕف١ز أثحبس ػ١ٍّخ ِشزشوخ ِغ -

ِئعغبد ػ١ٍّخ د١ٌٚخ

ٚػغ ٚرطج١ك ا١ٌبد ٌزشغ١غ -

ٚاإلثذاع ِغ اٌّحبفظخ ػٍٝ االثزىبس 

حمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚإٌشش

ِغبٌظ -

األلغبَ 

ٚاٌى١ٍخ، ٌٚغٕخ 

اٌجحش اٌؼٍّٟ 

ٚاٌذساعبد 

اٌؼ١ٍب ٚٚو١ً

اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

اٌؼ١ٍب ٚاٌجحٛس

ٌغٕخ أخالل١بد -

اٌجحش اٌؼٍّٟ

ِغٍظ اٌى١ٍخ -

ٚػ١ّذ اٌى١ٍخ

ِغٍظ اٌى١ٍخ -

ٚػ١ّذ اٌى١ٍخ

ٚحذح ػّبْ

اٌغٛدح

اٌجحٛس اٌّشزشوخ ث١ٓػذد  -

األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ

ػذد اٌجحٛس إٌّشٛسح ٌىً-

ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ثبٌى١ٍخ

ػذد األثحبس اٌؼ١ٍّخ اٌّشزشوخ  -

ِغ ِئعغبد ػ١ٍّخ د١ٌٚخ

ػذد األثحبس اٌؼ١ٍّخ اٌّجزىشح -

اٌزٟ حظٍذ ػٍٝ عٛائض ٌز١ّض٘ب

1500

.ر١ّٕخ لذساد 3

اٌجبحض١ٓ ٚدػُ

اٌّششٚػبد

رٕف١ز ثشاِظ رذس٠ج١خ ِزخظظخ -

ٌز١ّٕخ اٌّٙبساد ٚاٌمذساد اٌجحض١خ 

ٌٍجبحض١ٓ

اعزّشاس٠خ رط٠ٛش ٚاػذاد ثشاِظ -

ٌٍجبحض١ٓ ِغ اال٘زّبَ ثزفؼ١ً لٛاػذ 

أخالل١بد اٌجحش اٌؼٍّٟ

ػمذ االرفبل١بد اٌضمبف١خ ث١ٓ اٌى١ٍخ -

ِٚئعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحضٟ 

 اٌذ١ٌٚخ

ثحض١خ اٌزٛعغ فٟ رٕف١ز ِششٚػبد -

ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌغٙبد اٌّبٔحخ اٌذ١ٌٚخ

رغ٠ٛك اٌّؼبًِ اٌجحض١خ اٌّزبحخ -

ثبٌى١ٍخ ٌزٛف١ش ِٛاسد ِب١ٌخ ٌز٠ًّٛ 

اٌجحش اٌؼٍّٟ

ل١بط ِشدٚد اٌّخظظبد اٌّب١ٌخ -

ٌغٕخ اٌجحش 

اٌؼٍّٟ، ٚو١ً 

اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

ٚاٌجحٛساٌؼ١ٍب 

ٌغٕخ اٌجحش 

اٌؼٍّٟ، ِشوض 

ر١ّٕخ اٌمذساد 

ثبٌغبِؼخ

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌٍذساعبد 

 –اٌؼ١ٍب

اٌؼاللبد 

اٌضمبف١خ

 –ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

ػذد األثحبس اٌؼ١ٍّخ اٌج١ٕ١خ 

 إٌّشٛسح

جحض١خ اٌّمذِخ ػذد اٌّششٚػبد اٌ

 ِٓ اٌى١ٍخ

ػذد االرفبل١بد اٌضمبف١خ اإلل١ّ١ٍخ 

ٚاٌذ١ٌٚخ

ػذد اٌّششٚػبد اٌٌّّٛخ 

ثبٌّشبسوخ ِغ عٙبد ِبٔحخ 

 د١ٌٚخ

ل١ّخ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ اٌّؼبفخ 

ٌٍجحش اٌؼٍّٟ

ػذد األثحبس اٌزٟ رُ رغ٠ٛمٙب

350
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إٌّفمخ ػٍٝ اٌجحش اٌؼٍّٟ ثبٌى١ٍخ 

 خالي اٌغٕٛاد اٌخّظ األخ١شح

أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ

ٌغٕخ خذِخ -

اٌّغزّغ 

ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

 –ػ١ّذ اٌى١ٍخ

ِغبٌظ األلغبَ

ٚاٌى١ٍخ

. رٕظ١ُ ِئرّشاد 4

ػ١ٍّخ دٚس٠خ

ػمذ ِئرّشاد ػ١ٍّخ ِزخظظخ -

ِح١ٍخ ثظفخ دٚس٠خ ثؤلغبَ

اٌى١ٍخ.

ػمذ ِئرّش ػٍّٟ ِحٍٟ ثظفخ  -

دٚس٠خ ثبٌى١ٍخ

ػٍّٟ دٌٟٚ ثبٌى١ٍخ ػمذ ِئرّش -

اٌّشبسوخ فٟ ِئرّشاد ػ١ٍّخ  -

ِح١ٍخ ٚال١ّ١ٍخ ٚد١ٌٚخ ثظفخ 

دٚس٠خ خبسط اٌى١ٍخ

 –ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

ِغبٌظ 

األلغبَ

ٚاٌى١ٍخ

ٚو١ً اٌى١ٍخ -

ٌٍذساعبد 

اٌؼ١ٍب

ِغٍظ اٌى١ٍخ

ػذد اٌّئرّشاد اٌؼ١ٍّخ -

اٌّح١ٍخ اٌّزخظظخ وً ػبَ

ثبٌى١ٍخ

رٕظ١ُ اٌّئرّش دٚس٠بً وً-

ػب١ِٓ ثبٌى١ٍخ

 5رٕظ١ُ ِئرّش دٌٟٚ وً -

عٕٛاد ثبٌى١ٍخ

ػذد اٌّئرّشاد اٌزٟ رشبسن -

ف١ٙب اٌى١ٍخ ثبٌخبسط

1000
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اٌزغغ١ً ٚاالششاف 

ٚاالٌزضاَ ثزطج١ك 

اٌالئحخ اٌذساع١خ

١ِىٕخ رغغ١ً ؽالة اٌذساعبد - -

اٌؼ١ٍب ثذسعبرٗ ؽجمبً ٌالئحخ اٌى١ٍخ

ٚػغ آ١ٌخ ٌزشى١ً ٌغبْ- -

سعبئً ػٍٝاالششاف اٌؼٍّٟ 

اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ثبأللغبَ 

 اٌؼ١ٍّخ

رطج١ك اٌالئحخ اٌذساع١خ ٚلٛاػذ --

رشى١ً ٌغبْ اٌحىُ ٚإٌّبلشخ

ٚو١ً اٌى١ٍخ -

ٌٍذساعبد 

اٌؼ١ٍب

ٌغٕخ شئْٛ-

اٌذساعبد 

اٌؼ١ٍب 

ٚاٌجحٛس

اداسح -

اٌذساعبد 

اٌؼ١ٍب

اإلداسح -

اٌؼبِخ 

ٌٍذساعبد 

اٌزغغ١ً اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍذساعبد  -

 اٌؼ١ٍب

ٔظبَ ِٛحذ ٚاحزشاَ سغجخ  -

 اٌطبٌت

رفؼ١ً وبفخ ِٛاد اٌالئحخ  -

 اٌذساع١خ

100
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اٌؼ١ٍب 

ثبٌغبِؼخ

ِغٍظ اٌى١ٍخ-

اٌّؼب١٠ش  اػذاد.2

األوبد١ّ٠خ ٌجشاِظ 

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

اػذاد اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ --

ؽجمبً ٌٍّؼب١٠ش  ARSٌٍجشاِظ 

اٌم١بع١خ ٌجشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

NARS

اػزّبد اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ --

ثّغبٌظ األلغبَ ِٚغٍظ اٌى١ٍخ

ِشاعؼخ ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب --

ِبعغز١ش، دوزٛساٖ(  ،)دثٍَٛ

خبسع١بً داخ١ٍبً ٚ

ارخبر االعشاءاد اٌزظح١ح١خ ثؼذ --

اٌّشاعؼخ

ٌغٕخ شئْٛ-

اٌذساعبد 

اٌؼ١ٍب 

ٚاٌجحٛس

ِغبٌظ -

األلغبَ

اٌؼ١ٍّخ

ِغٍظ اٌى١ٍخ-

ٌغٕخ اداسح -

اٌغٛدح

ِؼب١٠ش أوبد١ّ٠خ ِزغمخ ِغ -

اٌّؼب١٠ش اٌم١بع١خ ٌجشاِظ 

اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

اػزّبد اٌّؼب١٠ش ثبٌّغبٌظ  -

اٌحبوّخ

ِؼب١٠ش اخز١بس ِشاعؼ١ٓ-

ٚرمبس٠ش ِشاعؼخ

خطخ ٌٍزحغ١ٓ ٚاٌزط٠ٛش -

200

رحذ٠ش رٛط١ف .3

د ااٌجشاِظ ٚاٌّمشس

ِغ اٌّشاعؼخ 

اٌذٚس٠خ.

رٛط١ف ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب -

 ARSٚفمبً ٌٍّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ 

 NARSٌٍجشاِظ ثّب ٠حمك اي 

اٌظبدسح ػٓ ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ 

ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد

اٌّمشساد رحذ٠ش رٛط١ف -

اٌذساع١خ/ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ 

ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب

ِشاعؼخ اٌجشاِظ دٚس٠بً داخ١ٍبً -

 ٚخبسع١بً 

ارخبر االعشاءاد اٌزظح١ح١خ ثؼذ -

اٌّشاعؼخ

أػؼبء  -

١٘ئخ اٌزذس٠ظ

ِغبٌظ  -

األلغبَ

اٌؼ١ٍّخ

ِذ٠ش ٚحذح -

ػّبْ اٌغٛدح

ِغٍظ اٌى١ٍخ-

اٌجشاِظ ِٛطفخ ِٚؼزّذح ثّب -

٠حمك اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ 

اٌّزجٕبح

ِٛطفخ ِٚؼزّذح ِمشساد -

ِشاعؼخ داخ١ٍخ  رمبس٠ش -

ٚخبسع١خ ٌٍجشاِظ ٚاٌّمشساد

خطؾ ٌٍزحغ١ٓ ٚاٌزط٠ٛش -

 ِفؼٍخ

50

رفؼ١ً خطؾ .4

اٌزحغ١ٓ ثزمبس٠ش 

اٌجشاِظ 

ٚاٌّمشساد.

اػذاد رمبس٠ش ٌٍجشاِظ ٚاٌّمشساد --

ع٠ٕٛبً 

ل١بط آساء ؽالة اٌذساعبد --

اٌؼ١ٍب ٚرح١ًٍ إٌزبئظ

أػؼبء ١٘ئخ -

اٌزذس٠ظ

ِغبٌظ  -

األلغبَ

رمبس٠ش ع٠ٕٛخ ٌٍجشاِظ  -

ٚاٌّمشساد

اعزج١بْ ل١بط آساء ِطجك -

ٚٔزبئظ ِؼٍٕخ

400
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رٕف١ز ِٚزبثؼخ خطؾ اٌزحغ١ٓ - -

 ٌٍجشاِظ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ

دساعخ ِؼٛلبد ػذَ رٕف١ز خطؾ - -

اٌزحغ١ٓ ٚٚػغ حٍٛي ٌٙب

 اٌؼ١ٍّخ

ِذ٠ش ٚحذح -

ػّبْ اٌغٛدح

ٌغٕخ -

اٌذساعبد 

اٌؼ١ٍب 

ٚاٌجحٛس

ِغٍظ اٌى١ٍخ-

خطؾ ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزم٠ُٛ ٌخطخ -

 رحغ١ٓ اٌجشاِظ ٚاٌّمشساد

لشاساد ٚحٍٛي اثزىبس٠خ -

ٌٍّؼٛلبد اٌزٟ رؼٛق اٌزٕف١ز

أسثؼخ ِال١٠ٓ ٚعزّبئخ أٌف ع١ٕٗ         4600000االعّبٌٟ

الهدف 
اإلستراتٌجً

مؤشرات األداء مسئولية التنفيذ األنشطة الهدف الفرعي
التكالٌف المدة الزمنية

المطلوبة 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

5151-5115للسنوات خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  الخطة التنفٌذٌة لمحور. 4
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.اػذاد خطخ 1

اٌخذِخ اٌّغزّغ 

ثٕبءاً ػٍٝ 

االحز١بعبد 

اٌّغزّؼ١خ اٌفؼ١ٍخ

رحذ٠ذ اٌمؼب٠ب اٌضمبف١خ  -

اٌّغزّغ  فٟٚاٌج١ئ١خ اٌّٛعٛدح 

 اٌخبسعٟ

رحذ٠ش ٚاػزّبد خطخ ٌخذِخ   -

اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ِج١ٕخ 

ػٍٝ احز١بعبد اٌّغزّغ اٌفؼ١ٍخ

رٕف١ز أٔشطخ اٌخطخ اٌّٛصمخ  -

خ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخٌخذِ

ٚعٛد ٚرطج١ك ثشٔبِظ ٌٕشش -

ٚاٌزؼش٠ف ثبٌٛحذاد  اٌٛػٟ

راد اٌطبثغ اٌخبص ٚأ٘ذافٙب 

 فٟٚا١ّ٘زٙب ثبٌى١ٍخ ٚدٚس٘ب 

خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 

 اٌّح١طخ

ٚو١ً اٌى١ٍخ  –

ٌشئْٛ خذِخ 

اٌّغزّغ ٌٚغٕخ 

خذِخ اٌّغزّغ 

ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

اداسح شئْٛ

اٌج١ئخ ٚخذِخ 

 –اٌّغزّغ 

ِغٍظ اداسح  –

اٌٛحذاد راد 

اٌطبثغ اٌخبص

لبئّخ ثمؼب٠ب اٌّغزّغ -

 اٌّح١ؾ

ٚص١مخ اٌخطخ اٌّحذصخ ِٛصمخ -

 ِٚؼزّذح

رمبس٠ش ِزبثؼخ رٕف١ز اٌخطخ-

ِذٜ الجبي ِئعغبد -

 اٌخبسع١ٟ٘ٚئبد اٌّغزّغ 

ػٍٝ اٌزؼبْٚ ِغ اٌٛحذاد 

 –راد اٌطبثغ اٌخبص ثبٌى١ٍخ 

ِذٜ ص٠بدح اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ 

اٌزار١خ

200

 األؽشاف رٛػ١خ.2

 اٌى١ٍخ ٚخبسط داخً

 خذِخ ثؤٔشطخ

ٌّغزّغا

رٛػ١خ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ -

ِٚؼب١ُٔٚٙ ثبٌخذِبد اٌّغزّؼ١خ

رٛػ١خ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌطالة -

رمذِٙب اٌٛحذاد  اٌزٟثبٌخذِبد 

راد اٌطبثغ اٌخبص ثبٌى١ٍخ

رٛػ١خ األؽشاف اٌّغزّؼ١خ  -

ثزٍه اٌخذِبد

اٌخذِبد ِٚؼذي  ل١بط ِشدٚد-

ص٠بدح اٌّٛاسد اٌزار١خ

اداسح شئْٛ

اٌج١ئخ ٚخذِخ 

ٚو١ً  –اٌّغزّغ 

اٌى١ٍخ ٌشئْٛ

 –خذِخ اٌّغزّغ 

ِغٍظ اداسح 

اٌٛحذاد راد 

اٌطبثغ اٌخبص

ص٠بدح ٔغجخ اٌّشبسو١ٓ فٟ --

األٔشطخ ِٓ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 فٟ اٌّشبسو١ٓ ٔغجخ ص٠بدح-

اٌزذس٠ظ ١٘ئخ ِٓ األٔشطخ

ص٠بدح اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌٛحذاد -

راد اٌطبثغ اٌخبص ثبٌى١ٍخ 

اٌّذِٟٔٚئعغبد اٌّغزّغ 

ِؼذي ص٠بدح اٌّٛاسد-

15

 ِشبسوخ.3

 اٌّغزّؼ١خ األؽشاف

 اٌّغبٌظ فٟ

 اٌحبوّخ

رحذ٠ذ اٌّغبٌظ ٚاٌٍغبْ اٌزٟ -

٠شبسن ف١ٙب اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

ِؼب١٠ش اخز١بس األػؼبء  -

اٌّشبسو١ٓ فٟ اٌّغبٌظ 

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌشئْٛ خذِخ 

اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ 

ٚحذح  –اٌّغزّغ 

ػذد ٚٔٛػ١خ اٌّغبٌظ -

 ٚاٌٍغبْ

ِؼب١٠ش ِؼٍٕخ ِٚٛصمخ  -

ِٚفؼٍخ

50
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 ٚاٌٍغبْ

 دػٛح األؽشاف ٌٍحؼٛس-

ِغبّ٘خ األؽشاف فٟ طٕغ -

 اٌمشاساد

دػُ أشبء ٚرفؼ١ً ساثطخ -

اٌخش٠غ١ٓ

 ِزبثؼخ اٌخش٠غ١ٓ

ٌغٕخ شئْٛ -

خذِخ اٌّغزّغ 

ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

ِغبٌظ اٌى١ٍخ 

ٚو١ً اٌى١ٍخ 

ٌشئْٛ خذِخ 

اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ 

اداسح  –اٌّغزّغ 

شئْٛ اٌج١ئخ 

ٚخذِخ اٌّغزّغ

اٌحؼٛس اٌفؼٍٟ ٚاٌّشبسوخ -

 اٌفبػٍخ

اشٙبس اٌشاثطخ-

 آساء ل١بط.4

 اٌّذٟٔ اٌّغزّغ

اإلعشاءاد  ٚارخبر

اٌزظح١ح١خ

رحذ٠ذ ٔٛػ١خ اٌغٙبد -

اٌّغزّؼ١خ

لطبػبد حظش ٌّخزٍف  -

ِٚئعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ 

راد اٌظٍخ

ل١بط آساء لطبػبد  -

ِٚئعغبد اٌّغزّغ ػٓ

خذِبد اٌى١ٍخ

اداسح شئْٛ

اٌج١ئخ ٚخذِخ 

ٚو١ً  –اٌّغزّغ 

اٌى١ٍخ ٌشئْٛ

 –خذِخ اٌّغزّغ 

ِغٍظ اداسح 

اٌٛحذاد راد 

اٌطبثغ اٌخبص

ػذد اٌغٙبد فٟ اٌّغزّغ  -

اٌّح١ؾ

ٔزبئظ آساء اٌّغزف١ذ٠ٓ-

150

أسثؼّبئخ ٚخّغخ ػشش أٌفب ع١ٕٙب           415000االعّبٌٟ

التكالٌف المدة الزمنيةمؤشرات األداءمسئولية التنفيذاألنشطةالهدف الفرعيالهدف 

5151-5115للسنوات التنمٌة البشرٌة  الخطة التنفٌذٌة لمحور. 5
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المطلوبة 15/1616/1717/1818/1919/20اإلستراتٌجً
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االحز١بعبدرحذ٠ذ  -1

اٌزذس٠ج١خ ٌٍفئبد 

اٌّؼ١ٕخ.

حظش ٚرظ١ٕف ٚرٛص٠غ اٌفئبد 

ِغ رحذ٠ذ االحز١بعبد اٌّؼ١ٕخ 

ِٓ:اٌزذس٠ج١خ ٌىً 

 وبد١ّ٠خاألم١بداد اٌ-

 ٚاإلداس٠خ

 أػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ-

أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ-

 اإلداسٞاٌغٙبص -

ِشوض ر١ّٕخ  -

لذساد ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ

ٌغٕخ اٌّٛاسد  -

ٚاٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ

45رحذ٠ذ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٌىً فئخ

. اػذاد خطخ 2

ٌٍفئبد اٌزذس٠ت 

خؼ١ٕاٌّ

اػذاد اٌخطخ اٌزذس٠ج١خ ٌٍم١بداد   -

األوبد١ّ٠خ.

اػذاد اٌخطخ اٌزذس٠ج١خ ألػؼبء  -

.١٘ئخ اٌزذس٠ظ

اٌخطخ اٌزذس٠ج١خ ألػؼبء  اػذاد -

ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ.

اػذاد اٌخطخ اٌزذس٠ج١خ ٌٍغٙبص  -

اإلداسٞ.

ٔشش ٚرٛص٠غ اٌخطؾ ػٍٝ -

اٌّغزف١ذ٠ٓ.

ٌغٕخ اٌّٛاسد -

ٚاٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ

ٌغٕخ اداسح  -

اٌغٛدح

عذٚي ثؼذد اٌذٚساد ٚٚسػ 

15اٌؼًّ اٌّزؼٍمخ ثبٌغٛدح.

خطخ رٕف١ز  .3

اٌزذس٠ت ٌٍفئبد 

اٌّؼ١ٕخ

اٌزذس٠ج١خ  اػذاد اٌحمبئت -

ٌٍم١بداد األوبد١ّ٠خ.

اٌزذس٠ج١خ  اػذاد اٌحمبئت -

ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ِٚؼب١ُٔٚٙ.

اٌزذس٠ج١خ ٌٍغٙبص  اد اٌحمبئتػذا -

.اإلداسٞ

اٌزٕغ١ك ِغ اٌّذسث١ٓ -

 اٌّؼزّذ٠ٓ ٌىً فئخ

اٌزغ١ٙضاد اٌٍٛعغز١خ ٌٍجشاِظ  -

اٌزذس٠ج١خ

١ّٕخ ِشوض ر -

لذساد ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ

ٌغٕخ اٌّٛاسد  -

ٚاٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ

ٚحذح ػّبْ -

اٌغٛدح

% ِٓ اٌّخطؾ ٌٗ 60أوضش ِٓ 

ِٓ اٌجشاِظ رُ رٕف١ز٘ب ٌٍفئبد 

 اٌّخزٍفخ ثبٌى١ٍخ.

ػذد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  -

اٌز٠ٓ اعزبصٚا اٌجشاِظ 

 اٌزذس٠ج١خ.

300

رم١١ُ ِشدٚد ٚأصش . 4

اٌزذس٠ت

رطج١ك إٌّٛرط اٌّزجٕٝ ٌزم١١ُ -

اٌّزذسث١ٓ ثٛاعطخ أداء 

١ّٕخ ِشوض ر -

لذساد ١٘ئخ 

اسرفبع ٔغجخ اٌشػب ٌٍطالة 

ٚاألؽشاف اٌّغزّؼ١خ ِٓ ػبَ 
60
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 اٌّذسث١ٓ

رطج١ك إٌّٛرط اٌّزجٕٝ ٌزم١١ُ  -

أداء اٌّذسث١ٓ ثٛاعطخ أػؼبء 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ

رؼ١ّٓ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ  -

 ٌٍى١ٍخ ٘زٖ إٌزبئظ

 االعزفبدح ِٓ ٔزبئظ اٌزم١١ُ -

ٚػغ ٚرطج١ك ا١ٌخ ٌم١بط 

 ِشدٚد اٌزذس٠ت

 اٌزذس٠ظ

اٌّٛاسد ٌغٕخ  -

 ٚاٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ

ٌغٕخ اداسح  -

 اٌغٛدح

 ٢خش.
 رح١ًٍ ٔزبئظ اٌزم١١ُ

 ٔزبئظ ل١بط ِشدٚد اٌزذس٠ت

 أسثؼّبئخ ٚػششْٚ اٌف ع١ٕٗ       420000 االعّبٌٟ
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 القيمة االسم م

 2610000 االعتماد المستمرى ضمان الجودة للحفاظ عل 1

 855000 التدرٌس والتعلم والتقوٌم 2

 4600000 الدراسات العلٌا والبحوث 3

 415000 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 4

 420000 التنمٌة البشرٌة 5

 8900000 االجمالً
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 تنفٌذ الهدف االستراتٌجً األول
 ضمان الجودة للحفاظ على االعتماد األكادٌمً المستمر

2016/  2015 اٌغٕخ  2016  /2017  2017  /2018  2018  /2019  2019  /2020  

اٌشثغ 

 عٕٛٞ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

1/1  
اعزّشاس ٔشش صمبفخ اٌغٛدح ٌذٜ ع١ّغ اٌفئبد اٌّؼ١ٕخ 

1/1/1  

1/1/2  

1/1/3  

1/1/4  

1/2  
اعزىّبي ٚرفؼ١ً إٌّشآد ٚاٌّجبٟٔ اٌغذ٠ذح    

1/2/1  

1/2/2  

1/2/3  

1/2/4  

1/2/5  

المخطط الزمني: خامسا:
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1/3  
 د اٌمذ٠ّخ ٌىٟ رالئُ أشطخ اٌى١ٍخ ؽجمب ٌٍّؼب١٠ش االعزششبد٠خ آط١بٔخ إٌّش                        

 

1/3/1                      

1/3/2                      

1/3/3                      

1/3/4                      

1/3/5                      

1/4 اٌذاػّخ ٌٍغٛدح خز١بس اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خا   

1/4/1                      

1/4/2                      

1/4/3                      

1/4/4                      

1/4/5                      

1/5  ٔظبَ عٛدح داخٍٟ فؼبي ٌالػزّبد اٌّغزّش 

1/5/1                      

1/5/2                      

1/5/3                      

1/5/4                      
 

الزمنً لتنفٌذ الهدف الثانًالمخطط   
ٌنافس محلٌاً وإقلٌمٌاً  متمٌز عصري جٌخر  

2016/  2015 اٌغٕخ  2016  /2017  2017  /2018  2018  /2019  2019  /2020  

اٌشثغ 

 عٕٛٞ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 
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2/1  
 رؼذ٠ً اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزحمك اٌّؼب١٠ش اٌطج١خ اٌّزطٛسح

 

2/1/1                      

2/1/2                      

2/1/3                      

2/1/4                      

2/1/5                      

2/2 ١خاِظ اٌزؼ١ٍّرحذ٠ش رٛط١ف اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٍجش   

2/2/1                      

2/2/2                      

2/2/3                      

2/2/4                      

2/2/5                      

2/3  
 اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌٍجشاِظ ِغ رحذ٠ش اعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم٠ُٛ

 

2/3/1                      

2/3/2                      

2/3/3                      

2/3/4                      

2/3/5                      

2/4  
 رفؼ١ً خطؾ اٌزحغ١ٓ ثؼذ اٌّشاعؼبد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ

 

2/4/1                      

2/4/2                      

2/4/3                      

2/4/4                      

2/4/5                      
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 المخطط الزمنً لتنفٌذ الهدف الثالث
من األمراض العصر تحدٌات تطبٌقً لمواجهة بحث علمً  

2016/  2015 اٌغٕخ  2016  /2017  2017  /2018  2018  /2019  2019/2020  

اٌشثغ 

 عٕٛٞ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

3/1  
 اػذاد خطخ ثحض١خ رزغك ِغ اٌغبِؼخ ٚاٌزٛعٙبد اٌم١ِٛخ

  

3/1/1                      

3/1/2                      

3/1/3                      

3/1/4                      

3/2  
 رحف١ض األثحبس اٌّشزشوخ داخً ٚخبسط اٌى١ٍخ

 

3/2/1                      

3/2/2                      

3/2/3                      

3/3  
 ر١ّٕخ لذساد اٌجبحض١ٓ ٚدػُ اٌّششٚػبد

 

3/3/1                      

3/3/2                      

3/3/3                      

3/3/4                      

3/3/5                      
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3/3/6                      

3/4  
 خدٚس٠ خػ١ٍّ ادرٕظ١ُ ِئرّش

 

3/4/1                      

3/4/2                      

3/4/3                      

3/4/4                      

 
 المخطط الزمنً لتنفٌذ الهدف الرابع

 تطوٌر قطاع الدراسات العلٌا طبقاً لالئحة الدراسٌة
2016/  2015 اٌغٕخ  2016  /2017  2017  /2018  2018  /2019  2019/2020  

اٌشثغ 

 عٕٛٞ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

4/1 ثزطج١ك اٌالئحخ اٌذساع١خ. ٚاالٌزضاَرحغ١ٓ ٔظُ اٌزغغ١ً ٚاالششاف    

4/1/1                      

4/1/2                      

4/1/3                      

4/2 اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ٌجشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اػذاد   

4/2/1                      

4/2/2                      

4/2/3                      

4/2/4                      

4/3 ِغ اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ. ٚاٌّمشسادرحذ٠ش رٛط١ف اٌجشاِظ    

4/3/1                      
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4/3/2                      

4/3/3                      

4/3/4                      

4/4 .ٚاٌّمشسادرفؼ١ً خطؾ اٌزحغ١ٓ ثزمبس٠ش اٌجشاِظ    

4/4/1                      

4/4/2                      

4/4/3                      

4/4/4                      

 
مساخالمخطط الزمنً لتنفٌذ الهدف ال  

خرٌجٌنال عوالتواصل ممجتمعٌة المشاركة زٌادة ال  
 

2016/  2015 اٌغٕخ  2016  /2017  2017  /2018  2018  /2019  2019  /2020  

اٌشثغ 

 عٕٛٞ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

5/1  
 االحز١بعبد اٌّغزّؼ١خ اٌفؼ١ٍخ ػٍٝاػذاد خطخ ٌخذِخ اٌّغزّغ ثٕبءاً 

 

5/1/1                      

5/1/2                      

5/1/3                      

5/1/4                      

5/2  
 رٛػ١خ األؽشاف داخً ٚخبسط اٌى١ٍخ ثؤٔشطخ خذِخ اٌّغزّغ

 

5/2/1                      

5/2/2                      
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5/2/3                      

5/2/4                      

5/3  
 ِشبسوخ األؽشاف اٌّغزّؼ١خ فٟ اٌّغبٌظ اٌحبوّخ

 

5/3/1                      

5/3/2                      

5/3/3                      

5/3/4                      

5/3/5                      

5/4  
 االعشاءاد اٌزظح١ح١خ ٚارخبرل١بط آساء اٌّغزّغ اٌّذٟٔ 

 

5/4/1                      

5/4/2                      

5/4/3                      
 

دسالمخطط الزمنً لتنفٌذ الهدف السا  
الموارد البشرٌةمهارات وقدرات تنمٌة   

 

2016/  2015 اٌغٕخ  2016  /2017  2017  /2018  2018  /2019  2019  /2020  

اٌشثغ 

 عٕٛٞ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

6/1 اٌغٙبص اإلداسٞ ( -ِٚؼب١ُٔٚٙ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  –اٌزذس٠ج١خ ٌٍفئبد اٌّؼ١ٕخ )اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ  االحز١بعبدرحذ٠ذ    

6/1/1                      

6/1/2                      

6/1/3                      
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6/1/4  

6/2 ٌز١ّٕخ اٌّٙبساد ٚاٌمذساد ٌٍفئبد اٌّؼ١ٕخ رذس٠ت اػذاد خطخ   

6/2/1  

6/2/1  

6/2/3  

6/2/4  

6/2/5  

6/3 اٌفئبد اٌّؼ١ٕخ رٕف١ز اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٌز١ّٕخ لذساد   

6/3/1  

6/3/2  

6/3/3  

6/3/4  

6/3/5  

6/4 اٌزذس٠تٚأصش  رم١١ُ ِشدٚد   

6/4/1  

6/4/2  

6/4/3  

6/4/4  

6/4/5  

المخطط الزمنً لتنفٌذ الهدف السابع
بناءاً علً آراء المستفٌدٌن روالتطوٌر المستمالتحسٌن   

2016/  2015 اٌغٕخ  2016  /2017  2017  /2018  2018  /2019  2019  /2020  
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اٌشثغ 

 عٕٛٞ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

7/1  
ل١بط آساء اٌفئبد اٌّؼ١ٕخ داخً اٌى١ٍخ

7/1/1  

7/1/2  

7/1/3  

7/1/4  

7/2  
ِٕبلشخ إٌزبئظ ِغ األؽشاف ٚػشػٙب سع١ّبً 

7/2/1  

7/2/2  

7/2/3  

7/2/4  

7/3  
ارخبر اإلعشاءاد اٌزظح١ح١خ ٌض٠بدح ِغزٛٞ اٌشػب

7/3/1  

7/3/2  

7/3/3  

مناثالمخطط الزمنً لتنفٌذ الهدف ال  
التنافسً وتنمٌة الموارد الذاتٌة الوضع زٌزتع  

2016/  2015 اٌغٕخ  2016  /2017  2017  /2018  2018  /2019  2019  /2020  

اٌشثغ 

 عٕٛٞ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 
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8/1  
اٌزٛعغ فٟ اٌؼ١بداد اٌزخظظ١خ

8/1/1  

8/1/2  

8/1/3  

8/2  
أشبء ٚحذاد راد ؽبثغ خبص

8/2/1  

8/2/2  

8/2/3  

8/3  
اٌٛافذ٠ٓعزة ٚاعزمطبة اٌطالة 

8/3/1  

8/3/2  

8/3/3  

8/4 اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ شِشوض رط٠ٛاٌزٛعغ فٟ أٔشطخ  

8/4/1  

8/4/2  

8/4/3  

8/4/4  
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 (اإلداريالجهاز  -أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)معتمد بأعداد الموارد البشرية  نبياأواًل: 
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 ثانيًا: بيان معتمد بأعداد طالب المرحلة الجامعية األولى وطالب الدراسات العليا
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 خطط التقٌٌم والمتابعة للخطط التنفٌذٌة على امتداد فترة الخطة:

ستعتمد الكلٌة على القٌام بتنفٌذ آلٌة لعملٌة التقٌٌم والمتابعة ٌتم من خاللها إعداد تقارٌر متابعة من مختلف اإلدارات 

نهاٌة كل سنة من  فًبالكلٌة واألقسام العلمٌة بالكلٌة لٌتم بناءا على هذه التقارٌر اعداد تقرٌر متابعة مجمع للكلٌة كلها 

 :وهًللكلٌة  السنويإعداد التقرٌر  رئٌسً فًعد بشكل سنوات الخطة التنفٌذٌة لٌسا

 (3تنفٌذ النماذج التالٌة من استمارات المتابعة )مرفق رقم 
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 على المستوى المحلى التنافسً(: مصفوفة البروفٌل 1مرفق )

 م
عناصر 
النجاح 
 الحربة

 النسبًالوزن 
جامعة  –طب

 المنوفٌة
 مالحظات جامعة طنطا –طب  جامعة بنها –طب 

 مكتب التنسٌق العام 1 1 1 0.10 نظام القبول 1

 كلٌة معتمدة أوالً  3 2 4 0.18 جودة الخدمة 2

 تكلفة واحدة 3 3 3 0.19 تكلفة التعلٌم 3

 إدارات واحدة 3 3 3 0.12 االدارة 4

 برنامج بالمصروفات 2 2 3 0.10 المالًالمركز  5

 االعتمادأسبق فً  4 3 4 0.10 اسم الكلٌة 6

 كلٌة معتمدة أوالً  4 3 4 0.10 نطاق الثقة 7

 4 3 3 0.11 حصة السوق 8
سوق العمل  فًأكثر 

 الحكومً

  2.83 2.52 3.18 1.00 اإلجمالً 
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(: مصفوفة البروفيل التنافسي على المستوى اإلقليمي2مرفق )  

 م
عناصر النجاح 

 الحربة
 الوزن النسبً

الملك جامعة  –طب
العزٌز عبد  

الجامعة األردنٌة –طب جامعة المنوفٌة –طب   مالحظات 

قدرات اختبار 3 4 4 0.10 نظام القبول 1  

 3 4 5 0.18 جودة الخدمة 2
جامعة ذات إمكانات 

 عالٌة

  3 4 4 0.19 تكلفة التعلٌم 3

  3 4 5 0.12 االدارة 4

المالًالمركز  5  0.10 5 5 4 
جامعة ذات إمكانات 

 عالٌة

 4 4 5 0.10 اسم الكلٌة 6
جامعة ذات إمكانات 

 عالٌة

  3 3 5 0.10 نطاق الثقة 7

  4 3 3 1111 حظخ اٌغٛق 8

  3131 31.4 4144 1111 اإلعّبٌٟ 
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 2020–5201 لطباالستراتٌجٌة لكلٌة االخطة 

 ............ / ............(: خطة متابعة ........ الخطة التنفٌذٌة لعام 3مرفق رقم )

 نوفٌةمالجامعة 

                                                         الطبكلٌة 

 .............. إدارة / قسم

 ............................................................................................................................................................................................................. :االغاٌة العلٌ

 ........................................................................................................................................................................................................... اإلستراتٌجً:الهدف 

 ................................................................................................................................................................................................... الهدف التنفٌذي رقم )   (:

 ................................................................................................................................................................................................... رقم )    (: المستهدف

 

التنفٌذ مسئول األنشطة الفرعٌة  
 اإلطار الزمنً )ربع سنوي(

 جات الفعلٌةالمخر
 مستوى االداء

 مالحظات ومقترحات
1 2 3 4 3 2 1 
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 % 60: أقل من 1مستوي و% 80% الً أقل من  60: من 2مستوي و %80: فوق 3مستوي  :مالحظة

 2020–5201 الطبالخطة االستراتٌجٌة لكلٌة 

 نوفٌةمالجامعة 

 لطبكلٌة ا

 

 20/        20متابعة الخطة المالٌة عن العام:                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................................................................................................................................................البرنامج: 

تكلفة السنة  إجمالي التكلفة 
 األولً 

 زيادة   عجز     الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثانً    الربع األول      

 باقً  منصرف باقً  منصرف  باقً منصرف  باقً  منصرف

         
 

 
 

 
 

 
 

 نسبة نجاح الخطة ........................%        نسبة الزٌادة ..................%             نسبة العجز ..............................%

 مبررات العجز:
 

 اإلجراءات التي تم اتخاذها:
 

 مبررات الزيادة:
 

 اإلجراءات التي تم اتخاذها:
 

 أعضاء لجنة المتابعة:
 االسم                                                                        التوقيع     
 التوقيع                                    االسم                                           
 التوقيع                                   االسم                                          



 5151-5102ة ـة اإلستراتيجيــالخط
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 المالحق والمرفقات 
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 .2016 -2011الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة الزراعة جامعة كفر الشٌخ  .16
 م.2014/2018والتكنولوجٌا  جامعة مصر للعلوم – الدوائً الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة الصٌدلة والتصنٌع .17
 م.2015/2019جامعة مصر للعلوم والتكنولوجٌا  –الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة التكنولوجٌا الحٌوٌة  .18
 م.2015/2020جامعة طنطا  –الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة الزراعة  .19
 م.2014/2018جامعة الزقازٌق  –الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة الزراعة  .20
 م.2016/2021جامعة كفرالشٌخ  –لٌة الزراعة الخطة اإلستراتٌجٌة لك .21
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