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 انفٓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوً

 الصفحت المىضــــــــــــــــىع #

 6 مقدمه 1

 7 هبذي عى الكليت 2

 16 الطب البشري جبمعت الشقبسيقالسمبث المميشة لكليت  3

 18 أصحبببلمصلحت الأطزاف 4

 19 فلسفت الكليت فى مجبل ضمبن الجىدة 5

 22 الإسحزاجيجيتالخطت  إعدادموهجيت  6

 22 الححليل البيئ 7

 25 جحليل الفجىة 8

 25 مصفىفت جحليل البيئت الداخليت  9

 41 مصفىفت جحليل البيئت الخبرجيت 12

 47 البيئ الكمى الححليل 11

 49 مصفىفت العىامل الاسحزاجيجيت الداخليت 12

 55 تالإسحزاجيجيتالخبرجيمصفىفت العىامل  13

 52 جحديد الاسحزاجيجيبث البديلت 14

 58 الزؤيت والزسبلت 15

 58 القيم الحبكمت 16

 62 الغبيبث والأهداف الاسحزاجيجيت 17

 62 السيبسبث المزشدة للكليت 18

 65 الخطت الحوفيذيت 19

 92 الجدول الشموى لحوفيذ الخطت 22

 121 محببعت جوفيذ الخطت اليبث  22

  الملحقبث 22
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 رشكٛم فوق ئػلاك انقطخ االٍزٛوارٛغٛخ

 

 

 

 

 

 

 انزؾهٛم ئعواء رى فمل انيلبىٚك عبيؼخ انطت انجشوٖ نكهٛخ ئٍزوارٛغٛخ فطخ نٕػغ مأؽبه انؼً فٙ

 ( SWOT )ٙانزبنٙ انُؾٕ ػهٙ انزؾهٛم إلكاهح فوٚك رشكٛم رى ٔلل نهًإٍَخ انجٛئ  : 

 "سئ١غب" ػ١ّذ اٌى١ٍخ/ د .أ .1

 "ػضٛا" ٚاٌزؼ١ٍُ اٌطالة ٌشئْٛ اٌى١ٍخ ٚو١ً / د.أ .2

 "ػضٛا" ٚاٌجحٛس اٌؼ١ٍب ٌٍذساعبد اٌى١ٍخ ٚو١ً / د.أ .3

 "ػضٛا" اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ خذِخ ٌشئْٛ اٌى١ٍخ ٚو١ً / د.أ .4

 "ػضٛا"  غٛدحٌا ضّبْ ٚحذح ِذ٠ش /د.أ .5

 اٌغبدح سإعبء االلغبَ اٌؼ١ٍّخ . .6

 .ِشوض رم٠ُٛ االِزحبٔبد ِذ٠ش .7

 ِذ٠ش ػبَ اٌى١ٍخ . .8

 

 

 

 

 

 دساعزٙب اٌّطٍٛة ٌٍى١ٍخ اٌذاخ١ٍخ اٌج١ئخ ػٕبطش رحذ٠ذ -1

 دساعزٙب اٌّطٍٛة ٌٍى١ٍخ اٌخبسع١خ اٌج١ئخ ػٕبطش رحذ٠ذ .٢

 اٌج١بٔبد عّغ ِظبدس رحذ٠ذ ِغ ٚاٌخبسع١خ اٌذاخ١ٍخ ػٕبطشاٌج١ئخ ٌِٓؼٕظشا ػٓ اٌج١بٔبد ٌغّغ ػًّ خطظ ٚضغ .٣

 ٌغّؼٙب ِخاٌالص ٚاألدٚاد ٚاألعب١ٌت

 اٌج١بٔبد عّغ ع١زٌٛٝ اٌزٞ اٌزٕف١زٞ اٌفش٠ك أػضبء رحذ٠ذ .٤

 ِٛاطٓ رحذد اٌزٟ اٌّظفٛفبد ٚاػذاد اٌج١بٔبد رح١ًٍ ع١زٌٛٝ اٌزٞ اٌفش٠ك أػضبء رحذ٠ذ .٥

 .ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌّزبحخ اٌفشصٚوزٌه  ٚاٌضؼف اٌمٛح

 (٢1٢٢-٢102) اإلعزشار١غ١خ اٌخطخ ٚضغ ع١زٌٛٝ اٌزٞ اٌفش٠ك أػضبء رحذ٠ذ .٦

 ٙانجٛئانزؾهٛم  ئكاهحفوٚك 
 

 فوٚك يٓبو ان
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 انزبنٙ: انُؾٕ ػهٙ انجٛبَبد نغًغ انزُفٛن٘ انفوٚك رشكٛم

 

 "سئ١غب")ٔبئت ِذ٠ش ٚحذح اٌغٛدح(     أًِ ػطب /د.أ

 

 : يٍ ٔػؼٕٚخ كم

 

 اٌظذس٠خ( األِشاع)أعزبر ِغبػذ ثمغُ   أ.َ.د. ػج١ش اٌٙٛاسٜ 

 ٚاٌغَّٛ( اٌششػِٟغبػذ ثمغُ اٌطت  أعزبر)  احّذ ػالء  ا٠ّبْأ.َ.د. 

 )ِذسط ثمغُ اٌزخذ٠ش ٚاٌؼٕب٠خ اٌّشوضح اٌغشاح١خ(   فزحٟأ.َ.د ٘جخ 

 ٚاٌغَّٛ( اٌششػٟ)ِذسط ثمغُ اٌطت    ِغٍُ اثشا١ُ٘د. دا١ٌب 

 ٚاٌغَّٛ( اٌششػٟ)ِذسط ثمغُ اٌطت   د. ثض١ٕخ حغٓ ػّشاْ

 اٌح٠ٛ١خ اٌطج١خ( ءاٌى١ّ١ب)ِذسط ثمغُ    ِغذٞد. ٘بُٔ 

 (ٚاألعٕخ)ِذسط ثمغُ اٌزشش٠ح االدِٝ   د. عٛص٠ف ػض٠ض أ١ِٓ 

 (ٚاألعٕخ)ِذسط ثمغُ اٌزشش٠ح االدِٝ    د. أٔظبف ػجذ اٌح١ّذ

 (ٚاألػظبةاٌّخ  أِشاع)ِذسط ثمغُ    ٝ ٘بشُ د. ٔٙ

 اٌذ٠ِٛخ( ٚاألٚػ١خ)ِذسط ثمغُ اٌمٍت    اٌٙبدٞد. دمحم ػجذ 

 (األطفبي)ِذسط ثمغُ طت   د. أحّذ ػجذاٌظّذ 

 اٌزشخ١ظ١خ( األشؼخ)ِذسط ثمغُ   د. حٕبْ اٌشحبد 

 (األعشح)ِذسط ثمغُ طت    د. ٕ٘بء ػجذهللا 

 ِغبػذ ثمغُ طت اٌّغزّغ ٚاٌظحخ اٌؼبِخ()ِذسط  د. أٔغٝ ػظّذ خٛسش١ذ 

 )ِذسط ثمغُ اٌفبسِبوٌٛٛع١ب(   د. ٔٙٝ ػجبط 

 )ِذسط ثمغُ اٌغٍذ٠خ ٚاٌزٕبع١ٍخ(  د.٘بعش ػٛع ث١ظبس 

 )ِذسط ثمغُ اٌجبطٕخ اٌؼبِخ(   د. ٘جخ شف١ك 

 (ٚاألػظبةاٌّخ  أِشاع)ِذسط ثمغُ   ػجذ اٌح١ّذ  ٔبٔغٟد. 

 (اٌفغ١ٌٛٛعٟ)ِذسط ثمغُ    د. أحّذ اٌغ١ذ 

 اٌطج١خ( اٌفغ١ٌٛٛعٟ)ِذسط ِغبػذ ثمغُ    د. س٠ٙبَ ٚح١ذ 

 اٌى١ٍخ( أ١ِٓ)            ُأثٛ ٘بشد. دمحم 

 )ِذ٠ش شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ(  إٌجشاٜٚ  حّذٞأ. 

 اٌّشزش٠بد ٚاٌّخبصْ( )ِذ٠ش   شىشٞأ. حج١جخ 

 )ِذ٠ش سػب٠خ اٌشجبة(           أ. دمحم ػجذهللا 

 )ِذ٠ش اٌظ١بٔخ(          اثشا١ُ٘أ. ِظطفٝ 

 )ِذ٠ش اٌّٛاصٔخ ٚاٌحغبثبد (              دمحم ِحّٛد٘ذٞ  أ.

 )عىشر١ش ٚحذح اٌغٛدح(  أ. أعّبء دمحم ػ١ذ  

 )عىشر١ش ٚحذح اٌغٛدح(   أ. ع١ذ دمحم 

 .                )سئ١ظ ارحبد اٌطالة (ػجذ اٌشإف ِحّٛد

 انفوٚك انزُفٛن٘
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 سئ١غب" اٌى١ٍخ ػ١ّذػبطف اٌجحشاٜٚ  /د.أ" 

  ػضٛا"  ِذ٠ش ِشوض ضّبْ اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ فٛصٞٚفبء /أ.د" 

 ػضٛا" ضّبْ اٌغٛدح ِذ٠شٚحذح ِشٚح ػجبط/د.أ" 

 ػضٛا"  أًِ ػطب ٔبئت ِذ٠ش ٚحذح ضّبْ اٌغٛدح /أ.د" 

 :انلافهٙانًواعغ 

 ٚاٌغَّٛ ثى١ٍخ اٌطت اٌجششٜ عبِؼخ اٌضلبص٠ك  اٌششػٟأعزبر ثمغُ اٌطت  ٚاطف  ِذ٠حٗ/أ.د     

 ثبٌغبِؼخ  االعزشار١غِٟٚذ٠ش ٚحذح اٌزخط١ظ 

 :انقبهعٙانًواعغ 

 ٚو١ً اٌى١ٍخ اٌغبثك ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ عبِؼخ اٌضلبص٠ك  خ١شٞأ.د/ ٔب٘ذ 

 ثبٌغبِؼخِٕٚغك ٚحذح االعزشبساد اٌف١ٕخ ثّشوض اٌغٛدح 

 اٌضلبص٠ك.غبِؼخ ثاالعزشار١غٟ  اٌزخط١ظ  ػضٛ ٚحذح ٚ ِشاعغ ثّشوض اٌغٛدٖاٌمبدس  أ.د. ٔبد٠خ ػجذ

 أ.د. ِظطفٝ رٛف١ك ِشاعغ ثّشوض اٌغٛدٖ ٚػضٛ ٚحذح  اٌزخط١ظ االعزشار١غٟ  ثغبِؼخ اٌضلبص٠ك

 

 

 

 

 

 

 فوٚك انًواعؼخ
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 يمليخ

 

 

 خّظذ )ٌزحم١ك ٘ذف ِؼ١ٓ ػٍٝ اٌّذٜ اٌجؼ١رٛضغ  خخط رؼٕٟٝ٘ ِظطٍح ػغىشٞ ثبألعبط ٚ اعزشار١غ١خوٍّخ   

اٌظبدسح  اٌشبٍِخ حِؼب١٠ش اٌغٛد(. ٚرؼزّذ فٍغفخ اٌى١ٍخ فٝ ط١بغخ خطزٙب اإلعزشار١غ١خ  ػٍٝ  رجٕٝ األلً ػٍٝ عٕٛاد

الػزّبد ِئعغبد   ٢11٢ٌظبدس ػٓ ا١ٌٙئخ فٟ أغغطظا ٌٍذ١ًٌطجمبً  ٚاالػزّبد اٌزؼ١ٍُ عٛدح اٌم١ِٛخ ٌضّبْ ا١ٌٙئخ ٓػ

ٚاٌخطخ االعزشار١غ١خ ٢1٢٢-٢10٤ٚرٕجغك اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ ِٓ اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٌٍغبِؼخ  اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

 ِٕٚٙغٟ ِشعؼٟ اطبس فٟ اعزشار١غ١خ خطخ اػذاد اٌٟ اٌى١ٍخ ارغٙذ ٌزٌهٚرحم١مب   .٢1٣1ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

 SWOTاٌشثبػٟاٌزح١ًٍ  أعٍٛةا١ٌٗ  ِغزخذِخ  ٌٛطٛيٛ اػٍٟ ٚضغ اٌى١ٍخ اٌشا٘ٓ ٚاٌٛضغ اٌّشع ٠ؼزّذ

analysis   فٝ رح١ًٍ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٌٍى١ٍخ ٌزحذ٠ذ ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف ِٚؼشفخ اٌفشص  اٌّزبحخ

 .ٚاٌزحذ٠بد اٌزٝ رٛاعٕٙب  اِبِٕب

 
أشبء عبِؼخ اٌضلبص٠ك  ثشؤْ ١ِالد٠خ 0٤/٤/0٢2٤ فٟ اٌظبدس01  سلُ اٌمشاس ثّمزضٝاٌضلبص٠ك  طت و١ٍخ أٔشئذ

خطٛاد ٚاعؼخ فٝ ِغبي رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ  أشبئٙبٚلذ خطذ اٌى١ٍخ ِٕز  ، و١ٍبد ُِٕٙ و١ٍخ اٌطت اٌجششٜ ٦ ِزضّٕخ

عٛدح اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٕز  اداسحٚرؼذ و١ٍخ اٌطت اٌجششٜ عبِؼخ اٌضلبص٠ك احذ اٌى١ٍبد اٌشائذح فٝ ِغبي  اٌطجٟ

 لةحلمرً الطب مالتعلٌجودة  مانفى ض 0991:2999 لٌةدوالو االٌز هادةش ىعل الكلٌة حصلت حٌث.٢10٤

بها. ولد تم تجدٌد  الطبًم معتمد لضمان جودة التعلٌم نظا إنشاء عومشر لخال من  2996عام  سورٌلوالبكا

لمرحلة البكالورٌوس  الطبًلٌضم التعلٌم  أوسعفى ضمان جودة لٌشمل محاال  0991:2999الشهادة االٌزو 

 ىتسع ن الحٌن والكلٌةذل منذ.و2912وخدمة المجتمع فى  العلمًوالدراسات العلٌا والبحث 

 ىلادر علخرٌج متمٌز  إعدادى إل ولصلوا الكلٌة رسالة حمٌك تمانض لم ةودالج امنظ لتطبٌك باستمرار

 الوفاء باحتٌاجات المجتمع الصحٌة.

 

للتمدم  األولىخالل المراحل  اإلصداراألولللكلٌة، حٌث كان  اإلستراتٌجٌةالثالث للخطة  اإلصدارهذا هو 

 اإلستراتٌجٌة(، حٌث تم وضع الخطة CIQAPللحصول على مشروع التطور المستمر والتؤهٌل لالعتماد )

هٌئة  أعضاءبواسطة فرٌك مدرب من  (SWOT analysis) ًالبٌئالتحلٌل  بؤجراء منهجً أساسعلى 

كمتطلب من متطلبات التمدم  ًالبٌئوتحدٌث نتائج التحلٌل  اإلستراتٌجٌة، ثم تم تجدٌد الخطة  ةالتدرٌس بالكلٌ

 (.NAQAAEلالعتماد من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد )

الدكتور عمٌد الكلٌة والسادة وكالء  لألستاذبالكلٌة بان ٌتوجه بالشكر  اإلستراتٌجٌةالخطة  إعدادٌسعد فرٌك 

الدكتور  واألستاذسات العلٌا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة االكلٌة لشئون التعلٌم والطالب والدر

الجهاز االدراى  وأعضاءهٌئة التدرٌس ومعاونٌهم  وأعضاءالعلمٌة  األلساممدٌر المستشفٌات والسادة رإساء 

ر لكلٌتنا العزٌزة ووطننا للكلٌة. وفمنا هللا لما فٌه الخٌ اإلستراتٌجٌةول فى سبٌل انجاز الخطة بالكلٌة للجهد المبذ

 .العالً
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 َجنح ػٍ انكهٛخ

 

 عاصمةفٝ ِذ٠ٕخ اٌضلبص٠ك  0٢2٤فٝ ػبَ  اتأسيسه تم التىزيق الزقا جامعة من كجزء الطبية كل أنشأت

و١ٍخ  خضؼذ فٟ اٌجذا٠خ إلششاف 0٤/٤/0٢2٤ٚح١ٓ أعغذ فٝ  .مصرى ف جامعة سابع كأقدم ية  الشرق محافظة

ٔٛاح  (0٢21 ، ٚاٌزٞ وبْ لذ افززح فٟ ِب٠ٌٛٛصاسح اٌظحخ ، ٚوبْ "ِغزشفٝ إٌجٛٞ إٌّٙذط" )اٌزبثغطت ػ١ٓ شّظ

٠ذسعْٛ ثى١ٍبد اٌطت اٌز٠ٓ وبٔٛا  ِحبفظخ اٌششل١خ ٌٙب، ٚأْ رجذأ اٌى١ٍخ ثبٌزذس٠ظ ٌطٍجخ اٌغٕٛاد إٌٙبئ١خ ِٓ أثٕبء

 .اٌّخزٍفخ. ٚرُ اخز١بس اٌذوزٛس طٍؼذ اٌغ١ّٕٟ ١ٌىْٛ أٚي ػ١ّذ ٌٍى١ٍخ

 أداسٜ ٢٥2 اٌٝ اضبفخ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ  أػضبءِٓ  ٠٣0٢٦ؼًّ ثٗ  ػٍّٟ لغُ ٣٥ٚاالْ رضُ اٌى١ٍخ 

 اٌٝ اضبفخطبٌت ثّشاحً اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، ٘زا  ٢٢٤0، ٚػذد ٤٢0٢وّب ثٍغ ػذد اٌطالة ثبٌفشق اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ 

 اٌطالة اٌّب١ٌض١٠ٓ اٌز٠ٓ ٠ذسعْٛ ثبٌى١ٍخ فٝ ِخزٍف اٌفشق اٌذساع١خ.ٚ ٚاألفش٠م١خاٌطالة اٌٛافذ٠ٓ ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ 

 ٌى١ٍخ:حغت رٛط١خ ِغٍظ ا ا١ٌ٢خرّٕح اٌى١ٍخ اٌذسعبد 

 دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط اٌطت ٚاٌغشاحخ:

 عٕخ االِز١بص. اٌٝ اضبفخعٕٛاد  ٦ِذح اٌذساعخ 

 ٌغخ اٌذساعخ: اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ.

 

 2117/2118-2116/2117ػبو  انجكبنٕهًٕٚ ثٛبٌ اؽظبئٙ ػٍ ؽالة

 

ػلك انطالة نهؼبو انلهاٍٙ  

2116/2117   

ػلك انطالة نهؼبو انلهاٍٙ  انًغًٕع 

2117/2118 

 انًغًٕع

 اَبس مكٕه اَبس مكٕه 

 1211 618 583 1225 635 591 انفولخ االٔنٙ

 1174 597 577 1145 581 565 انفهولخ انضبَٛخ 

 1195 614 581 817 396 421 انفولخ انضبنضخ 

 827 411 417 666 314 362 انفولخ انواثؼخ 

 721 379 341 624 324 311 انفولخ انقبيَخ 

 616 315 311 618 317 311 انفولخ انَبكٍخ 

 5733 2933 2811 5195 2556 2539 انًغًٕع انكهٙ 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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  2118/ 2117ثٛبٌ اؽظبئٙ ػٍ اػؼبء ْٛئخ انزلهٌٚ ٔيؼبَٔٛٓى 

 

 انًغًٕع انٕظٛفخ انمَى

 اٍزبم

 يزفوؽ

اٍزبم  اٍزبم

 يَبػل

يلهً  يلهً

 يَبػل

 يؼٛل

 83 21 14 36 5 3 4 انزشوٚؼ 

 71 8 21 17 9 13 4 انفَٕٛنٕعٙ

 62 3 14 13 13 12 7 انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ

 118 16 12 27 16 23 24 انًٛكؤثٕٛنٕعٙ

 61 5 9 17 6 7 17 انطفٛهٛبد

 61 7 18 11 6 2 17 انفبهيبكٕنٕعٙ

 86 7 15 23 17 11 13 انجبصٕنٕعٛب

 86 7 26 19 11 21 4 انطت انشوػٙ

 82 12 9 17 17 13 14 انَٓزٕنٕعٙ

 89 8 9 22 15 21 15 انظؾخ انؼبيخ 

 122 7 34 31 21 23 8 انجبصٕنٕعٙ االكهُٛٛكٙ 

 58 --- 11 15 11 17 4 انؤيبرٛيو ٔانزأْٛم 

 246 15 74 81 29 32 16 انزقلٚو

 141 11 31 44 21 28 8 االشؼخ

 64 3 12 19 9 7 14 انغهلٚخ

 111 4 28 16 17 22 14 االَف ٔامٌ

 237 1 46 84 45 41 21 انجبؽُخ انؼبيخ 

 185 15 45 36 35 37 17 انغواؽخ انؼبيخ 

 68 3 11 14 15 16 11 انًَبنك انجٕنٛخ 

 146 12 36 34 11 19 14 عواؽخ انؼظبو 

 156 7 35 51 18 28 18 انَُبءٔانزٕنٛل

 62 2 12 22 11 9 6 عواؽخ انًـ ٔاالػظبة 

 111 6 17 32 19 21 7 انمهت

 59 2 9 15 11 21 3 انظله

 115 4 24 25 13 27 22 انويل

 65 2 18 16 8 16 5 انًـ ٔاالػظبة 

 172 8 35 28 32 34 35 االؽفبل

 55 3 9 13 13 16 1 عواؽخ انمهت ٔانظله 

 53 2 11 11 8 18 3 انُفَٛخ

 79 2 18 19 11 22 8 انجبؽُخ انقبطخ 

 51 --- 14 17 11 8 1 ػالط االٔهاو 

 24 6 6 8 3 --- 1 االٔهاو ؽت

 15 1 3 4 3 5 --- عواؽخ االٔػٛخ انليٕٚخ 

 21 8 7 6 --- ---- --- ؽت االٍوح 

 18 1 2 3 6 6 --- عواؽخ االؽفبل

 3231 218 693 889 492 585 354 انًغًٕع انكهٙ
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 ثٛبٌ اؽظبئٙ ػٍ االكاهٍٚٛ ثبنكهٛخ 

 2118/2119 2117/2118 انمَى االكاه٘

 ػبيب 55الم يٍ  ػبيب 55فٕق  ػبيب 55الم يٍ  ػبيب 55فٕق 

 7 2 9 4 شئٌٕ ػبيهٍٛ 

 4 1 5 1 ٍكوربهٚخ انؼًٛل ٔٔكالء انكهٛخ

 5 6 11 6 شئٌٕ انطالة

 5 4 9 2 كهاٍبد ػهٛب

 5 5 11 1 انؼاللبد انضمبفٛخ 

 15 3 18 5 انؾَبثبد 

 1 1 2 -- انًٕاىَخ 

 2 1 3 -- ٔؽلح ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد 

 1 1 2 -- يغهخ انكهٛخ 

 --- 1 1 -- يغهٌ انكهٛخ 

     انشإٌ انؼبيخ 

 4 2 6 1 ٔيقبىٌ  يشزوٚبد

 1 1 2 -- فيُٚخ انكهٛخ 

 1 --- 1 -- ٔؽلح ػًبٌ انغٕكح 

 2 2 4 -- + انًكزجخ انولًٛخ يكزجبد 

 4 2 6 -- طٛبَخ

 8 1 9 1 هػبٚخ انشجبة

 2 -- 2 -- االهشٛف

 1 -- 1 -- انشإٌ انمبََٕٛخ 

 3 1 4 -- انكُزؤل 

IRB -- 1 -- 1 

 ---- ---- --- --- برنامج طلبه المالٌزٌٌن

 ---- ---- ---- --- مركز التعلٌم الطبى

 17 8 25 4 فليبد يؼبَٔخ

 8 --- 8 -- يؼبيم انلهاٍبد انؼهٛب 

 11 7 17 6 يورجبد

 --- -- -- 5 يلهٍخ رًوٚغ 

 --- --- -- 1 كُزؤل 

 --- 1 1 1 اؽظبء 

 1 -- 1 1 لواه

 3 1 4 -- يزبثؼخ 

 --- 1 1 -- يكزت انًلٚو انؼبو 

 1 -- 1 -- انؼاللبد انؼبيخ 

 112 52 164 39 انًغًٕع انكهٙ
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 ثٛبٌ اؽظبئٙ ػٍ االكاهٍٚٛ ثباللَبو انؼهًٛخ  

 2118/2119 2117/2118 انمَى انؼهًٗ

 ػبيب 55الم يٍ  ػبيب 55فٕق  ػبيب 55الم يٍ  ػبيب 55فٕق 

 3 -- 3 -- التشرٌح االدمى وعلم األجنة 

 5 --- 5 1 علم األنسجة وبٌولوجٌا الخالٌا ) الهستولوجى ( 

 4 -- 4 -- الفسٌولوجٌا الطبٌة ) علم وظائؾ األعضاء (

 6 -- 6 -- الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌة 

 5 3 8 -- الباثولوجً ) علم األمراض ( 

 5 -- 5 -- المٌكروبٌولوجٌا الطبٌة والمناعة 

 3 1 4 1 الطفٌلٌات الطبٌة ) الباراسٌتولوجى 

 3 1 4 -- الفارماكولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة 

 2 1 3 1 الطب الشرعً والسموم اإلكلٌنٌكٌة 

 3 1 4 1 الصحة العامة وطب المجتمع 

 -- -- -- 1 أمراض النساء والتولٌد 

 -- -- -- -- طب وجراحة العٌن 

 -- -- -- -- األذن واألنؾ والحنجرة 

 -- -- -- -- طب األطفال

 -- -- -- -- األمراض الباطنة 

 -- -- -- -- األمراض النفسٌة 

 -- -- -- -- األمراض المتوطنة 

 -- -- -- -- األمراض الصدرٌة 

 -- -- -- -- طب الملب واألوعٌة الدموٌة 

 -- -- -- -- أمراض المخ واألعصاب 

 -- -- -- -- الروماتزم والتؤهٌل والطب الطبٌعً 

 -- -- -- -- األمراض الجلدٌة والتناسلٌة وأمراض الذكورة 

 -- -- -- -- طب األورام 

 -- -- -- -- عالج األورام والطب النووي 

 -- -- -- -- الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة 

 -- -- -- -- األشعة التشخٌصٌة 

 -- -- -- -- الجراحة العامة 

 -- -- -- -- جراحة العظام 

 -- -- -- -- جراحة المخ واألعصاب 

 -- -- -- -- التخدٌر والعناٌة والمركزة الجراحٌة 

 -- -- -- -- جراحة المسالن البولٌة والتناسلٌة

 -- -- -- -- جراحة الملب والصدر 

 -- -- -- -- جراحة األوعٌة الدموٌة 

 -- -- -- -- جراحة األطفال 

 -- -- -- -- طب االسرة 

 -- -- -- -- جراحة التجمٌل

 39 7 46 5 المجموع الكلً 
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 :اإلكهُٛٛكٛخيبعَزٛو فٗ اؽل فؤع انزقظض 
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 انؼهًٛخ: األلَبو
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 :انزؼهًٛٛخ نًبكٚخا انًٕاهك
 

 

 

 

 طبٌت( ٥11ِذسط عؼخ  ٢ –طبٌت 0٢11ِذسط عؼخ  ٢) ٤ػذد اٌّذسعبد اٌشئ١غ١خ:  •

 (طبٌت ٢11عؼٗ  ثّجٕٝ شئْٛ اٌطالة 0+ طبٌت  011عؼخ  ثّجٕٝ اٌّؼبًِ 1) ٢ػذد اٌّذسعبد اٌفشػ١خ:  •

 طبٌت( ٥1-٣1)عؼزٙب ِٓ  لبػخ 11ػذد اٌمبػبد اٌذساع١خ: •

 طبٌت( ٥1 -٣1) عؼزٗ ِٓ  ِؼًّ ٢٤ػذد اٌّؼبًِ اٌطالث١خ:  •

 :٠ٍٟاٌمبػبد ٚاٌّؼبًِ ِغٙضح ثّب  •

 PCs 11ػذد  -0

 دارب شٛ ٢1ػذد -٢

 Lap Top 1ػذد  -٣

  LCDشبشخ  ٢٥ػذد  -٤

 SMART BOARD ٣1ػذد  -٥
 

 ٔؽلاد انزطٕٚو ثبنكهٛخ:
 

 

 ٚحذح ضّبْ اٌغٛدح •

 االِزحبٔبدِشوض رم٠ُٛ  •

 اٌّششٚػبد اداسحٚحذح  •

 ٚحذح رط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ •

 اٌطجِٟشوض اٌزؼ١ٍُ  •

 اال١ٌىزشٟٚٔٚحذح اٌزؼ١ٍُ  •

 ٌٍجحٛس اٌطج١خ اٌّشوضٞاٌّؼًّ  •
 

 انًَزشفٛبد انزؼهًٛٛخ ثبنكهٛخ:
 

 ِغزشفٝ اٌجبطٕخ اٌؼبِخ -

 ِغزشفٝ اٌغشاحخ اٌغذ٠ذ -

 ِغزشفٝ اٌحٛادس -

 اٌؼ١بداد اٌخبسع١خ -

 اٌّجزغش٠ٓ ٚاألطفبيِغزشفٝ اٌٛالدح  -

 األطفبيِغزشفٝ  -

 ِغزشفٝ اٌغالَ -

 ِغزشفٝ عشاحخ اٌمٍت ٚاٌظذس -

 االلزظبدِٞغزشفٝ اٌؼالط  -
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 انٕؽلاد ماد انطبثغ انقبص:
 

 ِشوض اٌغشاحبد ا١ٌّىشٚعىٛث١خ ٚعشاحبد ا١ٌذ -

 اٌٛساص١خ األِشاعٚحذح رشخ١ض  -

 ٚحذح اٌحغبع١خ ٚإٌّبػخ -

 ِشوض االعزشبساد اٌطج١خ اٌششػ١خ -

 خذِبد اٌظحخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌج١ئ١خِشوض  -

 اٌىجذ ألِشاعاٌّشوض اٌّزطٛس  -

 اٌفمشٞٚحذح عشاحبد اٌؼّٛد  -

 ٚحذح اٌغّٕخ -

 ١ضسٍٚحذح اٌؼالط ثبٌ -

 

خجشاد طالثٙب اعزٕبدا  ٚاصشاءٚلذسارٙب  اِىب١ٔبرٙبرؼظ١ُ االعزفبدح ِٓ  اٌٝلٛح كل ب هدةجا ىتسعأنشاها  منذ الكلٌةأن 

اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ اٌحذ٠ضخ ،  األعب١ٌت١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاالعزفبدح ِٓ  ألػضبءاٌخجشاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌفىش٠خ اٌّز١ّضح  اٌٝ

وّب رؼًّ اٌى١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛش ثشاِغٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ ضٛء احز١بعبد عٛق اٌؼًّ ٚاعزحذاس اٌجشاِظ اٌغذ٠ذح اٌزٝ رٛاوت 

 1اٌحذ٠ضخ ٚاألوبد١ّ٠خاٌّزغ١شاد اٌؼ١ٍّخ 
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المصرٌة فمد مضى على إنشائها أكثر  االللٌمٌة كلٌة الطب البشرى جامعة الزلازٌك تعد من ألدم الجامعات 

من أربعٌن عاما وهى تخدم لطاع كبٌر من المجتمع ٌمتد لٌشمل خمس محافظات وهى محافظات الشرلٌة، 

 ومحافظات المناة.

 ورة واضحةبص عالمجتم نحو امسإولٌته وضحت كما طهانشا لطبٌعةة  الممٌزئصها خصاالكلٌة  تبرزإستراتٌجٌة

 :ٌلًودورها فى حل مشكالتها الصحٌة والعلمٌة، وتتمثل السمات الممٌزة للكلٌة فى ما 

 ( 2914)  حصول الكلٌة على االعتماد االكادٌمى من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد .0

 .اآلنعلى متطلبات الشهادة حتى  ومحافظتها 2996منذ  0991:2999حصول الكلٌة على شهادة االٌزو  .7

تضم العدٌد من الكوادر المإهلة فى مجال الجودة الشاملة  2994وحدة لضمان الجودة بالكلٌة منذ  انشاء .3

 المارد البشرٌة. وإدارة الطبًوالتعلٌم 

للكلٌة مثل وحدة تطوٌر الموارد البشرٌة ومركز تموٌم  التنظٌمًمستحدثة بالهٌكل العدٌد من الوحدات ال انشاء .4

 االمتحانات لضبط جودة العمل االدارى وتطوٌر منظومة االمتحانات بالكلٌة.

 العلمًمنظومة البحث  أداءلتطوٌر  انشؤ والذي(Institutional Review Board –IRB ) مجلس إنشاء .5

 .العلمًالبحث  وأخاللٌات الدولًللكلٌة ورفع كفاءة الباحثٌن بالكلٌة فى مجال النشر 

الخالٌا الجذعٌة وهى معمل  والدولًاالعتماد المحلى  إلى للوصول عالًوجود معامل  بحثٌة على مستوى  .6

 اإلكلٌنٌكٌة الباثولوجًالحٌوٌة ومعمل أمراض الدم بمسم  ءالكٌمٌابمسم 

 الشرعًالنساء والتولٌد، الجراحة العامة، التخدٌر والطب  ألساموهى  ألسام 4وجود معامل للمهارات بعدد  .2

 والسموم االكلٌنٌة.

 ( بمبنى مكتبة الطالب تطوٌر لاعات التدرٌس بمبنى المعامل.2( و)1وتجدٌد مدرج ) أحالل .8

 مبنى شئون الطالب. ( لاعات تعلٌمٌة مطورة ومجهزة بممر الطالب المالٌزٌٌن 9وجود ) .9

سمعٌة وتكٌفات وكامٌرات  أجهزةوالتجهٌزات الالزمة من  باألجهزةتطوٌر لاعات االمتحانات وتزوٌدها  .01

 مرالبة وخالفه.

 (OMR).االلٌكترونًالتصحٌح بجهازتطوٌر كنتروالت الطالب والدراسات العلٌا وتزوٌدها  .00

مثل لسم  الطبًمستجدات التطوٌر بالمجال استحداث عدد من األلسام ذات التخصصات المطلوبة وفما ل .07

 الدموٌة وجراحة األطفال. األوعٌةجراحة  ولسمً األورامطب 

مثل وحدة الجراحات  الدولًمن التمٌز على المستوى  عالًوجود وحدات تخصصٌة على مستوى  .03

 المٌكروسكوبٌة وجراحات الٌد.

 للكلٌة الممٌزة السمات
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 والكوارث. األزمات وإدارةالمعتمد من االتحاد االوروبى كمركز للتدرٌب  اإلنعاشمركز  انشاء .04

اتفالٌات مفعلة مع وزارة الصحة ممثلة فى مدٌرٌة الصحة بالشرلٌة ومدٌرٌة الصحة بمحافظات البحر  عمد.15

  وجنوب سٌناء األحمر

 الوادي، محافظة جنوب  الشرلٌة العدٌد من الموافل الطبٌة للعدٌد من المحافظات مثل محافظة اعداد الكلٌة.16

 ومحافظة حالٌب وشالتٌن.

 ( ممولٌن من جهات محلٌة ودولٌة.12العدٌد من مشروعات التطوٌر بالكلٌة ) حصول الكلٌة علً.17

 الطبًتوافر عدد من المإهلٌن فى التعلٌم االكلٌنكٌى من جامعات دولٌة ومعتمدٌن كاستشارٌٌن لتطوٌر التعلٌم  .19

 محلٌا ودولٌا.

دبلوما فى التعلٌم  أومن الحاصلٌن على ماجستٌر  الطبًعدد من المإهلٌن فى التعلٌم  حصول الكلٌة علً  .10

 محلٌة. أومن جامعات دولٌة  الطبً

 وجود عدد من المإهلٌن فى مجال الجودة الشاملة ممن ٌعملون كاستشارٌٌن للجودة . .29

لتدرٌب  الدولًمدربٌن محترفٌن من المركز  أووجود عدد كبٌر من المدربٌن المعتمدٌن كمدربٌن دولٌٌن  .21

 (IBCTالمدربٌن )

 من الحاصلٌن على براءات االختراع بالكلٌة. اربعةوجود عدد   .22

 .الدولًوجود  العدٌد من الحاصلٌن على جوائز للنشر  .23

 على جوائز الجامعة التمدٌرٌة والتشجٌعٌة. من اعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌةالعدٌد  حصول  .24

 مراجعٌن فى مجالت دولٌة. أوهٌئة تحرٌر  أعضاءممن ٌشغلون مناصب  وجود العدٌد .25

 لرفع ابحاثها علً بنن المعرفة المصري. وجود مجلة علمٌة متخصصة  .26

مدٌري مركز الجودة ووحدة التخطٌط االستراتٌجً ووحدة المشروعات وتنمٌة لدرات اعضاء هٌئة التدرٌس  .27

 بالجامعة من اعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة .

 وحدة المشروعات ( بالكلٌة  –االزمات والكوارث  –وجود وحدات للجودة ) المٌاس والتموٌم  .29
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 Relevantالمهتمة ) أواألطرافالمصلحة  أصحابنظام ادراة الجودة بها بتحدٌد  إنشاءلامت الكلٌة منذ 

Interested Parties وذلن لتحدٌد متطلباتهم واحتٌاجاتهم وتولعاتهم من الخدمات المختلفة التى تمدمها الكلٌة ،)

الضمانات التى تضمن  أهماستٌفاء تلن الحاجات والتولعات ٌعد من  أنفى تطوٌر نظام الجودة بالكلٌة. ذلن  وإشراكهم

لجودة الشاملة فى الخدمات التعلٌمٌة والبحثٌة نجاح نظام الجودة بالكلٌة وتوضح مدى والعٌة الخطة فى تحمٌك مبادئ ا

 :ٌلًالمهتمة فى ما  األطراف أهم، ٌمكن حصر  العالجٌة التى تمدمها الكلٌة

 .العالًوزارة التعلٌم  -0

 وزارة الصحة. -7

 جهات االعتماد، الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد ومنظمة االٌزو. -3

 المستشفٌات. أصحابجهات التوظٌف المختلفة، والهٌئات المختلفة بسوق العمل و  -4

 الخدمات العالجٌة. متلمًالمجتمع ممثلً  -5

 .األطباءنمابة  -6

 أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة -2

 الطالب. -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصلحة أصحاب األطراؾ
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تتبنى الكلٌة فى مجال ضمان الجودة فلسفة تموم على توجٌه كافه األنشطة األكادٌمٌة واإلدارٌة والمالٌة لتحمٌك رضا 

الممدمة للطالب للوصول بهم إلى األطراف ذات العاللة مع التطوٌر والتحسٌن المستمر لجودة الخدمة التعلٌمة 

المحلى واالللٌمى من خالل مشاركة اإلدارة والعاملٌن فى  المستوٌات التى تحمك التمٌز التنافسً فى سوق العمل

تحمٌك الجودة والتمٌز فى األداء كما تم وضع نظام لتموٌم أداء نظام ضمان الجودة بالكلٌة ٌموم على المراجعات 

 9الداخلٌة والخارجٌة الدورٌة 
 

 

 

 -أهمٌة تفعٌل نظام ضمان الجودة للكلٌة :

  التطوٌر الدوري للعملٌة التعلٌمٌة لكً تواكب التغٌر المستمر فى احتٌاجات سوق العمل وتساهم فى تمدم ونمو

 9المجتمع 

 التعلٌمفى فرص بٌن الطالب  المساواةمن تطبٌممعاٌٌر  بداءٌز بٌن الطالب ٌالتم موعد بالعدالةلتزام اال 

 والتدرٌب.

 الطالب تضمن اكتساب والتًالمومٌة  األكادٌمٌةلٌحمك المعاٌٌر  التعلٌمًرتفاع بمحتوى البرامج اال 

 التنافس فى سوق العمل  المادر علىلمواصفات الخرٌج 

 . التطوٌر المستمر الستراتٌجٌات التدرٌس والتموٌم 

 من تدرٌس الممررات ) مخرجات التعلم  باألهدافالمطلوبةوموضوعٌه والتزام  بعدالةاألداءلواعد لتمٌٌم  وضع

 .لمستهدف( ا

 الطالبٌة  األنشطةر مجاالت ٌتوف أوالمختلفة سواء الدعم االكادٌمى  الطالبًسبل الدعم التطوٌر المستمرل

 9والخدمات الصحٌة وغٌرها 

  خطط التحسٌن الدورٌة. المصلحة ووضع األطرافؤصحابلرضاء  الدوريالمٌاس 

تلتزم الكلٌة فى سعٌها نحو تحمٌك الجودة بنشر وتعزٌز ثمافة الجودة مع العمل على تحمٌك الترابط والتجانس بٌن 

 النظم واإلجراءات المتبعة بالكلٌة من خالل الخطة اإلستراتٌجٌة والتً تلتزم باالتً : 

 9ثٌة والخدمٌةالتزام الكلٌة بالتحسٌن والتطوٌر المستمر لجوانب المنظومة التعلٌمة والبح 

  9تحدٌد دور كل فرد فى تطبٌك وتموٌم أنظمة الجودة 

  المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعاٌٌر الموضوعٌة 

  تفعٌل العملٌة التعلٌمة والبحثٌة بما ٌخدم المجتمع وخدمه البٌئة 

  إتباع منهجٌة لائمة على المبادرة والتنبإ باالحتٌاجات المستمبلٌة للمجتمع 

  تحدٌد المجاالت المحتملة والممكنة لتحمٌك التمٌز واإلبداع واالبتكار 

  تحمٌك المساواة والعدالة والشفافٌة والمرونة فى أسلوب تمدٌم الخدمة بما ٌمابل احتٌاجات وتولٌعات أصحاب

 المصلحة 

 بٌن الطالب سواء فى المستوى االجتماعً أو الثمافً بما ٌحمك تولعاتهم وٌمابل   المتفاوتاتع التعامل م

 احتٌاجاتهم 

 فلسفة الكلٌة فى مجال ضمان الجودة
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 اإلٍزوارٛغٛخانقطخ  أػلاكيُٓغٛخ 

وتكمن أهمٌة   Analysis Prospectiveتموم خطة الكلٌة اإلستراتٌجٌة على منهجٌة مركبة هً التحلٌل المستمبلً 

هذه المنهجٌة فى لدرتها على تحلٌل البٌئة الخارجٌة للكلٌة لمعرفة الفرص والتهدٌدات المحتملة ، وتحلٌل البٌئة 

أحداث التنافس والتعاون الداخلٌة للكلٌة من حٌث كفاءتها ولدراتها الذاتٌة لتحدٌد نماط الموة والضعف فٌها ، سعٌا نحو 

تراتٌجٌة الجودة للكلٌة وتحمٌك رإٌتها المستمبلٌة وغاٌتها اإلستراتٌجٌة ، كما أنها تمدنا بٌن جمٌع األنشطة لتنفٌذ إس

للتخطٌط االستراتٌجً للكلٌة  تعتبر مدخل أساسًبؤساس سلٌم التخاذ المرارات اإلستراتٌجٌة وفما للمعاٌٌر المحددة ، و

جدات على المستوى العالمً وتعتمد الخطة فى عاللتها بسوق العمل واحتٌاجات التنمٌة المجتمعٌة وحركة المست

المسار (  –الهدف  –) الوضع الحالً   Situation Target- path ( STP )اإلستراتٌجٌة بشكل عام على أسلوب 

وهى تتكون من الخطوات الثالثة الرئٌسٌة المتمثلة فى دراسة الوضع الراهن كخطوة أولى ٌلٌها تحدٌد األهداف 

 9لنهاٌة تحدٌد المسار المتمثل فى مجموعة األنشطة واألعمال التى تمود إلى تحمٌك األهدافاإلستراتٌجٌة ثم فى ا

 الخطوات الواجب اتخاذها                                                 

 

 لتحمٌك الرإٌة والرسالة                                                 

 

ومن ناحٌة أخرى فمد اعتمدت الخطة الحالٌة على منهج ) تحلٌل المضمون( والذي ٌموم على استخدام تحلٌل الوثائك 

الراى  واستمارةواللوائح المتصلة بالتعلٌم الجامعً كما اعتمدت المنهجٌة على عدد من األدوات البحثٌة االستبٌانات 

  9أتمام عملٌة التحلٌل البٌئً للكلٌة وأدوات الممابلة المفتوحة ونصف الممننة فى سبٌل

 :اٜرٛخ االفزواػبد يٍ ػلك ػهٗ انيلبىٚك عبيؼخ –انطت انجشوٖ نكهٛخ اإلٍزوارٛغٛخ انقطخ رمٕو
 

 والسٌاسة العامة لكلٌة طب الزلازٌك واالهداف االستراتٌجٌة الرسالةو والرإٌة تحدٌد -0

 SWOTللوضع الراهن للكلٌة   الرباعًالتحلٌل  -7

مصفوفة العوامل الداخلٌة ومصفوفة العوامل الخارجٌة ومصفوفة العوامل الداخلٌة / الخارجٌة لتحدٌد الوضع  -3

 االستراتٌجً الحالً للكلٌة 

 المستمبل تسٌنارٌوهالتحدٌد  TOWSمنهج  -4

 Goals األولوٌاتالجدٌدة حسب  ةالخماسٌوضع الغاٌات للخطة  -5

 Objectivesوضع أهداف لتحمٌك كل غاٌة  -6

      Action planخطة تنفٌذٌة لكل هدف وضع -2

 تحدٌد مصادر التموٌل المتاحة لتنفٌذ الخطة -8

 والتحدٌات المتولعة وآلٌة التغلب علٌها والمعولات تحدٌد الصعوبات  -9

 تحدٌد آلٌات لمتابعة التنفٌذ واالستمرارٌة -01

 ِغزمج١ٍخ ٚخطظ رظح١ح١خ اعشاءاد -00

أٌن نرٌد أن نكون 

 فى المستمبل

 أٌن نحن اآلن 
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خطة الكلٌة  –خطة الجامعة  –المراجع التً تم االعتماد علٌها فً بناء الخطة هً )خطة الوزارة  -07

 السابمة( 

 :اإلٍزوارٛغٛخإلػلاك انقطخ  ًواؽم انًزجؼخانهٙ رزبثغ ٔفًٛب ٚ

 (٢102 ١ٔٛ٠ٛ ) ِشحٍخ اٌزخط١ظ ٚاٌزغ١ٙض ٚاإلػذاد .1

 (  ٢102ِشحٍخ اٌزٕف١ز ) عجزّجش  .2

  -يوؽهخ االػلاك :

ِشحٍخ اعشاء رح١ًٍ ث١ئٟ ٚطفٟ ٚوّٟ ِٛعغ ٌٍى١ٍخ ثبعزخذاَ أعٍٛة اٌزح١ًٍ اٌشثبػٟ ٌٍج١ئخ اٌذاخ١ٍخ  .1

 ٢102حزٝ د٠غّجش  أوزٛثشٚاٌخبسع١خ، ح١ش ثذأد ف١ٗ اٌى١ٍخ ِٓ 

 .(٢101فجشا٠ش  -)٠ٕب٠ش ِشحٍخ رحذ٠ذ اٌفغٛح ث١ٓ اٌٛضغ اٌّؤِٛي ٚاٌٛضغ اٌحبٌٟ .2

 (٠٢101ش )فجشا ِشحٍخ ٚضغ سإ٠خ ٚسعبٌخ اٌى١ٍخ .3

 TOWSِشحٍخ رحذ٠ذ االعزشار١غ١بد اٌجذ٠ٍخ ثبعزخذاَ ِظفٛفخ  .4

 .(٢101)ِبسط  ٚاٌغ١بعبد اإلعزشار١غ١خِشحٍخ ٚضغ اٌغب٠بد ٚاأل٘ذاف  .5

 -يوؽهخ انزُفٛن :

 .(٢101)ِبسط  اإلعزشار١غ١خِشحٍخ رظ١ُّ اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ ٌزحم١ك اٌخطخ  .1

 .(٢101)ِبسط  اٌزٕف١ز٠خ ِشحٍخ ٚضغ آ١ٌبد اٌزم١١ُ ِٚزبثؼخ اٌزٕف١ز ٌٍخطخ .2

 (  ٢101اٌّشاعؼخ ٚاالػزّبد ) اثش٠ً ِشاحً  .3
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 نهكهٛخ انجٛئٙانزؾهٛم 

 :آالرٙ ْٔٗ يواؽم أهثغ اشزًم نهكهٛخ انجٛئٙ انزؾهٛم

 :انجٛبَبد نغًغ فطؾ ٔػغ :األٔنٗ انًوؽهخ

لتحدٌد خطة العمل ، كما تم تحدٌد عناصر  2917تم عمل اجتماع لفرٌك أدارة التحلٌل البٌئً خالل شهر سبتمبر 

البٌئة الداخلٌة والخارجٌة والمطلوب دراستها وتحدٌد أدوات وأسالٌب جمع البٌانات والفترة الزمنٌة الالزمة والموارد 

من مجلس الكلٌة لشهر سبتمبر  ًالبٌئٌة. تم اعتماد خطة التحلٌل المطلوبة وكذلن الفرص والتهدٌدات بالبٌئة الخارج

2917. 

 :انجٛبَبد عًغ أٍبنٛت رظًٛى يوؽهخ :انضبَٛخ انًوؽهخ

١ٙىٍخ ٚاعزج١بٔبد ٚثطبلبد ِالحظخ ، وّب رُ ِذ ٓ ِمبثالد ِِ اٌج١بٔبد عّغ ٚأعب١ٌت طشق ثزظ١ُّ اإلداسح فش٠ك لبَ

( ٢10٥-ٚفمب ٌّؼب١٠ش ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد )اإلطذاس اٌضبٌش  ٟاٌج١ئاٌفش٠ك ثبعزج١بٔبد اٌزح١ًٍ 

 رطج١ك ع١زٌٛٝ اٌزٞٞ اٌزٕف١ز اٌفش٠ك أػضبء ثزحذ٠ذ اإلداسح فش٠ك لبَٚلذ االعزشار١غٟ ثبٌغبِؼخ،  ظِٓ ٚحذح اٌزخط١

 .اٌالصِخ اٌزؼذ٠الد ٚاعشاء اٌؼًّ خطظ ٌّشاعؼخ أػضبءاٌفش٠م١ٓ ث١ٓ اعزّبػبد ػذح ػمذ رُ فمذ . األعب١ٌت ٘زٖ

 :يوؽهخ عًغ انجٛبَبد  :انًوؽهخ انضبنضخ
 اٌج١بٔبد ٚاٌزٟ  عّغ ٌخطظ طجمب اٌج١بٔبد رغ١ّغ فٝ اٌزٕف١زٞ اٌفش٠ك أػضبء ِغ اإلداسح فش٠ك أػضبء اشزشن

 .٢102حزٝ د٠غّجش  ٢102اعزغشلذ اٌفزشح ِٓ أوزٛثش 

  األٔشطخ، ٚف١ّب ٠ٍٟ ػشع ٌؼذد ِٙب: االعزّبػبد ٚ ِٓٚلذ اشزٍّذ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ 

 .ػمذ ِمبثالد ِزؼّمخ ِغ ل١بداد اٌى١ٍخ ٚاألطشاف اٌّغزّؼ١خ ح١ش داسد اٌّمبثالد ٚفمب ٌٍجطبلبد اٌّظّّخ عبثمب 

  ًاٌزٝ رُ ِذ اٌى١ٍخ ثٙب ِٓ ٚحذح اٌزخط١ظ االعزشار١غٟ ثبٌغبِؼخ ٚفمب ٌّؼب١٠ش  ٟاٌج١ئرُ اعزخذاَ اعزج١بٔبد اٌزح١ٍ

( ٚاٌخبطخ ثؤػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ ١٢10٥خ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد )اإلطذاس اٌضبٌش ا١ٌٙئخ اٌمِٛ

 اٌّؼبٚٔخ ٚاٌطالة ٚطالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاإلداس١٠ٓ.

  بٌانات المراجعة  معة كلٌال وخارج داخل اف المعنٌةفرد من األطر 969ما ٌزٌد عن  بٌانات منتم الحصول على

 .إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة األساسٌة فً إطار

 تم عمل استبٌانات على:

 عضواً من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة. 407 -

 طالباً وطالبة . 196 -

 موظفاً 24 -

 .المستشفٌات المركزٌة بوزارة الصحة بمحافظة الشرلٌة  مدٌريمن  24 -

 من مدٌري المستشفٌات الخاصة بحافظة الشرلٌة  -
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 مهٌكلة مع :تم عمل ممابالت 

المعنٌة الخارجٌة )وكٌل وزراة الصحة ، نمٌب  األطرافمن  21إجراء ممابالت مع ما ٌزٌد على  -

، مدٌر وفرٌك وحدة الجودة بمدٌرٌة الشئون الصحٌة ، أطباء األولٌةاألطباء، مدٌر الرعاٌة 

 (األولٌةالرعاٌة 

 ٌة.واالكلٌنك األكادٌمٌة األلساممن رإساء  12ممابالت فردٌة مع   -

 :عم والمخاطرورش عمل تحلٌل نماط الموة والضعؾ والفرص  إجراءتم 

 .ورش عمل 4من أعضاء هٌئة التدرٌس شاركوا فى 75 -

 .ندواتشاركوا فً ثالث طالبا وطالبة 142 -

 . عمل ةموظف شاركوا فً ورش 12 -

 شاركوا فً مجموعات التركٌز المصغرة.من الخرٌجٌن وأطباء االمتٌاز  54 -

 على: مجموعات التركٌزاشتملت 

 العلمٌة. لأللسامعضواً من أعضاء هٌئة التدرٌس ممسمٌن فً مجموعات وفما 75أكثر من  -

 بالجامعة. االستراتٌجًمن أعضاء وحدة الجودة برئاسة مدٌر التخطٌط  15 -

 (NORMSِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد ) اٌّظّظخرُ اعزخذاَ ثطبلبد اٌّالحظخ  •

، اٌؼبٌٌٟزط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ  ٢1٣1اٌذٌٚخ ٚسإ٠زٙب  اعزشار١غ١خفحض ٚرح١ًٍ اٌٛصبئك ٚاٌغغالد راد اٌظٍخ ِضً  •

ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼخ، لبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد، لبْٔٛ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ، ِؼب١٠ش  اعزشار١غ١خ

 .اٌطجٟسا١ٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍزؼ١ٍُ ، ِؼب١٠ش اٌف١ذ٢110:٢10٥ِؼب١٠ش اال٠ضٚ  ٚاالػزّبد،

(، ٢1٢1-٢10٦اٌغٛدح ) أ٘ذافاٌى١ٍخ اٌّخزٍفخ ِضً: رمش٠ش أغبص  ثؤٔشطخرُ فحض اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٛصبئك اٌخبطخ  •

 (.٢10٥-٢101) اإلعزشار١غ١خٌٍى١ٍخ، رمش٠ش أغبص اٌخطخ  اٌحبٌٟ اٌزٕظ١ّٟ، ا١ٌٙىً  اٌذساعبد اٌزار١خ اٌغبثمخ ٌٍى١ٍخ

 .ٟاٌج١ئحظبئٝ ٌالعزج١بٔبد اٌّغزخذِخ فٝ اٌزح١ًٍ اٌزح١ًٍ اال اعشاءرُ  •

 ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد.ٌٍى١ٍخ ِٚؼب١٠ش  اٌحبٌٟرُ رح١ًٍ اٌفغٛح ث١ٓ اٌٛضغ  •

 :نهكهٛخانجٛئٙ  ٔانزؾهٛم اننارٛخنهلهاٍخ  انًَٕكح ئػلاك :انواثؼخ انًوؽهخ

حلٌل االحصائى لالستبٌاناتالتوإجراء مة الساباألنشطة  جئنتا عنداد تمارٌرإع 

وتحدٌد الفرص والتهدٌدات الحالٌة والمحتملة الخارجٌة ةئعناصرالبٌ وتحلٌل تحدٌد. 

 لكل عنصر واالستراتٌجٌات المناسبة لوضع  النسبًعمد عدد من االجتماعات مع فرق الجودة بالكلٌة لتحدٌد الوزن

 الكلٌة.

 واعتماده من المجلس فى صورته النهائٌة. 2919بمجلس الكلٌة فى شهر مارس  ًالبٌئمنالشة نتائج التحلٌل 
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 رؾهٛم انفغٕحفٗ  انًُٓغٛخ انًَزقليخ

 

 

لتحلٌل الفجوة مشتمال على تحلٌل كال من البٌئة الداخلٌة والبٌئة الخارجٌة:ولد تضمنت  SWOTتم استخدام منهج 

الثالث ماٌو  اإلصدارمعاٌٌر الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد ) هًعشر معٌار  اثنًالبٌئة الداخلٌة 

 (، وهى:2915

 االستراتٌجًالتخطٌط  .0

 والحكومةالمٌادة  .7

 إدارة الجودة .3

 هٌئة التدرٌس أعضاء .4

 اإلداريالجهاز  .5

 واإلدارٌةالموارد المالٌة  .6

 والبرامج والممررات األكادٌمٌةالمعاٌٌر  .2

 التدرٌس والتعلم .8

 والخرٌجون الطالب .9

 العلمًالبحث  .01

 الدراسات العلٌا .00

 الخدمة المجتمعٌة .07

 أما تحلٌل البٌئة الخارجٌة للكلٌة:

 الموى السٌاسٌة والمانونٌة وااللتصادٌة والتكنولوجٌةوفمد اشتمل على تحلٌل العوامل والمإثرات الخارجٌة من 

ولد تمثل بعض العوامل فرص ٌمكن للكلٌة  وأهدافهاالتى لد ٌكون لها دور فى المستمبل على خطط الكلٌة 

 تجنبها أو أثارهاتهدٌدات ٌتوجب على الكلٌة تخفٌف  أواالستفادة منها 
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 رؾهٛم انفغٕح

 

 ػٍٟ اٌزح١ًٍ ٘زا اسرىض ،ٚلذ اٌذاخ١ٍخ اٌج١ئخ فٟ ٚاٌضؼف اٌمٛح ٔمبط رح١ًٍ ػٍٝ اٌذاخ١ٍخ ٌٍج١ئخ رح١ٍٍٙب فٟ اٌى١ٍخ اػزّذد

ً  ثبالػزّبد اٌزؼ١ٍُ عٛدح ٌضّبْ اٌم١ِٛخ ا١ٌٙئخ ٚضؼزٙب اٌزٟ اٌّؼب١٠ش  الػزّبد٢10٥  فٟ ا١ٌٙئخ اٌظبدسػٓ ٌٍذ١ًٌ طجمب

سح اٌّئعغ١خ ٚاٌفبػ١ٍخ االصٕٝ ػشش ٌٍمذ اٌّؼب١٠ش ػٍٟ اٌزح١ًٍ اعزٕذػ١ٍٙب ٚاٌزٟ اٌؼٛاًِ ٚرشًّ اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ِئعغبد

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

 

 

 اٌزخط١ظ االعزشار١غٟ-0

 نماط الضعؾ نماط الموة

  اإلعزشار١غ٠ٟٛعذ ثبٌى١ٍخ فش٠ك ػًّ ٌٍزخط١ظ 

 ِئً٘  ِٓ ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌالػزّبد ٚاٌغٛدح

 ٌٍى١ٍخ سعبٌخ ٚسإ٠خ ٚاضحخ ِؼزّذح ِٚؼٍٕخ 

رؼىظ شخظ١زٙب ٚدٚس٘ب اٌزؼ١ٍّٟ، ِٚغئ١ٌٛزٙب 

اٌّغزّؼ١خ، ٚرطٍؼبرٙب فٟ اٌجحش اٌؼٍّٟ ثّب ٠زفك 

ِغ سعبٌخ  ِغ احز١بعبد اٌّغزّغ ٚاٌز١ّٕخ رزٛافك

 ٚسإ٠خ اٌغبِؼخ

  ٓرحشص اٌى١ٍخ ػٍٝ ر١ّٕخ ٚٔشش اٌٛػٟ ث١

اٌطالة ٚأػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ 

ٚاٌؼب١ٍِٓ ٚاألطشاف اٌّغزّؼ١خ ثشإ٠زٙب 

 ٚسعبٌزٙب.

 ٚاال٘ذاف  رمَٛ اٌى١ٍخ  ثٕشش اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ

 ِٓ خالي ٚعبئً ِزؼذدح  االعزشار١غ١خ

 اٌجٛعزشاد ( –)ِٛلغ اٌى١ٍخ 

  اٌى١ٍخ ػٍٝ ِشاعؼخ سإ٠زٙب ٚسعبٌزٙب رحشص

 ٚرحذ٠ضٙب ثظٛسح دٚس٠خ

  ِٓ ٌٍى١ٍخ أ٘ذاف اعزشار١غ١خ ِؼزّذح ِٚؼٍٕخ

 خالي اٌٛعبئً اٌّخزٍفخ

  اإلعزشار١غ١خاٌخطخ  ألػذادرُ رشى١ً فش٠ك 

اٌخطخ ٚفمب ٌٍّٕٙغ١خ اٌّؼذح ِٓ  ٚأػذادٌٍى١ٍخ 

 لجً ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌالػزّبد ٚاٌغٛدح

  ًاٌج١ئٟاٌخطخ ِج١ٕخ ػٍٝ ٔزبئظ اٌزح١ٍSWOT  

 ِزىبٍِخ ِٚؼزّذح ِٓ  اٌج١ئٟاٌزح١ًٍ  ٔزبئظ

 ِغٍظ اٌى١ٍخ

 

 

 

  الخطة  أعدادمستوى مشاركة األطراف المجتمعٌة فى

 حد ما  إلىمحدود 

  للكلٌة التنافسًال توجد دراسة موثمة عن الوضع 

 . التوجد وحدة للتخطٌط االستراتٌجً بالكلٌة 
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 انؾٕكًخانمٛبكح  -2

 نماط الضعؾ نماط الموة

  المعاٌٌر المستخدمة فً اختٌار المٌادات األكادٌمٌة

 –الكفاءة العلمٌة و اإلدارٌة  –محددة وهً المدرة 

ما ألر فً لانون تنظٌم الجامعات  أطارفى المكانة 

(49.) 

  ٔااللَبو انؼهًٛخ ثبنكهٛخ يؼهُخ ٔالمعاٌٌر موثمة 

 أل٘شئٌٕ انؼبيهٍٛ  ٔاإلعبثخ ػهٗ أ٘ أٍئهخ يٍ لجم

رَبؤل فٙ ؽُّٛ ٔ ال ٕٚعل أ٘ َٕع يٍ انشكبٔ٘ 

ػُل  اٜنٛبدثٓنِ فبطخ ثؼلو اإلنًبو أٔ انًؼوفخ 

 افزٛبه انمٛبكاد األكبكًٚٛخ

  وممترحات أعضاء  بآراءتحرص المٌادة على األخذ
 ٔانطالة ٔاإلكاهٍٚٛ ٔانًؼبٍَٔٛ هٌئة التدرٌس

  ًحد كبٌر لوجود  إلىٌعتبر نمط المٌادة دٌممراط

المجالس الرسمٌة ومجلس الكلٌة وكذلن وجود تمثٌل 

لممثلً األطراؾ المجتمعٌة  فً مجلس الكلٌة وهم 

أحد ممثلً  -وكٌل وزارة الصحة لمدٌرٌة الشرلٌة 

نمابة األطباء وهم ٌشاركون المجلس فً اتخاذ 

 لخرٌجٌنالمرارات خاصة التً تمس المجتمع وا

 الجودة ممثلة رسمٌا فى مجلس الكلٌة   إدارة 

  وجود  باإلضافةإلىتحدٌثه  لرلمى ٌتم انظام الحفظ

( ٌسهل استدعاء 7118:9110نظام للجودة )أٌزو 

المنفصلة بالكامل عن نظام استدعاء وثائك  وثائمه

 الكلٌة

  الكترونٌة للكلٌة للطلبة وهنان لواعد بٌانات ورلٌة

 وؼٌرهاوأعضاء هٌئة التدرٌس 

  توجد تجهٌزات لوحدة الجودة متوفرة منذ لٌام

نظام داخلً لجودة التعلٌم الطبً منذ  إنشاءمشروع 

، كما تتوافر للوحدة كوادر بشرٌة   7114عام 

 مإهلة

  ٌمكن لمدٌر الوحدة اتخاذ كافة المرارات المتعلمة
 وإجراءاتٌد مواعٌد بمضاٌا الجودة مثل تحد

المراجعة الداخلٌة وتحدٌد مجال شهادة األٌزو 
ومواعٌد المراجعة الخارجٌة كذلن تحدٌد االحتٌاجات 
التدرٌبٌة لهٌئة التدرٌس و العاملٌن فٌما ٌتعلك 

و عمد هذه الدورات التدرٌبٌة  إعدادبالجودة و 
 وإعدادهاتنفٌذ اجراءات الدراسة الذاتٌة  وأٌضا

ومراجعة الهٌكل الوظٌفً مع المختصٌن وكذلن ما 
 ٌتعلك بالتوصٌؾ الوظٌفً

  هٌئة  وأعضاءتوجد خطة لتدرٌب المٌادات األكادٌمٌة
بالكلٌة مسئول عنها  واإلدارٌٌنالتدرٌس ومعاونٌهم 

بناء على دراسات بالكلٌة وحدة الموارد البشرٌة 
 لتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لكل فئة.

 معتمدة للتوجٌه و المتابعة لأللسام  هنان آلٌات
حٌث أن الكلٌة حصلت على  واإلدارٌةاألكادٌمٌة 

 ال توجد خطة موثمة عامة للكلٌة 

  الرسمٌةال ٌوجد تمثٌل حمٌمً فعال للطالب فً المجالس 

  علٌمٌةبمتابعة الفاعلٌة التنسبة الموضوعات الخاصة 
 .نسبة ؼٌر مرضٌة وانجاز الخطة البحثٌة

  محدودة  من أجل دعم المرارات بالكلٌة اإلدارٌةنظم المعلومات
 الفاعلٌة

  ٌوجد نظام لدٌم لحفظ واستدعاء الوثائك 

 الجودة الكوادر ؼٌر كافٌة والمخصصات المالٌة ال تكفً وحدة 
 لممارسة أنشطتها

  ال توجد وسائل لتحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس لتنمٌة الموارد الذاتٌة
 ةالصحٌة ضعٌفاألجور الرمزٌة نظٌر تمدٌم الخدمة  و
 ضعٌفة الخاصةتالعمل بالوحدالفرق مكافاءات ال 



 

 

 -27                            -(7177-7102الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة الطب البشرى جامعة الزلازٌك )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وتجدد هذه الشهادة 7118:9110زو ٌشهادة األ
سنوٌا حٌث ٌجرى سنوٌا المراجعة الداخلٌة لأللسام 

ثم المراجعة الخارجٌة السنوٌة  اإلدارةٌلٌها مراجعة 
جلس لتجدٌد الشهادة . هذه اآللٌات معتمدة من م

 الكلٌة كوسٌلة للمتابعة والتوجٌه

  توجد آلٌات محددة و فاعلة لتنمٌة الموارد الذاتٌة
 –( 03للكلٌة وهً الوحدات ذات الطابع الخاص )

، الوافدٌن نالمالٌزٌٌبرنامج للطلبة   –مجلة الكلٌة
. هذه اآللٌات معتمدة و واإلفرٌمٌةمن الدول العربٌة 
 مدعمة من الجامعة

  مع المطاعات الخدمٌة فً  لألنصالهنان لنوات متعددة
المجتمع المحٌط بالكلٌة حٌث تمدم الكلٌة و مستشفٌاتها 
الستة الخدمة الصحٌة للزلازٌك و لراها و كل محافظة 
الشرلٌة والمرى التابعة للمحافظات األخرى المرٌبة من 
الزلازٌك وذلن بالتعاون مع وزارة الصحة كما تمدم 

لخدمات التدرٌبٌة فً العدٌد من المجاالت الطبٌة الكلٌة ا
 .ص امن خالل الوحدات ذات الطابع الخ

  ذات طابع خاص منها ستة  وحدة03ٌوجد بالكلٌة

حد ما من  إلىتعمل بصورة نشطة و فعاله و محررة 

و لكنها تخضع لمواعد الجامعة فً  اإلداريالروتٌن 

 الصرؾ حٌث توجد صعوبات عند صرؾ المستحمات 

  ٌوجد برامج للتروٌج لخدمات هذه الوحدات من خالل
اص من خالل خطط تموم بها الوحدات ذات الطابع الخ

فً المإتمرات  المطبوعاتتوزٌع  البرامج التدرٌبٌة و 
العلمٌة و الموالع االلكترونٌة الخاصة بالكلٌة و هذه 

 الوحدات
توجد آلٌات لتمٌٌم كفاءة إدارة المإسسة و المٌادات -

 دٌمٌة  وهً :األكا
المراجعة  – اإلدارةمراجعة  -المراجعة الداخلٌة  -

 7118:9110الخارجٌة طبما لمعاٌٌر األٌزو 
 لالعتمادالمومٌة  الهٌئةالتمرٌر السنوي طبما لمعاٌٌر -

 أؼسطسالكلٌة معتمدة من الهٌئة منذ  أنحٌث  والجودة
7104 

مومٌة وفما لمعاٌٌر الهٌئة التمارٌر متابعة جودة األداء -
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

فً والعاملٌن الطالب  أ.ه.ت و بآراءتستعٌن الكلٌة  -
بعض المجاالت وتستخدم صندوق الشكاوى وسٌاسة 
الباب المفتوح واللماءات والندوات كوسائل لمعرفة 

 . أرائهم

  معتمد وموثك متكامل وللكلٌة  التنظٌمًالهٌكل 

 خدمة  إدارة مثل تم استحداث وحدات جدٌدة بالهٌكل
المجتمع وتنمٌة البٌئة التابعة لوكٌل الكلٌة لخدمة 

لمٌاس احتٌاجات المجتمع وحدة المجتمع والبٌئة وتضم 
 الصحٌة

 مركز تموٌم االمتحانات لٌتبع وكٌل الكلٌة  تطوٌر تم
 لشئون التعلٌم والطالب.

  إدارة األزمات ،وحدة الجودة  وإدراجاعتماد
حٌث انه من ضمن بالكلٌة بالهٌكل الحالً  والكوارث
 الدكتور عمٌد الكلٌة .  لألستاذالتابعة  اإلدارات

  وجود عدد من المعولات الفنٌة واإلدارٌة والمادٌة التً تحد من

اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملٌة التعلٌمٌة مثل كفاءة 

عدم كفاٌة والتراب معظمهم من سن المعاش و إلدارٌٌنانمص عدد 

تدرٌب وتؤهٌل الموظفٌن ، عدم توافر أجهزه الحاسب اآللً و عدم 

 توافر األدوات المكتبٌة الالزمة 

  بشكل  الكلٌة أداءوالكوارث على  إلدارةاألزماتوحدة  أداءال ٌنعكس

ات ضعؾ التجهٌزات المتاحة بالكلٌة لمواجهة األزمنظرا ل كافً

إدارة األزمات  الئحة مالٌة لوحدةكما انه ال توجد والكوارث 

 والكوارث
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  سلطات ومسئولٌات األلسام اإلدارٌة والعلمٌة
تداخل فى  أيعدم وجود  إلىالمختلفة واضحة باإلضافة 

السلطات والمسئولٌات بٌن األلسام حٌث أن السلطات 
والمسئولٌات لكل لسم موضحة ومحددة بمانون تنظٌم 
الجامعات والئحة الكلٌة وبطالات الوصؾ الوظٌفً 

 بالكلٌة

 ال ٌوجد تشابه فى اختصاصات اإلدارات واأللسام 

 أعضاءمسئولة عن  وحدة إدارة األزمات والكوارث 
والطلبة على  واإلدارٌٌنهٌئة التدرٌس ومعاونٌهم 

التعامل مع األزمات والكوارث، وتفعٌل  لنوات االتصال 
بٌن المإسسات الصحٌة والكلٌة ووضع الخطط لمواجهة 
 األزمات والكوارث وعمد الدورات التدرٌبٌة العملٌة لذلن

  ٌوجد بالكلٌة وحدة إلدارة الجودة منشؤة بمرار من
 وموثمة 7112فى فبراٌر  مجلس الكلٌة

  معتمد وموثك  أدارىوحدة الجودة لها هٌكل 

  المسئولٌات محددة بدلة لوظائؾ الهٌكل االدارى
 لوحدة الجودة

 ٌوجد مجلس إدارة معتمد وموثك للوحدة 
  تم تفعٌل لرار مجلس الكلٌة الخاص بضرورة لضاء

هٌئة التدرٌس بالكلٌة مدة سنه كانتداب بوحدة  أعضاء
 .األعلىالجودة شرط للترلٌة للدرجات 

  ٌضم تشكٌل الوحدة ممثلٌن من أعضاء هٌئة
عضو  71)اإلدارٌٌن  -الطالب -التدرٌس ومعاونٌهم

و  –من المعاونٌن  6 -هٌئة تدرٌس من كل ألسام الكلٌة
 (ٌنموظف 7

  لفرٌك العمل بالوحدة المهارات  الحالًٌشمل التشكٌل
والكفاءات المطلوبة لتؽطٌة مهام الوحدة بكفاءة 

حاصلٌن على دورات من الهٌئة المومٌة لضمان جودة )
التعلٌم واالعتماد ودورات المراجعة الداخلٌة من هٌئة 

TUV NORD ) 

  مجلس الوحدة ٌجتمع بصورة دورٌة وتوجد محاضر
 موثمة لهذه االجتماعات 

 اصل فعال بٌن الوحدة ومركز الجودة ٌوجد تو
بالجامعة كما أن هنان عدد من أعضاء الوحدة أعضاء 
بالمركز وكذلن فان المركز ٌدعم الوحدة فنٌا بعمد 

 زٌارات ومراجعات دورٌة موثمة

  خطط الوحدة من لبل المركز لضمان توائمها تراجع
 مع أهداؾ الكلٌة

  المركز تمارٌر عن نشاطها على  إلىترفع الوحدة
 األلل مرتٌن فى السنة

  مدٌر الوحدة ٌشارن فى االجتماعات والدورات التى
 ٌعمدها مركز الجودة بالجامعة

  الوسائل واآللٌات التى تتبعها الوحدة للمٌام بؤنشطتها
متنوعة وتشمل جمٌع المستوٌات من طلبة و أعضاء 

الجودة  منسمًوهٌئة التدرٌس والمعاونٌن واإلدارٌٌن 
 باأللسام والمراجعٌن الداخلٌٌن

  تشارن الوحدة فى عرض ومنالشة لضاٌا الجودة
 األجراءبمجلس الكلٌة ومجالس األلسام مع توثٌك هذا 

 زى ٚزٕفو ثبنكهٛخ انزٕطٛف انٕظٛفٙ نكم انٕظبئف

  المعتمد كؤساس لالختٌار والتعٌٌن  الوظٌفًلم ٌتم تفعٌل التوصٌؾ

 كافًفى مختلؾ الوظائؾ المستحدثة بالكلٌة بشكل 

  1ال توجد الئحة مالٌة لدعم وتطوٌر وحدة الجودة بالكلٌة 
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رى رٕىٚؼّ ػهٗ  2111اػزًبكِ يٍ يغهٌ انكهٛخ ٕٚنٕٛ 

ثّ  االٍزؼبَخانًؼُٛخ ٔهلٛب ٔانٛكزؤَٛب كًب رى  األؽواف

فٗ افزٛبه يلٚو نٕؽلح ػًبٌ انغٕكح يوكي رمٕٚى 

 انًٕاهك انجشوٚخ. أكاهحااليزؾبَبد، ٔؽلح 

  التى تمدمها الكلٌة لألطراؾ توجد مصدالٌة للوعود
ذات العاللة )أعضاء هٌئة التدرٌس 

األطراؾ المجتمعٌة(  / ومعاونٌهم/الطالب/ العاملٌن
انٌما البحر  أصدلاءافتتاح جمعٌة والمثال على ذلن 

 المتوسط بمحافظة الشرلٌة
   استجابة الكلٌة للشكاوى والممترحات الخاصة

باألطراؾ ذات العاللة والدالئل على ذلن وجود نظام 
للشكاوى بالكلٌة ٌتمثل فى وجود صندوق للشكاوى 
وإتباع سٌاسة الباب المفتوح دائما من اإلدارة العلٌا 

 بالكلٌة لتلمى كافة الشكاوى والعمل على حلها
لكلٌة عن فتح الباب لتلمى من األمثلة على ذلن إعالن ا -

ات ٌستجٌب فى االمتحان صعوبةالشكاوى الخاصة ب

 اإلجراءاتضوءها مركز تموٌم االمتحانات التخاذ 

 التصحٌحٌة المناسبة.

تعدٌل  فً بعض الطالب لطلباتاستجابة إدارة الكلٌة  -

 جداول االمتحان 

لبول االلتماسات والتظلمات من السادة أعضاء هٌئة  -
الخاصة بمستحماتهم المالٌة وحل هذه  التدرٌس 
 المشكالت  

  أيتم اتخاذ إجراءات تصحٌحٌة فى الكلٌة لمعالجة 
ممارسات ؼٌر عادلة مثال ذلن اإلجراءات  

الخاصة التصحٌحٌة التى اتخذتها إدارة الكلٌة 
 بانخفاض نتائج طالب الدراسات العلٌا.

  جمٌع العاملٌن ملتزمٌن باألخالق الوظٌفٌة 

  المعلومات المتاحة عن الكلٌة مثل التمرٌر السنوي

وورش العمل  بوعاتوتمارٌر متابعة األداء و المط

....الخ تؽطى األنشطة المختلفة للكلٌة التعلٌمٌة والبحثٌة 

 والخدمٌة

 اإلجراءات المتبعة للمحافظة على حموق التؤلٌؾ والنشر ؼٌر كافٌة 
 :أعضاء هٌئة التدرٌس ،  إجراءات ضمان العدالة وعدم التمٌٌز بٌن

 ن ؼٌر كافٌةٌالهٌئة المعاونة ، الطالب ، والعامل
  هنان بعض التعارض فى المصالح ٌتمثل فى كون عضو هٌئة

التدرٌس ؼٌر متفرغ تماما للعمل بالمإسسة التعلٌمٌة حٌث أن 
معظم أعضاء هٌئة التدرٌس لدٌهم عٌادات خاصة والبعض ٌمتلن أو 

 ٌات خاصةٌرأس أو حتى ٌعمل بمستشف
 ٌتمثل أٌضا تعارض المصالح فى وجود ظاهرة الدروس الخصوصٌة 
 كافًؼٌر دلٌل للممارسات األخاللٌة الوظٌفٌة التوعٌة ب 
  فٌما عدا بشكل منتظم ال ٌتم تحدٌث المعلومات المتاحة عن الكلٌة

 للكلٌة السنويالتمرٌر 
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 ئكاهح انغٕكح -3

 الضعؾنماط  نماط الموة

  تتم عملٌة التموٌم الذاتً للكلٌة بصورة دورٌة

المراجعة الداخلٌة ثم تتعرض سنوٌا  أطارسنوٌة فً 

  TUVأٌضا للمراجعة الخارجٌة من لبل شركة

األلمانٌة حٌث أن الكلٌة حاصلة على شهادة 

وتجدد هذه  الجودة إدارةلنظام  7118:9110األٌزو

 الشهادة سنوٌا

 ج المراجعة الداخلٌة  و ٌتم عادة ممارنة نتائ

 العلٌا اإلدارةالخارجٌة سنوٌا وتعرض النتائج على 

  تتم مراجعة مإشرات نتائج التموٌم الذاتً سنوٌا

 71118:9110طبما لمعاٌٌر األٌزو 

  العلٌا  اإلدارةتتم منالشة التموٌم الذاتً للكلٌة مع

عدم حاالت وأعضاء هٌئة التدرٌس عند تصحٌح 

 المطابمات

 ذ لرارات تصحٌحٌة ألداء األلسام العلمٌة ٌتم اتخا

فً المراجعة الداخلٌة وكذلن على مستوى  واإلدارٌة

ولد حدث تؽٌٌر ملموس فً  اإلدارةالكلٌة فً مراجعة 

 اإلسراعاألداء الكلً للكلٌة من حٌث االستجابة 

متطلبات وتطبٌك للتصحٌحات فً المراجعات الداخلٌة 

الجودة من أجل االعتماد من لبل الهٌئة المومٌة 

 عتمادالالتعلٌم واجودة لضمان 

  لسم  وإنشاءاستحداث بعض البرامج الجدٌدة تم

واستحداث دبلومات مهنٌة وفما  األورامطب 

 الحتٌاجات سوق العمل مثل دبلوم الحساسٌة وؼٌرها.

 الجودة فى  أدارةلنظام تجدٌد شهادة األٌزو  تم

بكامل أنشطته لمرحلة البكالورٌوس  7106

العمل  إلى باإلضافة العلمًوالبحث والدراسات العلٌا 

فً خدمة المجتمع طبما للمواصفات الجدٌدة أٌزو 

بدال من أنشطة التعلٌم الطبً لمرحلة  7118:9110

  7118:9110البكالورٌوس فمط ومعاٌٌر األٌزو 

 جموعة جدٌدة تم عمل برامج جدٌدة لتدرٌب م

للمراجعٌن الداخلٌٌن ومنسمً الجودة باأللسام طبما 

وكذلن تنشٌط للمراجعٌن  7105:9110لمعاٌٌرأٌزو 

 الداخلٌٌن السابمٌن

  عضاء هٌئة التدرٌس بالمعاٌٌر ألتوعٌة عمل ٌتم

 المرجعٌة المومٌة بدءا من رإساء األلسام  ةاألكادٌمٌ

  طرأ تحسن على الوضع التنافسً للكلٌة حٌث

أعضاء هٌئة التدرٌس فً الفوز  تزاٌدت أعداد

بمشروعات بحثٌة جدٌدة على مستوى الجامعة وكذلن 

و  ERASMUSو TEMPUSألمشروعات 

  التتم منالشة نتائج التموٌم الكلً ألداء الكلٌة مع: أعضاء هٌئة

انًغزًؼٛخ ماد األطراؾ  –العاملون  –الطالب  –التدرٌس ومعاونٌهم 

 انؼاللخ 

 كًب أٌ ثظٕهح كبفٛخيغ انًَزفٛلٍٚ رؾٍَٛ األكاء  خال ٚزى يُبلشخ فط ،

ٚظٓو انمظٕه فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ َٔزبئغٓب يغ  يبىالرأصٛو ْنِ انقطخ 

 ٔعٕك عبَت اٚغبثٙ ْٕٔ ظٕٓه ثؼغ انًشكالد انزٙ رطوػ نهؾم

  رفؼٛم انهٕائؼ ٔانمٕاٍَٛ انقبطخ ثبنًَبئهخ ٔانًؾبٍجخ نزؾٍَٛ انفبػهٛخ

 كبفٙغٛو انزؼهًٛٛخ 
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 .العلمًالبحث  أكادٌمٌةالمشروعات الممولة من 

  مستوى الخرٌجٌن عن استمصاء عمل ٌتم

وزارة المعنٌة وهى  راؾاألطواستطالع رأى أحد أهم 

الجهة األساسٌة التً ٌعمل بها  تمثل والتًالصحة 

الخرٌجون كجزء من اجراءات نظام الجودة المعتمد 

 بالكلٌة طبما لنظام األٌزو

  ٙانكهٛخ نلٚٓب َظبو يؼزًل نؼًبٌ عٕكح انزؼهٛى انطج

ْٔنا انُظبو ٚمٛى  2118:9111ؽجمب نًؼبٚٛو ألٚئ

انزؼهًٛٛخ فٙ انكهٛخ ثشكم  انؼلٚل يٍ عٕاَت انؼًهٛخ

شبيم ٔ يَزًو ٔ ْنِ انقطخ يطجمخ ثبنفؼم ٍُٕٚب يُن 

ٔٚزى يُبلشخ انُزبئظ يغ انمٛبكاد  2116ػبو 

 األكبكًٚٛخ ثبنكهٛخ

  ٍَٛاألكاءٔؽلح انغٕكح نلٚٓب فطخ نزؾ 

  توجد اجراءات موثمة لتحسٌن والتعزٌز للفاعلٌة

للعدٌد  التعلٌمٌة تعمب المراجعة الداخلٌة و الشاملة

من العملٌات التعلٌمٌة طبما لمعاٌٌر األٌزو 

كما أنه توجد ممارسات فعلٌة  7118:9110

للتحسٌن و التطوٌر فً العملٌة التعلٌمٌة مثل تؽٌٌر 

نظم االمتحانات و التدرٌس فً العدٌد من األلسام 

 ولكنها لم تؤخذ شكل االتجاه العام االستراتٌجً

 جودة التعلٌم والتعلم بالكلٌة  إلدارةداخلً النظام ال

منذ عام موجود  7118:9110طبما لمعاٌٌر األٌزو 

األلمانٌة  TUVوهو مطبك ومعتمد من هٌئة  7116

بمصر حٌث جدد الشهادة سنوٌا بعد فحص المراجعة 

الداخلٌٌن وفحص  المراجعٌنالداخلٌة بواسطة فرٌك 

 المراجعة الخارجٌة من لبل الشركة المانحة للشهادة.

  ٌشتمل نظام الجودة على اجراءات مراجعة وتمٌٌم
لتمارٌر البرامج والممررات من خالل تطبٌك اجراءات 

طبما لمعاٌٌر  اإلدارةمراجعة  والداخلٌةالمراجعة 
 .7118:9110األٌزو

  تستخدم أسالٌب عدٌدة لجمع وتحلٌل البٌانات منها
والمالحظة و  اختبارٌهالمراجعة الداخلٌة طبما لموائم 

ماءات المتعممة مع مسئولً الجودة باأللسام الل
ورإساء األلسام وفحص وثائك األلسام ثم تحدٌد 
جوانب عد المطابمة لمعاٌٌر نظام الجودة ووضع 

المتابعة  إجراءالخطط التصحٌحٌة من لبل األلسام ثم 
 ةعدم المطابمحاالت إلؼاللالداخلٌة 

  فً نشر ثمافة الجودة بٌن الجودة ساهم نظام
هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن بمدر  أعضاء
أهم مإشر لتمٌٌم نظام الجودة فً أدائه هو .ملحوظ

التموٌم السنوي من لبل الهٌئة المانحة لشهادة األٌزو 
7118:9110 
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 أػؼبء ْٛئخ انزلهٌٚ -4

 نماط الضعؾ نماط الموة

  الطالب خالل  إلىنسبة أعضاء هٌئة التدرٌس
 المطلوبة تفك مع المعدالت تالستة سنوات الدراسٌة 

  العدد  إلىنسبة العدد الكلى  ألعضاء هٌئة التدرٌس
الكلى لطالب الدراسات العلٌا )ماجستٌر و دكتوراه( 

 المطلوبة تفك مع المعدالت ت
 تحدٌد االحتٌاجات من أعضاء هٌئة  ٌتم سنوٌا

التدرٌس باأللسام، وتنالش هذه االحتٌاجات فى 
مجلس الكلٌة حسب األنشطة التى ٌموم بها كل لسم 

إعالن ذلن بالجرائد الرسمٌة مع ذكر شروط و ٌتم 
 متطلبات التعٌٌن.

  توجد إجراءات للتعامل مع الفائض فى عدد
 أعضاء هٌئة التدرٌس

  مجموعات  إلىتتبنى الكلٌة فكرة تمسٌم الطلبة
صؽٌرة للتؽلب على األعداد الكبٌرة للطلبة واالستفادة 

 أعضاء هٌئة التدرٌس.  إعدادمن 
 ختلفة ألعضاء هٌئة تؽطى التخصصات الم

التدرٌس بجمٌع األلسام البرامج المختلفة لكال من 
 مرحلة البكالورٌوس والدراسات العلٌا

 ٌ تم المٌام بتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة من خالل
عن طرٌك استبٌانات موزعة  وحدة الموارد البشرٌة

 على األلسام ألعضاء هٌئة التدرٌس.
  بمركز الجودة ونسبة المتدربٌن سنوٌا من كل فئة 

بمركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة 
 %  81من  أكثر

  ٕٚعل ثبنكهٛخ فطخ رلهٚجٛخ يؼزًلح ٔيطجمخ

رَزٓلف رًُٛخ للهاد أػؼبء ْٛئخ انزلهٌٚ يٍ فالل 

 رملٚى ؽييخ رلهٚجٛخ يزكبيهخ

  التمٌٌم من خالل التمرٌر العلمٌة ب األلسامتموم
 وكذلن االستبٌاناتالسنوٌ

  ٌٚٚزى لٛبً يَزٕٖ هػبء أػؼبء ْٛئخ انزله

 ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ػٍ ؽوٚك االٍزجٛبَبد 

  الطالب خالل الستة سنوات الدراسٌة  إلىتتراوح نسبة الهٌئة المعاونة
و هذا ال ٌتفك مع المعدالت المتعارؾ بها، و لكن ال  1.4ـ1.7من 

 تشارن الهٌئة المعاونة بالتدرٌس للطلبة.
  فى السنوات الثالث األولى، ٌمتصر دور الهٌئة المعاونة على التحضٌر

للدروس العملٌة. فى السنوات الثالث األخٌرة، ٌمتصر دور الهٌئة المعاونة 
 لأللسام اإلكلٌنٌكٌة . الخدمًعلى الدور 

 1لاللسام االكلٌنٌكٌة هنان عجز فى عدد الهٌئة المعاونة 
 امل مع العجز فى الهٌئة المعاونةلم ٌتم اتخاذ اجراءات معٌنة للتع 

ٌتم تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة من خالل مركز التدرٌب بالجامعة للترلٌة 
 ولٌس من خالل االحتٌاجات الفعلٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس.

  مخصصة للتدرٌب بالكلٌة ، مما ٌعٌك من تنفٌذ الخطة  مٌزانٌةال ٌوجد
 التدرٌبٌة السنوٌة للكلٌة.

  هٌئة التدرٌس  أعضاءمركز تنمٌة لدرات  هًجهة التدرٌب الرسمٌة
فٌما ٌخص بعض المركز بالجامعة  ال توجد استجابة منبالجامعة، و 

 .البرامج التدرٌبٌة المطلوبة من الكلٌة
  النصؾ التمرٌر  )هٌئة التدرٌس  أداءأعضاءاآللٌة الموثمة لتمٌٌم

 ، ؼٌر كافٌه لتمٌٌم األداء(KPIسنوي

 ج االستبٌانات الخاصة بؤعضاء هٌئة التدرٌس ال ٌتم االستفادة منها نتائ
 العملًفى التطبٌك 

  أعضاء هٌئة التدرٌس  أداءال توجد معاٌٌر محددة وموثمة لتمٌٌم
 بخالؾ ما ٌوجد بمانون تنظٌم الجامعات
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 االكاهٖانغٓبى  -5

 نماط الموة
 نماط الضعؾ

 
 

  التخصصات الحالٌة للمٌادات تنطبك علٌها المعاٌٌر الواردة

بالمانون خاصة األلدمٌة و فى حال اختٌار من ال تتوافر فٌه 

 المعاٌٌر السابمة ٌلجؤ إلى المانون وٌحكم لصالحه

  وٌتم آلٌة لتحدٌد احتٌاجات العاملٌن من التدرٌب استحداث

مهارات السكرتارٌة  وسٌتم التدرٌب على مهارات تنفٌذ 

 تطوٌر الشخصٌة ضمن خطة التدرٌب بالكلٌة

 حد ما  لىتوافر التسهٌالت التكنولوجٌة الضرورٌة ألداء العمإل

 فى عدد من اإلدارات

  باختٌار وتعٌٌن وترلٌة المٌادات اإلدارٌة المعاٌٌر الخاصة

لترلٌة المٌادات اإلدارٌة ولانون  5معلنة وموثمة  بمانون رلم 

 الدولة وبطالات التوصٌؾ الوظٌفًالعاملٌن المدنٌن ب

 بالكلٌة نسبة االدارٌٌن المحالٌن علً المعاش ارتفاع 
  عدم وجود كوادر شابه مدربه على نظم التكنولوجٌا

 ألسام علمٌة 5سكرتارٌة بعدد الحدٌثة كما ال ٌوجد 
  المعاٌٌر الحالٌة الختٌار وترلٌة المٌادات اإلدارٌة ال تتصؾ

 بالموضوعٌة
  مركزٌة التدرٌب بالجامعة ونظرا لمحدودٌة الدورات

دم ؼٌر التدرٌبٌة الممدمة من الجامعة, فان التدرٌب المم
عجز شدٌد كذلن ٌوجد كافً لرفع كفاءة الجهاز االدارى 

خاصة فً المائمٌن بالخدمات المعاونة:  الحرفٌٌن من 
 .مٌكانٌكً السٌارات -فنً الصٌانة - سباكة ونجارة وخالفه

  تجهٌزات أماكن العمل ؼٌر مالئمة.ؼالبٌة مكاتب اإلدارٌٌن
ملفات دوالٌب لحفظ ال –ستائر  –فى حاجة إلى صٌانة 

 خاصة لسم شئون العاملٌن
 التهوٌة -بٌئة العمل ؼٌر مالئمة من حٌث اإلضاءة- 

نمص التجهٌزات  باإلضافةإلىالضوضاء.  -الرطوبة
 -ماكٌنات تصوٌر -كراسً  -ووسائل االتصال: مكاتب

 فاكس -تلٌفونات -شبكة اتصال داخلً -انترنت -طابعات
 لموظفٌنٌوجد لصور بوسائل السالمة واألمان بمكاتب ا 
 عدم وجود وسائل أخرى للتمٌٌم ؼٌر تمرٌر األداء السنوي 
 عدم شفافٌة آلٌات توزٌع الحوافز 
 ال ٌتم ربط الحوافز والمكافآت بمستوٌات األداء 
 انخفاض مستوى الرضا الوظٌفً ككل 

 

 انًٕاهك انًبنٛخ ٔاإلكاهٚخ -6

 نماط الضعؾ نماط الموة

  ًٌوجد خطة تنفٌذٌة سنوٌة معتمدة وموثمة ومعلنة عل

 االلسام العلمٌة 

 المرافك المتاحة صالحة لالستخدام 

  تم إنشاء مبنى تعلٌمً خدمً بجوار مبنى شئون الطالب

ادوار لالستجابة لزٌادة إعداد الطالب  4من 

 والخدمات التعلٌمٌة بالكلٌة

  والثانٌة لٌكونوا تم عمل صٌانة لمدرجات الفرلة األولى

أكثر كفاءة فى استٌعاب إعداد الطالب الحالٌة 

 والمستمبلٌة.

 توجد خطه صٌانة سنوٌا للمرافك 
 توجد خطه لصٌانة المبانً والتسهٌالت التعلٌمٌة 
 خطة الصٌانة مطبمة بالفعل 
 مثل فى بعض المعامل والمعدات الحدٌثة   وجود األجهزة

 سنوٌا للكلٌة لتحمٌك رسالتها  لمخصصةرد المالٌة االموا
 غ١ش وبف١خ اإلعزشار١غ١خوغاٌاتها وأهدافها 

  زٌادة أعداد الطالب سنوٌا مع ثبات الموازنة
 المخصصة من الجامعة 

  ًال تتناسب مع احتٌاجات  وإمكانٌتهامساحة المبان
 التطوٌر بالكلٌة

  الصٌانة الحالٌة للكلٌة خاصة فى  أعماللصور فى
 ومرافك الكلٌة. مبانًصٌانة 

  للمعامل واألجهزة بالكلٌةدورٌعدم وجود تحدٌث 
  والسالمة  األمنالتجهٌزات والمعدات الخاصة بتحمٌك

 الكلٌة لٌست كافٌة مبانًفى 
  فى حالة حدوث  المبانًإلخالء مفعلة ال توجد خطط

 كوارث بالكلٌة
  الكلٌة غٌر مرضى وذلن لنمص  بمبانًمستوى النظافة

وعدم تفعٌل نظام الثواب والعماب  بالكلٌة العمال عدد 
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 انًؼبٚٛو األكبكًٚٛخ ٔانجوايظ انزؼهًٛٛخ -7

 نماط الضعؾ نماط الموة

  انقبص رؼلٚم يلح انجوَبيظ  انٕىاه٘ٔفمب نهمواه

 رأٍَٛٛزٍٍُٛزٍٛ  ئنٗ ئػبفخنزكٌٕ فًٌ ٍُٕاد 

 نهكهٛخ انزكبيهٙنزظًٛى ٔرطجٛك انًُٓظ 

  واعتمادها  التعلٌمًتم وضع خطة لتطوٌر البرنامج
 من مجلس الكلٌة

  ورشة عمل لصٌاؼة المودٌولز الجدٌدة  41تم تنفٌذ
هٌئة التدرٌس بالكلٌة الممثلٌن  أعضاءمن لبل كافة 

 .أللسامهم
 انغٕٓك فٙ انزٕػٛخ ثبنًؼبٚٛو األكبكًٚٛخ  رى ثنل

NARS  ٕٚاآللٌات  جارى وضعو2117يٍ يب
 هاتطبٌملالممترحة 

  تبنت الكلٌة المعاٌٌر التً ألرها المجلس األعلى
للجامعات للتعلٌم الطبً باإلضافً إلى معاٌٌر جامعة 

 بانجلترا  Dundeeدانً
 المومٌة فً المٌاسٌة المعاٌٌر  ت الكلٌةتبن

والتً تم وضعها من لبل الهٌئة   NARS 7102الطب
 المومٌة لالعتماد 

  يغ هٍبنخ انكهٛخ 2117رزٕافك انًؼبٚٛو األكبكًٚٛخ 

  للكلٌة لمرحلة البكالورٌوس  التعلٌمًلم تتم مراجعة البرنامج

 NARSاألكادٌمٌةوتوصٌؾ جمٌع الممررات وفما للمعاٌٌر المٌاسٌة 
، حٌث تم تصمٌم البرنامج الجدٌد فى ضوء المعاٌٌر المٌاسٌة  7102

 فمؾ. األكادٌمٌة

  رٕعل ثؼغ أٔعّ انمظٕه فٗ ػًهٛخ هفغ كفبءح انقوٚظ يضم فليبد

يٓبهاد االرظبل  - انمبََٕٛخانغٕاَت –انغٕاَت االكاهّٚ -انطٕاهب 

 انفؼبل

 مشاركة من جانب األطراؾ المعنٌة المختلفة فً تصمٌم  محدودٌة
 وتطوٌر البرامج التعلٌمٌة بالكلٌة 

  درجة االستفادة من تمارٌر المراجعٌن أو الممتحنٌن الخارجٌٌن على
 العلمٌة محدودة جدا األلساممستوى 

  للبرامج والممررات فى التحدٌث التمارٌر السنوٌة درجة االستفادة من
 من لبل الكلٌة واأللسام محدودة  والتطوٌر

 

االكلٌنٌكى ، معمل  الباثولوجً، معمل  المركزيالمعمل 
 لسم الهستولوجى

 توجد أماكن لألنشطة الطالبٌة 

  وجود عدد من الطالب الوافدٌن مما ٌساعد على وجود
 .الخطة 
 

  حد ما فى  إلىوجود الوحدات ذات الطابع الخاص ٌسهم
 تنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة

  للطالب المالٌزٌٌن ٌسهم اآلن فى تنمٌة  التعلٌمًالبرنامج
الموارد الذاتٌة للكلٌة وفى دعم األلسام العلمٌة وتوفٌر 
 جدآاحتٌاجاتها من أجهزة ووسائل تعلٌمٌة بصورة كبٌرة 

  تدرٌب معاونً اعضاء هٌئة التدرٌس وامناء المعامل
  واالدارٌٌن علً االمن والسالمة

  اٌّىزجخ 
 رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد  

.المرافك العامة والخاصة لٌست كافٌه حٌث أنها ال 
تتناسب مع أعداد الطالب وكذلن أعداد أعضاء هٌئه 

 التدرٌس
  ألنشطة الطالبٌة ال تتناسب مع أعداد الطالباأماكن 
  ألعضاء  تكافٌترٌاللطالب وال توجد  تكافٌترٌاال توجد

 هٌئة التدرٌس
  التجهٌزات المتاحة لألنشطة الطالبٌة مالئمة فى بعض

 أخرىفى أنشطه  مالئمةاالنشطه وغٌر 
 المعامل مثل المعمل المتوفرة فى والمعدات  األجهزة

ال  األكادٌمٌة باأللسام العلمًمل البحث ا، مع المركزي
من حٌث الكم العلمٌلبحث بحاجة الكلٌة فى مجال ا تفً

 والكٌف
  والمعدات بالكلٌة  األجهزةال ٌعتبر مستوى استخدام

ال  األلسامحٌث أن بعض  األمثلاستخداما على الوجه 
 بالكلٌة أخرىبواسطة ألسام  األجهزةتسمح باستخدام 

 غٌر  تتم بشكل باأللساملالجهزه  الدورٌة الصٌانة
دى إمما ٌ الصٌانةو األلسامضعف فى االتصال بٌن  معكافٌ
 الخطةتعطٌل  إلى
  الكوادر الفنٌة المإهلة والمدربة بالكلٌة  إعدادتنالص

عد مع عدم تعٌٌن كوادر جدٌدة أو وجود البلوغهم سن التم
 من الفنٌٌن  الثانًخطة لتدرٌب الصف 

  ضعف ادوات االمن والسالمه بمعامل مدرجات الكلٌة 
  عدم وجود خطة اخالء الكلٌة ولت االزمات 
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 انؾبنٛخ.

  انًواعؼخ انلافهٛخ انزٙ رغوٖ ٍُٕٚب ػًٍ َظبو

 تطبٌك المعاٌٌر األكادٌمٌةئكاهح انغٕكح ثبنكهٛخ رؼًٍ

  ٗخانًإٍَخ يالئًانجوايظ انزؼهًٛٛخ انًفؼهخ ف 

 الؽزٛبعبد ٍٕق انؼًم

  ٕٚعل ثبنكهٛخ رٕطٛف ٔاػؼ ٔيٕصك ٔيؼهٍ نهجوايظ

اٍٛخ رى رٕفٛوِ يٍ فالل َظبو انزؼهًٛٛخ ٔانًموهاد انله

 2111:9111عٕكح انزؼهًٛأٚئ  ئكاهح
  ٌتوافك تصمٌم البرامج التعلٌمٌة بالكلٌة مع رسالة

 حد كبٌر إلىوؼاٌات الكلٌة 
  توجد إجراءات موثمة للمراجعة الدورٌة فى البرامج

من خالل إنشاء لجنة المناهج بالكلٌة و  نالتعلٌمٌة وذل
 تفعٌلها 

  ٌوفر نظام إدارة الجودة بالكلٌة وكذلن لجنة المناهج 
 جراءات  موثمة للمراجعة الدورٌة فى وجود ا

تموم لجنة المناهج بعمل تمرٌر نهائً ٌعرض الممررات 
عند عمد مراجعة اإلدارة وٌتضمن كل نماط الموة 

   والضعؾ فى التمارٌر السنوٌة للبرامج

 انزلهٌٚ ٔانزؼهى  -8

 نماط الضعؾ نماط الموة

  توجد بالكلٌة أنماط ؼٌر تملٌدٌة للتعلم مثل منالشات

 المجموعات الصؽٌرة وإعداد البحوث للتعلم الذاتً

  اتخذت الكلٌة بعض اإلجراءات لمواجهة الكثافة العددٌة

التوصٌة بتخفٌض أعداد الطالب الممبولٌن للطالب مثل 

% سنوٌا ، تمسٌم دفعة الطالب 01بها  تدرٌجٌا بنسبة 

 فً المحاضرة المجمعة إلى مجموعات صؽٌرة

 إلىولى ٌتم تمسٌم الطالب فى محاضرات الفرق الثالث األ 

 مجموعتٌن.

 مشكلة الدروس لكلٌة بعض اإلجراءات لمواجهة اتخذت ا

الخصوصٌة بتفعٌل  الالئحة: تسجٌل حضور الطالب بدلة 

فً الدروس العملٌة و حرمان الطالب الذي تتعدى نسبة 

% من الدروس العملٌة كما تم تمدٌم ممترح  75ؼٌابه 

للجنة شئون الطال ب بالجامعة بؤن تكون اإلدارة الطبٌة 

عن إصدار و لٌس اعتماد الشهادات  هً الجهة المسئولة

الطبٌة التً تبرر ؼٌاب الطالب و تمت الموافمة على هذا 

 الممترح من اللجنة ومن مجلس الجامعة

  الكلٌة ورشة عمل مخصوصة عن مشكلة  إدارةعمدت

الدروس الخصوصٌة وكٌفٌة التؽلب علٌها بحضور كافة 

 األطراؾ

  ساهمت اإلجراءات السابمة فى حل مشكلة ضعؾ حضور

 الطالب على مستوى الدروس العملٌة 

  ساهم برنامج الطالب المالٌزٌٌن فى حل مشاكل نمص

 الموارد التعلٌمٌة بالكلٌة 

  التعلٌم والتعلم  تاستراتٌجٌالم ٌتم تحدٌث وتطوٌر

 الحالٌة. 

  المخرجات العائدة المتبعة ال تالئم أنماط التعلٌم والتعلم
 المواد  فى بعضللتعلم 

  ال ٌتم مراجعة استراتٌجٌات التعلم فً ضوء نتائج
االمتحانات أواالستمصاءات الموجهة للطالب وأعضاء 

 هٌئة التدرٌس
  سٌاسات المضاء على ال توجد دراسة لتحدٌد مردود

 كالتفى المضاء على هذه المشمشكالت التعلٌم والتعلم 

  الجامعًسٌاسة متبعة للتعامل مع مشكلة الكتاب ال توجد 
  لطالب  المٌدانًتوجد بعض المشكالت التى تعوق التدرٌب

دوات واألمواصالت الوسائل كفاٌة الفرلة الرابعة مثل  
حوافز  وجودوعدم  والتثمٌؾالتوعٌة  المستخدمة فى

 الوحدات الصحٌة  ألطباء
  ٌة لعدم وجود عدم االستفادة من الممررات الكترونٌةبالكل

 أوهٌئة التدرٌس  خدامها من لبل أعضاءماٌلزم است
 الطالب.

  نظام التؽذٌة المرتدة ؼٌر متبع فى بعض ألسام الكلٌة 
  7.3ال تتجاوز نسبة الطالب الوافدٌن% 
  مساحة المكتبة والالتجهٌزات المتاحة مع أعداد  تتالءمال

 الطالب بالكلٌة

  /اشتران فً دورٌات تكنولوجٌا المعلومات ) اإلنترنت
الكترونٌة متخصصة/ كتب الكترونٌة  الخ ( المستخدمة 
فً المكتبة متاحة فمط ألعضاء هٌئة التدرٌس وطالب 

 الدراسات العلٌا

  متوسط نسبة المستفٌدٌن من خدمات المكتبة إلى العدد



 

 

 -36                            -(7177-7102الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة الطب البشرى جامعة الزلازٌك )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 والتوسع فى تحوٌل  االلكترونًمركز للتعلٌم  إنشاء

 ممررات الكترونٌة إلىالممررات 

  ٌتم للطالب  المٌدانًتصمٌم وتوصٌؾ برامج  التدرٌب

 وفما لمخرجات التعلٌم العائدة

  للطالب بدءا  المٌدانًالتوسع فى تطبٌك برنامج للتدرٌب

 األولىمن الفرلة 

  لٌشمل طالب  المٌدانًجارى تطوٌر برنامج التدرٌب

 االمتٌاز 

  المٌدانًبرنامج التدرٌب  أداءارتفاع مستوى الرضا عن 

 عن العام السابك

  المٌدانًلتموٌم برنامج التدرٌب وجود نظام موثك 

  وجود مركز لتموٌم االمتحانات بالكلٌة ٌموم بمراجعة

 اإلجراءاتواتخاذ  االعلٌامتحانات الطالب والدراسات 

 التصحٌحٌة الالزمة.

  ٌتم تصمٌم االمتحانات لمٌاس المستوٌات المختلفة
 والمهارٌة للمهارات المعرفٌة

  الممررات المعلنة للطالبتوافك االمتحانات مع محتوى 
 تتصؾ أسالٌب تموٌم الطالب بالتنوع 
  تشكل لجان الممتحنٌن بموافمة مجلس الكلٌة سنوٌا و

ٌوجد ضمن نظام إدارة الجودة بالكلٌة وثٌمتان لتنظٌم وضبط 

وعملٌة   ED PR 17وثٌمة تمٌٌم الطالبتمٌٌم الطالب و هما: 

 QA PR 10ضبط معاٌٌر أدوات التمٌٌم والتمدٌر 

 تستخدم األلسام بالكلٌة نظام الممتحنٌن الخارجٌٌن 
  ٌتم التصحٌحMCQ  . الكترونٌا 

 ٌتم مراجعة وتحلٌل نتائج تموٌم الطالب 

  ٌتم اتخاذ لرارات وإجراءات تصحٌحٌة فى ضوء مراجعة
 النتائج

 فى كثٌر من  انًواعغ ٔانلٔهٚبد ثبنًكزجخ ؽلٚضخ
 التخصصات 

  متوسط نسبة المستفٌدٌن من خدمات المكتبة إلى العدد
 % 95 تدرٌساإلجمالً أعضاء هٌئة 

 سجالت للمترددٌن على المكتبة وجود 

 لٌاس مستوى رضا المستفٌدٌن من خدمات المكتبة ٌتم 

 

 

 % فمؾ35نهطهجخ اإلجمالً

 انًواعغ ٔانلٔهٚبد غٛو ؽلٚضخ 
  الخاصة لتحمٌك المهارات مساعدات التعلٌم والتعلم

 المهنٌة العائدة ؼٌر مالئمة من حٌث الكم والكٌؾ
  لاعات المحاضرات والفصول الدراسٌة ال تتالءم مع أعداد

 الطالب 
 لمعامل ال تتالءم مع أعداد الطالب/الجداول الدراسٌةا 
 الدراسٌة والمعامل ؼٌر مالئمة لمتطلبات  بعض الماعات

 ...انـ(/ التهوٌة/العملٌة التعلٌمٌة )اإلضاءة
  انخفاض الدعم المادي لشراء الكتب والمراجع للطالب من

 . لبل الجامعة باالضافة الً ارتؽاع اسعار الكتب والمراجع
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 انطالة ٔانقوٚغٌٕ -9

 نماط الضعؾ نماط الموة 

  خالل اللوائح والموانٌنسٌاسات التحوٌل معلنة من 

  تستخدم  الكلٌة وسائل للتروٌج لجلب الطالب الوافدٌن )مثال
( كما تنفذ الكلٌة برامج وأنشطة واألفارلةالعرب ذلن الطالب 

 لرعاٌة هإالء الطالب

  معلنة للطالب من لسم  المالًالمعاٌٌر المتبعة للدعم
 رعاٌة الشباب واتحاد الطالب

  ٗاالْزًبو ثلٔه ارؾبك انطالة ٔانؼًم رؾوص انكهٛخ ػه

 ػهٗ رفؼٛم يَبًْبرّ فٗ يغبل األَشطخ انطالثٛخ.

  توجد عٌادة طبٌة خاصة بالطالب مجهزة للحاالت الطارئة
 داخل الكلٌة

  عداد المتفولٌن )حٌث توجد زٌادة كبٌرة أهنان تطور فى
 امتٌاز وجٌد جدا( اتفى أعداد الطالب الحاصلٌن على تمدٌر

 ظ يٕصمخ نزؾلٚل انًزؼضوٍٚ كهاٍٛب رى رٕفٛوْب رٕعل ثواي

 ثبنكهٛخ  انغٕكح أكاهحيٍ فالل َظبو 

  كنٛم انطبنت يزٕفو ٔيزبػ نغًٛغ انطالة 

  ثبنكهٛخ ٔٚزى  ٚزى رفؼٛهَّظبو اإلهشبك األكبكًٚٙ نهطالة

 ثٓنا انُظبو توعٌة وإعالم الطالب 

  رُفن انكهٛخ انؼلٚل يٍ األَشطخ انطالثٛخ)هٚبػٛخ ٔ فُٛخ

 ٔصمبفٛخ( 

  ؽظهذ انكهٛخ ٔكننك انؼلٚل يٍ انطالة ػهٗ انًواكي

األٔنٗ فٗ ػلك يٍ األَشطخ انطالثٛخ ػهٗ يَزٕٖ انغبيؼخ 

 ٔانغبيؼبد األفوٖ

 ٍٛرٕعل لٕاػل ثٛبَبد نهقوٚغ 

  انطالثٙرٕعل فطخ يؼزًلح نهلػى 

  رلهٚجٙ يزًٛي نهطالة ٔآفو نطالة ٕٚعل ثبنكهٛخ ثوَبيظ

االيزٛبى نزًُٛخ يٓبهارٓى انشقظٛخ يٍ ؽٛش انملهح ػهٗ 

ارقبم انمواه ٔؽوٚك انًَزمجم ٔرًُٛخ انناد ٔؽم انًشكالد 

 ٔيٓبهاد انؼوع انفؼبل ٔغٛوْب 

  انغًؼٛخ انؼهًٛخ ثبنكهٛخZMSA  انؼهًٙؾش ٔنغُخ انج 

طالة يزًٛيح رُظى كٔهاد رلهٚجٛخ ٔرضمٛفٛخ نهURC انطالثٙ 

 انطالثٙٔرًُؼ فوص نهزجبكل 

 ال تتوافك سٌاسات المبول مع الرسالة واألهداؾ من حٌث العدد 
 سٌاسات المبول تابعة لمكتب التنسٌك ولٌس للكلٌة اى دور فٌها 
 أعداد الطالب الممبولٌن ال تتناسب مع موارد الكلٌة 
  األكادٌمٌةالٌتم دراسة خصائص الطالب لتحدٌد احتٌاجاتهم ؼٌر 
 ال توجد خطة متكاملة لدعم الطالب 
 ة مال توجد سٌاسة لدعم الطالب مالٌا  ولكن توجد معاٌٌر موث

و دعم الكتاب ؤالمالٌعند بحث الحاالت)من اجل توزٌع الدعم 
 (الجامعً

  عدالة  وألتضمنالمعاٌٌر المطبمة للدعم المالً ؼٌر موضوعٌة
 التوزٌع

  المتفولٌن على مدار العام ال توجد إجراءات موثمة لتحدٌد
 والمبدعٌن لٌس لهم اى اجراءات موثمة

  الدعم والتحفٌز الخاص بالمتفولٌن والمبدعٌن لاصر على منحة
التفوق التى تمدمها الحكومة للطالب المتفولٌن . وتكرٌم األوائل 

 العلمٌة. األلسامفى مإتمرات بعض 
  البرامج عداد المستفٌدٌن من أعدم وجود دراسة لتحدٌد تطور

الخاصة بالطالب المتعثرٌن دراسٌا خالل الخمس سنوات 
 الماضٌة منسوبا الى اجمالى عدد الطالب

 خدمات الدعم لذوى االحتٌاجات لبرامج موثمة  عدم وجود
 الخاصة

 الكلٌة ال تمدم اى  منح دراسٌة للطالب 
  أسالٌب التوعٌة واإلعالم الخاصة باإلرشاد األكادٌمً التى

 ؼٌر كافٌةتتبعها الكلٌة 
  رٕعل كهاٍخ نَُجخ انطالة انًشبهكٍٛ فٗ األَشطخ انًقزهفخال 
  حتى اآلنكافٌؼٌر هاثطخ نهقوٚغٍٛرفؼٛم 
  ػاللخ يَزًوح ثٍٛ انكهٛخ ٔفوٚغٛٓب ػجو انَُٕاد ال توجد

طُلٔق انقوٚغٍٛ نلػى أَشطخ \انًبػٛخ يضم ػٛل انقوٚغٍٛ

 انكهٛخ .......انـ 
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 انجؾش انؼهًٙ ٔاألَشطخ انؼهًٛخ -11
 

 نماط الضعؾ نماط الموة

  بحثٌة موثمة ومعتمدة ومعلنة توجد بالكلٌة خطة
 5تشمل الخطط البحثٌة لجمٌع األلسام لمدة 

 7108سنوات حتى عام 
  الخطة البحثٌة للكلٌة معلنة على المولع

 للكلٌة متضمنة النماذج المطلوبة االلكترونً
  العلمًموازنة خاصة للبحث  إعدادجارى 
  توجد بالكلٌة وحدة مفعلة للمراجعة المإسسٌة

(IRBلامت ح ) 4511بمراجعة  أالنتى 
 التعدٌالت المطلوبة. برتوكولبحثٌوإجراء

  رعاٌة واستخدام  أخاللٌاتتم استحداث لجنة
على مستوى  العلمًحٌوانات التجارب فى البحث 
 الجامعة وتشارن بها الكلٌة.

  ٌوجد مركز للبحوث الطبٌة بالكلٌة وحدة
بٌولوجٌا الخلٌة ووحدة بٌت الحٌوان ووحدة 

بحث به منذ  713 إجراءوتم  ألجذعٌهالخالٌا 
بحث على الخالٌا  07منهم  اآلنحتى  7105

 .األنسجةالجذعٌة وزع 
  تم عمل حصر لجمٌع الرسائل العملٌة المسجلة

الترلٌة على لواعد بٌانات  وأبحاثبالكلٌة 
 الجامعة

 61 % من أعضاء هٌئه التدرٌس على األلل
 انؼهًٙثبنكهٛخ يشبهكٍٛ فٗ انجؾش 

 أوربٌهمختلفةبعثه مشتركه مع دول  71توجد 
مهام علمٌه  9وألمانٌامثل الٌابان وفرنسا 

 مختلفةمنح ممدمه من دول  01للتدرٌب ، 
 فى معالجة بعض  باألبحاث ٌتم االستعانة

مرض  مرض الثالثٌمٌا،المشكالت المجتمعٌة مثل 

 السمنة. وأمراضCس السكر فٌرو

  جائزة  977هٌئة التدرٌس على  أعضاءحصل
 7105من  الدولًلنشر ل

  األلسامتشجع الكلٌة البحوث المشتركة بٌن 
 العلمٌة 

  تم تطوٌر المجلة العلمٌة للكلٌة لتصبح على شبكة
االنترنت ولها تصنٌؾ معترؾ به ضمن المجالت 

 7105بحث بها منذ  072الدولٌة، وتم نشر 
 .اآلنحتى 

 عدةعضاء هٌئه التدرٌس فى أمن  العدٌد اشتران 
دولٌه ونظمت جمٌع  ومحلٌه و إللٌمٌهمإتمرات 

 العدٌد من الندوات والمإتمرات  بالكلٌة األلسام
  العلمٌةلمإتمرات ل األدوٌةدعم كثٌر من شركات 

وكذلن  هاإلكلٌنٌكٌ باأللسام الخاصةوالندوات 
 مإتمر الكلٌة

  توجد مجلة علمٌة متخصصة طبٌة ترفع ابحاثها
 علً بنن المعرفة المصري 

  العلمًفى البحث  العلمٌة فً الكلٌة األلسامالٌوجد ترابط بٌن 
 وحل مشاكل المجتمع.

  التوجد آلٌة فعالة لمتابعة تنفٌذ الخطة البحثٌة بالكلٌة 
  فهو بعد  البحثالعلمًباستمرار  لألساتذةالتوجد لواعد ملزمة

 ؼٌر مكلؾ بؤنشطة بحثٌة.  أستاذالحصول على درجة 
  فى حتى اآلن تنحصر مصادر تموٌل البحث العلمً بالكلٌة

 موازنة الجامعة فمط  
  ًعزوؾ بعض االساتذة للمٌام بابحاث علمٌة بعد الحصول عل

 الدرجة العلمٌة 

  نسبه التموٌل الذاتً إلى التموٌل الحكومً لم ٌتم لٌاسها بطرٌمة
 إحصائٌة 

 منفمة على ال ٌتم لٌاس مردود العوائد للمخصصات المالٌة ال
 بالكلٌة العلمًالبحث 
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 الدراسات العلٌا -00

 نماط الضعؾ نماط الموة 

  عدد الدرجات العلمٌة الممنوحة من الكلٌة خالل بلػ
 7701: 7102 أكتوبرحتى دور  الخمس سنوات الماضٌة

 دكتوراه  من الداخل والخارج درجة  230وماجستٌر  درجة

 لتكون بنظام  الدراسات العلٌاواعتماد الئحة تحدٌث   تم
الساعات المعتمدة من مجلس الكلٌة لشهر سبتمبر 

 وجارى حالٌا   اعتمادها من مجلس الجامعة. 7102

 ٌوجد توصٌؾ موثك لجمٌع برامج الماجستٌر بالكلٌة 

 ٌوجد تناسب فى برامج الماجستٌر مع احتٌاجات 
 المجتمع

  ٌوجد تناسب بٌن مخرجات التعلٌم العائدة والدرجة
 الممنوحة

  ٌوجد توافك فى محتوى الممررات الدراسٌة مع
 مخرجات التعلٌم العائدة

  هٌئة التدرٌس مع  ألعضاءتتالءم التخصصات العلمٌة
 والممررات التى ٌمومون بتدرٌسها األعباءالتدرٌسٌة

 ٌة ٌوجد توصٌؾ لبرامج الدكتوراه بالكل 

 ٌوجد تناسب فى برامج الدكتوراه مع احتٌاجات المجتمع 

  ٌوجد تناسب بٌن مخرجات التعلٌم العائدة والدرجة
 الممنوحة

  هٌئة التدرٌس مع  ألعضاءتتالءم التخصصات العلمٌة
 والممررات التى ٌمومون بتدرٌسها  األعباءالتدرٌسٌة

  والٌكترونٌة ٌوجد لواعد بٌانات ورلٌه
 الكترونٌةبٌانات  ماعدةوجارىتحدٌث

 ًلطالب الدراسات العلٌا منذ  تم تفعٌل التسجٌل الٌكترون
 7108مارس 

  وفما للتخصص األشراؾبتوزٌع  األلسامتلتزم 

  تتوافك طرق التموٌم مع المخرجات العائدة للتعلم 

  ٌتم استخدام نظام الممتحنٌن الخارجٌٌن فى جمٌع
 األلسام

 رات المعلنة تتوافك االمتحانات مع محتوٌات الممر
 للطالب 

  ٌتم عمل استبٌانات لمٌاس مستوى رضاء طالب
 الدراسات العلٌا 

 
 

  العلمٌة لتطبٌك المرار الخاص  األلساممن  الكافًعدم االستعداد
( ودولًبضرورة نشر بحثٌن من رسائل الماجستٌر )محلى 

)بحثٌن دولٌٌن( خاصة فى الرسائل التى تم  الدكتوراهورسائل 
 .0/0/7108حتى  0/0/7105تسجٌلها فى الفترة من 

  لم تتم مراجعه برامج الماجستٌر والدكتوراه بواسطة مراجعٌن
 فى بعض األلسامخارجٌٌن 

  ال توجد سٌاسة معلنة لسد احتٌاجات المجتمع من التخصصات
العلمٌة  األلسام مإلزامن خاللها ٌتم  والتًالطبٌة المختلفة 

 المطلوبة باألعدادبالكلٌة بالسماح بالتسجٌل فٌها 

  للتسجٌل فى الدراسات العلٌا سنوٌا عن  األطباءد اعدأٌتم اختٌار
الزٌادة أو حتى رفض  إبداءأسبابطرٌك مجلس المسم فمط دون 

 لمعاونًدرجة علمٌة لمدة معٌنة أو لصر التسجٌل  أليالتسجٌل 
 من الكلٌة فمط أعضاء هٌئة التدرٌس

 تموٌم نتائج امتحانات الدرجات العلمٌة المختلفةوجود مماومةل 
 لبرامج الدراسات العلٌا.

  المتخذة لمتابعة الفاعلٌة التعلٌمٌة لمرحلة  اإلجراءاتلصور
 لكل طالب  Log book))الدراسات العلٌا ومتابعة 
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 المشاركة المجتمعٌة -07

 نماط الضعؾ نماط الموة

  للمشاركة المجتمعٌة منبثمة منخطة الجامعة توجد خطة
وتختص كلٌة الطب لمطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

.كذلن توجد تجرى بمحافظة الشرلٌة  بالموافل الطبٌة
الوحدات ذات الطابع الخاص كما تموم مستشفٌات الجامعة 

 بخدمة المرضى من كل أفراد المجتمع. 

  فعلٌاٌتم تطبٌك هذه الخطة 
  الممارسات الفعلٌة لتطبٌك الخطة تشمل الموافل الطبٌة 
 التى تمدم خدمات  الوحدات ذات الطابع الخاص وجود

 متمٌزة
 هًائل  واضحة و الخطة على أسالٌب ووس تم بناء 

دراسة  احتٌاجات مجتمع محافظة الشرلٌة و المحافظات 
األخرى كما ٌتم دراسة الطلبات الممدمة من المحتاجٌن 

العاملون  هًللخدمات فى المرى والنجوع. المطاعات العائدة 
 واألطراؾ المجتمعٌة ثم الطالب

 الزٌارات -توجد برامج فى كل المجاالت من خالل الموافل
 الوحدات ذات الطابع الخاص -نٌة  المٌدا

 

  تموم المإسسة بتوثٌك الخدمات و األنشطة الممدمةلخدمة
 المجتمع وتنمٌة البٌئة. 

 

  األطراؾ المجتمعٌة المختلفة تساهم  فى توفٌر فرص
 المإسسة لخرٌجًالعمل 

 أهم أشكال االتصاالت و العاللات:
لهم مماعد للحضور فى   األطباءنمابة وزارة الصحة و -

 مجلس الكلٌة
 الموافل الطبٌة - 
 األنشطة الطالبٌة - 
تدرٌب طالب الكلٌة فً الوحدات الصحٌة األساسٌة التابعة  -

 لوزارة الصحة
 تدرٌب أطباء وزارة الصحة فً مستشفٌات جامعة الزلازٌك-
الخدمة الصحٌة بالمستشفٌات ) تمدٌم الخدمات الطبٌة -

متمٌزة من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص واالستشارٌة ال
 ألطباء وزارة الصحة(

  بمستشفى  األطفالعناٌة على وحدة  جامعً إشراؾٌوجد
 الزلازٌك العام

  فى التدرٌس للزمالة المصرٌة األلسامتشارن بعض 
 لألطباء المصري والبرود

  االستشارات الطبٌة حٌث تمدم الكلٌة و مستشفٌاتها
الستة الخدمة الصحٌة للزلازٌك و لراها و كل محافظة 
الشرلٌة والمرى التابعة للمحافظات األخرى المرٌبة من 

 الزلازٌك وذلن بالتعاون مع وزارة الصحة 
  الدموٌة بمستشفى  األوعٌةوحدات للجراحات  إنشاءتم

محافظة الشرلٌة ومستشفى المبرة, بلبٌس وفالوس ب

  لمطاع شئون البٌئة وخدمة  ٌةاإلستراتٌجعدم تحدٌث الخطة
 المجتمع بالكلٌة 

 ال ٌمارس العاملون بمطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 
 محدد وظٌفًلتوصٌؾ  طبما   اختصاصاتهم

  البرامج  إعدادال تشارن األطراؾ المجتمعٌة المختلفة فى
 بالكلٌة التعلٌمٌة

  وملتمى أال تشارن األطراؾ المجتمعٌة المختلفة فى عٌد الخرٌجٌن
 على مستوى الكلٌةفٌالتوظ
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 رؾهٛم انجٛئخ انقبهعٛخ

 

 انمٕٖ انَٛبٍٛخ ٔانمبََٕٛخ ٔااللزظبكٚخ ٔانزكُٕنٕعٛخ

 انمٕٖ انَٛبٍٛخ ٔانمبََٕٛخ:

 انفوص:

 (٢102 NARSاٌّؼب١٠ش اٌم١ِٛخ ) اطذاس -0

 (WFME) اٌطجٟششاوخ ث١ٓ ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاٌف١ذسا١ٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍزؼ١ٍُ  أشبء -٢

 اٌذٌٟٚ ٚاٌجٕه اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚصاسح ث١ٓ رؼبْٚ ِششٚػبد طٛسح فٝ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌزط٠ٛش رٛف١شفشص -٣

 .االٚسٚثٝ ٚاالرحبد

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ ِٕظِٛخ فٟ اٌّغزّش ٚاٌزحغ١ٓ اٌغٛدح ضّبْ ثؤ١ّ٘خ اإلل١ٍّٟ اٌّغزٜٛ ػٍٝ اال٘زّبَ ص٠بدح -٤

 .ٚاٌؼبٌّٟ اٌمِٟٛ اٌّغزٜٛ ػٍٝ اٌغبِؼبد ارج١ٓشاٌخج رجبدي رشغ١غ -٥

 .عذ٠ذح رؼ١ّ١ٍخ ثشاِظ أشبء رشغ١غ -٦

 .اٌذٌٟٚإٌشش اطبدٚاشزش اٌزشلٟ ٌغبْ رغ١١شلٛاػذػًّ -2

 .ٚاالػزّبد اٌزؼ١ٍُ عٛدح ٌضّبْ اٌم١ِٛخ ا١ٌٙئخ أشبء -1

 .ثبٌى١ٍبد اٌغٛدح ضّبْ ٚحذاد ٌذػُ ثبٌغبِؼبد اٌغٛدح ضّبْ ِشاوض أشبء -٢

 .األخشٜ اٌذٚي ٚحىِٛبد اٌّظش٠خ اٌغبِؼبد ث١ٓ رؼبْٚ ارفبل١بد ػمذ رشغ١غ -01

 انزٓلٚلاد:

 اٌزؼ١ّ١ٍبٌطجٟرغ١ش ِٛاد اٌمبْٔٛ اٌخبطخ ثغٕٛاد اٌجشٔبِظ  -0

 اٌىج١شح األػذاد – اٌّشوض٠خ اٌمجٛي ع١بعبد -٢

 .فمظ ثبٌّغّٛع  ا٢ْ حزٝ ِؼب١٠شاٌمجٛي -٣

 اٌغبِؼٟ لجً ِب اٌزؼ١ٍُ ِٕظِٛخ ضؼف -٤

 ٌألطجبء ٌضاِٟاال١٘ئخ اٌزذس٠ت  أشبء -٥

 اٌى١ٍبد اعزمال١ٌخ اٌمشاسٚضؼف ارخبر ض٠خِشو -٦

 ٌجشاِغٙب اٌزغ٠ٛم١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ ٚرفٛلٙب األعٕج١خ اٌغبِؼبد ٚفشٚع اٌخبطخ اٌى١ٍبد ص٠بدح -2

 .ِظش خبسط عبِؼبد اٌٝ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ ألػضبء اٌّّزذح اإلػبساد -1

 الؽردلة العام.

  تم تنفٌذ ندوات للتوعٌة وبرامج تدرٌبٌة داخل الجامعة

وكذلن كٌفٌة عالج حاالت  اإلدمانوخارجها عن مخاطر 

 التسمم المختلفة.

  برامج الدورات التدرٌبٌة بالوحدات الخاصة مثل وحدة

الكوارث التى تموم بدورات اإلسعافات لكل  فئات 

ووحدة السالمة المهنٌة التى تموم بدورات المجتمع 

 للعمال والموظفٌن

 عمد المإتمرات التى تهتم بمضاٌا البٌئة 

  االستجابة لمتطلبات واحتٌاجات المجتمع 

  ٌموم الطالب بدراسات لمٌاس احتٌاجات المجتمع وتعلن

 نتائج هذه الدراسات

   الصحًرفع وعى الناس والتثمٌؾ 
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 انمٕٖ االلزظبكٚخ:

 انفوص

 اٌخبطخ ٚاٌغبِؼبد اٌغبِؼخ ث١ٓ رؼبْٚ طٛسحارفبل١بد فٝ ثبٌى١ٍخ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػضبء دػُ -0

 .ع١ذحب ثشٚارت ثٙ ٌٍؼًّ ١٘ئخاٌزذس٠ظأػضبء  الٔزذاة

 انزٓلٚلاد:

 .اٌؼب١ٌّخ اٌّب١ٌخاألصِخ  ٌزذاػ١بد ٔز١غخ ا٢ع٠ٛ١خ ِٓ اٌذٚي اٌٛافذ٠ٓ اٌطالة اػذاد أخفبع -0

 .اٌؼب١ٌّخ اٌّب١ٌخ األصِخ ٔز١غخ اٌّٛاصٔبد فٟ رمٍض -٢

 .اٌغبِؼخ ِٓ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ ألػضبء اٌخبطخ اٌغبِؼبد عزة -٣

 .اٌؼًّ ٌغٛق اٌفؼ١ٍخ ٚاالحز١بعبد اٌخش٠غ١ٓ أػذاد ث١ٓ اٌزٛاصْ ػذَ -٤

 .ِغزمجالً  اٌغبِؼٟ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ اٌحىِٟٛ اإلٔفبق رشاعغ -٥

 

 انمٕٖ االعزًبػٛخ:

 انفوص:

 شش ٚغ١ش٘ب.ؼباٌ ثّذ٠ٕخ اٌغبِؼخ حٛيبي ػّ ِٚغزّؼؤ طٕبػ١خ ث١ئخ ٚعٛد -1

 اٌّغز٠ٛبد االعزّبػ١خ ثبٌّغزّغ اٌّح١ظ ٚظٙٛس احز١بعبد طح١خ عذ٠ذح.رجب٠ٓ  -2

 اٌّغبٟٔرغ١ش صمبفخ اٌّغزّغ ٔحٛ اٌزؼٍُ  -3

 انمٕٖ انزكُٕنٕعٛخ:

 انفوص:

 .اٌح٠ٛ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌٛعبئً رم١ٕبد رٛفٝا االرظبي ٚعبئً فٝ اٌزطٛساٌّزضا٠ذ -0

 انزٓلٚلاد:

 .اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّحذٚدػٍٝ ثبألٔفبق ِمبسٔخ اٌزم١ٕبد ٌٙزٖ اٌّشرفؼخ اٌزىٍفخ -0

 

 تحليل البيئة الخارجية

 – تغيرات السياسية  ال –واللوائحين القوان – العمل سوق -ونالمنافس –المصلحة أصحاب فىية الخارج العوامل تتمثل
 (PESTE) المسارعة التكنولوجية التطورات -االجتماعية العوامل -يةداالقتصا العوامل
 . 

 االستراتٌجًالتخطٌط 

 الفرص المتاحة التهدٌدات

وعدم وجود  األنشطةعن هذه  اإلعالنمحدودٌة  -0

بالجامعة  لنوات اتصال فعالة بٌن الوحدات

 ومثٌالتها بالكلٌة.

وااللتصادٌة والمانونٌة  تغيرات السياسية  ال -7

 .المتصارعة

 التطورات التكنولوجٌة المتالحمة -3

من  االستراتٌجًتوافر دورات تدرٌبٌة فى مجال التخطٌط  -0

الجودة بالجامعة، مركز تنمٌة المدرات، وحدة  إدارةمركز 

 بالجامعة االستراتٌجًالتخطٌط 

كمعٌار لالعتماد من  االستراتٌجًوضع معٌار التخطٌط  -7

 الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

من متطلبات مواصفة  كمتطلب االستراتٌجًوضع التخطٌط  -3

 9110:7105االٌزو 
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 والحكومةالمٌادة 

 الفرص المتاحة التهدٌدات

وصدور لرارات تتصؾ بالعمومٌة  اإلدارةمركزٌة  -0
الكلٌات وطبٌعة العمل  إمكانٌاتوعدم مراعاة الفروق بٌن 

 بكل منها.

 للمٌادات لتنمٌة المهارات اإلدارٌة تدرٌبٌة وبرامج توافرحزم -0
 .واألكادٌمٌة اإلدارٌة

 .العالم على واالنفتاح عصرالمعلوماتٌة -7
 .الجودة ضمان لسٌاسة الدولة تبنً -3

السلبٌة على تجنب  وتؤثٌراتهطبٌعة المجتمع المحٌط  -0
 ممارسات تضار بالمصالح

 الفكرٌة. الملكٌة حموق تحمً صدورلوانٌن -0
على   السطو على الكشؾ تسهل لواعد بٌانات التً وجود -7

 .ملكٌة
بحموق الملكٌة الفكرٌة والمناخ العام لهذه  الوعً تنامً -3

 الثمافة.
على  التعديالتٌتٌسرمعرفة حاالت  اإلعالم وسائل تعدد -4

 الملكٌة الفكرٌة
 

نززمجم ثم ٔػؤهح رغٛٛو ْٛبكم  يُٓٛبانًُبؿ انؼبو ثبنغبيؼبد  -1 طؼٕثخ رلثٛو انلهعبربنًبنٛخ. -0

انغبيؼبد انزُظًٛٛخ نزٕاكت انزطٕه انؾبكس فٗ انزؼهٛى 

 .انغبيؼٙ

ٔعٕك يواكي ثبنغبيؼخ نلػى انزطٕٚو االكاهٖ ٔرطٕٚو انٓٛكم  -2

يضم يوكي اكهاح انغٕكح ٔٔؽلح انزقطٛؾ  انزُظًٛٙ

 ثبنغبيؼخ. االٍزوارٛغٙ

 الجودة إدارة

 الفرص المتاحة التهدٌدات
انًكهفٍٛ ثٓب  األػًبلْٛئخ انزلهٌٚ ػٍ  أػؼبءػلو هػب 

 انزٗ ٚزمبػبْب َظوائٓى ثبنغبيؼبد ثبألعٕهيمبهَخ 

 .انقبطخ ٔانًؼبْل

ٔانًبنٛخ انزٗ رزٛؼ كػى  اإلكاهٚخ األَظًخػلو رٕافو 

 ٔؽلاد انغٕكح. أَشطخ

 الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد. أنشاء -0
 9110:7105االٌزو  العالمٌةصدور معاٌٌر المواصفة  -7
 الجودة بالجامعة. إدارةالمهمة لمركز  األدوار كؤحد الفنًالدعم  -3

 أعضاء هٌئة التدرٌس

 الفرص المتاحة التهدٌدات
 ىإل رٌسدالت هٌئة ألعضاءدة الممت راتعاالا -0

 مصر خارج تجامعا

للعمل  المتمٌزٌنهجرة العمول المفكرة استمطاب  -7

 (brain drainبالخارج )

جذب الجامعات الخاصة ألعضاء هٌئة التدرٌس  -3

 من الجامعة.

تشجيع تبادل الخبرات بين الجامعات على المستوى  -1
 .القوميوالعالمي

 .باألداءهيئة التدريس  أعضاءربط زيادة دخل  -7
 .الخارجٌة المنح البعثات -3
 ،المإسساتوالتمدٌرٌة وؼٌرها من  التشجٌعٌة الجامعةجوائز -4
 رٌسدالت هٌئة ألعضاء العالجٌة دماتٌرالخفوت -5

 الجهاز االدارى

 الفرص المتاحة التهدٌدات
التطور المتزايد فى وسائل االتصاالت وفرص ميكنة العمل  -1 خفض حجم الجهاز االدراى بالدولة إلىاالتجاه  -0

 المختلفة باإلدارات

 الموارد المادية والمالية

 المتاحةالفرص  التهدٌدات
 مالتعلٌ إسساتبم الخاصة وازناتالم كفاٌة دمع -0

 .العالً
ٔؽكٕيبد المصرٌة  تالجامعا بٌن تعان تاتفالٌا عمد -0

 الزلازٌك جامعة بٌن نوالتعا اتفالٌة لمثاألفوٖانلٔل 
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 من للجامعة ٌنوافدال الطالب إعداد انخفاض -7
المالٌزٌٌن لعدم وجود برامج ممٌزه تجذب 

 1الطالب
 األعمال ورجالمٌة الحكو المنظمات التناعم عد -3

 .الحكومٌة فالجامعات األبحاثوٌل تمٌة بؤهم
 ٌثة.الحد للتمنٌات التكلفةالمرتفعة -4
والمستمر فى سعر العمالت  المسارعالتؽٌر  -5

 االجنٌبٌة.

 .المالٌزٌة والحكومة
هٌئة التدرٌس بالكلٌة فى صورة  اتفالٌات  أعضاءدعم  -7

 أعضاءتعاون بٌن الجامعة ووزارة الصحة النتداب 
هٌئة التدرٌس للعمل بمستشفٌات محافظة الشرلٌة  

 .والمحافظات المحٌطة برواتب جٌدة
عدم االستقرار السياسي فى عدد من الدول العربية  -3

المحيطة مما يزيد فرص استقطاب طلبة  األفريقيةو
 دين من هذه الدول.واف
 

 والبرامج والممررات األكادٌمٌةالمعاٌٌر 

 الفرص المتاحة التهدٌدات

من الالئحة التنفٌذٌة لمانون  054تعدٌل نص المادة  .1

تنظٌم الجامعات والخاصة بمدة الدراسة لنٌل درجة 

البكالورٌوس فى الطب والجراحة لتكون خمس 

سنوات دراسٌة بنظام الساعات أو النماط 

 بدءا من العام المادمالمعتمد.

 الجامعيضعف منظومة التعليم ما قبل  .2

 مركزية اتخاذ القرار وضعف استقاللية الكليات .3

زيادة الكليات الخاصة وفروع الجامعات األجنبية  .4

 وتفوقها في العملية التسويقية لبرامجها

 

تضمٌن معاٌٌر الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد  -1

 (WFME) الطبًفٌدرالٌة  الدولٌة للتعلٌم معاٌٌر ال

توفير فرص لتطوير العملية التعليمية فى صورة مشروعات تعاون  -2

 واالتحاد االوروبى. الدوليوالبنك  العاليبين وزارة التعليم 

بؤهمٌة ضمان الجودة  على المستوىاإلللٌمً زٌادة االهتمام -3

 منظومة العملٌة التعلٌمٌة. فًوالتحسٌن المستمر 

يتميز مجتمع محافظة برامج تعليمية جديدة.  إنشاءتشجيع  -4

الشرقية بوجود تباين فى مستوياته االجتماعية مما يسمح للكلية 

جنب مع ما تقدمه حاليا  إلىبرامج جديدة بمصروفات جنبا  بإنشاء

 مجانيمن تعليم 

على االلتحاق  اإلقبالتغير ثقافة المجتمع المحيط حيث زاد  -5

توافرت بها جودة تعليمية عالية مما يشكل  أنبالبرامج الخاصة 

 برامج جديدة بمصروفات إلنشاءالكلية لالتجاه  أمامفرصة 

 

 انزلهٌٚ ٔانزؼهى

 الفرص المتاحة التهدٌدات
 ثمافةالدروسالخصوصٌةفىالمجتمعانتشار -0

 عن الخارجٌٌن الممتحنٌن من كبٌر عدد إعراض -7

 المكافآت لضآلة الطالب فى تموٌم المشاركة

بنن المعرفة  ألنشطة عن اإلعالن محدودٌة -3

 الرلمٌة بشبكة المعلومات. والمكتبة المصري

 .التعٌٌن لسٌاسات تعدي صعوبة -4

 اتخاذالمرارات فً الجامعات الخاصة والمرونة -5

 الخاصة بتطوٌر استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم

 الحدٌثة التكنولوجٌا أسعاراالرتفاع المتزاٌد فى  -6

 .الطالبًلتطوٌرالعملٌة التعلٌمٌة ووسائل التموٌم 

 (NARS )7102طنٌةو مرجعٌة ٌمٌةأكادالمعاٌٌر .0

 بالجامعة المعلومات تكنولوجٌامركز  .7

تحوٌل ممرراتها  للكلٌة أتاح بالجامعة االلكترونً مركزالتعلٌم .3

 الٌكترونٌا

 االلٌكترونًالنتائج والتصحٌح  وإعالنالكنتروالت  أعمالمٌكنة  .4

 المراجعات الدورٌة من مركز الجودة بالجامعة .5

 

 الطالب والخرٌجون

 الفرص المتاحة التهدٌدات
 سٌاسات المبول المركزٌة )األعداد الكبٌرة(. .0
 بالمجموع فمط. اآلنمعاٌٌر المبول حتى  .7
عدم التوازن بٌن أعداد الخرٌجٌن واالحتٌاجات  .3

 الفعلٌة لسوق العمل.
 الخصوصٌةانتشار ثمافة الدروس  .4
ؼٌاب ثمافة التعاون بٌن الجامعات  .5

 مسار الوافدٌن والبعثات نحو تطوٌر العالًتوجه وزارة التعلٌم  .0
زٌادة معدالت لبول الطالب الوافدٌن من الدول العربٌة 

 % سنوٌا  01واإلفرٌمٌة بنسبة 
 .لادمة الكلٌة لسنوات بخرٌجً ستوع ملً سولع .7
 .الكلٌة منخرٌجً بشرٌة موارد بالدولة الستٌعابخطط التنمٌة  .3
مجال لسوق ال فتح مضانالعاشر من ر مدٌنة مثل الجدٌدة المدن .4
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 ومنظمات األعمال.
 

 

 عمل ٌستوعب الخرٌجٌن
البحث  أكادٌمٌةفرص لتموٌل المشروعات البحثٌة من  إتاحة .5

 .العلمً
الرخصة الدولٌة للكمبٌوتر والبرمجٌات المجانٌة من  إتاحة .6

 الجامعة مجانا للطالب
 الطالبٌة على مستوى الجامعة. األنشطة فعالٌاتتنظٌم  .2
 للخرجٌن بالجامعة سنويتنظٌم ملتمى توظٌؾ وعٌد  .8

 األفوٖانؼهًٛخ  نألَشطخ انؼهًٙانجؾش 

 الفرص المتاحة التهدٌدات
واضحة على مستوى  إستراتيجيةعدم وجود  .1

 .العلمي البحثالدولة لالستفادة من مخرجات 
الحكومية ورجال األعمال عدم اقتناع المنظمات  .2

 بأهمية تمويل األبحاث في الجامعات المصرية.
 باإلنفاقالتكلفة المرتفعة لهذه التقنيات مقارنة  .3

قد تشكل خطرا على  العاليالمحدود على التعليم 
 األبحاث أالفوتطوره نظرا لكون  العلميالبحث 

 متاحة للجميع مما يزيد فرص النقل واالقتباس
 

تشجٌع عمد اتفالٌات تعاون بٌن الجامعات المصرٌة وحكومات  .1
اتفالٌة بٌن جامعة الزلازٌك وعدد من  75، ٌوجد  األخرىالدول 

 الدول المختلفة لتبادل الخبرات البحثٌة.

بالعاشر من وجود بيئة صناعية ومجتمع أعمال حول الجامعة  .2
ع رمضان مما يعد فرصة كبيرة للكلية لفتح قنوات للتعاون م
 .أصحاب هذه المصانع لتطوير العملية البحثية والتعليمية

 التطور المتزايد فى وسائل االتصاالت. .3
 التطور الكبير فى تقنيات الوسائل التعليمية وكذلك التقنيات الطبية .4
 الجذعٌهمراكز بحثٌة وعالجٌة للخالٌا  إنشاءنحو  المومًالتوجه  .5

 وزراعة األعضاء"

 الدراسات العلٌا

 الفرص المتاحة التهدٌدات
، حيث  لألطباءهيئة التدريب االلزامى  إنشاء .1

الحصول على الدرجات  أهميةتنافس  أصبحت
 العلمية لدى الخريجين.

وزارة الصحة  ألطباءتفرغ  إعطاءتٌسٌرتعذر .7
 . لالستكمال الدراسات العلٌا

 للدراسات العلٌا ٌلالتسج ٌؾتكال ارتفاع .3
 .الكلٌة خارج من للمسجلٌن

طالب الدراسات العلٌا بالنشر محلٌا  إلزام .4
بحث( من الرسائل العلمٌة  7ودولٌا )عدد 

 كشرط للحصول على الدرجات العملٌة

حصول الطبٌب على درجة  ألهمٌةتطور المجتمع ونظرته  .5
 المختلفة الطبٌة تالتخصصاعلمٌة للتطور المهنظهور عدد من 

 تراسادال طالبع ٌشج العاصمة من الزلازٌك مدٌنة  لرب .6
 .الزلازٌك جامعةب على الدراسةالعلٌا

 ؽٌرالخصائص السكانٌة واحتٌاجات سوق العملت .7

نحو التوسع فى البرامج العلمٌة المشتركة مع  المومًالتوجه  .8
 ةالعدٌد من الدول المتمدم
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 انلافهٛخ ٔانقبهعٛخ يٕػؼ ثبنغلٔل انزبنٗ: يهقض َزبئظ رؾهٛم انجٛئخ

 

 انجٛئخ انقبهعٛخ انجٛئخ انلافهٛخ انًؼٛبه #

ػٕايم 

 انمٕح

ػٕايم 

 انؼؼف

 انزٓلٚلاد انفوص

 3 3 2 9 االٍزٛوارٛغٗ انزقطٛؾ  .1

 4 9 46 44 ٔانؾكٕيخ انمٛبكح  .2

 2 3 3 18 انغٕكح ئكاهح  .3

 3 5 9 8 ْٛئخ انزلهٌٚ أػؼبء  .4

 1 1 11 4 انغٓبى االكاهٖ  .5

 4 3 17 11 انًٕاهك انًبكٚخ ٔانًبنٛخ  .6

 ٔانًموهاد انزؼهًٛٛخ انجوايظ األكبكًٚٛخانًؼبٚٛو  .7

 انلهاٍٛخ

5 15 5 4 

 6 5 6 26 انزلهٌٚ ٔانزؼهى  .8

 5 8 16 12 ٔانقوٚغٌٕ ةانطال  .9

 3 5 5 21 انؼهًٛخ ٔاألَشطخ انؼهًٙ انجؾش  .11

 4 4 12 18 انؼهٛب انلهاٍبد  .11

 2 3 3 31 انجٛئخ ٔرًُٛخ انًغزًؼٛخ انًشبه  .12

 41 54 144 214 انًغًٕع 
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فٝ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍى١ٍخ ٚرحذ٠ذ  اإلعزشار١غ١خٛاًِ ى١ٍخ لبَ ثذساعخ اٌؼبٌث عزشار١غٟاالثؼذ أْ أزٙٝ فش٠ك اٌزخط١ظ 

 ِٓ خالي اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ: اإلعزشار١غ١خِظفٛفخ اٌؼٛاًِ  ألػذاد ِغبالد اٌمٛح ٚاٌضؼف

 اٌٛصْ ( ثح١ش ٠ىْٛ ِغّٛعاإلعزشار١غ١خرحذ٠ذ ٚصْ ٔغجٝ ٌىً ٔمطخ ِٓ ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف )اٌؼٛاًِ  (0

 اٌضؼف ٚاحذ طح١ح. ٚٔمبط اٌمٛح ٌٕمبط إٌغجٟ

فٝ حبي لذسح اٌى١ٍخ  x٤ إٌغجٟاٌٛصْ  ضشة طش٠ك ػٓ اٌمٛح ٔمبط ِٓ ٔمطخىً ٌ اٌّشعح اٌٛصْ حغبة (٢

فٝ حبي لذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ   x٣إٌغجٟ%، ٚثضشة اٌٛصْ ٢1-%011ػٍٝ االعزفبدح ِٓ ٔمطخ اٌمٛح ثٕغجخ 

 %.٢1-%2٥االعزفبدح ِٓ ٔمطخ اٌمٛح ثٕغجخ 

فٝ حبي لذسح اٌى١ٍخ  x٤ إٌغجٟاٌٛصْ  ضشة اٌضؼف ػٕطش٠ك ٔمبط ِٓ ٔمطخىً ٌ اٌّشعح اٌٛصْ حغبة (٣

فٝ حبي لذسح اٌى١ٍخ   x٣إٌغجٟ%، ٚثضشة اٌٛصْ ٢1-%011ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ ٔمطخ اٌضؼف ثٕغجخ 

 %.٢1-%2٥ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ ٔمطخ اٌضؼف ثٕغجخ 

اٌّشعح ثبٌٕغجخ  إٌغجٟاٌٛصْ  ا٠ٌٝزُ حغبة اٌٛصْ اٌّشعح ٌىً ٔمطخ ِٓ ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف ٌٍٛطٛي  (٤

 ٣ذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ االعزفبدح ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ )وٍّب صاد اٌشلُ ٚالزشة ِٓ ٌٍى١ٍخ ٚ٘زا ٠ؼجش ػٓ ل

 .اٌزبٌٟوبٔذ لذسح اٌى١ٍخ وج١شح فٝ اٌزؼبًِ ِغ إٌمبط، ٚاٌؼىظ طح١ح( وّب ٘ٛ ِٛضح ثبٌغذٚي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحلٌل البٌئً الكمً
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 انلافهٛخ: اإلٍزوارٛغٛخؽَبة أٔىاٌ انؼٕايم 

 

اؽزًبل  %انزأصٛو يغبالد انمٕح ٔانؼؼف

 %انجمبء

 انَُجٙانٕىٌ  انُبرظ

 يغبالد انمٕح
 اٌذساع١خ اٌجشاِظ ِالئّخ

 عٛق اٌؼًّ الحز١بعبد
91 81 1.72 1.12 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِغ  أػضبءرٕبعت 

 اٌطالة أػذاد
91 81 1.72 1.12 

حظٛي اٌى١ٍخ ػٍٝ ِٕح 

 ِٚششٚػبد ثحض١خ
91 71 1.63 1.11 

 1.12 1.72 81 91 فؼبي عٛدح ضّبْ ٔظبَ ٚعٛد
 ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ ٌخذِخ خطخ ٚعٛد

 اٌّغزّغ ثبحز١بعبد ِشرجطخ اٌج١ئخ
91 81 1.72 1.12 

ِالئُ  رٕظ١ّٟٚعٛد ١٘ىً 

 الحز١بعبد اٌّئعغخ
91 61 1.54 1.19 

 1.68 3.95 يغبالد انمٕح يغًٕع

 يغبالد انؼؼف
 اٌى١ٍخ ِجب١ِٔٛشافك ػذَ ِالئّخ

 شالحز١بعبد اٌزط٠ٛ
91 71 1.63 1.11 

 ثبٌغٙبص اٌؼب١ٍِٓ وفبءح ٔمض

 ٚ اإلداسٞ

 وٛادسشبثخ ٚعٛد ػذَ

31 71 1.21 1.135 

 داٌحٛافض ٚاٌّىبفآضؼف 

 ٌزذس٠ظ ١٘ئخا ٚأػضبء ٌٍؼب١ٍِٓ
51 31 1.15 1.12 

 ١٘ئخ أػضبءاٌجبحض١ٓ ٚعفش

 ٌٍخبسط اٌزذس٠ظ
41 61 1.24 1.14 

 فٟ األوبد١ّ٠خ دٚساٌجحٛس ضؼف

 اٌّغزّؼ١خ اٌّشىالد ِٛاعٙخ
71 41 1.28 1.15 

 اٌزؼ١ٍُ رىٌٕٛٛع١ب اعزخذاَ

 
71 31 1.21 1.135 

ضؼف ا١ٌّضا١ٔخ اٌّخظظخ 

 ٌٍزط٠ٛش
31 61 1.18 1.13 

 1.32 1.95 يغبالد انؼؼف يغًٕع
 1.11 5.85 انًغًٕع انكهٙ 
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 انلافهٛخ: اإلٍزوارٛغٛخيظفٕفخ انؼٕايم 

 

انُمبؽ  انزورٛت انَُجٙانٕىٌ  يغبالد انمٕح ٔانؼؼف

 انًوعؾخ

 انزؼهٛك

 يغبالد انمٕح
عٛق  الحز١بعبد اٌذساع١خ اٌجشاِظ ِالئّخ

 اٌؼًّ
1.12 4 1.48  

 أػذاد١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِغ  أػضبءرٕبعت 

 اٌطالة
1.12 4 1.48  

حظٛي اٌى١ٍخ ػٍٝ ِٕح ِٚششٚػبد 

 ثحض١خ
1.11 4 1.44  

  1.36 3 1.12 فؼبي عٛدح ضّبْ ٔظبَ ٚعٛد
 اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ ٌخذِخ خطخ ٚعٛد

 اٌّغزّغ ثبحز١بعبد ِشرجطخ
1.12 4 1.48  

ِالئُ الحز١بعبد  رٕظ١ّٟٚعٛد ١٘ىً 

 اٌّئعغخ
1.19 3 1.36  

  2.61 يغبالد انمٕح يغًٕع

 يغبالد انؼؼف
 افمبٌى١ٍخبٟٔ ٚ ِِٛج ػذَ ِالئّخ

 اٌزط٠ٛش الحز١بعبد
1.11 1 1.11  

 ٚ اإلداسٞثبٌغٙبص اٌؼب١ٍِٓ وفبءح ٔمض

 وٛادسشبثخ ٚعٛد ػذَ
1.135 2 1.17  

 ضؼف اٌحٛافضٚاٌّىبفآد

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ ٚأػضبء ٌٍؼب١ٍِٓ
1.12 1 1.12  

 أػضبء١٘ئخاٌجبحض١ٓ ٚعفش

 ٌٍخبسط اٌزذس٠ظ
1.14 1 1.14  

 فٟ األوبد١ّ٠خ دٚساٌجحٛس ضؼف

 اٌّغزّؼ١خ اٌّشىالد ِٛاعٙخ
1.15 1 1.15  

 اٌزؼ١ٍُ رىٌٕٛٛع١ب اعزخذاَ

 
1.135 1 1.135  

  1.16 2 1.13 ضؼف ا١ٌّضا١ٔخ اٌّخظظخ ٌٍزط٠ٛش
   1.39 يغًٕع يغبالد انؼؼف

  2.99  1.11 انًغًٕع انكهٙ 

 

ٚشٛو ْنا انغلٔل اٌ ربصٛو َمبؽ انمٕح اكجو يٍ ربصٛو َمبؽ انؼؼف يًب ٚزٛؼ نهكهٛخ فوطخ نهزغهت ػهٗ 

 ػهٗ انًلٖ انمظٛوَمبؽ انؼؼف 
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 انقبهعٛخ: اإلٍزوارٛغٛخانؼٕايم 

نهكهٛخ ٔرؾلٚل  انقبهعٛخفٗ انجٛئخ  اإلٍزوارٛغٛخكهٛخ لبو ثلهاٍخ انؼٕايم بنث االٍزوارٛغٙثؼل أٌ اَزٓٗ فوٚك انزقطٛؾ 

 يٍ فالل انقطٕاد انزبنٛخ: اإلٍزوارٛغٛخيظفٕفخ انؼٕايم  ألػلاك يغبالد انمٕح ٔانؼؼف

 اٌٛصْ ( ثح١ش ٠ىْٛ ِغّٛعاإلعزشار١غ١خ)اٌؼٛاًِ  اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذادرحذ٠ذ ٚصْ ٔغجٝ ٌىً ٔمطخ ِٓ  (1

 ٚاحذ طح١ح. إٌغجٟ

ٙب فٝ حبي لذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ االعزفبدح ِٕ x٤إٌغجٟثبٌٛصْ  ٠مضش ػٕطش فشطخىً ٌ اٌّشعح اٌٛصْ حغبة (2

 %.٢1-%2٥فٝ حبي لذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ االعزفبدح ثٕغجخ   x٣إٌغجٟ%، ٚثضشة اٌٛصْ ٢1-%011ثٕغجخ 

فٝ حبي لذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ   x٢إٌغجٟػٕطش٠مضشثبٌٛصْ  اٌزٙذ٠ذاد ٔمطخ ىً ٌ اٌّشعح ٌٛصْ حغبثب (3

ثٕغجخ  ِٛاعٙزٙبفٝ حبي لذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ  x0إٌغجٟ%، ٚثضشة اٌٛصْ ٢1-%011ثٕغجخ ِٛاعٙزٙب 

2٢-%٥1.% 

اٌّشعح ثبٌٕغجخ ٌٍى١ٍخ ٚ٘زا  إٌغجٟاٌٛصْ  اٌٌٍٝٛطٛي  ٌٍفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد٠زُ حغبة اٌٛصْ اٌّشعح ٌىً  (4

وبٔذ لذسح  ٣)وٍّب صاد اٌشلُ ٚالزشة ِٓ  اٌخبسع١خ٠ؼجش ػٓ لذسح اٌى١ٍخ ػٍٝ االعزفبدح ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌج١ئخ 

 .اٌزبٌٟاٌى١ٍخ وج١شح فٝ اٌزؼبًِ ِغ إٌمبط، ٚاٌؼىظ طح١ح( وّب ٘ٛ ِٛضح ثبٌغذٚي 
 

 انقبهعٛخ:اإلٍزوارٛغٛخانؼٕايم ؽَبة أٔىاٌ 

اؽزًبل  %انزأصٛو انفوص ٔانزٓلٚلاد

 %انجمبء

 انَُجٙانٕىٌ  انُبرظ

 انفوص
 1.1 1.45 51 91 عذ٠ذح ثشاِظ ٚعٛد
 1.2 1.81 91 91 اٌٛافذ٠ٓ اٌطالة أػذاد ص٠بدح

 ٚ ٌغٛدحاٌزؼ١ٍُ اٌم١ِٛخ ا١ٌٙئخ ششاوخ

 WFMEِغ  االػزّبد
91 61 1.54 1.12 

اٌظح١خ  االحز١بعبدص٠بدح ٚرٕٛع 

 ٌٍّغزّغ
51 81 1.41 1.18 

 1.12 1.54 61 91 عٙبد اٌز٠ًّٛ اٌّخزٍفخ
 1.62 2.74   يغًٕع كهعبد انفوص 

 انزٓلٚلاد
ضؼف ِغزٜٛ اٌطبٌت اٌمبدَ ِٓ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌضبٔٛٞ
61 71 1.42 1.8 

 1.12 1.28 71 41 اٌٍضا١َ٘ئخ اٌزذس٠ت 
 1.14 1.21 71 31 اٌغبِؼبد اٌخبطخ

 1.14 1.64 81 81 ص٠بدح ػذد اٌطالة ِمبسٔخ ثبٌّٛاسد
 1.16 1.3 61 51 ٘غشح اٌؼمٛي

 اٌؼبَ األٔفبقضؼف 

 
71 41 1.28 1.15 

 1.38 2.13   يغًٕع كهعبد انزٓلٚلاد 
 1.11 4.87 انًغًٕع
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 انقبهعٛخ اإلٍزوارٛغٛخيظفٕفخ انؼٕايم 

 
 

 انزؼهٛك انُمبؽ انًوعؾخ انزورٛت انَُجٙانٕىٌ  يغبالد انمٕح ٔانؼؼف

 انفوص
  1.4 4 1.1 عذ٠ذح ثشاِظ ٚعٛد
  1.8 4 2. 1 اٌٛافذ٠ٓ اٌطالة أػذاد ص٠بدح

 ٚ اٌزؼ١ٍُ ٌغٛدح اٌم١ِٛخ ا١ٌٙئخ ششاوخ

 WFMEِغ  االػزّبد
1.12 4 1.48  

اٌظح١خ  االحز١بعبدص٠بدح ٚرٕٛع 

 ٌٍّغزّغ
1.18 3 1.24  

  1.36 3 1.12 عٙبد اٌز٠ًّٛ اٌّخزٍفخ
  2.28   ِغّٛع دسعبد اٌفشص 

 انزٓلٚلاد
ضؼف ِغزٜٛ اٌطبٌت اٌمبدَ ِٓ 

 اٌضبٔٛٞاٌزؼ١ٍُ 
1.18 1 1.18  

  1.14 2 1.12 اٌٍضا١َ٘ئخ اٌزذس٠ت 
  1.18 2 1.14 اٌغبِؼبد اٌخبطخ

  1.14 1 1.14 ص٠بدح ػذد اٌطالة ِمبسٔخ ثبٌّٛاسد
  1.16 1 1.16 ٘غشح اٌؼمٛي

 اٌؼبَ األٔفبقضؼف 

 
1.15 2 1.11  

  1.51   ِغّٛع دسعبد اٌزٙذ٠ذاد 
 1.11 2.78 انًغًٕع

 

اعًبنٗ  أٌاٍزغالل انفوص ٔيٕاعٓخ انزٓلٚلاد ثبنجٛئخ انقبهعٛخ ؽٛش  ئنىايكبَٛخٚشٛو ْنا انغلٔل 

 2.5ْٕٔ يب ٚؼكٌ رغبٔى انمًٛخ انًزٍٕطخ  2.78انُمبؽ انًوعؾخ 
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 TOWSثبٍزقلاو يظفٕفخ  َزبئظ رؾلٚل االٍزوارٛغٛبد انجلٚهخ

ٌز١ٌٛذ ػذد ِٓ االعزشار١غ١بد اٌزٟ ٠ّىٓ ٌٍى١ٍخ  SWOTػٍٝ ٔزبئظ ِظفٛفخ  TOWSرُ رطج١ك ِظفٛفخ 

 اٌّظفٛفخ اٌزٟ رُ رط٠ٛش٘ب. ٝارجبػٙب ٚرٌه وّب رُ االشبسح ا١ٌٗ فٟ اٌغضء االٚي ٚ٘ٛ ِٕٙغ١خ اػذاد اٌخطخ. ف١ّب ٠ٍ

 (TOWSاالٍزوارٛغٛبد انجلٚهخ )يظفٕفخ  رؾلٚل

العوامل 
 االستراتٌجٌة

 الداخلٌة

 
 
 
 
 
 

 العوامل 

 الخارجٌةاإلستراتٌجٌة 

 مجاالت الموة )ق(

مالئمةالبرامج الدراسٌة -1
 الحتٌاجات سوق العمل.

تناسب تؤهٌل اعضاء هٌئة -2
التدرٌس وعددهم مع اعداد 

 الطالب.

حصول الكلٌةعلى -3
 منحومشروعات بحثٌة.

 وجود نظام ضمان جودة فعال-4

وجود نظام الٌكترونى خاص -5
 بالجامعة.

وجود هٌكل تنظٌمى مالئم -6
 الحتٌاجات المإسسة.

 مجاالت الضعؾ )ض(

 عدم مالئمة مبانً ومرافك الكلٌة-1
 الحتٌاجات التطوٌر.

نمص كفاءة العاملٌن بالجهاز -2
 االداري.

عدم كفاٌة النظام الحالى لحفظ -3
 الملفات.

سفر الباحثٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس -4
 للخارج.

 ضعف دور البحوث األكادٌمٌة فً-5
 المجتمعٌة.مواجهة المشكالت 

ضعف المٌزانٌة المخصصة -6
 للتطوٌر.

 الفرص )ف(

معاٌٌر اكادٌمٌة وطنٌة محدثة -1
(NARS 2917). 
 .زٌادةأعدادالطالبالوافدٌن-2
 لجودةا المومٌة لهٌئة شراكةا-3

 WFMEع واالعتمادم لتعلٌم
 االحنٌاجات وتنوع زٌادة-4

 .للمجتمع الصحٌة
 .المختلفة التموٌل جهات -5

 ف-اٍزوارٛغٛبد ق

اٍزوارٛغٛخ انزٍٕغ ٔانًُٕ 

ٔرَزقلو نزؾمٛك الظٗ لله يٍ 

 انفوص

 ف-ع اٍزوارٛغٛبد

اٍزوارٛغٛبد انزؾٍَٛ ٔانزطٕه 

ٔرَزقلو نهزمهٛم يٍ انؼؼف يٍ فالل 

 االٍزفبكح يٍ انفوص

 

 التهدٌدات )ت(

تنالص التعٌنات بالجهاز  -0
 االدارى بالدولة.

تباطإ اجراءات الصٌانة  -٢
  9لألجهزة المشتراة

 انشاء هٌئةالتدرٌب -٣
 االلزامى.

 تزاٌد عدد الجامعات -٤
 الخاصة.

 ممارنة زٌادةعددالطالب -٥
 بالموارد.

 د-ق اٍزوارٛغٛبد

اٍزوارٛغٛبد انضجبد ٔاالٍزمواه 

 رَزقلو انمٕح نهؾل يٍ انزٓلٚلاد

 

 د-ع اٍزوارٛغٛبد

اٍزوارٛغٛبد االَكًبُ نهزمهٛم يٍ 

 انؼؼف ٔرغُت انزٓلٚلاد

. 
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 )انًُٕ ٔانزٍٕغ( ف-ق اٍزوارٛغٛبد

 انؼٕايم االٍزوارٛغٛخ

 انلافهٛخ

 

 انؼٕايم 

 االٍزوارٛغٛخ انقبهعٛخ

 يغبالد انمٕح )ق(

 مالئمة البرامج الدراسٌة الحتٌاجات سوق العمل.-1

 اعضاء هٌئة التدرٌس مع اعداد الطالب.تناسب -2

 اٌزؤ١ً٘ اٌىبفٝ الػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. -3

 وجود نظام ضمان جودة فعال.-4

 وجود هٌكل تنظٌمى مالئم الحتٌاجات المإسسة.-5

 انفوص )ف(

 .(NARS 2917معاٌٌر اكادٌمٌة وطنٌة محدثة )-1
 .زٌادة أعداد الطالب الوافدٌن-2
شراكة الهٌئة المومٌة لجودة التعلٌم واالعتماد مع -3

WFME 
 .زٌادة وتنوع االحنٌاجات الصحٌة للمجتمع-4
 

 د-ق اٍزوارٛغٛبد

اٍزوارٛغٛخ انزٍٕغ ٔانًُٕ ٔرَزقلو نزؾمٛك الظٗ لله 

 يٍ انفوص 

 االْلاف االٍزوارٛغٛخ

 االْلاف االٍزوارٛغٛخ:

تطوٌر البرامج التعلٌمٌة لمرحلة البكالورٌوس  -0
ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش واستحداث برامج جدٌدة غٌر تملٌدٌة 

 اٌم١ِٛخ ٚاٌذ١ٌٚخ .
 ٚفمب ٚاٌزم٠ُٛ اٌزؼ١ٍُ ٚأعب١ٌت اعزشار١غ١بد رط٠ٛش( -٢

 .ٌٍّؼب١٠شاالوبد١ّ٠خ
زٌادة عدد الطالب الوافدٌن من الدول العربٌة  -٣

 واالفرٌمٌة
اٌزؼ١ٍُ ثبٌى١ٍخ ٚاٌزؤ١ً٘ دػُ ٔظُ اداسح ضّبْ عٛدح  -٤

اٌم١ِٛخ ٌضّبْ عٛدح  الػزّبد اٌى١ٍخ ِٓ لجً ا١ٌٙئخ

 .اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد

رط٠ٛش ٔظبَ اداسح اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ٚفمب ٌّؼب١٠ش  -٥

 .٢110:٢10٥اال٠ضٚ 

 

 اٍزوارٛغٛبد انضجبد ٔاالٍزمواه

 انؼٕايم االٍزوارٛغٛخ

 انلافهٛخ

 

 انؼٕايم 

 االٍزوارٛغٛخ انقبهعٛخ

 انمٕح )ق(يغبالد 

مالئمة البرامج الدراسٌة الحتٌاجات  -0

 سوق العمل.

تناسب اعضاء هٌئة التدرٌس مع اعداد - -٢

 الطالب.

 التؤهٌل الكافى العضاء هٌئة التدرٌس. -٣

 وجود نظام الٌكترونى خاص بالجامعة. -٤

 وجود نظام ضمان جودة فعال. -٥
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 انزٓلٚلاد )د(

 انشاء هٌئة التدرٌب االلزامى. .1

 الجامعات الخاصة.تزاٌد عدد  .2

 زٌادة عدد الطالب ممارنة بالموارد. .3

 تنالص التعٌنات بالجهاز االدارى بالدولة. .4

  9تباطإ اجراءات الصٌانة لألجهزة المشتراة .5

 

 د-اٍزوارٛغٛبد ق

اٍزوارٛغٛبد انضجبد ٔاالٍزمواه رَزقلو انمٕح 

 نهؾل يٍ انزٓلٚلاد

 االْلاف االٍزواٚغٛخ

اٌؼ١ٍب ٚاعزحذاس رط٠ٛش ثشاِظ اٌذساعبد  .0

 ثشاِظ غ١ش رم١ٍذ٠خ.

اٌزٛعغ  ثبٌى١ٍخ األداءاإلداسٞ وفبءح سفغ .٢

 اال١ٌىزش١ٔٚخ. اإلداسح فٝ

 المعامل عن معلومات إنشاءشبكة .3
 ادارةاب وربطها ٌةبالكلٌة العلم واألجهزة

 .لمعامل

 ٌةالمواردالمادٌروتطو االستفادة ٌمتعظ .4
 ى بالكلٌة.العلم لبحث المتاحةل

 

 

 اٍزوارٛغٛبد انزؾٍَٛ ٔانزطٕٚو

 انؼٕايم االٍزوارٛغٛخ

 انلافهٛخ

 

 

 انؼٕايم 

 االٍزوارٛغٛخ انقبهعٛخ

 يغبالد انؼؼف )ع(

 ػذَ ِالئّخ ِجبٟٔ ِٚشافك اٌى١ٍخ الحز١بعبد اٌزط٠ٛش.-1

 عفش اٌجبحض١ٓ ٚأػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍخبسط.-٢

 .ضؼف ا١ٌّضا١ٔخ اٌّخظظخ ٌٍزط٠ٛش-٣

 انفوص )ف(

 اٌّخزٍفخ. اٌز٠ًّٛ عٙبد-0

 اٌظح١خ االح١ٕبعبد ٚرٕٛع ص٠بدح-٢

 ٌٍّغزّغ.

 

 ف-ع اٍزوارٛغٛبد

اٍزوارٛغٛبد انزؾٍَٛ ٔانزطٕه ٔرَزقلو نهزمهٛم يٍ انؼؼف يٍ 

 فالل االٍزفبكح يٍ انفوص

 االْلاف االٍزوارٛغٛخ

 زٌادة االتفالٌات والشركات الدولٌة. .1
 تطوٌرالبٌئة الداعمة للبحث العلمً واالبتكار. .2
 دعم البحوث العلمٌة والنشر الدولً وحوافز للمتمٌزٌن. .3
 تطوٌر مجلة الكلٌة واعتمادها من دار نشر دولٌة. .4
 تطوٌرأنشطة وبرامج الكلٌة لخدمة المجتمع. .5
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 Needs Assessmentتحدٌد االحتٌاجات 

فى ضوء الدراسات للحالة الراهنة والتحلٌل البٌئً للوضع الحالً تم تحدٌد احتٌاجات الكلٌة لتصبح لادرة على تنفٌذ 

 خطتها اإلستراتٌجٌة وٌمكن تلخٌص هذه االحتٌاجات على النحو التالً 

 االحتٌاجات التى تتطلب اتخاذ المرارات وتفعٌل السٌاسات الداخلٌة : -0

 األداء المرتبط بتحمٌك الهدف مع الدلة والكفاءة  تمٌٌمل المراجعة الدورٌة 

  متابعة تنفٌذ السٌاسات التى تعزز التعاون داخل وبٌن األلسام فى مجال البحث العلمً وخدمة المجتمع 

  متابعة تنفٌذ السٌاسات التى تضمن أن معظم األنشطة البحثٌة موجهة نحو الخطة البحثٌة للكلٌة 

 تمع المدنً إلى التفاعل مع الكلٌة من خالل تحدٌد ومعالجة االحتٌاجات ذات تحسٌن سٌاسات جذب المج

 األولوٌة للمجتمع وحل المشاكل الملحة 

  متابعة تنفٌذ سٌاسات دعم الطالب مادٌا ومعنوٌا ودعم أنشطتهم مع تفعٌل برامج التوجٌه وإشراكهم فى صنع

 المرار 

  9بٌك برنامج بكالورٌوس الطب التكاملً بالكلٌة لتط الطبًفرٌك التعلٌم  أنشطةاستكمال 

 الالئحة الجدٌدة للدراسات العلٌا بنظام الساعات المعتمدة إنهاءاعتماد 

 .استكمال توصٌف برامج الدبلومات المهنٌة الجدٌدة لبرامج الدراسات العلٌا 

 االحتٌاجات التى تتطلب دعم مادي :  -2

 الحدٌثةبالوسائل التعلٌمٌة  مع االمدادأماكن التعلٌم لكل من طالب الكلٌة وطالب الدراسات العلٌا  تحدٌث 

  ألعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن لضمان ألصى لدر من اإلنتاجٌة  مناسبةتوفٌر ظروف عمل. 

  ًأثراء اإلمكانٌات الخاصة بالبحث العلمً ومواكبة التمدم التكنولوج. 

 9أعضاء هٌئة التدرٌس والمعاونٌن واإلدارٌٌن بالكلٌة  لدرات تطوٌر 

  توفٌر مزٌد من الدعم المالً الالزم لألنشطة الطالبٌة لرفع مستوى مشاركتهم ، وتمكٌنهم من المنافسة على

 .المستوى الوطنً واالللٌمى والدولً فى مختلف المجاالت الثمافٌة والفنٌة والرٌاضٌة 

 ٌة ، هذه الوحدة هً المسئولة عن المراجعة الداخلٌة ومتابعة األنشطة التعلٌمٌة دعم وحدة ضمان الجودة بالكل

والبحثٌة والخدمات المجتمعٌة ، وٌموم بإدارتها مجموعة من المتطوعٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس وضمان 

 .استمرار دور الوحدة بالكلٌة ٌتطلب مكافاه الجهود بالحوافز المناسبة 

 :التى تتطلب لوانٌن جدٌدة أو تعدٌل الموانٌن المائمة  تاالحتٌاجا - 3

  رفع رواتب أعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن مع ربط األداء بالداخل بحٌث ٌساوى الراتب ضعف اجمالى

 الحالً على األلل 

  حرٌة تحدٌد سٌاسة لبول الطالب باستخدام معاٌٌر أضافٌة غٌر تلن التى تستخدم من لبل مكتب المبول

 .تنسٌك وال

  ًزى لد ٌساعد على أن تكون الكلٌة عن بعد والتعلٌم الموا ألسالٌب جدٌدة مثل التعلم االلكترونًالدعم الحكوم 
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 Risk Assessmentتمٌٌم المخاطر  

لتحمٌك النجاح فى تطوٌر وتنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة بالكلٌة ٌجب تحدٌد وتمٌٌم المخاطر والعمبات المرتبطة بعملٌة 

التخاذ الخطوات الالزمة للتعامل مع تلن المخاطر والعمبات وتوفٌر الدعم  اإلستراتٌجٌةوتطوٌر وتنفٌذ الخطة تصمٌم 

 9لضمان النجاح للخطة 

 ومن أمثلة تلن المخاطر :

  مخاطر تشرٌعٌة: 

 9 والدراسات العلٌا لمرحلتٌالبكالورٌوسالعتماد اللوائح المحدثة التؤخر فى اإلجراءات التشرٌعٌة  -

 عدم وجود تشرٌعات كافٌة تحد من الكثافة العددٌة الزائدة للطالب  -

  :مخاطر إدارٌة 

 9بٌن مختلف األلسام  كافًعدم وجود تعاون -

 9 موارده المادٌة األلسام األخرى من استخدام ما خطورة أن ٌمنع لسم -

 تغٌر المٌادات وعدم تعٌٌن مسئول ثابت فى المناصب المٌادٌة بالكلٌة.  -

 العمل اإلضافٌة التى ستفرض على الكلٌة لد ال تكون محل ترحٌب من لبل البعض.أعباء  -

 التعامالت المالٌة ) البٌرولراطٌة ( إلنهاءالتؤخر فى العملٌة اإلدارٌة  -

  تكنولوجٌةمخاطر  : 

 .واإلدارٌٌنعدم كفاٌة التدرٌب ألعضاء هٌئة التدرٌس  -

  9عدم توافر الصٌانة لألجهزة المشتراة -

 االستخدام السىء لألجهزة مما ٌإدى إلى مشاكل متكررة  -

 .األعطالالجامعة وتكرارا حوادث فى  ضعف سٌر -

  مالٌة:مخاطر 

 9ألسعار العمالت األجنبٌة  متصارعتغٌر  -

 المخاطر : هذه لتؽلب علىاجراءات  ا

  ًالكثافة العددٌة الزائدة للطالب متابعة تمسٌم الدفعات إلى مجموعات وتفعٌل تحفٌز الطالب على التعلٌم الذات

  9وزٌادة  مساحة التعلٌم االلكترونً باأللسام 

  9 االعتمادلتعجٌل اجراءات لٌادات الجامعة  الكلٌة مع إلدارةالمتابعة الدورٌة 

 لتدرٌس واإلدارٌٌن زٌادة ورش عمل لتوعٌة أعضاء هٌئة ا 

 إلدارٌٌن على عبء العمل االضافىهٌئة التدرٌس و عضاءألمكافآت  تخصٌص 

  العلمًفى التدرٌس والبحث  األلسامواضحة للتعاون بٌن  آلٌاتتفعٌل. 

 9لتشمل التدرٌب لضمان االستخدام المناسب لهذه األجهزة متابعة عمود الشراء لألجهزة 

 اإلدارٌةد الكلٌة الذاتٌة وتذلٌل العمبات متابعة اإلٌرادات الخاصة بموار. 

  ًتفعٌل برامج الدعم االكادٌمى والمتابعة األكادٌمٌة ألعضاء الهٌئة المعاونة وتفعٌل التعلٌم االلكترون 
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 التنفٌذ أولوٌات

 تجدٌد االعتماد المإسسً من الهٌئة المومٌة لضمان الجودة واالعتماد  .0

 الجودة أدارةلنظام  0991:2915تجدٌد شهادة االٌزو  .7

 الحصول على االعتماد الدولً للمعامل  .3

  Integrated)االنتهاء من تطوٌر الئحة وتوصٌف وطرق التدرٌس والتعلم والتموٌم لبرنامج الطب التكاملً  .4

Curriculum ) 

 سات العلٌا بنظام الساعات المعتمدةااالنتهاء من الئحة الدر .5

 إفرٌمٌاطالب الوافدٌن من دول جذب ال .6

تدرٌب المٌادات وأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والعاملٌن لرفع الكفاءة والفاعلٌة وتحمٌك التمٌز فى  .2

 9األداء الجامعً والبحث وخدمة المجتمع والبٌئة 

 9 الخدمٌالتعلٌمًللمهارات بالمبنى  مركزيمعمل  إنشاءاالنتهاء من  .8

 للخطة اإلستراتٌجٌة  العناصر األساسٌة

 على العناصر التالٌة الزلازٌكتشتمل الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة الطب جامعة 

  دراسة وتمٌٌم الوضع الراهن 

  تحلٌل الفجوة وتحدٌد االحتٌاجات 

  الرإٌة 

  الرسالة 

  ًدراسة اتجاه المستمبل وتحدٌد الخٌار االستراتٌج 

  الغاٌات واألهداف اإلستراتٌجٌة 

  الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة 

  وضع السٌاسات المرشدة 

  آلٌات متابعة وتمٌٌم الخطة 

  استمرارٌة تنفٌذ الخطة 

 

 

 

 تحلٌل الوضع الراهن 

 تحلٌل الفجوة 

 الرإٌة 

 الرسالة 

 الؽاٌات واألهداؾ اإلستراتٌجٌة 

 الخطة التنفٌذٌة 

 الجدول الزمنً للخطة التنفٌذٌة 

 السٌاسات المرشدة للكلٌة 

 آلٌات التنفٌذ والمرالبة 
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محلٌا  مركزا متمٌزا فً التعلٌم الطبً وشرٌن فعال لالرتماء بالصحة البشري جامعة الزلازٌكأن تكون كلٌة طب 

 ودولٌا. وإللٌمٌا

 

 

تلتزم كلٌة الطب البشرى جامعة الزلازٌك بتطبٌك معاٌٌر الجودة لتخرٌج أطباء لادرٌن على تلبٌة االحتٌاجات 
 المهنة و ألخاللٌاتالمتخصصة وفما الخدمات الصحٌة تمدٌم والمتمٌزة  العلمٌة األبحاثوإجراء الصحٌة للمجتمع، 
 المعنٌة. األطرافبالشراكة مع كافة 

 

 

 

 

 

 ٌٍطبٌت اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّظِٛخ اٌّغزّشفٟ اٌطجٟ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌشبٍِخ اٌغٛدح ِفَٙٛ دِظ .0

 اٌطالة ث١ٓ اٌزؼٍُ فشص ٚرىبفئ اٌّغبٚاح ِجذأ رحم١ك .٢

 اٌؼبِخ اٌظحخ ِغبالد فٟ اإلٔغبْ ٚحمٛق ا١ٌّٕٙخ أخالل١بد ٚأعغبي ِفب١ُ٘ اٌطالة رؼ١ٍُ ٟاٌزشو١ض ػٍ .٣

 .اٌطج١خ ٚاٌخذِبد

 ٚاٌزمذ٠ش ٚاالحزشاَ األِبٔخ ٘بن ػٍٟاٌّزؼبسف  األخالل١خ ثبٌّجبدئ االٌزضاَ رشع١خ .٤

 .اٌطالة س٠مج١ٓ ثشٚحبٌف ػبٚٔٛاٌؼًّ اخبٌذ ِٓ رؼض٠ض .٥

 .اٌّخزٍفخ اٌذساع١خ أصٕبءاٌّغز٠ٛبد أداءاٌطالة ٚاٌز١ّضفٟ اإلثذاع صمبفخ ثٕبء .٦

 .ٚاٌذٌٟٚ إلل١ٍّٟ ب٠ٕاٌّغزٛ ٚاٌجحض١خػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اٌّئعغبد فٟ اٌؼٍّٟ ٚاٌجحش اٌزؼ١ٍُ ثّٕظِٛخ اٌطبٌت سثظ .2

 .اٌطالة ٌذٞ رؼض٠ضاٌشؼٛسثبالٔزّبءاٌٛطٕٟ .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرإٌة

 

 سالةالر

 

 الحاكمة المٌم
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تتطلع جامعة الزلازٌك الى ان تصبح جامعة معتمدة ومشهود لها بما تمدمه من مستوى متمٌز فى التعلٌم والبحث 

 9المستدامه العلمى والتنمٌة المجتمعٌة 

 

 

 

 

 

 

وتنمٌة متواصلة جامعة مصرٌة حكومٌة تمدم تعلٌما متمٌزآ وبحوثآ اكادٌمٌة وتنموٌة رائدة وخدمات مجتمعٌة متفردة 

  9لمواردها البشرٌة فى اطار من االربتكار والجودة واالستماللٌة والمٌم االخاللٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الزلازٌك جامعة رإٌة

 

  الزلازٌك جامعة  رساله
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 اإلٍزوارٛغٛخ ٔاألْلافانغبٚبد 

 :نهكهٛخ اإلٍزوارٛغٛخ انغبٚبد

 :اآلتٌة اإلستراتٌجٌةواألهداؾ   الؽاٌات فً الكلٌة ؼاٌات تبلورت فمد لسابكا التحلٌل بناءعلى

 )Strategic Goals and Objectives) اإلستراتٌجٌةالؽاٌات واألهداؾ 

 : انغبٚخاألٔنٗ

 طبٌب كؾء لادر على تلبٌة االحتٌاجات الصحٌة للمجتمع وحل مشكالتهرفع كفاءة العملٌة التعلٌمٌة لتخرٌج 

 : :االٍزٛوارٛغٛخ األْلاف

 تطوٌر البرامج التعلٌمٌة لمرحلة البكالورٌوس واستحداث برامج جدٌدة غٌر تملٌدٌة    .1
 (٢102 NARS) األوبد١ّ٠خرط٠ٛش اعزشار١غ١بد ٚأعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزم٠ُٛ ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش  .2
 و المادي واالجتماعً والصحً األكادٌمًلطالب عن  نظام الدعم زٌادة رضا ا .3
 تعزٌز الروابط بٌن الخرجٌن وجهات التوظٌف المختلفة .4
 تطوٌر نظم لبول وتوزٌع وتحوٌل الطالب  .5

 
 :انغبٚخ انضبَٛخ

 االرتماء بمنظومة الدراسات العلٌا وبجودة وتطوٌر برامج الدراسات العلٌا واستحداث برامج جدٌدة ؼٌر تملٌدٌة. 

 : :االٍزٛوارٛغٛخ األْلاف

 تطوٌر برامج الدراسات العلٌا واستحداث برامج جدٌدة غٌر تملٌدٌة .1
 واإلفرٌمٌةزٌادة عدد الطالب الوافدٌن المسجلٌن ببرامج الدراسات العلٌا وبخاصة من الدول العربٌة  .2
 تطوٌر استراتٌجٌات التدرٌس والتموٌم لبرامج الدراسات العلٌا .3
 تفعٌل لجنة أخاللٌات البحث العلمً والملكٌة الفكرٌة بالكلٌة .4

 
 الؽاٌة الثالثة:

 .الدولًوالنشر  العلمًمخرجات تطبٌمٌة وتشجٌع االبتكار  إلىلوصول الهادؾ وا العلمًالنهوض بالبحث 

 : :االٍزٛوارٛغٛخ األْلاف

 مساهمة فعالة للبحث العلمً فى تنفٌذ الخطط البحثٌة على المستوى المومً. 1
 توفٌر بٌئة داعمة ومحفزة للبحث العلمً واالبتكار. 2
 للمتمٌزٌندعم البحوث العلمٌة والنشر الدولً وحوافز . 3
 تطبٌك أخاللٌات البحث العلمً وحماٌة الملكٌة الفكرٌة بالكلٌة   . 4
 المعامل إدارةإنشاء شبكة معلوماتٌة عن المعامل واألجهزة العلمٌة بالكلٌة وربطها . 5
 دٌة المتاحة للبحث العلمً بالكلًتعظٌم االستفادة وتطوٌر الموارد الما .6
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 الؽاٌة الرابعة:

 .انًلَٙنهكهٛخ فٗ فليخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ ثبنزؼبٌٔ يغ يإٍَبد انًغزًغ  انوٚبك٘رًُٛخ انلٔه 

 : :االٍزٛوارٛغٛخ األْلاف

 تفعٌل ادراة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بالكلٌة   .1
 أنشطة وبرامج متطورة من الكلٌة لخدمة المجتمع .2
 تٌة للكلٌةالتوسع فى الشركات واالتفالٌات المجتمعٌة وزٌادة الموارد الذا .3

 
 الؽاٌة الخامسة:

 ٌُٙ. اٌٛظ١فٟر١ّٕخ لذساد أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚرحغ١ٓ ِغزٜٛ األداء ٚسفغ ِغزٜٛ اٌشضب 

 

 االٍزٛوارٛغٛخ األْلاف

 معاٌٌر اختٌار المٌادات ولٌاس األداء للكوادر البشرٌة  .1
 تطوٌر لدرات الموارد البشرٌة .2

 
 الؽاٌة السادسة:

 ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ٚرغ٠ٛذ ٚر١ّٕخ اإلداسح اإلٌىزش١ٔٚخ  ) اٌشل١ّخ ( ثبٌى١ٍخ. اإلداسٞسفغ وفبءح األداء 

 

 االٍزٛوارٛغٛخ األْلاف

 

 ر١ّٕخ اٌمذساد ا١ٌّٕٙخ ٚرط٠ٛش أداء اٌغٙبص اإلداسٞ .1
 .رط٠ٛش ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍى١ٍخ ٌزحغ١ٓ اٌخذِبد اإلداس٠خ .2

 
 الؽاٌة السابعة:

 االػزًبكانلٔنٙانًؾهٗ ٔانٕطٕل ئنٗ  االػزًبكػهٗ  نهًؾبفظخثبنكهٛخ  انطجٙكػى ٔرطٕٚو أكاء َظى ئكاهح عٕكح انزؼهٛى 

 االٍزٛوارٛغٛخ األْلاف
 ضّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ثبٌى١ٍخ ٚاٌزؤ١ً٘ الػزّبد اٌى١ٍخ ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اداسحدػُ ٔظُ  .0

 اٌم١ِٛخ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد

٢110:٢10٥اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ٚفمب ٌّؼب١٠ش اال٠ضٚ  أداسحرط٠ٛش ٔظبَ  .2



 

 

 -62                            -(7177-7102الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة الطب البشرى جامعة الزلازٌك )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

، والبحث العلمً ، خدمة المجتمع وتنمٌة  والتموٌم توجد سٌاسات متنوعة للكلٌة تشمل على سٌاسات التعلٌم والتعلم

البٌئة ، تنمٌة الموارد المالٌة محددة وواضحة وذلن لتحمٌك رسالة الكلٌة ورإٌتها والوصول بمستوى خرٌج الكلٌة إلى 

 9المستوى المالئم لتحسٌن الوضع التنافسً على المستوى المحلى واالللٌمى

سٌاسات كل من هذه المطاعات كلجنة المناهج وأٌضا لجان منبثمة ومن ثم تخصٌص الكلٌة لجان محددة تختص برسم 

من مجلس الكلٌة كلجنة شئون التعلٌم والطالب ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث ولجنة خدمة المجتمع وتنمٌة شئون 

 9البٌئة باإلضافة إلى وحدة ضمان الجودة 

 : ٌلًتراعى الكلٌة عند صٌاؼة السٌاسات ما

  ٌتم عرض ومنالشة هذه السٌاسات مع األطراف المختلفة داخل الكلٌة وتتمثل هذه األطراف فى لٌادات

 9المجتمعٌة  لألطرافأكادٌمٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن وطالب وأعضاء ممثلٌن 

 ت العلمٌة ٌتم العمل على نشر مختلف السٌاسات من خالل نشرها باأللسام العلمٌة ومولع الكلٌة والمإتمرا

 9للكلٌة واأللسام العلمٌة وملتمٌات الخرٌجٌن 

   ٌتم وضع خطط لتنفٌذ السٌاسات من خالل مجموعة من اآللٌات الالزمة لضمان تطبٌك هذه السٌاسات من

 خالل أدارة الكلٌة ورإساء األلسام .

 على نحو جٌد  تموم الكلٌة بمراجعة سٌاستها بشكل دوري كل خمس سنوات لتنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة

 9وللتوافك مع المتطورات المعاصرة وحاجات المجتمع المحلى وتعمل على تطوٌرها وتحدٌثها 
 

 السٌاسات العامة للكلٌة

 سٌاسات الكلٌة فى دعم الطالب والخرٌجٌن 0

 سٌاسات المبول : 0-0

  المراجعة المستمرة وتحدٌث لمواعد لبول وتحوٌل الطالب بما ٌتناسب مع موارد الكلٌة -0
 العمل على زٌادة أعداد الطالب الوافدٌن. -7

 سٌاسات الدعم الطالبً : 0-7

 9االكادٌمى للطالب  واإلرشادتفعٌل نظم الرٌادة العلمٌة  -0
 اكتشاف ودعم الطالب المتمٌزٌٌن والمتعثرٌن. آلٌاتتفعٌل  -7
 9دعم وتحسٌن كفاءة األنشطة الطالبٌة  -3
 دعم الطالب ذوى االحتٌاجات الخاصة. -4

 سٌاسات دعم الخرٌجٌن :  0-3

 دعم وتفعٌل خدمات الكلٌة للخرٌجٌن  -0
 المتابعة المستمرة ألداء الخرٌجٌن فى سوق العمل  -7
 روابط لوٌة مع الخرٌجٌن  -3

 الكلٌة سٌاسات
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 التعلٌم والتعلممجال سٌاسات الكلٌة فى  -7

 مها ولٌاس تحمٌ  NARSتفعٌل الممارسات التى تضمن تطبٌك معاٌٌر األكادٌمٌة المٌاسٌة المومٌة  -1

التحدٌث الدوري لتوصٌف البرامج التعلٌمٌة وممرراته الدراسٌة وفما للتطورات الحدٌثة ومتطلبات سوق  -2

 9العمل ونتائج المراجعة الداخلٌة والخارجٌة 

 والٌات تنفٌذهاستراتٌجٌة للتعلٌم والتعلم التحدٌث المستمر إل -3

 ب على مشكالت التعلٌم : تعزٌز وتفعٌل أسالٌب وطرق التعلٌم والتعلم ومتابعتها للتغل -4

 9 التملٌدٌة. األسالٌبالتعلٌم والتعلم والبعد عن تطوٌر نظم وأسالٌب  - أ

 .التعلٌم االلكترونً مثلالتركٌز على أسالٌب التعلم الذاتً والنشط  - ب

 9 الدورٌة للفاعلٌة التعلٌمٌةمتابعة ال - ت

 التدرٌب المبكر على المهارات اإلكلٌنٌكٌة األساسٌة والتعامل مع المرضى  -5

 الفرق الدراسٌة.التركٌز على مهارات حل المشكالت فى جمٌع  -6

التوسع فى التدرٌب المٌدانً للطالب وفك توصٌف محدد ومعتمد وتمٌٌمه من األطراف المختلفة بما ٌتوافك  -7

 مع متطلبات سوق العمل 

 9العملً واالكلٌنٌكى بنظام المجموعات الصغٌرة تعمٌم التدرٌب  -9

 تعظٌم االستفادة من األماكن المتاحة للتدرٌب خاصة فى المستشفٌات الجامعٌة  -0

 تحسٌن جودة الكتاب الجامعً الصادر من الكلٌة والتوسع من استخدام المراجع العالمٌة  -19

 لطالب وتمدٌم الدعم االكادٌمى االستفادة من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة فى تدرٌب ا -11

 9تفعٌل نظام التعلٌم االلكترونً للطالب  -12

 مجال التموٌم : سٌاسات الكلٌة فى -3

تطوٌر وتحدٌث أسالٌب ونظم تموٌم الطالب وفما إلستراتٌجٌة واضحة ومالئمة ومحدثة  فى ضوء معاٌٌر  -1

 الجودة ونتائج المراجعة الدورٌة 

 العدالة .تحمٌك مزٌد من الشفافٌة وحانات لتطوٌر نظام أدارة االمت -2

 التوسع فى االمتحانات االلٌكترونٌة  -3

 سٌاسات الكلٌة فى مرحلة الدراسات العلٌا  -4

التحدٌث الدوري لتوصٌف البرامج التعلٌمٌة وممرراته الدراسٌة ولوائحها وفما لمعاٌٌر أكادٌمٌة محددة  -0

 9المستمرة من نتائج المراجعة الداخلٌة والخارجٌة والتطوٌر الحدٌثة ومتطلبات سوق العمل مع االستفادة 

تطوٌر وتحدٌث أسالٌب ونظم تموٌم طالب الدراسات العلٌا وفما إلستراتٌجٌة واضحة ومالئمة ومحدثة  -7

 تنمٌة لدرات وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس 

 االلتزام بمٌاس وتحسٌن مستوى رضا طالب الدراسات العلٌا  -3

 التعرٌف ببرامج الدراسات العلٌا المتاحة بالكلٌة والعمل على زٌادة الدراجات العلمٌة الممنوحة  -4

 9تسهٌل ونشر اجراءات التسجٌل واألشراف وفما لسٌاسة معلنة للمتابعة وتمٌٌم هذه اإلجراءات  -5

 سٌاسة الكلٌة فى مجال البحث العلمً  -5

 فما لرسالة الكلٌة والعمل على تطوٌرها ومتابعة تنفٌذها االلتزام بخطة موثمة ومعلنة للبحث العلمً و -0

 رفع الكفاءة الكمٌة والكٌفٌة لإلنتاج البحثً الصادر من الكلٌة  -7
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تحسٌن نوعٌة األبحاث العلمٌة الممدمة من أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة وزٌادة النشر فى الدورات العالمٌة  -3

 والمومٌة المتمٌزة 

نفاق من مٌزانٌة البحث العلمً تموم على تشجٌع التنافسٌة وضمان االستفادة من اعتماد سٌاسة لترشٌد األ -4

 األبحاث المعدمة مالٌا فى مجالً التطبٌك العلمً والنشر الدولً 

العالجٌة ( الممدمة  –التشخٌصٌة  –) الولائٌة االهتمام بالمجاالت التى تساعد فى تحسٌن الخدمة الطبٌة  -5

 9ظ البٌئة وخدمة المجتمع للمرضى وكذلن مجاالت الحفا

 

 . سٌاسات الكلٌة فى مجال خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة: -6

 

  . تنمٌة مستمرة للموارد المالٌة والمادٌة وتفعٌل الوحدات ذات الطابع الخاص -1

  . من الموارد البشرٌة والبحثٌة لتنمٌة البٌئة وخدمة المجتمع االستفادةتعظٌم  -2

  .تتبع معاٌر الجودة المحلٌة إدارٌة وأسالٌبترسٌخ آلٌات  -3
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 7102/7177خالل الفترة الخطة التنفيذية 
 قادر على تلبٌة االحتٌاجات الصحٌة للمجتمع وحل مشكالته  كفءالغاٌة االولى :رفع كفاءة العملٌة التعلٌمٌة لتخرٌج طبٌب 

 الهدف

 

مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  نجاحال

الجهات  مخاطر التنفٌذ 

المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

1-1  

تطوٌر 

البرامج 

التعلٌمٌة 

لمرحلة 

البكالورٌو

س 

واستحداث 

برامج 

جدٌدة غٌر 

 تملٌدٌة   

برنامج  1-1 .1
)البرنامج  تعلٌمً

لمرحلة ( التكاملً
البكالورٌوس مطور 
بما ٌتوافك مع 
المعاٌٌر األكادٌمٌة 

 NARSالمتبناة )
( ومستجدات 7112

التخصص وتغٌرات 
سوق العمل المحلى 

 واالللٌمى والدولً 
 

ممترح بالالئحة الجدٌدة للبرنامج  إعداد.1
المحدد من  الالئحً لإلطاروفما  التكاملً

للجامعات واعتمادها من  األعلىالمجلس 
 المجالس الرسمٌة.

وضع ومراجعة المستهدفات التعلٌمٌة  .7
لكل من الوحدات التعلٌمٌة المحددة بالالئحة 

الخاص بها  العلمًو المحتوى  المعتمدة
  المشاركة فى التدرٌس. واأللسام

توصٌف البرنامج و إلراره  إعداد .3
 .واعتماده من مجلس الكلٌة 

لوحدات اتوصٌف واعتماد  إعداد .4
الئحة المعتمدة التعلٌمٌة الممررة وفما ل

 .التكاملًللبرنامج 
وضع استراتٌجٌات تعلٌم وتعلم  .5

واستراتٌجٌات للتموٌم تتناسب مع البرنامج 
 الجدٌد. التكاملً

هٌئة التدرٌس على  أعضاءتدرٌب  .6
 االستراتٌجٌات الجدٌدة

المتابعة الدورٌة من لبل وحدة  .2
المناهج لمٌاس فاعلٌة الجودة ولجنة 

   البرنامج.
 
 

ابرٌل 

711

8 

اغسطس

7118 

برنامج 

 تعلٌمً

 تكاملً

ببداٌة العام 

االكادٌمى 

7118-

7112 

 مماومة التغٌٌر

الكثافة الطالبٌة 

 العالٌة

محدودٌة موارد 

الكلٌة المادٌة 

 والمالٌة

 

 لجنة المناهج

مركز تموٌم 

 االمتحانات

معمل التعلٌم 

 االلٌكترونً

 العلمٌة األلسام

 

 مٌزانٌة الكلٌة 41111
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 الهدف

 

مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  نجاحال

الجهات  مخاطر التنفٌذ 

المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

1-1  

تطوٌر 

البرامج 

التعلٌمٌة 

لمرحلة 

البكالورٌو

س 

واستحداث 

برامج 

جدٌدة غٌر 

 تملٌدٌة   

برنامج  1-1-7

)البرنامج  تعلٌمً

( لمرحلة التملٌدي

البكالورٌوس مطور 

بما ٌتوافك مع 

المعاٌٌر األكادٌمٌة 

 NARSالمتبناة )

7112) 

)البرنامج  البكالورٌوسمراجعة برنامج  .1
موائمته مع (  لبٌان مدى التملٌدي

المعاٌٌراالكادٌمٌة المرجعٌة المومٌة 

(NARS 7112 ومستجدات التخصص )

وتغٌرات سوق العمل المحلى واالللٌمى 
 والدولً

هٌئة التدرٌس على  أعضاءتدرٌب  .7

واستراتٌجٌات  (NARS 7112)متطلبات 

  التدرٌس والتموٌم المطورة.
تطوٌر توصٌف البرنامج و إلراره  .3

  .كلٌةواعتماده من مجلس ال
توصٌف ممررات البرنامج المطور  .4

 .المعنٌة األلسامواعتماده من مجالس 
المراجعة الدورٌة لتنفٌذ البرنامج  إجراء .5

   المحدث لمٌاس فاعلٌة البرنامج

ابرٌل 

7118 

ٌولٌو 

7118 

برنامج 

 تعلٌمً

  تملٌدي

محدث 

ببداٌة العام 

االكادٌمى 

7118-

7112 

ز
يقبٔيخ انتغٍٍ

 

-
 

ص 
َق

د
إليكبٍَب

ا
 

انًبنٍخ
 عمٌد الكلٌة 

وكٌل التعلٌم 

والطالب وحدة 

 الجودة

 لجنة المناهج

 العلمٌة األلسام

 

 مٌزانٌة الكلٌة 71111
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 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج الهدف

  النجاح

الجهات  مخاطر التنفٌذ 

المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

1-1  

تطوٌر 

البرامج 

التعلٌمٌة 

لمرحلة 

البكالورٌوس 

واستحداث 

برامج جدٌدة 

 غٌر تملٌدٌة   

 

 

 

 

1-1-3 
برامج أكادٌمٌة 

متمٌزة مستحدثة و

تتواكب مع 

متطلبات سوق 

 العمل 

دراسة استمصائٌة لسوق العمل  إجراء -1
لمعرفة المواصفات المطلوبة فى الخرٌج 

 .التعلٌمٌةوالبرامج 
اختٌار احد  الكلٌات المعترف بها دولٌا  -7

تطبٌك برنامج  أمكانٌهلبٌان مدى 
 البكالورٌوس الخاص بها بالكلٌة.

المستحدث  مج األكادٌمًناعرض البر -3
المتوافك  مع المعاٌٌر األكادٌمٌة على لجنة 

 شئون التعلٌم والطالب إللرارها
امج ناعتماد مجلس الكلٌة للبر -4

 األكادٌمً المستحدث 
تعدٌل اللوائح الداخلٌة للكلٌة  -5

 ببرامجها المستحدثة واعتمادها  
امج المستحدث على ننشر البر -6
 لكترونً للجامعة وغٌرها اال مولعال
امج المستحدث داخلٌا نتسوٌك البر -2

وخارجٌا والمتابعة الدورٌة لمٌاس فاعلٌة 
 تلن البرامج 

ابرٌل 

711

8 

اغسطس

7112 

برنامج 

 تعلٌمً

متمٌز ببداٌة 

العام 

االكادٌمى 

7112-

7171 

 إمكانٌاتمحدودٌة 

الكلٌة المادٌة 

 والمالٌة

 عمٌد الكلٌة

وكٌل التعلٌم 

 والطالب

 وحدة الجودة

 لجنة المناهج

 العلمٌة األلسام

 

 مٌزانٌة الكلٌة 111111
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 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج الهدف

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات 

المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

1-2  

تطٌٕز 

اطتزاتٍجٍبد 

ٔأطبنٍت انتعهٍى 

ٔانتقٌٕى ٔفقب 

نهًعبٌٍز 

 األكبدًٌٍخ

(NARS 

2112) 

1-2-1 

اطتزاتٍجٍبد 

ٔأطبنٍت تعهٍى 

ٔتعهى يحذثخ 

ٔيعتًذح 

 ٔيعهُخ  

تحذٌث إطتزاتٍجٍخ ٔأطبنٍت  -1

انتعهٍى ٔانتعهى انًحذثخ ٔاعتًبدْب يٍ 

 نجُخ شئٌٕ انتعهٍى ٔانطالة 

اعتًبد اطتزاتٍجٍبد ٔأطبنٍت  -2

انتعهٍى ٔانتعهى يٍ يجهض انكهٍخ 

 ٔإعالَٓب 

تذرٌت أعضبء ٍْئخ انتذرٌض  -3

ٔيعبَْٕٔى عهى االطتزاتٍجٍبد 

 انًحذثخ 

 تقٌٕى ٔيتبثعخ اثز انتذرٌت  -4

 ٌولٌو
7118 

ٌولٌو 
7112 

استراتٌجٌات 
 تعلٌم وتعلم

محدثة ومعتمدة 
 فىومفعلة 

 الجامعًالعام 
7118/7112 

البنٌة التحتٌة 
لبٌئة التعلٌم 

 والتموٌم
الكثافة الطالبٌة 

 العالٌة

 

 وحدة الجودة
 لجنة المناهج
مركز تموٌم 
 االمتحانات

معمل التعلٌم 
 االلٌكترونً

 العلمٌة لأللسام

 مٌزانٌة الكلٌة 11111

1-2-2  

أطبنٍت تقٌٕى 

انطالة يحذثخ 

يثم )يهفبد 

انًتبثعخ 

 –ٔاالَجبس 

 –ثُٕك األطئهخ 

انتقٌٕى 

انكتزًَٔ 

ٔغٍزْب 

ٔيعتًذح 

 ٔيعهُخ 

عزض يقتزح ثتحذٌث انٍٓكم  -1

نًزكش تقٌٕى االيتحبَبد  انتُظًًٍ

عهى نجُخ شئٌٕ انتعهٍى ٔانطالة 

 ثبنكهٍخ تًٍٓذا إلقزارِ 

 اعتًبد يجهض انكهٍخ نهٍٓكم انًقتزح  -2

اعتًبد يجهض انكهٍخ نقٕاعذ تُظٍى  -3

االيتحبَبد انًتضًُخ ثعذ عزضٓب 

عهى نجُخ شئٌٕ انتعهٍى ٔانطالة 

ٔيزكش انقٍبص ٔانتقٌٕى ثبنجبيعخ 

 .ٔإعالَٓب ٔيتبثعخ تُفٍذْب 

تذرٌت أعضبء ٍْئخ انتذرٌض  -5

ٔيعبَْٕٔى عهى االطتزاتٍجٍبد 

 انًحذثخ 

 بثعخ اثز انتذرٌت تقٌٕى ٔيت -4

 

 

 ٌولٌو
7118 

مارس 
7118 

لواعد تنظٌم 
االمتحانات 

محدثة ومعتمدة 
 فىومفعلة 

 الجامعًالعام 
7118/7112  

 مماومة التغٌٌر
الكثافة الطالبٌة 

 العالٌة

 

 وحدة الجودة
 لجنة المناهج
مركز تموٌم 
 االمتحانات

معمل التعلٌم 
 االلٌكترونً

 العلمٌة األلسام
 

 مٌزانٌة الكلٌة 71111
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 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج الهدف

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات 

المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

1-2  

تطٌٕز 

اطتزاتٍجٍبد 

ٔأطبنٍت انتعهٍى 

ٔانتقٌٕى ٔفقب 

نهًعبٌٍز 

 األكبدًٌٍخ

(NARS 

2112) 

 إَشبء 1-2-2

يعًم يٓبراد 

 يزكشي

نهطالة نجُبء 

انجذاراد 

انًطهٕثخ يٍ 

انخزٌج ٔفقب 

نهًعبٌٍز 

األكبدًٌٍخ 

 انًزجعٍخ 

NARS 

2112) 

 اَشبء يُجى خذيى تعهًٍى   -1

تخصٍص قبعبد يُبطجخ نًعًم  -2

 انخذيًانًٓبراد ثبنًجُى 

 .انتعهًًٍ

تشكٍم نجُخ فٍُخ نتحذٌذ   -3

 األجٓشحانًٕاصفبد انفٍُخ 

انًطهٕة  ٔاألدٔادٔانتجٍٓشاد 

شزائٓب نتأطٍض انًعًم ٔفقب نًتطهجبد 

NARS 2112 

تشكٍم نجُخ نذراطخ انعزٔض   -4

 انفٍُخ ٔانًبنٍخ ٔتحذٌذ جٓبد انشزاء.

    الئحخ نهًعًم يٕضحب ثٓب إعذاد -1

الهٌكل  –المعمل) أهداف      

مصادر  – اختصاصاته – التنظٌمً

 ( التموٌل

 ٔاعتًبدْب يٍ يجهض انكهٍخ.

 تُفٍذئفزٌق  إدارحتشكٍم يجهض  -5

 انعًم ثبنًعًم. إلدارح

تحذٌذ جذأل انذراطخ ٔااليتحبَبد  -6

 ثبنًعًم.

 

 

 ٌولٌو

7118 

 

مارس 

7112 

معمل مهارات 

مفعل فى 

تدرٌس 

المهارات 

االكلٌنٌكة 

والعملٌة 

لطالب مرحلة 

 البكالورٌوس

 

 البنٌة التحتٌة

عدم وجود 

 كافًتموٌل 

الكثافة الطالبٌة 

 العالٌة

 

 أ.د. عمٌد الكلٌة

أ.د. وكٌل الكلٌة 

لشئون التعلٌم 

 والطالب

 لجنة المناهج

 وحدة الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.11111

1 

 مٌزانٌة الكلٌة
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 الهدف

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة 

 عن التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

 مصادر التموٌل  التكلفة بالجنٌة إلى من

1-3 

زٌادة رضا 

 الطالب عن 

نظام الدعم 

و  األكادٌمً

المادي 

واالجتماعً 

 والصحً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-1 

 وحدة

مستحدثة 

 تختص

بالدعم 

 الطالبً

 واإلرشاد

 االكادٌمى

إعداد الئحة للوحدة موضحا  -7
الهٌكل  –الوحدةبها ) أهداف 

 – ااختصاصاته – التنظٌمً
 ( مصادر التموٌل

تحدٌد مجاالت ومعاٌٌر  -3
 دعم الطالب

وضع خطة عمل سنوٌة  -4
للوحدة واعتمادها من مجلس 

 الكلٌة
اكتشاف وتبنى المتمٌزٌن من  -5

فى مجاالت البحث الطالب 
 وتٌسٌر اشتراكهم فى  العلمً

المؤتمرات العلمٌة و األبحاث
 بالكلٌة.

إعداد برامج تدرٌب  لتنمٌة  -6
مهارات اإلبداع واالبتكار 

مال لدى الطالب ورٌاده األع
 واعتمادها

برامج متمٌزة  واعتماد أعداد -2
ومنفذ بعضها الكترونٌا لرعاٌة 
الطالب المتمٌزٌن والمتعثرٌن 
أكادٌمٌا ووفما الحتٌاجات 

  .الطالب
اإلعالن عن البرامج وتسوٌمها .8

 وتنفٌذها.
 
 
 
 

 

سبتمبر 

7118 

دٌسمبر 

7177 

ارتفاع رضا 

الطالب عن 

خدمات الدعم 

 واإلرشاد الطالبً

االكادٌمى بمعدل 

 % سنوٌا11

زٌادة عدد  الطالب 

المشاركٌن فى 

العلمٌة  األبحاث

المنشورة دولٌا 

 % سنوٌا 7بنسبة 

محدودٌة 

مصادر التموٌل 

المخصصة 

 العلمًللبحث 

 وحدة الجودة

 لجنة المناهج

 مٌزانٌة الكلٌة 11111
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 الهدف

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

 مصادر التموٌل  التكلفة بالجنٌة إلى من

 

1-3 

زٌادة 

رضا 

الطالب 

نظام  عن 

الدعم 

 األكادٌمً

و المادي 

واالجتماع

ي 

 والصحً

 

 

 

 

 

1-3-7 

أنشطة 

طالبٌة 

وخدمات 

 تعلٌمٌة متمٌزة

وضع خطة  .1
سنوٌة لائمة على 
استطالع رأى الطالب 
ومتطلبات التطوٌر 

 األنشطةلرعاٌة ودعم 
 الطالبٌة.

لٌام الكلٌة  .7
بالتنسٌك مع الجامعة 
والهٌئات الخارجٌة 

متطورة بتنفٌذ برامج 
ة لألنشطة الطالبٌ

والخدمات التعلٌمٌة 
الرحالت المتمٌزة )

خدمات  –التعلٌمٌة 
الرعاٌة الصحٌة 

تدرٌب  –ٌة االجتماعو
الطالب على المهارات 
المختلفة المرتبطة 

 بسوق العمل وغٌرها 
لٌام وحدة ضمان  .3

س مٌاالجودة بالكلٌة ب
الرضا عن األنشطة 
الطالبٌة والخدمات 
التعلٌمٌة واعتمادها 

وضع خطط تمهٌدا ل
  لتحسٌن الخدمات.

 
 

 
  

سبتمبر 

7118 

دٌسمبر 

7177 

ارتفاع رضا 

الطالب عن 

الخدمات 

الطالبٌة بمعدل 

 % سنوٌا11

زٌادة عدد  

الطالب المشاركٌن 

 األنشطةفى 

الطالبٌة  بنسبة 

 % سنوٌا71

محدودٌة 

ممارسة  أماكن

 األنشطة

 الطالبٌة بالكلٌة

طول الجدول 

 الدراسً

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم 

 والطالب

 وحدة الجودة

 رعاٌة الشباب إدارة

 مٌزانٌة الكلٌة 11111
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مخاطر   النجاح مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج الهدف

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

 مصادر التموٌل  التكلفة بالجنٌة إلى من

 

1-3 

زٌادة رضا 

الطالب عن  

نظام الدعم 

و  األكادٌمً

المادي 

واالجتماعً 

 والصحً

 

 

 

 

1-3-3 

برامج 

للتنمٌة 

المهنٌة 

والتعلٌم 

 المستمر

للطالب 

لتعزٌز 

المهارات 

التطبٌمٌة 

الالزمة 

للتوظٌف 

والمنافسة 

فى سوق 

 العمل

دراسة  إجراء -1
استمصائٌة لسوق العمل 

احتٌاجات سوق لمعرفة 
 .العمل من الخرجٌن

تحدٌد المهارات  -7
الالزمة  المهنٌة

  .للتوظٌف
تكلٌف وحدة متابعة  -3

الخرجٌن بإعداد البرامج  
ٌل الالزمة لتأهالتدرٌبٌة 

على المهارات  طالبال
التطبٌمٌة الالزمة 
للتوظٌف واعتمادها 

 واإلعالن عنها 
عمد دورات تدرٌبٌة  -4

على المهارات  للطالب
التطبٌمٌة الالزمة 

  .للتوظٌف
عمد ملتمى سنوي  -5

للتوظٌف ٌضم مؤسسات 
المجتمع المستفٌدة من 

 خرٌجً الكلٌة 
لٌاس اثر ومردود  -6

الطالب التدرٌب على 
  بعد تخرجهم

 أكتوبر

7118 

دٌسمبر 

7177 

ارتفاع رضا الطالب 

برامج للتنمٌة عن 

المهنٌة والتعلٌم 

بمعدل  المستمر

 % سنوٌا11

زٌادة عدد  طالب 

االمتٌاز المشاركٌن فى 

برامج للتنمٌة المهنٌة 

بنسبة  والتعلٌم المستمر

 % سنوٌا75

محدودٌة 

 التموٌل

المعولات 

 االدارٌة

وكٌل الكلٌة لشئون 

 التعلٌم والطالب 

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمٌة البٌئة

 وحدة الجودة

 وحدة متابعة الخرجٌن

 مٌزانٌة الكلٌة 51111
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 الهدف

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة 

 عن التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

 مصادر التموٌل  التكلفة بالجنٌة إلى من

 

1-4 

تعزٌز 

الروابط بٌن 

الخرجٌن 

وجهات 

التوظٌف 

 المختلفة

 

 

1-4-1 

وحدة مفعلة 

لمتابعة 

 خرٌجً الكلٌة 

 وحدةتكلٌف  -1
الخرٌجٌن بالكلٌة بمتابعة 

بالتعاون مع خرٌجً الكلٌة 
جهات التوظٌف المختلفة محلٌا 

 ودولٌا. وإللٌمٌا
وضع أسالٌب  -7

للتواصل مع جهات التوظٌف 
ذات العاللة داخل مصر 

 وخارجها 
تحدٌث بٌانات  -3

 الخرٌجٌن سنوٌا 
إعداد البرامج   -4

الالزمة لتأهٌل التدرٌبٌة 
الخرٌجٌن على المهارات 
التطبٌمٌة الالزمة للتوظٌف 

 واعتمادها واإلعالن عنها 
عمد دورات تدرٌبٌة  -5

للخرٌجٌن على المهارات 
 .الالزمة للتوظٌف التطبٌمٌة

عمد ملتمى للتوظٌف  -6
الكلٌة  خرٌجًسنوٌا لمساعدة 

على التواصل مع مؤسسات 
التوظٌف ذات العاللة داخل 

 مصر وخارجها 
لٌاس اثر ومردود  -2

 الخرٌجٌن التدرٌب على

1.  

 أكتوبر

7118 

دٌسمبر 

7177 

ارتفاع رضا 

الخرجٌن عن 

برامج للتنمٌة 

المهنٌة 

والتعلٌم 

 المستمر

% 11بمعدل 

 سنوٌا

زٌادة عدد  

الخرجٌن 

المشاركٌن فى 

برامج للتنمٌة 

المهنٌة والتعلٌم 

بنسبة  المستمر

 % سنوٌا5

محدودٌة 

التعاون مع 

جهات 

 التوظٌف

صعوبة 

التواصل مع 

 الخرجٌن

وكٌل الكلٌة لشئون 

خدمة المجتمع وتنمٌة 

 البٌئة

 وحدة الجودة

وحدة متابعة 

 الخرجٌن

 مٌزانٌة الكلٌة 11111
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 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج  الهدف

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات 

المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

 مصادر التموٌل 

تطوٌر  1-5

نظم لبول 

وتوزٌع 

وتحوٌل 

 الطالب  

نظم  1-5-1

لبول وتحوٌل 

الطالب من 

والى الكلٌة 

موثمة ومعلنة 

ومنفذة 

 الكترونٌا  

أعداد آلٌة واضحة  .1
للتحوٌل تنفك مع لوائح 
المجلس األعلى للجامعات 
وتناسب وإمكانات الكلٌة 
باستخدام البرامج االلكترونٌة 

 المناسبة 
اعتماد اآللٌة من مجلس  .7

الكلٌة ونشرها داخلٌا 

 وخارجٌا 

ر ٌناٌ

711

2 

سبتمبر 

7112 

 اآللٌةاعتماد 

من المجالس 

المعنٌة لبل بداٌة 

 الجامعًالعام 

7112/7171 

محدودٌة 

 التموٌل

المعولات 

 اإلدارٌة

عمٌد الكلٌة 

وكٌل الكلٌة 

لشئون التعلٌم 

والطالب وحدة 

 الجودة

شئون  إدارة

 التعلٌم والطالب

 مٌزانٌة الكلٌة 1111
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 االرتقاء بمنظومة الدراسات العلٌا وبجودة وتطوٌر برامج الدراسات العلٌا واستحداث برامج جدٌدة غٌر تقلٌدٌةالغاٌة الثانٌة: 

 

 الهدف

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

الجهات المسئولة  مخاطر التنفٌذ 

 عن التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

7-1  
تطوٌر برامج 

الدراسات 
العلٌا 

واستحداث 
برامج جدٌدة 
 غٌر تملٌدٌة 

لوائح  7-1-1
الدراسات العلٌا 

محدثة وبما 
ٌتناسب مع 

 المعاٌٌر المتبناة 

عرض اللوائح على لجنة  -1
 الكلٌة ًومجلسالدراسات العلٌا 

 الجامعة  و
اعتماد لوائح الدراسات العلٌا  -7

المحدثة من المجلس األعلى 
 للجامعات 

سبتمبر 

7112 

سبتمبر 

7118 

الئحة محدثة 

معتمدة من 

لجنة المطاع 

بحلول سبتمبر 

7118 

 اإلجراءاتتباطوء 

 اإلدارٌة واالعتماد

وكٌل عمٌد الكلٌة 

الكلٌة لشئون الدراسات 

 العلٌا والبحوث

 مٌزانٌة الكلٌة 511

برامج  7-1-7
دراسات علٌا 

مطورة بما 
ٌتوافك مع 

المعاٌٌر 
األكادٌمٌة 

المتبناة 
ومراجعتها 

 داخلٌا وخارجٌا 

تبنى وتطبٌك معاٌٌر أكادٌمٌة  -1
لمواصفات خرٌج الدراسات 

 المعتمدة  الساعاتالعلٌا بنظام 
اعتماد محتوى الممررات  -7

من  هاوالبرامج وتوصٌفات
 مجالس األلسام 

الممررات اعتماد محتوى  -3
الكلٌة  ًمجلستوصٌفات من الو
 الجامعة  و

سبتمبر 

7118 

مارس 

7112 

توصٌفات 

لبرامج 

الدراسات العلٌا 

متوافمة مع 

 المعاٌٌر لمتبناة

 ضعف ثمافة التغٌٌر

  تتداخالوجود 

  األلسامبعض  

 مٌزانٌة الكلٌة 1111 العلمٌة األلساممجالس 

برامج  7-1-3

ودرجات مهنٌة 

مستحدثة وفما 

الحتٌاجات 

 سوق العمل

عمل دراسات عن  -1
احتٌاجات المجتمع من التخصصات 

 المهنٌة الجدٌدة.
المعنٌة بوضع  األلساملٌام  -7

واعتماد  وإعداد العلمًالمحتوى 
 التوصٌفات للبرامج

ات عن هذه الدرج اإلعالن  -3
ولع فى الوسائل المختلفة وعلى الم

 .االلٌكترونً
 

 أكتوبر

7112 

سبتمبر 

7112 

علمٌة درجات 

مستحدثة توافك 

احتٌاجات 

 المجتمع

استحداث هٌئة 

للتدرٌب االلزامى 

 أولوٌاتغٌرت من 

اسات رطالب الد

 العلٌا المهنٌة

وكٌل عمٌد الكلٌة 

الدراسات العلٌا ومجلس 

 الكلٌة

 مٌزانٌة الكلٌة 1111
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 الهدف

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

الجهات المسئولة  مخاطر التنفٌذ 

 عن التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

7-7  

زٌادة عدد 

الطالب 

الوافدٌن 

المسجلٌن 

ببرامج 

الدراسات 

العلٌا 

وبخاصة 

من الدول 

العربٌة 

  واإلفرٌمٌة

لجنة  7-1-1

مستحدثة لرعاٌة 

ودعم الوافدٌن 

تتبع أ.د. وكٌل 

الكلٌة لشئون 

الدراسات العلٌا 

  والبحوث

 للجنةإعداد الئحة  .1
 –الوحدةموضحا بها ) أهداف 

 – التنظٌمًالهٌكل 
 (ااختصاصاته

الدول تحدٌد  .7
المطلوب جذب طالب وافدٌن 

 منها
وضع خطة عمل  .3

سنوٌة للجنة واعتمادها من 
 مجلس الكلٌة

برامج  واعتماد أعداد .4
تروٌجٌة متمٌزة ومنفذه 

  لجذب الوافدٌن.الكترونٌا 
الوحدة سنوٌا  أداءلٌاس  -5

 وعرضه على مجلس الكلٌة.

دٌسمبر  7112ٌناٌر 

7177 

زٌادة عدد 

الوافدٌن من 

طالب 

الدراسات 

العلٌا بنسبة 

 % سنوٌا11

عدم االستمرار 

ببعض  السٌاسً

 الدول المحٌطة

وكٌل الكلٌة للدراسات 

 العلٌا

 وحدة الجودة

 مٌزانٌة الكلٌة 11111

نظام  7-1-7

التسجٌل ممٌكن 

واألشراف 

لدراسات لطالب ا

 العلٌا 

التواصل مع مركز  .1
تمنٌة االتصاالت والمعلومات 

نظام  ألعدادبالجامعة 
مناسب للتسجٌل  الٌكترونً
 .واألشراف

 اإلدارٌٌنتدرٌب  .7
وطالب الدراسات العلٌا على 

 النظام الجدٌد
دلٌل وتوزٌعه  إعداد .3

على المستفٌدٌن عن كٌفٌة 
  االلٌكترونً التسجٌل

 ابرٌل  7112 سبتمبر

7118 

وجود نظام 

ممٌكن 

للتسجٌل 

للدراسات 

العلٌا لبل 

دور ماٌو 

7118 

 موظفًكبر سن 

 الدراسات العلٌا

وكٌل الكلٌة للدراسات 

 العلٌا

 وحدة الجودة

 مٌزانٌة الكلٌة 71111
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 الهدف

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة 

 عن التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

 مصادر التموٌل 

7-7  

زٌادة عدد 

الطالب 

الوافدٌن 

المسجلٌن 

ببرامج 

الدراسات 

العلٌا 

وبخاصة 

من الدول 

العربٌة 

 واألفرٌمٌة

7-7-3 

برامج مشتركة مع 

 جامعات أخرى

 ممثلً الجامعات األخرى  دعوة -1 .1
لدراسة فى المؤتمرات العلمٌة وذلن 

فى الدول مدى احتٌاجات سوق العمل 
لبرامج مشتركة بٌن المحٌطة 

 الجامعات المختلفة 
إعداد برامج مشتركة مع جامعات  -7 .7

 أخرى
لفاعلٌة هذه  الدوريالمٌاس  -3 .3

الطالب الوافدٌن  إلبالالبرامج ومدى 
 علٌها

ٌناٌر 

7112 

دٌسمبر 

7171 
وجود برنامج 

 األللواحد على 

مشترن مع احد 

الجامعات 

 االجنٌة 

صعوبة 

التواصل مع 

الجامعات 

ذات السمعة 

المرمولة 

 عالمٌا

عمٌد الكلٌة وكٌل 

الكلٌة لشئون 

الدراسات العلٌا 

 والبحوث

 مٌزانٌة الكلٌة 111111

7-7-3 

برامج لجذب 

الطلبة الوافدٌن 

للدراسات العلٌا 

معتمد ومفعل 

 ومعلن

تٌسٌر ومتابعة اجراءات المٌد  .1
 والتسجٌل للطالب 

دلٌل الطلبة الوافدٌن وأدلة  إعداد -7 .7
البرامج على الجهات المعنٌة مثل 

 السفارات 
جمٌع المعلومات الخاصة  رفع -3 .3

بااللتحاق بالبرامج على المولع 
 .االلكترونً الجامعة 

تفعٌل نظام للدعم والرعاٌة  -4 .4
 األكادٌمً واإلرشاد

 االجتماعًتفعٌل برامج للدعم  -5 .5
 للطالب الوافدٌن  والصحً

مارس 

7112 

دٌسمبر 

7171 
زٌادة نسب 

الطالب 

الوافدٌن على 

البرامج الجدٌدة 

% 5بنسبة 

 سنوٌا

محدودٌة 

 الكلٌة  إمكانات

عدد نمص 

 زالجها

 االدارى

عمٌد الكلٌة وكٌل 

الكلٌة لشئون 

الدراسات العلٌا 

 والبحوث

الدراسات العلٌا  إدارة

 والعاللات الثمافٌة

 مٌزانٌة الكلٌة 51111
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 الهدف

الجهات  مخاطر التنفٌذ   النجاح مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

تطوٌر  7-3

استراتٌجٌات 

التدرٌس 

والتموٌم 

لبرامج 

الدراسات 

  العلٌا

نظام  7-3-1

داخلً متكامل 

لمٌاس كفاءة 

العملٌة التعلٌمٌة 

 معلن ومفعل 

تشكٌل واعتماد لجان  -1 .1
 المتابعة والتمٌٌم 

وضع برامج تدرٌبٌة  -7 .7
ألعضاء هٌئة التدرٌس 

 لرفع لدراتهم 
اعتماد ونشر معاٌٌر  -3 .3

وأسالٌب التموٌم للفاعلٌة 
 التعلٌمٌة 

فبراٌر 

7118 

دٌسمبر 

7171 

استراتٌجٌات للتدرٌس 

والتموٌم متوافمة مع 

متطلبات  الجودة 

 واالعتماد 

 مماومة التغٌٌر

 الكافًعدم التفرغ 

لطالب الدراسات 

العلٌا المسجلٌن من 

 الخارج

وكٌل الكلٌة لشئون 

الدراسات العلٌا 

 والبحوث

 وحدة الجودة

 مٌزانٌة الكلٌة 5111

تفعٌل -7-4

لجنة أخاللٌات 

البحث العلمً 

والملكٌة 

 الفكرٌة بالكلٌة 

اجراءات  7-4-1

حماٌة الملكٌة 

الفكرٌة 

أخاللٌات البحث و

 مفعلةالعلمً 

فرعٌة  تشكٌل لجنة  .1
تطبٌك لمتابعة  IRBب 

لانون الملكٌة الفكرٌة 
نشر ثمافة أخاللٌات و

 البحث العلمً 
عمل دلٌل عن  .7

أخاللٌات البحث العلمً 
لانون حماٌة الملكٌة و

اعتماده الفكرٌة و
واإلعالن عنه لكافة 
األطراف الداخلٌة 

 والخارجٌة 

ماٌو 

7112 

ٌناٌر 

7171 

دلٌل موزع ومفعل 

البحث  أخاللٌاتعن 

  العلمً

مماومة التغٌٌر 

 أعضاءانشغال 

هٌئة التدرٌس 

بالمهام التدرٌسٌة 

 المختلفة

IRB 

وكٌل الكلٌة لشئون 

الدراسات العلٌا 

 لبحوثوا

 وحدة الجودة

- - 

 

 

 

 



 

 

  (7170-7102الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة الطب البشرى جامعة الزقازٌق )                                                                                        - 22-

                                                                                                                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الدولًوالنشر  العلمًمخرجات تطبٌقٌة وتشجٌع االبتكار  إلىالهادف والوصول  العلمًالنهوض بالبحث  الغاٌة الثالثة:

 

 

 الهدف

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

3-0 

مساهمة 

فعالة للبحث 

العلمً فى 

تنفٌذ الخطط 

البحثٌة على 

المستوى 

 القومً

 

 

 

 

  

3-1-1 

خطة بحثٌة 

للكلٌة معلنة 

وموثمة 

ومفعلة 

وتتفك مع 

الخطة 

البحثٌة 

للجامعة 

والدولة 

7112-

7171 

واعتماد تمرٌر عن مستوى االنجاز فى  أعداد .1
 .7118-7114الخطة البحثٌة للكلٌة 

عرض التمرٌر على لجنة الدراسات العلٌا  .7
التصحٌحٌة  اإلجراءاتومجلس الكلٌة التخاذ 

 الالزمة
ممترحات  بأعداد األلسام مجالستكلٌف  .3

بحثٌة للخطة  الجدٌدة فى ضوء احتٌاجات 
ة وتمرٌر المجتمع الصحٌة والمستجدات البحثٌ

 الخطة البحثٌة السابمة. أداءتمٌٌم 
الخطة البحثٌة للكلٌة واأللسام ممترح إعداد   .4

 العلمٌة 
المعنٌة داخل  األطرافمنالشة الممترح مع  .5

 وخارج الكلٌة.
 اعتماد الخطة البحثٌة العلمٌة للكلٌة  .6
 متابعة تنفٌذ الخطة البحثٌة  .2

 أكتوبر

711

2 

دٌسمبر 

7171 

خطة بحثٌة 

ومفعلة معتمدة 

ومتوافمة مع 

الخطط البحثٌة 

 للجامعة والدولة

عدم وجود 

لواعد بٌانات 

شاملة وموثمة 

عن المشكالت 

الصحٌة 

 بالمجتمع

محدودٌة 

الموارد 

المخصصة 

 العلمًللبحث 

وكٌل الكلٌة لشئون 

 الدراسات العلٌا والبحوث

 وحدة الجودة

 العلمٌة األلسام

 مٌزانٌة الكلٌة 11111

3-1-7 

وحدة 

تطوٌر 

المشروعات 

لتصبح 

Grant 

Office 

توفٌر لنوات اتصال عدٌدة للباحثٌن  .1
 بالبٌئة العلمٌة بالداخل والخارج 

زٌادة فرص سفر أعضاء هٌئة  .7
 التدرٌس إلى الجامعات العالمٌة المتمٌزة 

تشجٌع الباحثٌن على حضور  .3
المؤتمرات العالمٌة واالشتران بالزمالة 

 والجمعٌات الدولٌة المتخصصة 
الحصول على مشروعات بحثٌة ممولة  .4

 من مؤسسات بحثٌة محلٌة أو دولٌة 
 

ٌناٌر 

711

2 

دٌسمبر 

7171 

 عالمشارٌزٌادة 

البحثٌة الممولة محلٌا 

% 5اودولٌا بنسبة 

 سنوٌا

Brain 

drain 

كلٌة لشئون وكٌل ال

 الدراسات العلٌا والبحوث

 وحدة المشروعات

 مٌزانٌة الكلٌة 5111
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 الهدف

مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة     إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

توفٌر  3-7

بٌئة داعمة 

ومحفزة 

للبحث 

العلمً 

 واالبتكار

3-7-1 

اتفالٌات 

دولٌة بحثٌة 

مع 

الجامعات 

اإلللٌمٌة 

 والعالمٌة 

وضع خطة لتفعٌل االتفالٌات وبروتوكوالت  .1
 العمل المشتركة بٌن الكلٌة والجامعات األخرى 

 عمد اتفالٌات جدٌدة وفما لالحتٌاجات الفعلٌة  .7

مارس 

7118 

دٌسمبر 

7177 

 7عمد عدد 

 اتفالٌة سنوٌا  

صعوبة 

وتباطؤ 

 اإلجراءات

 اإلدارٌة

عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة 

لشئون الدراسات العلٌا 

 لجنة العاللات الثمافٌة

 مٌزانٌة الكلٌة 5111

3-7-7 

الشراكة 

البحثٌة مع 

المؤسسات 

العلٌمة 

اإلللٌمٌة 

 والعالمٌة 

دراسة لحصر المؤسسات العلمٌة اإلللٌمٌة  .1
بروتوكوالت تعاون والعالمٌة التى ٌمكن عمد 

  هامشتركة مع
هٌئة التدرٌس على  أعضاءتدرٌب  -7 .7

 كٌفٌة التمدم للجهات المانحة
الجهات المانحة محلٌا  أهمدلٌل عن  أعداد .3

 ودولٌا وكٌفٌة التمدم لها. وإللٌمٌا
 الشراكة من خالل مشروعات بحثٌة  عمد .4

ٌونٌو 

7118 

دٌسمبر 

7177 

زٌادة 

المشروعات 

البحثٌة بنسبة 

 سنوٌا% 5

صعوبة 

اشتراطات 

الجهات 

العلمٌة لعمد 

اتفالٌات 

 للتعاون

عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة 

 لشئون الدراسات العلٌا

 وحدة المشروعات

 مٌزانٌة الكلٌة 11111

3-7-3 

البعثات 

 والمنح 

محددة طبما 

لالحتٌاجات 

 الفعلٌة 

 

 

دراسة لتحدٌد االحتٌاجات الفعلٌة لبعض  .1
التخصصات التى ٌمكن االستفادة منها عن 

 طرٌك البعثات والمنح العلمٌة 
نتائج الرسائل واألبحاث العلٌمة  نشر .7

 وتسوٌمها على المجتمع المحٌط 

دٌسمبر 

7112 

دٌسمبر 

7177 

زٌادة المنح 

والبعثات بنسبة 

 % سنوٌا11

Brain 

drain 

ن وكٌل الكلٌة لشئو

الدراسات العلٌا لجنة 

 العاللات الثمافٌة

- - 
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 الهدف

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

 مصادر التموٌل  التكلفة بالجنٌة إلى من

3-3 

دعم 

البحوث 

العلمٌة 

والنشر 

الدولً 

وحوافز 

 للمتمٌزٌن 

3-3-1 

معامل 

بحثٌة 

مطورة 

 ومعتمدة 

وضع خطة لدعم المراكز  .1
 البحثٌة الموجودة بالكلٌة 

إنشاء مراكز بحثٌة أخرى وفما  .7
 الحتٌاجات سوق العمل 

لٌاس مردود هذه المراكز على  .3
 تطوٌر البحث العلمً 

ٌونٌو 

711

2 

دٌسمبر 

7112 

مراكز بحثٌة 

 مفعلة بالكلٌة

المعولات 

والمالٌة  اإلدارٌة

بالنظام االدارى 

 الحالً

وكٌل الكلٌة لشئون 

 الدراسات العلٌا

الوحدات ولمراكز  مدٌري

 البحثٌة

 مٌزانٌة الكلٌة 11111

3-3-7 

المشاركة 

المؤتمرات 

اإلللٌمٌة 

 والدولٌة 

وضع خطة لدعم االشتران فى  .1
 المؤتمرات الدولٌة والعالمٌة 

ألامة مؤتمرات علمٌة وثمافٌة  .1
  دولٌة

سبتم

بر 

711

2 

دٌسمبر 

7171 

زٌادة مشاركة 

هٌئة  أعضاء

التدرٌس فى 

المؤتمرات 

الدولٌة بنسبة 

 % سنوٌا 7

صعوبة 

 اإلجراءات

 اإلدارٌة

وكٌل الكلٌة لشئون 

الدراسات العلٌا العاللات 

 الثمافٌة

 وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة 

 مٌزانٌة الكلٌة 711111

3-3-3 

مكتب لدعم 

وتسوٌك 

البحوث 

  العلٌمة

المهتمٌن من  فرٌكتشكٌل  .1
وممن لهم مشاركات  العلمًبالبحث 

ودولٌا  وإللٌمٌاعلمٌة متمٌزة محلٌا 
 للمكتب. كأعضاء

عمل لواعد بٌانات عن  .7
 ذات النتائج التطبٌمٌة األبحاث

لواعد بٌانات عن  إعداد .3
 العلمًمن البحث  المستبدةالجهات 

 بالمجتمع المحٌط
لواعد بٌانات  أعداد .4

البحثٌة بالكلٌة  لإلمكانات
واالحتٌاجات الفعلٌة للنهوض بالبحث 

  العلمً
 
 

ٌناٌر 

711

2 

ٌناٌر 

7171 

زٌادة تموٌل 

 العلمًالبحث 

% 7بنسبة 

سنوٌا من 

 الموارد الذاتٌة

صعوبة 

االجراءت 

 المالٌة

وكٌل الكلٌة لشئون 

 الدراسات العلٌا

وحدة تطوٌر الموارد 

 البشرٌة

 مٌزانٌة الكلٌة 11111
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 الهدف

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

 مصادر التموٌل  التكلفة بالجنٌة إلى من

 

تطبٌق  3-4

أخالقٌات 

البحث 

العلمً 

وحماٌة 

الملكٌة 

الفكرٌة 

    بالكلٌة

 تطوٌر 3-4-1

IRB 

لتحصل على 

Wide 

Federal 

Approval 

متطلبا تشكٌل لجنة لمتابعة  .1
 الدولًالحصول على االعتماد 

مخاطبة الجهات المعنٌة  .7
  الدولًللحصول علة االعتماد 

تطبٌك متطلبات التطوٌر  .3
 للحصول على االعتماد

عمل دلٌل عن أخاللٌات  .4
البحث العلمً واعتماده واإلعالن 
عنه لكافة األطراف الداخلٌة 

 والخارجٌة 

 مارس

7118 

مارس 

7112 

لجنة مراجعه 

 األبحاث

 معتمدة العلمً

صعوبة 

 اإلجراءات

  اإلدارٌة

وكٌل الكلٌة لشئون 

 الدراسات العلٌا

IRB 

 مٌزانٌة الكلٌة 5111

3-4-7 

لجنة الملكٌة 

الفكرٌة معتمدة 

 ومفعلة 

تشكٌل وتدرٌب لجنة حماٌة  .5
 الملكٌة الفكرٌة 

نشر آلٌات عمل اللجنة  .6
بدلٌل طالب الدراسات 
العلٌا والصفحة 

 االلكترونٌة 

مارس 

7118 

مارس 

7112 

لجنة لحماٌة 

الملكٌة 

الفكرٌة 

معتمدة 

 ومفعلة

صعوبة 

 اإلجراءات

  اإلدارٌة

وكٌل الكلٌة لشئون 

 الدراسات العلٌا

IRB 

 مٌزانٌة الكلٌة 5111

3-4-3 

دلٌل الممارسات 

األخاللٌات 

للبحث العلمً 

على أن ٌكون 

هذا الدلٌل متاحا 

 لجمٌع  األطراف 

تشكٌل أعضاء من فرٌك  .5
لجنة أخاللٌات البحث 
العلمً والملكٌة الفكرٌة 

 ألعداد الدلٌل 
اعتماد الدلٌل واإلعالن  .6

 عنه ومتابعة تفعٌله 

ٌناٌر 

7118 

ٌناٌر 

7112 

دلٌل محدث 

ومتاح لجمٌع 

 األطراف

الداخلٌة 

والخارجٌة 

 بالكلٌة

صعوبة 

 اإلجراءات

  اإلدارٌة

وكٌل الكلٌة لشئون 

 الدراسات العلٌا

IRB 

 مٌزانٌة الكلٌة 11111
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 الهدف

مؤشرات   فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

 النجاح 

الجهات  مخاطر التنفٌذ 

المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

 مصادر التموٌل  بالجنٌةالتكلفة  إلى من

 

3-5 

إنشاء شبكة 

معلوماتٌة 

عن المعامل 

واألجهزة 

العلمٌة 

بالكلٌة 

وربطها 

 ادارة

 المعامل 

لاعدة  3-5-1

بٌانات بالمعامل 

واألجهزة العلمٌة 

 محدثة بالكلٌة

 تصمٌم بطالة للمعامل واألجهزة بالكلٌة. -1
تحمٌل بٌانات المعامل واألجهزة على مولع  -7

 الكلٌة.
 تحدٌث بٌانات المعامل واألجهزة سنوٌا. -3
 معاٌٌر االجهزة العلمٌة بمعامل الكلٌة  -4

مارس 

7118 

مارس 

7112 

لاعدة بٌانات 

 محدثة

صعوبة 

 اإلجراءات

  اإلدارٌة

وكٌل الكلٌة 

لشئون 

 الدراسات العلٌا

 العلمٌة األلسام

 الكلٌة أمٌن

 

 مٌزانٌة الكلٌة 5111

شبكة  3-5-7

تواصل بٌن األلسام 

ة والمعامل ٌمالعل

 المركزٌة بالجامعة

لعمل موالع  Itاالستعانة بخبراء وحدة  -1

االلٌكترونٌة اتصال بٌن األلسام العلمٌة 
والمعامل لمركزٌة بالكلٌات عن طرٌك 

 االنترنت.
 اإلعالن عن المولع على مولع الكلٌة. -7

مارس 

7118 

مارس 

7112 

شبكة تواصل 

 فعالة

محدودٌة كفاءة 

 وحدة

It   

الكلٌة وكٌل 

لشئون 

 الدراسات العلٌا

 العلمٌة األلسام

 الكلٌة أمٌن

 

 مٌزانٌة الكلٌة 5111
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 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج الهدف

  النجاح

الجهات المسئولة عن  مخاطر التنفٌذ 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

تعظٌم  3-5

االستفادة 

وتطوٌر 

الموارد 

المادٌة 

المتاحة 

للبحث العلمً 

  بالكلٌة

 

 

 

وحدة  3-5-1

مفعلة لتسوٌك 

 األبحاث 

 

 

إنشاء وحدة لتسوٌك األبحاث  .1
 التطبٌمٌة بالكلٌة 

متابعة تطبٌك الخطط البحثٌة  .7
للكلٌة على أن تكون األولوٌة لبحوث 
خدمة المجتمع وحل مشكالت البٌئة 

 المحٌطة 
عمد اتفالٌات ومذكرات تفاهم بٌن  .3

الكلٌة مع مؤسسات المجتمع ورجال 
األعمال للمشاركة فى تموٌل البحوث 

 التطبٌمٌة
لاعدة بٌانات محدثة دورٌة  -4  .4

 باألبحاث التطبٌمٌة 

ٌونٌو 

7112 

دٌسمبر 

7177 

زٌادة الموارد 

الذاتٌة 

المخصصة 

للبحث العلمى 

% من 51لتمثل 

اجمالى المٌزانٌة 

المخصصة 

 للبحث العلمى

صعوبة التواصل مع 

رجال االعمال لحل 

المشكالت الصحٌة 

 بالمجتمع

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا

 وحدة الجودة

 مٌزانٌة الكلٌة 7111

وحدة  3-5-7

استشارات فنٌة 

متخصصة من 

أعضاء هٌئة 

التدرٌس 

 المتمٌزٌن 

إنشاء مركز استشارات بحثٌة  .1
 بالكلٌة 

اعتماد الئحة الوحدة  .7
 االستشارات 

 اإلعالن عن أنشطة الوحدة  .3
عمل تمرٌر سنوٌة عن أنشطة  .4

 الوحدة المختلفة ) فنٌة ومالٌة ( 

ٌونٌو 

7112 

دٌسمبر 

7177 

زٌادة 

االستشارات 

% 7الفنٌة بنسبة 

سنوٌا من نسبة 

االبحاث 

 المنشورة

محدودٌة التواصل مع 

الجهات المستفٌدة من 

ثٌة االستشارات البح

 الطبٌة

 مٌزانٌة الكلٌة 5111 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا

مجلة  3-5-3
الكلٌة معتمدة 
من أحد دور 
 النشر العالمٌة

 مراسلة دور النشر  -1
العالمٌة للتعرف على متطلبات 

 االعتماد و اختٌار األٌسر
اعداد خطة لستٌفاء المتطلبات و  -7

 تنفٌذها من تموٌل المجلة
االعتماد من احد  الحصول على -3

 دور النشر العالمٌة
اعالن الحصول على االعتماد لً   -4

كل الجامعات المصرٌة و على 
                            المستوى االللٌمً و الدولً

ابرٌل 
7118 

ٌناٌر 
7171 

اعتماد  المجلة  --
من أحد دور 
 النشر العالمٌة

 

محدودٌة الموارد المالٌة 
 بالكلٌة

 ادارة المجلةمجلس 
 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا

 مٌزانٌة الكلٌة 41111
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 .المذوٍفً خذمة المجتمع وتىمُة البُئة ببلتعبون مع مؤسسبت المجتمع  الرَبدٌتىمُة الذور الغبَة الرابعة: 

 
 

 الهدف

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

الجهات المسئولة عن  مخاطر التنفٌذ 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

4-1  

تفعٌل ادراة 

خدمة 

المجتمع 

وتنمٌة 

البٌئة 

   بالكلٌة

خطة  4-1-1

لخدمة 

المجتمع 

وتنمٌة البٌئة 

المحٌطة 

محدثة 

ومفعلة 

 ومعلنة  

وضع خطة سنوٌة لخدمة  .1
المجتمع وتنمٌة البٌئة بناء على 

 دراسة احتٌاجات المجتمع المحٌط 
اعتماد الخطة ونشرها على  .7

 مولع الجامعة وتفعٌلها 
إعداد تمرٌر نصف سنوي  .3

ٌنالش فى مجلس الكلٌة عن تنفٌذ 
 الخطة 

استبٌانات دورٌة لمٌاس رضا  .4
الجهات المعنٌة عن األنشطة المنفذة 

راءات تصحٌحٌة بناء واتخاذ اج
 على االستبٌان 

سبتمبر 

7112 

سبتمبر 

7118 

خطة سنوٌة 

معتمدة ومفعلة 

لمطاع خدمة 

المجتمع وتنمٌة 

البٌئة ببداٌة كل 

 عام دراسى 

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة  -

 المجتمع وتنمٌة البٌئة

مٌزانٌة  1111

 الكلٌة

4-1-7 

لوافل طبٌة 

تثمٌفٌة 

وخدمٌة 

للمجتمع 

 المحٌط مفعله 

وضع خطة زمنٌة للموافل بناء  .1
على دراسة احتٌاجات المجتمع 

 .المحٌط 
تمرٌر ربع سنوي عن ما  دادأع .7

 تم تنفٌذه فى الخطة 
عمل استبٌانات دورٌة لمٌاس  .3

رضا المجتمع المدنً عن أداء الكلٌة 
 فى الموافل وخدمة المجتمع 

وضع خطة لتنفٌذ اإلجراءات  .4
التصحٌحٌة الممترحة بناء على 

متابعة وتحلٌل نتائج االستبٌانات 
 تنفٌذها 

ٌونٌو 

7118 

سبتمبر 

7112 

ارتفاع رضا 

 األطراف

المجتمعٌة عن 

الموافل الطبٌة 

% 5بنسبة 

 سنوٌا

عدم توافر التموٌل 

 الكافً

وكٌل البٌئة ادراة خدمة 

 المجتمع وتنمٌة البٌئة

مٌزانٌة  71111

 الكلٌة
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 الهدف

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

الجهات المسئولة  مخاطر التنفٌذ 

 عن التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

4-7  

أنشطة 

وبرامج 

 متطورة

لخدمة 

 المجتمع  

4-7-1 

مشاركة فعالة 

 األطرافمن 

المستفٌدة من 

المجتمع فى 

 أنشطة

وخدمات 

  الكلٌة

إعداد لاعدة بٌانات تشمل  .1
جمٌع األطراف المجتمعٌة ذات 

 الصلة لتسهٌل التواصل معهم 
لألطراف المجتمعٌة  مشاركة .7

ورجال األعمال والمستفٌدٌن من 
اللجان فى المجالس والمجتمع 

المختلفة وعرض ومنالشة جمٌع 
المضاٌا بمشاركتهم واخذ 

 مترحاتهم   م
ات بوعتصمٌم كتٌبات ومط .3

 وإمكانٌاتهاتعرٌفٌة بخدمات الكلٌة 
 االلٌكترونًورفعها على المولع 

 للكلٌة
المشاركة فى عٌد الخرجٌن  .4

العلمٌة  األلسامومؤتمرات  السنوي
 وتوزٌع الكتٌبات التعرٌفٌة

عمد المؤتمر السنوي للكلٌة -5
بمشاركة جمٌع الكلٌات ودعوة 
جمٌع األطراف المستفٌدة فى 

 المجتمع 

سبتمبر 

7118 

سبتمبر 

7112 

مشاركة متزاٌدة 

 األطرافمن 

المستفٌدة فى 

 المجتمع 

عدم  اإلجراءاتبطء 

 الكافًتوافر التموٌل 

 عمٌد الكلٌة 

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمٌة البٌئة

مٌزانٌة  111111

 الكلٌة

ممرر  4-7-7

مفعل لمكافحة 

 الفساد 

تعدٌل الئحة برامج  .1
البكالورٌوس ألضافه ممرر 

 اختٌاري لمكافحة الفساد
توصٌف الممرر الجدٌد  .7

 واعتماده والبدء فى تدرٌس الممرر
  
 
 

 سبتمبر

7118 

 

 ٌونٌو

7112 

ممرر مفعل 

 لمكافحة الفساد

 عمٌد الكلٌة  -

 وكٌل البٌئة

 وكٌل التعلٌم والطالب

- - 
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 الهدف

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج

  النجاح

الجهات المسئولة عن  مخاطر التنفٌذ 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

مصادر  التكلفة بالجنٌة إلى من

 التموٌل 

4-3 

التوسع فى 

الشركات 

واالتفالٌات 

المجتمعٌة 

وزٌادة 

الموارد 

 الذاتٌة للكلٌة

 

 

4-3-1 

شركات 

جدٌدة مفعلة 

ودعم 

الشركات 

المائمة محلٌا 

وإللٌمٌا 

 ودولٌا  

تشكٌل فرٌك من لٌادات  .1
والمستشفٌات  الكلٌة المختلفة 

الجامعٌة وبعض لٌادات 
وعمد لماءات  الخاصةالمؤسسات 

دورٌة لوضع التصورات عن 
أمكانٌة ومجاالت التعاون بٌن 

 الكلٌة وتلن المؤسسات 
كات اإلللٌمٌة التوسع فى الشر .7

والدولٌة مع المؤسسات العلمٌة 
 والتعلٌمٌة الخدمٌة واالستثمارٌة 

المتابعة المستمرة لتنفٌذ  .3
 للبرامج الممترحة 

ٌناٌر 

7112 

دٌسمبر 

7171 

زٌادة عدد 

الشركات  

المفعلة بزٌادة 

خمس 

شراكات فى 

 الفترة المحددة

 عمٌد الكلٌة وكٌل البٌئة الروتٌن االدارى

 الدراسات العلٌاوكٌل 

 وكٌل التعلٌم والطالب

مٌزانٌة  51111

 الكلٌة

4-3-7 

وحدات ذات 

طابع خاص 

مطورة تلبى 

احتٌاجات 

المجتمع 

وتساهم فى 

تنمٌة الموارد 

 الذاتٌة   

إنشاء لاعدة بٌانات للوحدات  .1
ذات الطابع الخاص الموجودة 
بالكلٌة وتجهٌزاتها والخدمات 

 الممدمة بها 
وضع خطة لتطوٌر العمل بها  .7

 والتسوٌك لخدماتها 
المائمٌن  تنفٌذ برامج لتدرٌب .3

 على الوحدات ذات الطابع الخاص 
عمل استبٌان دوري عن مدى  .4

رضا المستفٌدٌن من الخدمة وضع 
خطط التحسٌن وإجراءات 

 تصحٌحٌة بناء على النتائج 
لٌاس مردود تطوٌر الوحدات على  .5

العلمً العملٌة التعلٌمٌة والبحث 
 والموارد الذاتٌة  

مارس 

7112 

دٌسمبر 

7171 

زٌادة تموٌل 

الموارد الذاتٌة 

من الوحدات 

ذات الطابع 

الخاص بنسبة 

 % سنوٌا11

 اإلدارٌةالمعولات 

 والمالٌة

 عمٌد الكلٌة وكٌل البٌئة

الوحدات ذات الطابع  مدٌري

 الخاص

- - 
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 لهم الىظُفٍالغبَة الخبمسة: تىمُة قذرات أعضبء هُئة التذرَس وتحسُه مستىي األداء ورفع مستىي الرضب 

 

 

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج الهدف

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

5-1  

معاٌٌر 

اختٌار 

المٌادات 

ولٌاس 

األداء 

للكوادر 

 البشرٌة 

  

5-1-1 

معاٌٌر 

معتمدة 

ومفعلة 

 ومعلنة

الختٌار 

المٌادات 

التى تمع فى 

نطاق سلطة 

أ.د. عمٌد 

  الكلٌة

وضع ممترحات خاصة  .1
بتحدٌث معاٌٌر اختٌار المٌادات 

  واإلدارٌة األكادٌمٌة
تحلٌل محتوى وتمدٌر  .7

شفافٌة المعاٌٌر المحدثة الختٌار 
المٌادات فى ضوء الموانٌن واللوائح 

 والوضع الراهن 
اعتماد المعاٌٌر المحدثة من  .3

 مجلس الكلٌة
اإلعالن عن المعاٌٌر على  .4

المولع االلكترونً للكلٌة بعد 
 اعتمادها 

المتابعة الدورٌة لمدى  .5
ٌار االلتزام بتطبٌك المعاٌٌر عند اخت

 المٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة 

ٌناٌر 

7118 

دٌسمبر 

7171 

معاٌٌر محدثة 

ومعتمدة 

 ومفعلة

مماومة 

 التغٌٌر

 أ.د. عمٌد الكلٌة

 وحدة الجودة

 وحدة تطوٌر الموارد البشرٌة

مٌزانٌة  7111

 الكلٌة

 5-1-7 

المٌاس 

 الدوري

 لرضا

 الوظٌفً

 للموارد

 البشرٌة 

 

 

لمٌاس رضا  معاٌٌر إعداد -0
 الموارد البشرٌة

بعد  المعاٌٌراإلعالن عن  -7
 اعتمادها 

الرضا المتابعة الدورٌة لمدى  -3
ووضع آلٌة معتمد ومعلنة  الوظٌفً

 لتلمى الشكاوى والتموٌم المستمر 

ٌناٌر 

7118 

دٌسمبر 

7171 

معاٌٌر محدثة 

ومعتمدة 

 ومفعلة

مماومة 

 التغٌٌر

 أ.د. عمٌد الكلٌة

 وحدة الجودة

 لبشرٌةوحدة تطوٌر الموارد ا

مٌزانٌة  7111

 الكلٌة
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 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج الهدف

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة عن 

 التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

5-7  

تطوٌر 

لدرات 

الموارد 

 البشرٌة 

  

5-7-1 

برامج 

تدرٌبٌة 

 مطورة

 ألعضاء

هٌئة 

التدرٌس 

 المٌادات و

 ةالتدرٌبٌتحدٌد االحتٌاجات  -1
 وفما الولولٌات التطوٌر

واعتماد خطط  إعداد -7
 تدرٌبٌة سنوٌة

 أثرهاتنفٌذ الخطط ولٌاس  -3
 على التطوٌر.

 سبتمبر

7112 

دٌسمبر 

7171 

محدثة برامج 

ومعتمدة 

 ومفعلة

مماومة 

 التغٌٌر

ارتفاع شئون 

العاملٌن 

 بالكلٌة 

 أ.د. عمٌد الكلٌة

 وحدة الجودة

 وحدة تطوٌر الموارد البشرٌة

مٌزانٌة  71111

 الكلٌة

 5-7-7 

 معاٌٌر

لتمٌٌم  ةشفافٌ

 المواردأداء 

 البشرٌة 

  

تمٌٌم أداء نوعٌة  معاٌٌر إعداد -4
البشرٌة وفمنا للمتطلبات  للموارد

 الوظٌفٌة 
بعد  المعاٌٌراإلعالن عن  -5

 اعتمادها 
المتابعة الدورٌة لمدى االلتزام  -6

 تمٌٌم األداء المستمر  معاٌٌربتطبٌك 

ٌناٌر 

7118 

دٌسمبر 

7171 

معاٌٌر محدثة 

ومعتمدة 

 ومفعلة

مماومة 

 التغٌٌر

 أ.د. عمٌد الكلٌة

 وحدة الجودة

 وحدة تطوٌر الموارد البشرٌة

مٌزانٌة  7111

 الكلٌة
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 للعاملٌن بالكلٌة وتجوٌد وتنمٌة اإلدارة اإللكترونٌة  ) الرقمٌة ( بالكلٌة. اإلداريالغاٌة السادسة: رفع كفاءة األداء 
 

 

 

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج الهدف

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة 

 عن التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

6-1  

تًٍُخ 

انقذراد 

 انًٍُٓخ

ٔتطٌٕز 

أداء 

انجٓبس 

  اإلداري

6-7-1 

موظفٌن ذوى  

مهارات 

عالٌة  إدارٌة

لادرٌن على 

 األعمالانجاز 

بسرعة 

 وجودة

تحدٌد االحتٌاجات  -1
وفما الولولٌات  ةالتدرٌبٌ
 التطوٌر

واعتماد خطط  إعداد -7
 تدرٌبٌة سنوٌة

تنفٌذ الخطط ولٌاس  -3
 على التطوٌر. أثرها

 سبتمبر

7112 

دٌسمبر 

7171 

ارتفاع رضا 

المٌادات عن جودة 

االدارى بنسبة  األداء

 %21 إلى

مماومة 

 التغٌٌر

 أ.د. عمٌد الكلٌة

 وحدة الجودة

وحدة تطوٌر الموارد 

 البشرٌة

 مٌزانٌة الكلٌة 71111

6-2 

تطٌٕز 

انٍٓكم 

انتُظًًٍ 

نهكهٍخ 

نتحظٍٍ 

انخذيبد 

 اإلدارٌخ

 5-7-7 

نظام ادارى 

 بكن مم

  

دراسة وتحلٌل العملٌات  -1
وضع  –المختلفة بالكلٌة  اإلدارٌة
لحفظ واستدعاء  الٌكترونًنظام 

الوثائك عمل خرٌطة عمل مبسطة 
التى تتم فى  اإلدارٌةلكل العملٌات 

 الكلٌة
خرٌطة معلنة بكل - إعداد -7

المطلوبة  األوراقتوضح  إدارة
من العمٌل وخطوات سٌر العمل 

  للحصول على الخدمة

ٌناٌر 

7118 

دٌسمبر 

7171 

 اإلداراتمٌكنة 

 أدارةبمعدل مٌكنة 

 واحدة فى العام

مماومة 

 التغٌٌر

 أ.د. عمٌد الكلٌة

 وحدة الجودة

وحدة تطوٌر الموارد 

 البشرٌة

 مٌزانٌة الكلٌة 7111
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 الدولً االعتمادالمحلى والوصول إلى  االعتمادعلى  للمحافظةبالكلٌة  الطبًالغاٌة السابعة: دعم وتطوٌر أداء نظم إدارة جودة التعلٌم 
 

 

 

 مؤشرات  فترة التنفٌذ  األنشطة   المخرج الهدف

  النجاح

مخاطر 

 التنفٌذ 

الجهات المسئولة 

 عن التنفٌذ 

 المٌزانٌة 

التكلفة  إلى من

 بالجنٌة

مصادر 

 التموٌل 

2-1  

 إدارحدعى َظى 

ضًبٌ جٕدح انتعهٍى 

ثبنكهٍخ ٔانتأٍْم 

العتًبد انكهٍخ يٍ 

 قجم انٍٓئخ

نضًبٌ انقٕيٍخ 

جٕدح انتعهٍى 

 ٔاالعتًبد

2-1-1 

تجدٌد 

االعتماد من 

الهٌئة المومٌة 

لضمان جودة 

التعلٌم 

 واالعتماد

ورش عمل لتحدٌد  -1
الفجوة بٌن المعاٌٌر 

والنظام المائم  الهٌئة
ووضع خطة بها 

 أولوٌات للتطوٌر
 للتدرٌبورش عمل - -7

 االعتمادالمعاٌٌر على 

ملف االعتماد  إعداد -3
وتمدٌمه للهٌئة مع 

 طلب زٌارة االعتماد
الجامعة تنفٌذ زٌارة  -4

الخارجٌة من لبل 
الهٌئة المومٌة لضمان 
جودة التعلٌم واالعتماد 
 للحصول على الشهادة

 سبتمبر

7112 

دٌسمبر 

7112 

تجدٌد االعتماد من 

الهٌئة المومٌة 

لضمان جودة 

 التعلٌم واالعتماد

مماومة 

 التغٌٌر

 عمٌد الكلٌةأ.د. 

 وحدة الجودة

 

 مٌزانٌة الكلٌة 71111

تطٌٕز َظبو  2-2

انجٕدح  إدارح

ثبنكهٍخ ٔفقب 

نًعبٌٍز االٌشٔ 

5111:2115 

 5-7-7 

الحصول على 

شهادة االٌزو 

2111:7115 

لنظام ادراة 

 الجودة بالكلٌة

ورش عمل لتحدٌد  -3
 7118المواصفة الفجوة بٌن 

 7115ومواصفة 
ورش عمل - -4

داخلٌٌن  مراجعٌن للتدرٌب
 على المواصفة الجدٌدة

الجامعة تنفٌذ زٌارة  -5
الخارجٌة للحصول على 

  الشهادة

 سبتمبر 

7112 

 مارس

7118 

الحصول على شهادة 

االٌزو 

2111:7115 

مماومة 

 التغٌٌر

 أ.د. عمٌد الكلٌة

 وحدة الجودة

 

 مٌزانٌة الكلٌة 31111

 7.522511 االجمالى
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 التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌةالجدول الزمنً للخطة 

 (قادر على تلبٌة االحتٌاجات الصحٌة للمجتمع وحل مشكالته كفءرفع كفاءة العملٌة التعلٌمٌة لتخرٌج طبٌب )الغاٌة األولى: 

 

 الهدف
 

 7177 7170 7171 7105 7102 األنشطة  المخرج
Q0 Q7 Q3 Q4 Q5 Q6 Q2 Q2 Q5 Q01 Q00 Q07 Q03 Q04 Q05 Q06 Q02 Q02 Q05 Q71 

1-1  
تطوٌر 
البرامج 
التعلٌمٌة 
لمرحلة 

البكالورٌوس 
واستحداث 

برامج جدٌدة 
 غٌر تملٌدٌة   

8. 1-1 
برنامج 
تعلٌمً 

)البرنامج 
( التكاملً
لمرحلة 

 البكالورٌوس(

إعداد ممترح بالالئحة  -1
الجدٌدة للبرنامج التكاملً وفما 
لإلطار الالئحً المحدد من 
المجلس األعلى للجامعات 

 واعتمادها من المجالس الرسمٌة.
 

                    

وضع ومراجعة المستهدفات  -7
التعلٌمٌة لكل من الوحدات 
التعلٌمٌة المحددة بالالئحة 
المعتمدة و المحتوى العلمً 
الخاص بها واأللسام المشاركة 

 فى التدرٌس.  

                    

 إعداد توصٌف البرنامج و -3
إلراره واعتماده من مجلس 

 الكلٌة.

                    

إعداد واعتماد  -4
توصٌف الوحدات التعلٌمٌة 
الممررة وفما لالئحة المعتمدة 

 للبرنامج التكاملً.

                    

وضع استراتٌجٌات  -5
تعلٌم وتعلم واستراتٌجٌات للتموٌم 
تتناسب مع البرنامج التكاملً 

 الجدٌد.

                    

تدرٌب أعضاء هٌئة  -6
التدرٌس على االستراتٌجٌات 

 الجدٌدة 

                    

                    المتابعة الدورٌة من لبل وحدة  -2
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الجودة ولجنة المناهج لمٌاس 
 فاعلٌة البرنامج.  

 
 
 

 الهدف
 

 Q0 Q7 Q3 Q4 Q5 Q6 Q2 Q2 Q5 Q01 Q00 Q07 Q03 Q04 Q05 Q06 Q02 Q02 Q05 Q71 األنشطة  المخرج

1-1  
تطوٌر 
البرامج 
التعلٌمٌة 
لمرحلة 

البكالورٌوس 
واستحداث 

برامج جدٌدة 
 غٌر تملٌدٌة   

1-1-7 
برنامج 
 تعلٌمً

)البرنامج 
( التملٌدي
لمرحلة 

البكالورٌوس 
مطور بما 
ٌتوافك مع 

المعاٌٌر 
األكادٌمٌة 

المتبناة 

(NARS 
7112) 

 البكالورٌوسمراجعة برنامج  .6
(  لبٌان مدى التملٌدي)البرنامج 

موائمته مع المعاٌٌراالكادٌمٌة 
 NARSالمرجعٌة المومٌة )

( ومستجدات التخصص 7112
وتغٌرات سوق العمل المحلى 

 واالللٌمى والدولً

                    

هٌئة التدرٌس  أعضاءتدرٌب  -7

 (NARS 7112)على متطلبات 

واستراتٌجٌات التدرٌس والتموٌم 
 المطورة. 

 

                    

تطوٌر توصٌف البرنامج و  -3
إلراره واعتماده من مجلس 

 الكلٌة.  

                    

توصٌف ممررات البرنامج  -4
المطور واعتماده من مجالس 

 المعنٌة. األلسام
 

                    

المراجعة الدورٌة  إجراء -5
لتنفٌذ البرنامج المحدث لمٌاس 

 فاعلٌة البرنامج  
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 الهدف
 

Q األنشطة  المخرج
0 

Q
7 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
2 

Q
2 

Q
5 

Q0

1 

Q0

0 

Q0

7 

Q0

3 

Q0

4 

Q0

5 

Q0

6 

Q0

2 

Q0

2 

Q0

5 

Q7

1 

1-1  
تطوٌر البرامج 

التعلٌمٌة 
لمرحلة 

البكالورٌوس 
واستحداث 

برامج جدٌدة 
 غٌر تملٌدٌة   

1-1-3 
برامج 

أكادٌمٌة 
مستحدثة 

متمٌزة و
تتواكب مع 
متطلبات 

 سوق العمل 

دراسة  إجراء -1
استمصائٌة لسوق العمل 
لمعرفة المواصفات 
المطلوبة فى الخرٌج 

 والبرامج التعلٌمٌة.

 

                    

اختٌار احد  الكلٌات المعترف  -7
تطبٌك  أمكانٌهبها دولٌا لبٌان مدى 

برنامج البكالورٌوس الخاص بها 
 بالكلٌة.

 

                    

عرض البرنامج األكادٌمً  -3
المستحدث المتوافك  مع المعاٌٌر 
األكادٌمٌة على لجنة شئون التعلٌم 

 والطالب إللرارها
 

                    

اعتماد مجلس الكلٌة  -4
 للبرنامج األكادٌمً المستحدث 

 

                    

تعدٌل اللوائح الداخلٌة  -5
 للكلٌة ببرامجها المستحدثة واعتمادها  

 

                    

نشر البرنامج المستحدث  -6
لكترونً للجامعة على المولع اال

 وغٌرها.

                    

تسوٌك البرنامج  -2
المستحدث داخلٌا وخارجٌا والمتابعة 

 الدورٌة لمٌاس فاعلٌة تلن البرامج.
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 الهدف
 

Q األنشطة  المخرج
0 

Q
7 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
2 

Q
2 

Q
5 

Q0

1 

Q0

0 

Q0

7 

Q0

3 

Q0

4 

Q0

5 

Q0

6 

Q0

2 

Q0

2 

Q0

5 

Q7

1 

1-2  

تطٌٕز 

اطتزاتٍجٍبد 

ٔأطبنٍت 

انتعهٍى 

ٔانتقٌٕى ٔفقب 

نهًعبٌٍز 

 األكبدًٌٍخ

NARS( 

2112) 

1-2-1 

اطتزاتٍجٍبد 

ٔأطبنٍت تعهٍى 

ٔتعهى يحذثخ 

ٔيعتًذح 

 ٔيعهُخ  

تحذٌث إطتزاتٍجٍخ ٔأطبنٍت  -1

انتعهٍى ٔانتعهى انًحذثخ 

ٔاعتًبدْب يٍ نجُخ شئٌٕ 

 انتعهٍى ٔانطالة 

 

                    

اعتًبد اطتزاتٍجٍبد ٔأطبنٍت  -2

انتعهٍى ٔانتعهى يٍ يجهض انكهٍخ 

 ٔإعالَٓب 

 

                    

تذرٌت أعضبء ٍْئخ انتذرٌض  -3

ٔيعبَْٕٔى عهى االطتزاتٍجٍبد 

 انًحذثخ 

 

                    

          0           تقٌٕى ٔيتبثعخ اثز انتذرٌت  -4
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1-2  

تطٌٕز 

اطتزاتٍج

ٌبد 

ٔأطبنٍت 

انتعهٍى 

ٔانتقٌٕى 

ٔفقب 

نهًعبٌٍز 

األكبدًٌ

 ٌخ

NARS

( 

2112) 

1-2-2  

أطبنٍت 

تقٌٕى 

انطالة 

يحذثخ 

يثم 

)يهفبد 

انًتبثعخ 

ٔاالَجبس 

ثُٕك  –

 –األطئهخ 

انتقٌٕى 

انكتزًَٔ 

ٔغٍزْب 

ٔيعتًذح 

 ٔيعهُخ 

عزض يقتزح ثتحذٌث  -5

نًزكش تقٌٕى  انتُظًًٍانٍٓكم 

االيتحبَبد عهى نجُخ شئٌٕ 

انتعهٍى ٔانطالة ثبنكهٍخ تًٍٓذا 

 إلقزارِ 

 

                    

اعتًبد يجهض انكهٍخ نهٍٓكم  -6

 انًقتزح 
 

                    

اعتًبد يجهض انكهٍخ نقٕاعذ  -2

تُظٍى االيتحبَبد انًتضًُخ ثعذ 

عزضٓب عهى نجُخ شئٌٕ انتعهٍى 

ٔانطالة ٔيزكش انقٍبص ٔانتقٌٕى 

ثبنجبيعخ ٔإعالَٓب ٔيتبثعخ 

 .تُفٍذْب 
 

                    

تذرٌت أعضبء ٍْئخ انتذرٌض  -5

ٔيعبَْٕٔى عهى 

 االطتزاتٍجٍبد انًحذثخ 
 

          0          

                     تقٌٕى ٔيتبثعخ اثز انتذرٌت -6
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1-2  

تطٌٕز 

اطتزاتٍجٍب

د ٔأطبنٍت 

انتعهٍى 

ٔانتقٌٕى 

ٔفقب 

نهًعبٌٍز 

 األكبدًٌٍخ

(NARS 

2112) 

1-2-2 

يعًم  إَشبء

يٓبراد 

 يزكشي

نهطالة 

نجُبء 

انجذاراد 

انًطهٕثخ 

يٍ انخزٌج 

ٔفقب 

نهًعبٌٍز 

األكبدًٌٍخ 

 انًزجعٍخ 

NARS 

2112) 

تخصٍص قبعبد يُبطجخ نًعًم  -1

 .انتعهًًٍ انخذيًانًٓبراد ثبنًجُى 

                    

تشكٍم نجُخ فٍُخ نتحذٌذ انًٕاصفبد  -2

 ٔاألدٔادٔانتجٍٓشاد  األجٓشحانفٍُخ 

انًطهٕة شزائٓب نتأطٍض انًعًم ٔفقب 

 NARS 2112نًتطهجبد 

                    

تشكٍم نجُخ نذراطخ انعزٔض انفٍُخ  -3

 ٔانًبنٍخ ٔتحذٌذ جٓبد انشزاء.

                    

الئحخ نهًعًم يٕضحب ثٓب  )  إعذاد -4

 – انتُظًًٍانٍٓكم  –أْذاف انًعًم

يصبدر انتًٌٕم (  –اختصبصبتّ 

 ٔاعتًبدْب يٍ يجهض انكهٍخ.

          0          

 تُفٍذئفزٌق  إدارحتشكٍم يجهض  -5

 انعًم ثبنًعًم. إلدارح

                    

تحذٌذ جذأل انذراطخ ٔااليتحبَبد  -6

 ثبنًعًم.
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1-3 
زٌادة 
رضا 

الطالب 
عن نظام 
الدعم 

األكادٌمً 
و المادي 
واالجتماع

ي 
 والصحً

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-3-1 
 وحدة

مستحدثة 
 تختص
بالدعم 

الطالبً 
واإلرشاد 
 االكادٌمى

إعداد الئحة للوحدة موضحا -1
الهٌكل –الوحدةبها ) أهداف 

 –ااختصاصاته –التنظٌمً
 ( مصادر التموٌل

                    

تحدٌد مجاالت ومعاٌٌر  -7
 دعم الطالب

                    

وضع خطة عمل سنوٌة  -3
للوحدة واعتمادها من مجلس 

 الكلٌة

                    

المتمٌزٌن من اكتشاف وتبنى  -4
الطالب فى مجاالت البحث 

العلمً وتٌسٌر اشتراكهم فى  
األبحاث العلمٌة والمؤتمرات 

 بالكلٌة.

          0          

إعداد برامج تدرٌب  لتنمٌة  -5
مهارات اإلبداع واالبتكار ورٌاده 

 األعمال لدى الطالب واعتمادها

                    

أعداد واعتماد برامج  -6
متمٌزة ومنفذ بعضها الكترونٌا 

لرعاٌة الطالب المتمٌزٌن 
والمتعثرٌن أكادٌمٌا ووفما 

 الحتٌاجات الطالب. 

                    

اإلعالن عن البرامج وتسوٌمها  -2
 وتنفٌذها.

                    



 

 

  (7170-7102الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة الطب البشرى جامعة الزقازٌق )                                                                                        - 22-

                                                                                                                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 الهدف
 

Q األنشطة  المخرج
0 

Q
7 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
2 

Q
2 

Q
5 

Q0

1 

Q0

0 

Q0

7 

Q0

3 

Q0

4 

Q0

5 

Q0

6 

Q0

2 

Q0

2 

Q0

5 

Q7

1 

1-3 
زٌادة 
رضا 

الطالب 
عن نظام 
الدعم 

األكادٌمً 
و المادي 
واالجتما
عً 

 والصحً
 

1-3-7 
أنشطة 
طالبٌة 

وخدمات 
تعلٌمٌة 
 متمٌزة

وضع خطة سنوٌة لائمة  .4
على استطالع رأى الطالب 
ومتطلبات التطوٌر لرعاٌة ودعم 

 األنشطة الطالبٌة.

                    

لٌام الكلٌة بالتنسٌك مع  -6
الجامعة والهٌئات الخارجٌة 
بتنفٌذ برامج متطورة 
لألنشطة الطالبٌة والخدمات 
التعلٌمٌة المتمٌزة )الرحالت 

خدمات الرعاٌة  –التعلٌمٌة 
 –الصحٌة واالجتماعٌة 

تدرٌب الطالب على 
المهارات المختلفة المرتبطة 

 بسوق العمل وغٌرها 
 

                    

لٌام وحدة ضمان الجودة  -7
س الرضا عن مٌابالكلٌة ب

األنشطة الطالبٌة والخدمات 
التعلٌمٌة واعتمادها تمهٌدا 

وضع خطط لتحسٌن ل
 الخدمات.
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1-3 

زٌادة 

رضا 

الطالب 

عن  

نظام 

الدعم 

 األكادٌمً

و المادي 

واالجتما

عً 

 والصحً

 

 

 

 

1-3-3 

برامج 

للتنمٌة 

المهنٌة 

والتعلٌم 

 المستمر

للطالب 

لتعزٌز 

المهارات 

التطبٌمٌة 

الالزمة 

للتوظٌف 

والمنافسة 

فى سوق 

 العمل

دراسة استمصائٌة  إجراء -1

احتٌاجات لسوق العمل لمعرفة 

 .العمل من الخرجٌنسوق 

                    

تحدٌد المهارات المهنٌة  -7

 الالزمة للتوظٌف. 

                    

تكلٌف وحدة متابعة الخرجٌن  -3

بإعداد البرامج  التدرٌبٌة الالزمة 

لتأهٌل الطالب على المهارات 

التطبٌمٌة الالزمة للتوظٌف 

 واعتمادها واإلعالن عنها 
 

                    

عمد دورات تدرٌبٌة للطالب  -4

على المهارات التطبٌمٌة الالزمة 

 للتوظٌف. 

          0          

عمد ملتمى سنوي للتوظٌف  -5

ٌضم مؤسسات المجتمع المستفٌدة 

 من خرٌجً الكلٌة 

                    

لٌاس اثر ومردود التدرٌب  -6

 الطالب بعد تخرجهمعلى 
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1-4 

تعزٌز 
الروابط 

بٌن 
الخرجٌن 
وجهات 
التوظٌف 
 المختلفة

 
 

1-4-1 
وحدة 
مفعلة 
لمتابعة 
خرٌجً 
 الكلٌة 

الخرٌجٌن  وحدةتكلٌف  -1
بالكلٌة بمتابعة خرٌجً الكلٌة 

مع جهات التوظٌف  بالتعاون
 المختلفة محلٌا وإللٌمٌا ودولٌا.

                    

وضع أسالٌب للتواصل  -7
مع جهات التوظٌف ذات العاللة 

 داخل مصر وخارجها 

                    

تحدٌث بٌانات الخرٌجٌن  -3
 سنوٌا 

                    

إعداد البرامج  التدرٌبٌة  -4
الالزمة لتأهٌل الخرٌجٌن على 
المهارات التطبٌمٌة الالزمة 
للتوظٌف واعتمادها واإلعالن 

 عنها 

          0          

عمد دورات تدرٌبٌة  -5
للخرٌجٌن على المهارات 

 .التطبٌمٌة الالزمة للتوظٌف

                    

عمد ملتمى للتوظٌف  -6
سنوٌا لمساعدة خرٌجً الكلٌة 
على التواصل مع مؤسسات 
التوظٌف ذات العاللة داخل 

 مصر وخارجها 

                    

لٌاس اثر ومردود  -2
 الخرٌجٌن التدرٌب على
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1-5 
تطوٌر نظم 

لبول 
وتوزٌع 
وتحوٌل 
 الطالب  

1-5-1 
نظم لبول 

وتحوٌل 
الطالب 

من والى 
الكلٌة 
موثمة 

ومعلنة 
ومنفذة 

 الكترونٌا  

أعداد آلٌة واضحة للتحوٌل  .3
تنفك مع لوائح المجلس األعلى 
للجامعات وتناسب وإمكانات 
الكلٌة باستخدام البرامج 

 االلكترونٌة المناسبة 
 

                    

اعتماد اآللٌة من مجلس  -7
الكلٌة ونشرها داخلٌا 

 وخارجٌا
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 االرتقاء بمنظومة الدراسات العلٌا وبجودة وتطوٌر برامج الدراسات العلٌا واستحداث برامج جدٌدة غٌر تقلٌدٌةالغاٌة الثانٌة: 

 الهدف

 
Q األنشطة  المخرج
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Q
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Q
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Q
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Q
5 

Q6 Q
2 

Q2 Q5 Q01 Q00 Q07 Q03 Q04 Q05 Q06 Q02 Q02 Q05 Q71 

7-1  
تطوٌر 
برامج 

الدراسات 
العلٌا 

واستحداث 
برامج 
جدٌدة 
غٌر 

 تملٌدٌة 

7-1-
لوائح 1

الدراسات 
العلٌا محدثة 
وبما ٌتناسب 
مع المعاٌٌر 

 المتبناة 

عرض اللوائح على  -3
لجنة الدراسات العلٌا 

 ى الكلبة وومجلس
 الجامعة 

 

                    

اعتماد لوائح  -4
الدراسات العلٌا 

المجلس المحدثة من 
 األعلى للجامعات

                    

7-1-7 
برامج 

دراسات 
علٌا مطورة 
بما ٌتوافك 

مع المعاٌٌر 
األكادٌمٌة 

المتبناة 
ومراجعتها 

داخلٌا 
 وخارجٌا 

تبنى وتطبٌك معاٌٌر  -4
أكادٌمٌة لمواصفات 

خرٌج الدراسات العلٌا 
 الساعاتبنظام 

 المعتمدة 

                    

محتوى اعتماد  -5
الممررات والبرامج 

من  هاوتوصٌفات
 مجالس األلسام 

                    

اعتماد محتوى  -6
الممررات 

توصٌفات من الو
 والكلٌة  ىمجلس

 الجامعة
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7-1  
تطوٌر 
برامج 

الدراسات 
العلٌا 

واستحداث 
برامج 
جدٌدة 
غٌر 

 تملٌدٌة 

لوائح 7-1-1
الدراسات 

العلٌا محدثة 
وبما ٌتناسب 
مع المعاٌٌر 

 المتبناة 

عرض اللوائح على  -5
ى لجنة الدراسات العلٌا ومجلس

 الجامعة  الكلبة و

                    

اعتماد لوائح  -6
من الدراسات العلٌا المحدثة 
 المجلس األعلى للجامعات

                    

برامج  7-1-7
دراسات علٌا 

مطورة بما 
ٌتوافك مع 

المعاٌٌر 
األكادٌمٌة 

المتبناة 
ومراجعتها 

داخلٌا 
 وخارجٌا 

تبنى وتطبٌك معاٌٌر  -2
أكادٌمٌة لمواصفات خرٌج 

الدراسات العلٌا بنظام 
 المعتمدة  الساعات

                    

اعتماد محتوى  -8
الممررات والبرامج 

من مجالس  هاوتوصٌفات
 األلسام 

                    

اعتماد محتوى  -2
توصٌفات من الالممررات و

 الجامعة والكلٌة  ىمجلس

                    

برامج  7-1-3
ودرجات 

مهنٌة 
مستحدثة وفما 

الحتٌاجات 
 سوق العمل

عمل دراسات عن  -4
احتٌاجات المجتمع من 

 التخصصات المهنٌة الجدٌدة

                    

لٌام االلسام المعنٌة بوضع  -5
المحتوى العلمى واعداد 

 واعتماد التوصٌفات للبرامج

                    

االعالن عن هذه الدرجات فى  -6
الوسائل المختلفة وعلى 

 المولع االلٌكترونى
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7-7 
زٌادة 
عدد 

الطالب 
الوافدٌن 
المسجلٌن 
ببرامج 

الدراسات 
العلٌا 

وبخاصة 
من الدول 
العربٌة 
 واالفرٌمٌة

لجنة 7-1-1
مستحدثة 

لرعاٌة ودعم 
الوافدٌن تتبع 

أ.د. وكٌل 
الكلٌة لشئون 

الدراسات 
العلٌا 

 والبحوث

إعداد الئحة للجنة  -1
 –موضحا بها ) أهداف الوحدة

 –الهٌكل التنظٌمى 
 اختصاصاتها(

                    

تحدٌد الدول  -7
المطلوب جذب طالب وافدٌن 

 منها

                    

وضع خطة عمل  -3
سنوٌة للجنة واعتمادها من 

 مجلس الكلٌة

                    

أعداد واعتماد  -4
برامج تروٌجٌة متمٌزة ومنفذه 

 الكترونٌا لجذب الوافدٌن. 

                    

لٌاس اداء الوحدة  - -5
سنوٌا وعرضه على مجلس 

 الكلٌة.

                    

نظام  7-1-7
ممٌكن 

التسجٌل 
واألشراف 

لطالب 
لدراسات ا

 العلٌا 

التواصل مع مركز  .4
والمعلومات تمنٌة االتصاالت 

بالجامعة العداد نظام 
الٌكترونى مناسب للتسجٌل 

 واالشراف.

                    

تدرٌب االدارٌٌن وطالب 
الدراسات العلٌا على النظام 

 الجدٌد

                    

اعداد دلٌل وتوزٌعه عن كٌفٌة  -2
 ااتسجٌل االلٌكترونى
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7-7 
زٌادة 
عدد 

الطالب 
الوافدٌن 
المسجلٌن 
ببرامج 

الدراسات 
العلٌا 

وبخاصة 
من الدول 
العربٌة 
 واالفرٌمٌة

7-7-3 
برامج 

مشتركة مع 
جامعات 

 أخرى

ممثلً الجامعات  دعوة -1 .4
فى المؤتمرات  األخرى 

لدراسة مدى احتٌاجات العلمٌة 
فى الدول سوق العمل 

مج مشتركة بٌن لبراالمحٌطة 
 الجامعات المختلفة.

                    

إعداد برامج مشتركة مع  -7
 جامعات أخرى

                    

المٌاس الدورى  -3
لفاعلٌة هذه البرامج ومدى 

 البال الطالب الوافدٌن علٌها

                    

7-7-3 
برامج لجذب 

الطلبة 
الوافدٌن 

للدراسات 
العلٌا معتمد 

 ومفعل ومعلن

تٌسٌر ومتابعة  -1
اجراءات المٌد والتسجٌل 

 للطالب 

                    

دلٌل الطلبة  اعداد -7
الوافدٌن وأدلة البرامج على 
 الجهات المعنٌة مثل السفارات 

                    

رفع جمٌع  -3
المعلومات الخاصة بااللتحاق 
بالبرامج على المولع 

 االلكترونً الجامعة.

                    

تفعٌل نظام للدعم  -4
والرعاٌة واالرشاد 

 االكادٌمً.

                    

تفعٌل برامج للدعم  -5
االجتماعى والصحى للطالب 

 الوافدٌن.
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7-3 
تطوٌر 
استراتٌج
ٌات 

التدرٌس 
والتموٌم 
لبرامج 

الدراسات 
 العلٌا

نظام 7-3-1
داخلً متكامل 
لمٌاس كفاءة 

العملٌة 
التعلٌمٌة معلن 

 ومفعل 

تشكٌل واعتماد لجان  -1
 المتابعة والتمٌٌم 

                    

وضع برامج تدرٌبٌة  .5
ألعضاء هٌئة التدرٌس لرفع 

 لدراتهم 

                    

اعتماد ونشر  - 3
معاٌٌر وأسالٌب التموٌم 

 للفاعلٌة التعلٌمٌة

                    

7-4-
تفعٌل 
لجنة 

أخاللٌات 
البحث 
العلمً 
والملكٌة 
الفكرٌة 
 بالكلٌة 

7-4-1 
اجراءات 

حماٌة الملكٌة 
الفكرٌة 

أخاللٌات و
البحث العلمً 

 مفعلة

فرعٌة  ب تشكٌل لجنة  .3

IRB  تطبٌك لانون لمتابعة

نشر ثمافة الملكٌة الفكرٌة و
 أخاللٌات البحث العلمً 

4.  

                    

عمل دلٌل عن أخاللٌات 
لانون حماٌة البحث العلمً و

اعتماده الملكٌة الفكرٌة و
واإلعالن عنه لكافة األطراف 

 الداخلٌة والخارجٌة
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 .الدولًوالنشر  العلمًمخرجات تطبٌقٌة وتشجٌع االبتكار  إلىالهادف والوصول  العلمًالنهوض بالبحث  الغاٌة الثالثة:
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1 

3-0 
مساهمة 
فعالة 
للبحث 

العلمً فى 
تنفٌذ 
الخطط 
البحثٌة 
على 

المستوى 
 القومً

 
 
 
 

 

3-1-1 
خطة 
بحثٌة 
للكلٌة 
معلنة 

وموثمة 
ومفعلة 

وتتفك مع 
الخطة 
البحثٌة 

للجامعة 
والدولة 
7112-
7171 

واعتماد تمرٌر  إعداد -1
عن مستوى االنجاز فى الخطة 

 7118-7114البحثٌة للكلٌة 
 

    
 

                

عرض التمرٌر على لجنة -7
الدراسات العلٌا ومجلس الكلٌة 

التصحٌحٌة  اإلجراءاتالتخاذ 
 الالزمة

                    

 بأعداد األلسامجالس تكلٌف م-3
ممترحات بحثٌة للخطة  الجدٌدة 
فى ضوء احتٌاجات المجتمع 
الصحٌة والمستجدات البحثٌة 

الخطة البحثٌة  أداءوتمرٌر تمٌٌم 
 السابمة.

                    

إعداد ممترح الخطة البحثٌة  4
 للكلٌة واأللسام العلمٌة 

                    

 األطرافمنالشة الممترح مع  5
 المعنٌة داخل وخارج الكلٌة.

                    

اعتماد الخطة البحثٌة العلمٌة  6
 للكلٌة 

 متابعة تنفٌذ الخطة البحثٌة 2
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3-0 
مساهمة 
فعالة 
 للبحث

العلمً فى 
تنفٌذ 
الخطط 
البحثٌة 
على 

المستوى 
 القومً
 

وحدة  3-1-7
تطوٌر 

المشروعات 
لتصبح 

Grant 
Office 

توفٌر لنوات اتصال عدٌدة  -1
للباحثٌن بالبٌئة العلمٌة بالداخل 

 .والخارج 

                    

زٌادة فرص سفر  -7
أعضاء هٌئة التدرٌس إلى 

 .الجامعات العالمٌة المتمٌزة 

                    

تشجٌع الباحثٌن على  -3
حضور المؤتمرات العالمٌة 
واالشتران بالزمالة 
والجمعٌات الدولٌة 

 .المتخصصة 

                    

الحصول على  -4
مشروعات بحثٌة ممولة من 
مؤسسات بحثٌة محلٌة أو 

 .دولٌة

                    

3-7 
توفٌر 
بٌئة 

داعمة 
ومحفزة 
للبحث 
العلمً 
 واالبتكار

3-7-1 
اتفالٌات 

دولٌة بحثٌة 
مع الجامعات 

اإلللٌمٌة 
 والعالمٌة 

وضع خطة لتفعٌل  .3
االتفالٌات وبروتوكوالت 
العمل المشتركة بٌن الكلٌة 

 والجامعات األخرى 

                    

عمد اتفالٌات جدٌدة وفما 
 لالحتٌاجات الفعلٌة
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3-7 
توفٌر 
بٌئة 

داعمة 
ومحفزة 
للبحث 
العلمً 
 واالبتكار

3-7-7 
الشراكة 

البحثٌة مع 
المؤسسات 

العلٌمة 
اإلللٌمٌة 
 والعالمٌة 

دراسة لحصر المؤسسات  .5
العلمٌة اإلللٌمٌة والعالمٌة التى 
ٌمكن عمد بروتوكوالت تعاون 

 ها.مشتركة مع
 

                    

هٌئة التدرٌس  أعضاءتدرٌب 
على كٌفٌة التمدم للجهات 

 المانحة

                    

الجهات  أهمدلٌل عن  أعداد
المانحة محلٌا واللٌمٌا ودولٌا 

 وكٌفٌة التمدم لها.

                    

الشراكة من خالل  عمد -5
 مشروعات بحثٌة

                    

3-7-3 
البعثات 
 والمنح 

محددة طبما 
لالحتٌاجات 

 الفعلٌة 

دراسة لتحدٌد  .3
االحتٌاجات الفعلٌة لبعض 
التخصصات التى ٌمكن 
االستفادة منها عن طرٌك 

 .البعثات والمنح العلمٌة 

                    

نتائج الرسائل واألبحاث  نشر
العلٌمة وتسوٌمها على المجتمع 

 .المحٌط

                    

 

 

 

 



 

 

  (7170-7102الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة الطب البشرى جامعة الزقازٌق )                                                                                        - 111-

                                                                                                                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 الهدف

 
Q األنشطة  المخرج

0 

Q
7 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
2 

Q
2 

Q
5 

Q0

1 

Q0

0 

Q0

7 

Q0

3 

Q0

4 

Q0

5 

Q0

6 

Q0

2 

Q0

2 

Q0

5 

Q7

1 

3-3 
دعم 

البحوث 
العلمٌة 
والنشر 
الدولً 
وحوافز 

 للمتمٌزٌن 
3-3 

دعم 
البحوث 
العلمٌة 
والنشر 
الدولً 
وحوافز 

 للمتمٌزٌن 

3-3-7 
المشاركة 

المؤتمرات 
اإلللٌمٌة 
 والدولٌة 

وضع خطة لدعم االشتران فى  .7
 المؤتمرات الدولٌة والعالمٌة 

 

                    

ألامة مؤتمرات علمٌة وثمافٌة  .7
 دولٌة

                    

3-3-1 
معامل بحثٌة 

مطورة 
 ومعتمدة 

 

وضع خطة لدعم المراكز  .4
 البحثٌة الموجودة بالكلٌة 

 

                    

ة أخرى وفما إنشاء مراكز بحثٌ .3
 الحتٌاجات سوق العمل.

                    

لٌاس مردود المراكز على البحث  -3
 العلمً

                    

مكتب  3-3-3
لدعم وتسوٌك 

البحوث 
 العلٌمة 

المهتمٌن بالبحث من  فرٌكتشكٌل -1
العلمً وممن لهم مشاركات علمٌة 
متمٌزة محلٌا وإللٌمٌا ودولٌا 

 كأعضاء للمكتب.

                    

عمل لواعد بٌانات عن األبحاث -7
 ذات النتائج التطبٌمٌة

 

                    

لواعد بٌانات عن الجهات أعداد -3
المستبدة من البحث العلمً بالمجتمع 

 المحٌط

                    

إعداد لواعد بٌانات لإلمكانات -4
البحثٌة بالكلٌة واالحتٌاجات الفعلٌة 

 للنهوض بالبحث العلمى
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تطبٌق  3-4

أخالقٌات 
البحث 
العلمً 
وحماٌة 
الملكٌة 
الفكرٌة 

 بالكلٌة   

3-4-7 
لجنة الملكٌة 
الفكرٌة معتمدة 

 ومفعلة 

تشكٌل وتدرٌب لجنة حماٌة الملكٌة  .2
 الفكرٌة 

 

                    

نشر آلٌات عمل اللجنة بدلٌل طالب  .4
 العلٌا والصفحة االلكترونٌةالدراسات 

                    

3-4-3 
دلٌل 

الممارسات 
األخاللٌات 

للبحث العلمً 
على أن ٌكون 
هذا الدلٌل 
متاحا لجمٌع  

 األطراف 

تشكٌل أعضاء من فرٌك لجنة  .2
أخاللٌات البحث العلمً والملكٌة 

 الفكرٌة ألعداد الدلٌل 

                    

واإلعالن عنه اعتماد الدلٌل  -7
 ومتابعة تفعٌله

                    

 تطوٌر 3-4-1

IRB 
لتحصل على 

Wide 
Federal 

Approval 

تشكٌل لجنة لمتابعة متطلبا الحصول  .8
  الدولًعلى االعتماد 

                    

مخاطبة الجهات المعنٌة للحصول علة  .2
  الدولًاالعتماد 

 

                    

متطلبات التطوٌر للحصول على تطبٌك  .11
 االعتماد

 

                    

عمل دلٌل عن أخاللٌات البحث العلمً  -4
واعتماده واإلعالن عنه لكافة األطراف 

 الداخلٌة والخارجٌة
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3-5 
تعظٌم 

االستفادة 
وتطوٌر 
الموارد 
المادٌة 
المتاحة 
للبحث 
العلمً 
 بالكلٌة
 
 

 

وحدة  3-5-1
مفعلة لتسوٌك 

 األبحاث 
 
 

إنشاء وحدة لتسوٌك األبحاث  -1
 التطبٌمٌة بالكلٌة 

متابعة تطبٌك الخطط البحثٌة للكلٌة  -7
على أن تكون األولوٌة لبحوث خدمة المجتمع 

 وحل مشكالت البٌئة المحٌطة 

                    

عمد اتفالٌات ومذكرات تفاهم بٌن  -3
الكلٌة مع مؤسسات المجتمع ورجال األعمال 

 للمشاركة فى تموٌل البحوث التطبٌمٌة

باألبحاث لاعدة بٌانات محدثة دورٌة 4 -4
 التطبٌمٌة

                    

وحدة  3-5-7
استشارات 

فنٌة 
متخصصة 

من أعضاء 
هٌئة التدرٌس 

 المتمٌزٌن 

 إنشاء مركز استشارات بحثٌة بالكلٌة  -1
 اعتماد الئحة الوحدة االستشارات  -7

                    

 اإلعالن عن أنشطة الوحدة  -3

عمل تمرٌر سنوٌة عن أنشطة الوحدة  -4
 المختلفة ) فنٌة ومالٌة (

                    

مجلة  3-5-3
الكلٌة معتمدة 
من أحد دور 
 النشر العالمٌة

مراسلة دور النشر العالمٌة للتعرف على  -1
 متطلبات االعتماد و اختٌار األٌسر

                    

المتطلبات و تنفٌذها من  استٌفاءخطة  إعداد
 تموٌل المجلة

                    

الحصول على االعتماد من احد دور النشر 
 العالمٌة

                    

الحصول على االعتماد لً كل الجامعات  إعالن
 و الدولً اإلللٌمًالمصرٌة و على المستوى 
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 المذوٍفً خذمة المجتمع وتىمُة البُئة ببلتعبون مع مؤسسبت المجتمع  الرَبدٌتىمُة الذور الغبَة الرابعة: 
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4-1  
تفعٌل 
ادراة 
خدمة 

المجتمع 
وتنمٌة 
البٌئة 
 بالكلٌة

4-1-1 
خطة لخدمة 

المجتمع 
وتنمٌة البٌئة 

المحٌطة 
محدثة 
ومفعلة 
 ومعلنة  

وضع خطة سنوٌة لخدمة المجتمع  .5
وتنمٌة البٌئة بناء على دراسة 

 احتٌاجات المجتمع المحٌط 

                    

اعتماد الخطة ونشرها على مولع   -7
 الجامعة وتفعٌلها 

                    

إعداد تمرٌر نصف سنوي ٌنالش -3
 فى مجلس الكلٌة عن تنفٌذ الخطة 

                    

استبٌانات دورٌة لمٌاس رضا -4
الجهات المعنٌة عن األنشطة المنفذة 
واتخاذ اجراءات تصحٌحٌة بناء على 

 االستبٌان

                    

4-1-7 
لوافل طبٌة 

تثمٌفٌة 
وخدمٌة 
للمجتمع 
المحٌط 
 مفعله 

وضع خطة زمنٌة للموافل بناء  .5
على دراسة احتٌاجات المجتمع 

 .المحٌط 

                    

تمرٌر ربع سنوي عن ما  دادإع .6
 تم تنفٌذه فى الخطة 

                    

عمل استبٌانات دورٌة لمٌاس  .2
رضا المجتمع المدنً عن أداء الكلٌة 

 فى الموافل وخدمة المجتمع 

                    

وضع خطة لتنفٌذ اإلجراءات  -5
التصحٌحٌة الممترحة بناء على تحلٌل 

 متابعة تنفٌذهاونتائج االستبٌانات 
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4-7 
أنشطة 
وبرامج 
 متطورة
لخدمة 

 المجتمع  

4-7-1 
مشاركة 

فعالة من 
األطراف 
المستفٌدة 

من المجتمع 
فى أنشطة 

وخدمات 
 الكلٌة

إعداد لاعدة بٌانات تشمل  .5
جمٌع األطراف المجتمعٌة ذات الصلة 

 لتسهٌل التواصل معهم 
 

                    

لألطراف المجتمعٌة  مشاركة .6
ورجال األعمال والمستفٌدٌن من 

اللجان فى المجالس والمجتمع 
المختلفة وعرض ومنالشة جمٌع 
 المضاٌا بمشاركتهم واخذ ممترحاتهم   

                    

تصمٌم كتٌبات ومطوعات   .2
تعرٌفٌة بخدمات الكلٌة وإمكانٌاتها 
ورفعها على المولع االلٌكترونً 

 للكلٌة

                    

المشاركة فى عٌد الخرجٌن  .8
السنوي ومؤتمرات األلسام العلمٌة 

 وتوزٌع الكتٌبات التعرٌفٌة

                    

للكلٌة عمد المؤتمر السنوي  .2
بمشاركة جمٌع الكلٌات ودعوة جمٌع 

 األطراف المستفٌدة فى المجتمع

                    

4-7-7 
ممرر مفعل 

لمكافحة 
 الفساد 

تعدٌل الئحة برامج البكالورٌوس  .3
ألضافه ممرر اختٌاري لمكافحة 

 الفساد

                    

توصٌف الممرر الجدٌد واعتماده  -7
 والبدء فى تدرٌس الممرر 
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4-3 
التوسع فى 
الشركات 
واالتفالٌا

ت 
المجتمعٌة 
وزٌادة 
الموارد 
الذاتٌة 
 للكلٌة
 
 

4-3-1 
شركات 

جدٌدة مفعلة 
ودعم 

الشركات 
المائمة 
محلٌا 

وإللٌمٌا 
 ودولٌا  

تشكٌل فرٌك من لٌادات الكلٌة  .4
المختلفة والمستمٌات الجامعٌة وبعض 

وعمد  الخاصةلٌادات المؤسسات 
لماءات دورٌة لوضع التصورات عن 
أمكانٌة ومجاالت التعاون بٌن الكلٌة 

 وتلن المؤسسات 

                    

التوسع فى الشركات اإلللٌمٌة  .5
والدولٌة مع المؤسسات العلمٌة 

 والتعلٌمٌة الخدمٌة واالستثمارٌة 

                    

المتابعة المستمرة لتنفٌذ للبرامج  -3
 الممترحة

                    

4-3-7 
وحدات ذات 
طابع خاص 
مطورة تلبى 

احتٌاجات 
المجتمع 

وتساهم فى 
تنمٌة 

الموارد 
 الذاتٌة   

إنشاء لاعدة بٌانات للوحدات  .6
ذات الطابع الخاص الموجودة بالكلٌة 

 وتجهٌزاتها والخدمات الممدمة بها 

                    

وضع خطة لتطوٌر العمل بها -7
 والتسوٌك لخدماتها 

                    

تنفٌذ برامج لتدرٌب المائمٌن على -3
 الوحدات ذات الطابع الخاص 

                    

عمل استبٌان دوري عن مدى  -4
رضا المستفٌدٌن من الخدمة وضع 
خطط التحسٌن وإجراءات تصحٌحٌة 

 بناء على النتائج 

                    

لٌاس مردود تطوٌر الوحدات على -5
العملٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً 

 والموارد الذاتٌة  
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 لهم الىظُفٍاء ورفع مستىي الرضب تىمُة قذرات أعضبء هُئة التذرَس وتحسُه مستىي األدالغبَة الخبمسة: 
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5-1  
معاٌٌر 
اختٌار 

المٌادات 
ولٌاس 
األداء 

للكوادر 
 البشرٌة 
 

5-1-1 
معاٌٌر 
معتمدة 
ومفعلة 
 ومعلنة

الختٌار 
المٌادات 

التى تمع 
فى نطاق 
سلطة أ.د. 
 عمٌد الكلٌة

وضع ممترحات خاصة  .6
بتحدٌث معاٌٌر اختٌار المٌادات 

  واإلدارٌة األكادٌمٌة

                    

تحلٌل محتوى وتمدٌر شفافٌة -7
المعاٌٌر المحدثة الختٌار المٌادات فى 
ضوء الموانٌن واللوائح والوضع 

 الراهن 

                    

اعتماد المعاٌٌر المحدثة من مجلس 
 الكلٌة

اإلعالن عن المعاٌٌر على المولع 
 االلكترونً للكلٌة بعد اعتمادها 

                    

المتابعة الدورٌة لمدى االلتزام بتطبٌك 
المعاٌٌر عند اختٌار المٌادات 

 األكادٌمٌة واإلدارٌة

                    

5-1-7 
المٌاس 
 الدوري
 لرضا

 الوظٌفً
 للموارد

 البشرٌة 

لمٌاس رضا  معاٌٌرإعداد  -2
 الموارد البشرٌة

                    

بعد  المعاٌٌراإلعالن عن  -2
 اعتمادها 

                    

الرضا المتابعة الدورٌة لمدى 
ووضع آلٌة معتمد ومعلنة  الوظٌفً

 لتلمى الشكاوى والتموٌم المستمر
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5-7  
تطوٌر 
لدرات 
الموارد 
 البشرٌة 
 

5-7-1 
برامج 

تدرٌبٌة 
مطورةالع

ضاء هٌئة 
التدرٌس 

 المٌادات و

تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة  -1
 وفما الولولٌات التطوٌر

                    

تدرٌبٌة إعداد واعتماد خطط  .2
 سنوٌة

                    

تنفٌذ الخطط ولٌاس أثرها  .8
 على التطوٌر.

                    

5-7-7 
 معاٌٌر

شفافٌة لتمٌٌم 
 المواردأداء 

 البشرٌة 
 

تمٌٌم أداء نوعٌة  إعداد معاٌٌر -1
البشرٌة وفمنا للمتطلبات  للموارد

 الوظٌفٌة 

                    

بعد  المعاٌٌراإلعالن عن  -7
 اعتمادها 

                    

المتابعة الدورٌة لمدى االلتزام  -3
 بتطبٌك معاٌٌر تمٌٌم األداء المستمر
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 إللكترونٌة  ) الرقمٌة ( بالكلٌةللعاملٌن بالكلٌة وتجوٌد وتنمٌة اإلدارة ا اإلداريالغاٌة السادسة: رفع كفاءة األداء 
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6-1  
تًٍُخ 

انقذراد 

انًٍُٓخ 

ٔتطٌٕز 

أداء 

انجٓبس 

 اإلداري

6-7-1 
موظفٌن ذوى  

مهارات 
عالٌة  إدارٌة

لادرٌن على 
انجاز 

 األعمال
بسرعة 
 وجودة

وفما  التدرٌبٌةتحدٌد االحتٌاجات -1
 الولولٌات التطوٌر

 

                    

 واعتماد خطط تدرٌبٌة سنوٌة إعداد-7
 

                    

على  أثرهاتنفٌذ الخطط ولٌاس  -3
 التطوٌر.

                    

6-2 

تطٌٕز 

انٍٓكم 

انتُظًًٍ 

نهكهٍخ 

نتحظٍٍ 

انخذيبد 

 اإلدارٌخ

5-7-7 
 أدارىنظام 

 بكن مم
 

دراسة وتحلٌل العملٌات  -6
وضع  –المختلفة بالكلٌة  اإلدارٌة
لحفظ واستدعاء  الٌكترونًنظام 

الوثائك عمل خرٌطة عمل مبسطة 
التى تتم فى  اإلدارٌةلٌات لكل العم

 الكلٌة.

                    

 إدارةخرٌطة معلنة بكل - إعداد-7
المطلوبة من العمٌل  األوراقتوضح 

وخطوات سٌر العمل للحصول على 
 الخدمة
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 الدولً االعتمادالمحلى والوصول إلى  االعتمادعلى  للمحافظةبالكلٌة  الطبً: دعم وتطوٌر أداء نظم إدارة جودة التعلٌم  الغاٌة السابعة
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2-1  
 إدارحدعى َظى 

ضًبٌ جٕدح 

انتعهٍى ثبنكهٍخ 

ٔانتأٍْم 

العتًبد انكهٍخ 

 يٍ قجم انٍٓئخ

انقٕيٍخ 

نضًبٌ جٕدح 

انتعهٍى 

 ٔاالعتًبد

2-1-1 
تجدٌد 

االعتماد 
من الهٌئة 

المومٌة 
لضمان 

جودة 
التعلٌم 

 واالعتماد

ورش عمل لتحدٌد الفجوة بٌن  -5
والنظام المائم  الهٌئةالمعاٌٌر 

 ووضع خطة بها أولوٌات للتطوٌر
على  للتدرٌبورش عمل - -6

 االعتمادالمعاٌٌر 

 

                    

ملف االعتماد وتمدٌمه  إعداد-3
 للهٌئة مع طلب زٌارة االعتماد

                    

الخارجٌة الجامعة تنفٌذ زٌارة  -4
من لبل الهٌئة المومٌة لضمان 
جودة التعلٌم واالعتماد للحصول 

 على الشهادة

                    

تطٌٕز  2-2

َظبو ادارح 

انجٕدح ثبنكهٍخ 

ٔفقب نًعبٌٍز 

االٌشٔ 

5111:211

5 

5-7-7 
الحصول 

على شهادة 
االٌزو 

2111:71
لنظام  15

ادراة الجودة 
 بالكلٌة

ورش عمل لتحدٌد الفجوة بٌن  -1
ومواصفة  7118المواصفة 

7115 
 مراجعٌن للتدرٌبورش عمل - -7

 داخلٌٌن على المواصفة الجدٌدة

                    

 الجامعة تنفٌذ زٌارة  -3
الخارجٌة للحصول على 

 الشهادة
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 مصادر التموٌل المتاحة:

 جنٌه مصري 7.522.051% )تغٌر سعر الصرف=01جنٌة مصري+  7.216.511المٌزانٌة اإلجمالٌة = 

 مصادر تموٌل استمرارٌة الخطة : 

 .المٌزانٌة المخصصة سنوٌا لكلٌة الطب البشرى جامعة الزلازٌك 
 :الموارد الذاتٌة وتشمل 
 اللٌبٌٌن (  –) المصرٌٌن  طالب الدراسات العلٌابرنامج   -1
 بٌة واألفرٌمٌة ببرنامج البكالورٌوسالطالب الوافدٌن من الدول العر -7
 برنامج الطلبة المالٌزٌٌن -3
 المشروعات المشتركة الممولة محلٌا ودولٌا -4
 مجلة الكلٌة -5
 الوحدات ذات الطابع الخاص  -6
 الهبات والمنح والتبرعات. -2

 آلٌات متابعة التنفٌذ للخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة:

 (.2111:7115الجودة بالكلٌة )االٌزو  المراجعة الداخلٌة لنظام إدارة -1
 (.2111:7115المراجعة الخارجٌة لنظام إدارة الجودة بالكلٌة )االٌزو  -7
 مراجعة اإلدارة سنوٌا لنظام إدارة الجودة. -3
 (.RUMPالمتابعة الدورٌة من المجلس األعلى للجامعات )لجنة تطوٌر برنامج التعلٌم الطبً ) -4
 الجودة بالجامعات المتابعة الدورٌة من مركز إدارة -5
 المتابعة الدورٌة من وحدة التخطٌط االستراتٌجً بالجامعة. -6
 تمارٌر االنجاز السنوٌة. -2
 المتابعة الدورٌة مؤشرات األداء -8


