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مركزا متمٌزا فً التعلٌم الطبً وشرٌك فعال  البشري جامعة الزقازٌقأن تكون كلٌة طب 

 محلٌا واقلٌمٌا ودولٌا. لالرتقاء بالصحة

 

 

 

 على قادرٌن أطباء لتخرٌج الجودة معاٌٌر بتطبٌق الزقازٌق جامعة رىالبش الطب كلٌة تلتزم

 الصحٌة الخدمات تقدٌمو المتمٌزة العلمٌة االبحاث وإجراء للمجتمع، الصحٌة االحتٌاجات تلبٌة

 المعنٌة. االطراف كافة مع بالشراكة و المهنة الخالقٌات وفقا  المتخصصة

 

 

 
 
 

 
 للطالب التعلٌمٌة المنظومة فً المستمر الطبً موالتعلٌ الشاملة الجودة مفهوم دمج .1
 الطالب بٌن التعلم فرص وتكافؤ المساواة مبدأ تحقٌق .2
 فً االنسان وحقوق المهنٌة االخالقٌات واسس مفاهٌم الطالب تعلٌم علً التركٌز .3

 .الطبٌة والخدمات العامة الصحة مجاالت
 والتقدٌر واالحترام مانةكاأل علٌها المتعارف األخالقٌة بالمبادئ االلتزام ترسٌخ .4
 .الطالب بٌن الفرٌق بروح والعمل التعاون مناخ تعزٌز .5
 .المختلفة الدراسٌة المستوٌات أثناء الطالب أداء فً والتمٌز اإلبداع ثقافة بناء .6
 على والبحثٌة العلمٌة المؤسسات فً العلمً والبحث التعلٌم بمنظومة الطالب ربط .7

 .والدولً االقلٌمً المستوٌٌن
 .الطالب لدي الوطنً باالنتماء الشعور زٌزتع .8
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 الحاكمة القيم
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 الغبيبث واالهداف االستراتيجيت

 :للكليت اإلستراتيجيت الغبيبث

واألهداف االستراتيجية   الغايات في الكلية غايات بلورت فقدت لسابق ا التحليل بناءعلى

 :اآلتية

 )vesStrategic Goals and Objectiالغايات واألهداف االستراتيجية )

رفع كفاءة العملية التعليمية لتخريج طبيب كفء قادر على تلبية االحتياجات  : الغايةاألولى

 الصحية للمجتمع وحل مشكالته

 : :االستيراتيجية األهداف

 تطوٌر البرامج التعلٌمٌة لمرحلة البكالورٌوس واستحداث برامج جدٌدة غٌر تقلٌدٌة    .1
 (NARS 2017لتقويم وفقا للمعايير االكاديمية )تطوير استراتيجيات وأساليب التعليم وا .2

 زٌادة رضا الطالب عن  نظام الدعم االكادٌمً و المادي واالجتماعً والصحً .3
 تعزٌز الروابط بٌن الخرجٌن وجهات التوظٌف المختلفة .4
 تطوٌر نظم قبول وتوزٌع وتحوٌل الطالب  .5

  
ة وتطوير برامج الدراسات العليا االرتقاء بمنظومة الدراسات العليا وبجود :الغاية الثانية

 واستحداث برامج جديدة غير تقليدية.

 : :االستيراتيجية األهداف

 تطوٌر برامج الدراسات العلٌا واستحداث برامج جدٌدة غٌر تقلٌدٌة .1
زٌادة عدد الطالب الوافدٌن المسجلٌن ببرامج الدراسات العلٌا وبخاصة من الدول  .2

 العربٌة واالفرٌقٌة
 تطوٌر استراتٌجٌات التدرٌس والتقوٌم لبرامج الدراسات العلٌا .3
 تفعٌل لجنة أخالقٌات البحث العلمً والملكٌة الفكرٌة بالكلٌة .4

 
النهوض بالبحث العلمى الهادف والوصول الى مخرجات تطبيقية وتشجيع  الغاية الثالثة:

 .االبتكار العلمى والنشر الدولى

 : :الستيراتيجيةا األهداف

 ة فعالة للبحث العلمً فى تنفٌذ الخطط البحثٌة على المستوى القومًمساهم .1
 توفٌر بٌئة داعمة ومحفزة للبحث العلمً واالبتكار .2
 دعم البحوث العلمٌة والنشر الدولً وحوافز للمتمٌزٌن .3
 تطبٌق أخالقٌات البحث العلمً وحماٌة الملكٌة الفكرٌة بالكلٌة    .4
 ألجهزة العلمٌة بالكلٌة وربطها ادارة المعاملإنشاء شبكة معلوماتٌة عن المعامل وا .5
 تعظٌم االستفادة وتطوٌر الموارد المادٌة المتاحة للبحث العلمً بالكلٌة .6
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تىميت الدور الريبدي للكليت فً خدمت المجتمع وتىميت البيئت ببلتعبون مع  الغاية الرابعة:

 مؤسسبث المجتمع المدوً.

 : :االستيراتيجية األهداف

 ة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بالكلٌة  تفعٌل ادرا .1
 الكلٌة لخدمة المجتمعأنشطة وبرامج تطوٌر .2
 التوسع فى الشركات واالتفاقٌات المجتمعٌة وزٌادة الموارد الذاتٌة للكلٌة .3

 
تىميت قدراث أعضبء هيئت التدريس وتحسيه مستىي األداء ورفع مستىي  الغاية الخامسة:

  الرضب الىظيفً لهم.

 
 االستيراتيجية هدافاأل

 معاٌٌر اختٌار القٌادات وقٌاس األداء للكوادر البشرٌة تطوٌر .1
 تطوٌر قدرات الموارد البشرٌة .2

 
رفع كفبءة األداء اإلداري للعبمليه ببلكليت وتجىيد وتىميت اإلدارة اإللكتروويت   الغاية السادسة:

 ) الرقميت ( ببلكليت.

 

 االستيراتيجية األهداف

 

 هنٌة وتطوٌر أداء الجهاز اإلداريتنمٌة القدرات الم .1
 .تطوٌر الهٌكل التنظٌمً للكلٌة لتحسٌن الخدمات اإلدارٌة .2

 
دعم وتطىير أداء وظم إدارة جىدة التعليم الطبً ببلكليت للمحبفظه علً اإلعتمبد  الغاية السابعة:

  المحلً والىصىل إلً اإلعتمبد الدولً

 االستيراتيجية األهداف
 ودة التعلٌم بالكلٌة والتأهٌل العتماد الكلٌة من قبل الهٌئةدعم نظم ادارة ضمان ج .1

  القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 9001:2015تطوٌر نظام ادارة الجودة بالكلٌة وفقا لمعاٌٌر االٌزو  .2

 

 

 
 


