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كزا مر البشري جامعة الزقازيقأن تكون كلية طب  :رؤية الكلية

 محليا متميزا في التعليم الطبي وشريك فعال لالرتقاء بالصحة
 .وإقليميا ودوليا

 تطبيقبرى جامعة الزقازيق تلتزم كلية الطب البشرسالة الكلية:  

معايير الجودة لتخريج أطباء قادرين على تلبية االحتياجات 
الصحية للمجتمع، وإجراء األبحاث العلمية المتميزة وتقديم 

ة الخدمات الصحية المتخصصة  وفقا ألخالقيات المهنة وبالشراك
 .مع كافة األطراف المعنية

 

 منهجية الكلية إلعداد ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية
============ 

عداد كمنهجية إ اآلليةهذه  الزقازيق، جامعة الطببكلية  ت وحدة ضمان الجودةوضع -
 .  الخطة االستراتيجية للكلية

 لغرضا

 أوالً: آلية إعداد الخطة االستراتيجية:

فريق لع مدير وحدة ضمان الجودة مسئول عن اعتماد تشكيل عميد الكلية بالتعاون م -
ملية عدارة )لجنة( من الحكماء )الخبراء في مجال التخطيط االستراتيجي( لتولى مهام إ

ر يق معياع فر( بالتعاون مإعداد ومتابعة الخطة االستراتيجيةالتخطيط االستراتيجي )
 .التخطيط االستراتيجي بالكلية

ساسية المرجعيات األمسئول عن تحديد  :الخطية االستراتيجية إعداد ومتابعةفريق  -
 .اتيجيقبل البدء في تنفيذ عملية التخطيط االستر للخطة والفكر االستراتيجي لها

ت لبياناتحديد أدوات التحليل البيئي وجمع افريق التخطيط االستراتيجي: مسئول عن  -
 .دواتلتطبيق األتشكيل فريق تنفيذي المختلفة، وإعداد 

ات أدو اءاستيفاالستراتيجي، وكيفية  التخطيطعمال يتم تدريب الفريق التنفيذي على أ -
الت لمقاب، ااالستقصاءاتالمتعمقة، جلسات العصف الذهني،  اللقاءات) التحليل البيئي

 (الفردية والجماعية مع المعنيين

ع الوض يمدراسة وتقييتولى الفريق التنفيذي تحت إشراف فريق التخطيط االستراتيجي  -
 .تنافسيمن خالل: التحليلي البيئي وتحديد الفجوة وتقييم الوضع ال للكليةالراهن 

 ات علىالكلية بتوزيع استقصاءمراجعة رؤية ورسالة وقيم يتولى الفريق التنفيذي ب -
 ً  .األطراف المعية والمستفيدة من الكلية داخلياً وخارجيا

 ولوياتواأل االستراتيجيةة األهداف تحديد وصياغيتولى فريق التخطيط االستراتيجي  -
عف في ضوء مصفوفة العوامل الداخلية والخارجية والتي تتضمن نقاط القوة والض

 .والفرص والتهديديات الناتجة من التحليل البيئي

 جيةاالستراتيعرض الرؤية والرسالة واألهداف يتولى فريق التخطيط االستراتيجي  -
ن لعامليوا المعاونة،ضاء هيئة التدريس والهيئة أعبالكلية على األطراف الداخلية: 

وق س)األطراف المجتمعية ومنظمات  الكليةوعلى المستفيدين من خدمات  والطالب،
 من التغذية الراجعة. واالستفادة (،العمل

 لتنفيذ لالزمةتحديد االنشطة التنفيذية ايتولى فريق إعداد متابعة الخطة االستراتيجية  -
مني يت الزوضع صياغة مبدئية للخطة التنفيذية وتحديد التوق، ويةاالستراتيجاألهداف 

 وبة.لتنفيذ األنشطة والجهات المسئولة ومؤشرات قياس األداء والميزانية المطل

اجراءات 
 التنفيذ



  

Zagazig University 
Faculty of Medicine  

 
 

 

كزا مر البشري جامعة الزقازيقأن تكون كلية طب  :رؤية الكلية

 محليا متميزا في التعليم الطبي وشريك فعال لالرتقاء بالصحة
 .وإقليميا ودوليا

 تطبيقبرى جامعة الزقازيق تلتزم كلية الطب البشرسالة الكلية:  

معايير الجودة لتخريج أطباء قادرين على تلبية االحتياجات 
الصحية للمجتمع، وإجراء األبحاث العلمية المتميزة وتقديم 

ة الخدمات الصحية المتخصصة  وفقا ألخالقيات المهنة وبالشراك
 .مع كافة األطراف المعنية

 

لى ع االستراتيجيةعرض الخطة يتولى فريق إعداد ومتابعة الخطة االستراتيجية:  -
لين والعام المعاونة،ة )أعضاء هيئة التدريس والهيئ بالكليةاألطراف الداخلية 

وق س)األطراف المجتمعية ومنظمات  الكليةوالطالب( وعلى المستفيدين من خدمات 
 من التغذية الراجعة. واالستفادة (،العمل

نفيذ توضع آليات تقييم ومراقبة  يتولى فريق إعداد ومتابعة الخطة االستراتيجية -
 .االستراتيجيةوآليات مراجعة الخطة  األنشطة،

وضع صياغة نهائية للخطة  فريق إعداد ومتابعة الخطة االستراتيجيةيتولى  -
   تقييم.الخطة التنفيذية وبها آليات التنفيذ والمراقبة وال شاملة، االستراتيجية

ى عل االستراتيجيةعرض الخطة  يتولى فريق إعداد ومتابعة الخطة االستراتيجية -
 .العتمادها الكليةمجالس األقسام ومجلس 

 لية نشر الخطة االستراتيجية:ثانياً: آ

ية راتيجنشر وإعالن األهداف االست يتولى فريق اعداد ومتابعة الخطة االستراتيجية -
 بأحد الوسائل التالية: ةواألنشطة التنفيذية بالخطة االستراتيجي

عرض الخطة على جميع االطراف المشاركة والمساهمة في وضع الخطة وذلك من  -
  الكلية.ا لحضورها جميع المستفيدين من خدمات خالل تنفيذ ندوة يدعى أيض

دارية االو بزيارات توعية لألقسام العلمية قيام أعضاء من لجنة التخطيط االستراتيجي -
في  النشطةأنشطة الخطة االستراتيجية والتأكد على أهمية تنفيذ اولتوصيل أهم أهداف 

 موعدها 

  للكلية ترونياإللكوضع نسخة من الخطة االستراتيجية على الموقع  -

ملين التدريس والهيئة المعاونة والعا ألعضاء هيئة إلكترونيإرسال رسائل بريد  -
طة أشهر للتذكير بالجدول الزمنى للخ 3كل  الكلية بياناتقواعد  فيالمسجلين 

 .لةالفترة الزمنية المقب فيوالمهام الواجب تنفيذها  االستراتيجية واالنشطة

الحجم وبشكل جذاب لتوضيح أهم االهداف إعداد لوحات وملصقات كبيرة  -
  إتباعهيجب  الذياالستراتيجية واالنشطة الالزمة لتحقيقها والجدول الزمنى 

 أعضاء اللقاءات الدورية مع فيعرض أهم االهداف االستراتيجية واالنشطة الالزمة  -
 ( دراسيداية كل قصل في ب –مثال هيئة التدريس والعاملين )

 تشاراندى مألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للوقوف على  تنفيذ استبيان سنويا -
 ووضوح عناصر الخطة االستراتيجية ورضاهم عن وسائل النشر المستخدمة 

 ثالثاً: آلية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية:

يئة يتولى فريق إعداد ومتابعة الخطة االستراتيجية بتنفيذ ندوة سنوية ألعضاء ه -
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التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية وممثلين عن األطراف المجتمعية 
ومنظمات سوق العمل والمستفيدين لعرض ما تم تنفيذه من الخطة االستراتيجية 
واألنشطة والمهام الجاري تنفيذها وفقا للخطة التنفيذية وللخطة االستراتيجية، على ان 

 النصف األول من شهر أغسطس من كل عام. يتم تنفيذ الندوة خالل

ة يعقب الندوة اجتماع سنوي في النصف الثاني من شهر أغسطس بين إدارة الكلي -
، دةالجو اإلدارية ومدير وحدة ضمان)العميد والوكيل( ورؤساء األقسام األكاديمية و

شكل ب جدت(وذلك الستعراض األنشطة والمهام التي يتم تنفيذها ومعوقات التنفيذ )إن و
حسب )قادم تفصلي، واالتفاق على األنشطة والمهام التي يتعين تنفيذها خالل العام ال

اهنة ت الرالجدول الزمني الموضح بالخطة التنفيذية( مع مراعاة المستجدات واألولويا
، تئوليارجية، مع تحديد دقيق للمس، والمتغيرات في البيئة الداخلية والخابالكلية

 يةصات المالية المطلوبة لتنفيذ أنشطة الخطة االستراتيجواالتفاق على المخص
  ، على أن يعرض محضر االجتماع في مجلس الكلية لشهر سبتمبرومصادر التمويل

 من كل عام لمناقشته واعتماده.     

جدول يتولى رئيس القسم األكاديمي متابعة تنفيذ األنشطة الخاصة بالقسم حسب ال -
 نفيذية على أن يعد تقرير دوري سنوي يعرض علىالزمني المحدد في الخطة الت

ع خرة ممجلس القسم ويتم اعتماده يتضمن االنشطة التي تم تنفيذها واألنشطة المتأ
ة في توضيح أسباب التأخير والطرق المقترحة للتغلب عليها، والتعديالت المقترح

م تسل ى انالخطة التنفيذية لضمان تحقيق األنشطة المخططة لنتائجها المرغوبة، عل
هذه التقارير إلى وحدة ضمان الجودة لعرضها على مجلس الكلية لمناقشتها 

 واعتمادها.

ي قدم فتقدم الوحدات ذات الطابع الخاص )إن وجدت( تقرير سنوي تناقش فيه مدى الت -
ها، ب عليإنجاز األنشطة المنوطة بها، ومعوقات التنفيذ )إن وجدت(، ومقترحات التغل

 التقارير إلى وحدة ضمان الجودة لعرضها على مجلس الكليةعلى ان تسلم هذه 
 لمناقشتها واعتمادها.

طة بأنش يتولى رئيس كل قسم إداري إعداد تقرير سنوي عن إنجازات القسم فيما يتعلق -
يم تسل ، على ان يتمتالخطة بأنشطة الخطة االستراتيجية، وأهم المعوقات والمستجدا

مال وليو من كل عام وذلك بعد االنتهاء من أعالتقرير إلدارة الكلية في شهر ي
 االمتحانات.

ستولى فريق متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية بوحدة ضمان الجودة بإعداد تقرير  -
سنوي عن مدى التقدم في تنفيذ الخطة االستراتيجية )نسبة اإلنجاز( ومعوقات التنفيذ 
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المستجدات التي تستوجب إجراء )إن وجد( والمتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية و
التعديالت )إن وجد( أو اإلجراءات التصحيحية ، وذلك باالستعانة بالتقارير النصف 
سنوية لألقسام والوحدات ذات الطابع الخاص )إن وجد( والتقارير السنوية لألقسام 
اإلدارية ، ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية لمناقشته واعتماده، ثم يعرض في 

 ندوة السنوية التي تعقد في النصف األول من شهر أغسطس من كل عام.ال
 رابعاً: آلية مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية:

جية تراتييتولى فريق إعداد ومتابعة الخطة االستراتيجية مراجعة وتحديث الخطة االس -
يث حدسنين بصفة دورية( وتتم المراجعة والت 5أشهر )كل  6قبل انتهاء موعدها ب 

جوة، ل الفبترتيب العناصر كاالتي: )الرؤية والرسالة، الوضع التنافسي للكلية، تحلي
سات سيا، الخطة االستراتيجية )التكتيكية والتشغيلية(، التحليل البيئي للكلية

 (الخطة التنفيذية لالستراتيجية الكلية،واستراتيجيات 

لبيئة افي التغيرات  أحدث ويمكن للكلية ان تعدل في األهداف التنفيذية نتيجة حدو -
ي نظام ف اترتغيالداخلية او الخارجية تؤثر على نظام التعليم والتعلم بالكلية مثل )ال

لمؤثرة اصادية قتاالسياسة وال ، األحداثتحديث الالئحة الدراسية للكليةالعالي،  التعليم
 ، ........(على تنفيذ أنشطة الخطة

 توقيت التنفيذ .ند إعداد الخطة االستراتيجية وكل خمس سنوات على األقلع اآلليةتطبق هذه  -

 المسؤولية .فريق إعداد ومتابعة الخطة االستراتيجية المشكل برئاسة عميد الكلية -

 متابعة التنفيذ .تتولى وحدة ضمان الجودة متابعة تنفيذ هذه اآللية -

 :االعتمادات

 الكليةعميد   مدير وحدة الجودة
   

 عاطف البحراويأ.د/   باسعمروة أحمد .د/ أ

                                          
  

 


