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 فريق اإلعداد والصياغة النهائية للخطة

 الوظيفة الحالية االســـــــــــم

 قائم بأعمال عميد كلية الطب - طب القلب واألوعية الدمويةأستاذ  أ.د/ مي عبدالمنعم سالمة 

 مدير وحدة ضمان الجودة - أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أ.د/ عزة محمود حسن 

 أستاذ طب المناطق الحارة  واألمراض المعدية ا حازم زيادهأ.د/ دين

 
 فريق لجنة التخطيط اإلستراتيجى بوحدة الجودة بكلية طب طنطا

 الوظيفة الحالية االســـــــــــم

 أ.د/ دينا حازم زياده

 

لجنة التخطيط  منسق-اطق الحارة  واألمراض المعديةأستاذ طب المن

 اإلستراتيجى بوحدة الجودة

 احمد عبد السالم شكل \اد

 اد  احمد خالد توفيق

 حنان البساط \اد 

 جراحة المخ واألعصاباستاذ 

 أستاذ طب المناطق الحارة  واألمراض المعدية

 أستاذ طب المناطق الحارة  واألمراض المعدية

 
 فريق العمل بوحدة ضمان الجودة بكلية طب طنطا

 الوظيفة الحالية االســـــــــــم

 أستاذ األمراض الصدرية مجد عبدالرؤوف فرحاتأأ.د/ 

 عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة الوحدة

 أستاذ طب القلب واألوعية الدموية أ.د/ مي عبدالمنعم سالمة

 وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع

 أستاذ الجراحة العامة شريف محمد كامل شحاتة /أ.د

 بحوثوكيل الكلية للدراسات العليا وال

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أ.د/ عزة محمود حسن

 رئيس لجنة الموارد المالية والمادية - مدير وحدة ضمان الجودة

 التشريح األدمى واألجنةأستاذ  أ.د/ منال البرماوي 

 رئيس لجنة الدراسات العليا-  نائب مدير الوحدة

 رئيس لجنة التعليم والتعلم - أستاذ الباطنة العامة د/ ياسر عبدالرؤوفأ.

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة

 رئيس لجنة البرامج والمقررات الدراسية أد/ نجالء ابراهيم سرحان

 رئيس لجنة التعليم الطبي أ.د/ أمل عبد التواب حشيش

 عضو لجنة التعليم والتعلم شيماء مشعل /د

 رئيس لجنة دعم الطالب واإلرشاد األكاديمي هميسه أ.د/ منال

 لجنة البحث العلمي عضو داليا الشعراويأ.د/ 

 لجنة أخالقيات المهنة والبحث العلمي عضو مني اصالنأد/ 

 رئيس لجنة التنمية البشرية حشيشعبد التواب امل أ.د/ 

 رئيس لجنة خدمة المجتمع أ.د/ إيمان دراز
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 الوظيفة الحالية االســـــــــــم

 يس لجنة الخريجينرئ د/ علي عيد الديب

 رئيس لجنة المتابعة والتقييم المستمر نهال المشدأ.د / 

 رئيس لجنة التوعية واإلعالم وسام صالحد/ 

 أمين عام الكلية ا/عبدالمجيد لبيب عامر

 
 جهات المجتمع المدنى بمحافظات وسط الدلتا*

 بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى*   نقباء المهن الطبية* 

 رة الصحةوكالء وزا*  بعض أصحاب المستشفيات الخاصة* 

  بعض أعضاء مجالس اإلدارة بالشركات العامة

 *والخاصة 

 بعض أولياء األمور 

  ( 3أعضاء المجالس المحلى )أعضاء على األقل  بعض الخريجين* 

 )محافظات وسط الدلتا = الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية(*
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 اجامعة طنط الفصل االول

  



 5151 - 5102 كلية الطب جامعة طنطا –الخطة االستراتيجية 
 

6 
 

 

 بيانات عن جامعة طنطا
 

  بإنشاء كلية طب بجامعة  1621صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم  1862في عام

 .إلسكندرية يكون مقرها مدينة طنطاا

  لتنظيم الجامعات وبالغاء  28صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  1812في عام

حيث نص في مادته الثانية فقرة )هـ( علي إنشاء جامعة وسط  1859 لسنة 192القانون السابق رقم 

 1813لسنة  52الدلتا ومقرها طنطا والتي تم تعديل إسمها الحقا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 

إلي جامعة طنطا وبذلك تصبح خامس جامعة في جمهورية مصر العربية بعد جامعات القاهرة 

 واإلسكندرية وعين شمس وأسيوط.

  28بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  908صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  1815في عام 

خامساً( جامعة طنطا وتضم كليات االداب والتجارة  –بشأن تنظيم الجامعات )الباب األول  1812لسنة 

اعة شيخ والزروالعلوم والطب )ويتبعها أقسام طب األسنان والصيدلية( والتربية والزراعة بكفر ال

والتربية بشبين الكوم, وإضافة كليتي الهندسة والتكنولوجيا بشبين الكوم والهندسة اإللكترونية بمنوف 

 إلي كليات جامعة طنطا.

رة التجا –التربية  –العلوم  –كلية ومعهداً فنياً وهي كليات الطب البشري  13ويبلغ عدد كليات الجامعة حالياً 

لتربية ا –التربية الرياضية  –الزراعة  –الهندسة  –التمريض  –الحقوق  –اآلداب  – طب األسنان –الصيدلة  –

 النوعية , باإلضافة الي المعهد الفني للتمريض.
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 بيانات وصفية عن الجامعة

 جامعة طنطا اسم الجامعة
 تعليم عالي نوع المؤسسة
 حكومية نوع الجامعة

 وسط الدلتا الموقع الجغرافي
 الغربية ةالمحافظ
 طنطا المدينة

 1812 تاريخ التأسيس
 

 جامعة طنطااسم الجامعة :

 1812لسنة  52بقرار رقم  1812 تاريخ انشاء الجامعة :

 كلية + المعهد الفني للتمريض 13 عدد معاهد وكليات الجامعة :

 قائمة بأسماء كليات ومعاهد الجامعة

 لمعهدا /تاريخ إنشاء الكلية  المعهد /اسم الكلية  م

 1862 الطب 1

 1868 التجارة 2

 1868 العلوم 3

 1868 التربية 2

 1815 اآلداب 5

 1816 طب األسنان 6

 1816 الصيدلة 1

 1816 الحقوق 9

 1816 الهندسة 8

 1816 الزراعة 10

 1882 التربية الرياضية 11

 1889 التربية النوعية 12

 2000 التمريض 13

  المعهد الفني للتمريض 12
 

 مباني جامعة طنطا

يتكون الحرم الجامعي لجامعة طنطا من أكثر من حرم جامعي في اكثر من 

 موقع

 أوالً: مبني إدارة الجامعة

ويقع في منتصف شارع الجيش ويشمل المكاتب الرئيسية إلدارة الجامعة 

والقيادجات والجهاز اإلداري إلدارات شئون العليم والطالب وشئون هيئة 
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لعالقات الثقافية والدراسات العليا والبحوث باإلضافة إلي اإلدارات المختلفة بالهيكل التنظيمي التدريس وا

 واإلداري للجامعة.

 ثانياً: المجمع الطبي

جمهورية مصر -محافظة الغربية  –مدينة طنطا  –الموقع : شارع الجيش 

 العربية

 كلية الطب البشري -1

 المستشفيات الجامعية : -2

 للجامعة المستشفي الرئيسي -

 مجمع العيادات الخارجية )العيادة الشاملة( -

 مستشفي مبارك الجامعي لعالج الطلبة والعالج اإلقتصادي -

 مستشفي الرمد الجامعي -

 مستشفي الطوارئ -

 مستشفي الطب النفسي -

 مستشفي جامعة طنطا التعليمي -

 كلية طب األسنان -3

 كلية الصيدلة -2

 كلية العلوم -5

 كلية التمريض -6

 مريضالمعهد الفني للت -1

 منشأت أخري

 مركز المؤتمرات -1

 مبني مركز التطوير ويشمل: -2

 وحدة إدارة مشروعات التطوير -

 مشروعات تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -

 وحدة التخطيط االستراتيجي وتقييم األداء -

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -

 مركز ضمان الجودة -

 مركز اللغات والتعليم المستمر -

 لمكتبة المركزيةمبني ا -3

 وحدة تطوير النظم -

 المكتبة المركزية -

 مركز الخدمات العامة للحسابات -

 الجامعة االلكترونية للتعليم عن بعد -

 ادارات تابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -

 ادارات تابعة لقطاعشئون الدراسات العليا -

 ادارات تابعة لقطاع شئون التعليم والطالب  -

  اإلقتصادي )داخل مبني كلية طب األسنان( مركز العالج -2
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 القسم الداخلي لجراحة الفم والفك والوجه والتجميل )داخل مبني كلية طب األسنان( -5

وحدة الميكروسكوباإللكتروني )داخل مبني كلية الطب  -6

 البشري(

وحدة الإلستشارات الشرعية )داخل مبني كلية الطب  -1

 البشري(

 بني كلية الصيدلة(مركز اإلتاحة الحيوية )داخلي م -9

  مركز اإلستشارات البيئية )داخل مبني كلية العلوم( -8

  مركز الفيزياء اإلشعاعية )داخل مبني كلية العلوم( -10

 المعمل المركزي -11

  معمل التحاليل الدقيقة )داخل المعمل المركزي( -12

 مركز صيانة االجهزة الدقيقة -13

 مطابع الجامعة -12

 مبني رعاية الشباب والتربية العسكرية -15

 مطعم الخارجيال -16
  



 5151 - 5102 كلية الطب جامعة طنطا –الخطة االستراتيجية 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانى

 كلية الطب
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 بيانات عن كلية طب طنطا

 البيانات الوصفية

 كلية الطب اسم الكلية 

 حكومية نوع الجامعة 

 جامعة طنطا اسم الجامعة التابعة لها الكلية 

 الموقع الجغرافى

 الغربية المحافظة 

 طنطا المدينة 

 كفرع لجامعة  62لسنة  1269بالقرار الجمهوري رقم  تاريخ التأسيس

 األسكندرية

  ست سنوات + عام إمتياز مدة الدراسة 

  اإلنجليزية لغة الدراسة 

 :الكلية منحهاي الت لعلميةت الدرجا

 الطب والجراحة  بكالوريوس 

  دبلوم 

  ماجستير 

 دكتوراه 

 :وسائل االتصال بالكلية

 ع الطبى كلية الطبالعنوان البريدي: محافظة الغربية مدينة طنطا ش الجيش المجم 

  :لموقع اإللكترونيwww.tanta.edu.eg 

 ( العنوان اإللكترونيE-Mail:)med.dean@tu.edu.eg – qau@med.tanta.edu.eg  

  :020/ 3331522تليفون 

  :020/ 3201132فاكس 

 م العلميةاألقسا

 قسم الكيمياء الحيوية الطبية  قسم جراحة المسالك البولية 

  قسم الميكروبيولوجيا الطبية

 والمناعة

 قسم جراحة العظام 

  قسم الباثولوجيا  قسم طب العين وجراحتها 

 قسم الطفيليات  قسم طب األطفال 

  قسم الطب الشرعى والسموم  قسم طب المناطق الحارة والحميات 

http://www.tanta.edu.eg/
mailto:med.dean@tu.edu.eg
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  العامة وطب المجتمعالصحة قسم   قسم األشعة التشخيصية والتصوير

 الطبى

 قسم الفارماكولوجيا الطبية  قسم جراحة المخ واألعصاب 

 قسم الهستولوجيا  قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 قسم الفسيولوجيا  قسم األمراض الجلدية والتناسلية 

 قسم التشريح األدمى واألجنة  قسم عالج األورام باإلشعاع 

 م الجراحة العامةقس  قسم األمراض الصدرية 

 قسم الباطنة العامة  قسم طب القلب واألوعية الدموية 

  التخدير والعناية المركزة قسم

 الجراحية

 قسم عالج األورام باإلشعاع 

 قسم النساء وأمراض التوليد   قسم جراحة القلب والصدر 

 قسم األذن واألنف والحنجرة  قسم الطب الطبيعي والتاهيل 

 جراحة التجميل واإلصالح  طب الطوارئ واإلصابات 

  :1110اجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس 

  

 

  

 :عدد أعضاء هيئة التدريس موزعاً حسب التواجدعلى قوة العمل 

  :1232دائم   :10منتدب   :105معار 
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 :عدد اعضاء هيئة التدريس موزعاً حسب الدرجات العلمية 

 االجمالى أستاذ متفرغ ستاذا استاذ مساعد مدرس

 315  202  359  233  1110 

  :558اجمالي عدد أعضاء الهيئة المعاونة 

 االجمالى معيد  مساعد  مدرس

 212  129  562  

 :عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولي 

 االجمالى الماليزى المصريين الفرقة

  األولى  1002  26  1030 

  الثانية  935  108  822 

  الثالثة  166  138  805 

  الرابعة  153  91  920 

  الخامسة  693  135  919 

  السادسة  151  85  226 

  االجمالى  3831  581  2522 

 عدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا 

 اإلجمالي: دبلوم: ماجستير:  دكتوراه :  

  2005الئحة 
 253  1515  225  1883 

  2013الئحة 
 231  1303  358  1988 

 :88 العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة للدراسات العليا 

 :88 عدد البرامج المطبقة بالفعل 

 :1222 نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا% 

 1226 ا:لعلينسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات ا% 

 :وحدة  13 عدد الوحدات ذات الطابع الخاص 

 1:1 ) البكالوريوس والدراسات العليا( نسبة اعضاء هيئة التدريس للطالب 

  :15:1 ) البكالوريوس والدراسات العليا(نسبة اعضاء الهيئة المعاونة للطالب 

 عدد العاملين بالجهاز اإلداري وفقاً لحالتهم الوظيفية 

  :211دائم  :22عمال   : 235االجمالي 
 جمهورية مصر العربية( -محافظة الغربية  -مدينة طنطا  -المجمع الطبي )شارع الجيش  مبنى الكلية:
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 المستشفيات الجامعية: 

 المستشفى الرئيسي للجامعة 

الشئون الصحية وسميت بمستشفى طنطا العام وكانت تابعة لوزارة الصحـــة ) مديرية  1836أنشئت عام 

 21ثم نقلت تبعيتها إلى جامعة اإلسكندرية حتى صدور القرار الجمهوري رقم  1869بالغربية ( حتى عام 

باسم مستشفيات جامعة  1/10/1812بشأن تنظيم الجامعات فأصبحت تابعة لجامعة طنطا فى  1812لسنة 

 . طنطا

 اقسام المستشفيات الجامعية

 المستشفى الرئيسى

 جراحة تجميل حه عامهجرا الجراحة

 قلب عنايه قلــب القلب

 صدر عنايه صـــدر الصدر

 باطنه عنايه باطنه عامه الباطنة

 عصبيه عنايه عصبيه ونفسيه العصبية

 مبتسرين أطفال عنايه أطفال عامه األطفال

 
 وحدة المحاليل كوبالت جلديــه متوطنــه نساء وتوليد مسالك عظــام

  مستشفي الرمد

 عنايه مركــزه رمـــــد أنف وأذن جراحة مخ وأعصاب حة قلب وصدرجرا
  مستشفي الطلبة

 درجة ثالثة درجة ثانية أولى عادية أولى ممتازة لوكس جناح

 عناية الصدر  عناية القلب المفتوح جراحة القلب المفتوح وحدة الكلي
  مستشفي الطوارئ

 باطنــــه جراحـــه عظـــام إستقبال عام

 افاقة عنايه مركــزه حــــروق لـــكمسا
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 عالمىالمستشفى التعليمي ال

 البنية األساسية للمستشفى م
 طوابق 9 عدد طوابق المبنى 0
المساحة الكلية  5

 للمباني
 مترمربع تقريبا 19000فدان بما يعادل   4.5

 2 ميجا ف.أ+ X2محول2ميجا ف.أ+ X2محول  2ميجا ف.أ ] 7 القدرة الكهربائية 3
 ميجا ف.أ[ X1.5محول

 ك.ف.أ X 750مولد   2 مولدات الطاقة الكهربائية 4
محطة توليد  2

 البخار
2X 3 طن بخار/ساعة 

 x 160  2كيلو جرام +   X241 المغسلة 6

 مكواة بخار صغيرة 2جندرة لكي الماليا + 
 لتر 3x600 وحدات التعقيم 7
 طن تبريد 3x360 التكييف المركزي 8
كمبيوتر شبكة ال 9

 والتيار الخفيف

 يشتمل على اآلتي:

 نظام كاميرات األمن والمراقبة -
 بقاعات المحاضرات. LEDشاشات  -
 أجهزة الحاسب اآللي. -
–H MIC–أنظمة شبكات مختلفة قيد التنفيذ  )اإلنترنت  -

Pacs.) 
 نظام اإلرشاد اإللكتروني. -
 نظام اإلنتركم. -
 نظام استدعاءات ممرضات. -

المصاعد  01

 يةالكهربائ
 مصاعد واحد باب 4 -
 باب. 2مصعد  2 -
 مصعد وثائق. -
 مصعد هيدروليك دور واحد للطوارئ -
 مصعد بالمغسلة.  1 -

 خط خارجي 35خط باإلضافة إلى  498–خط  530 أريكسون  شيكه التليفونات 00
 سرير 1000سرير قابل للزيادة إلى  465 السعة السريرية 05
 مدرج 10عدد  المدرجات 13
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 مجمع العيادات الخارجية )العيادة الشاملة( 

 قسم القلب

 : 1232    -عدد المترددين 

 16       -:  عدد األسرة                  

 : 2313    -عدد حاالت الدخول           

  عدد حاالت الخروج

:-    2383                

 : 8103    -عدد أيام العالج 

 0   -ليات الجراحية :جملة العم 

 : 16621   -نسبة إشغال األسرة 

 : 221   -متوسط أيام اإلقامة 
 قسم الصدر

 : 3355 -عدد المترددين 

 : 52 -عدد األسرة 

 : 1310 -عدد حاالت الدخول 

 : 1391 -عدد حاالت الخروج 

 : 13062 -عدد أيام العالج 

 : 0 -جملة العمليات الجراحية 

 : 6929 -نسبة إشغال األسرة 

 : 825 -متوسط أيام اإلقامة 

 قسم الجلدية

 : 29310 -عدد المترددين 

 : 16 -عدد األسرة 

 : 105 -عدد حاالت الدخول 

 : 86 -عدد حاالت الخروج 

 : 1656 -عدد أيام العالج 

 : 0 -جملة العمليات الجراحية 

 : 2922 -نسبة إشغال األسرة 

 : 1123 -متوسط أيام اإلقامة 
 قسم الجراحة العامة

 22298 -ترددين :عدد الم 

 : 129 -عدد األسرة 

 : 3102 -عدد حاالت الدخول 

 : 3115 -عدد حاالت الخروج 

 : 21202 -عدد أيام العالج 

 : 1361 -جملة العمليات الجراحية 

 : 10120 -نسبة إشغال األسرة 

 : 1225 -متوسط أيام اإلقامة 
 قسم باطنة عامة

 : 20623 -عدد المترددين 

 : 15 -عدد األسرة 

 5300 -ت الدخول :عدد حاال 

 : 5120 -عدد حاالت الخروج 

 : 28922 -عدد أيام العالج 

 : 0 -جملة العمليات الجراحية 

 : 10820 -نسبة إشغال األسرة 

 : 529 -متوسط أيام اإلقامة 
 قسم عصبية ونفسية

 : 1160 -عدد المترددين 

 : 51 -عدد األسرة 

 : 2032 -عدد حاالت الدخول 

 : 2321 -عدد حاالت الخروج 

 11010 -دد أيام العالج :ع 

 : 0 -جملة العمليات الجراحية 

 : 9220 -نسبة إشغال األسرة 

 : 123 -متوسط أيام اإلقامة 
 والدةالقسم نساء و

 : 5138 -عدد المترددين 

 : 19 -عدد األسرة 

 : 1358 -عدد حاالت الدخول 

 : 1226 -عدد حاالت الخروج 

 : 22822 -عدد أيام العالج 

 3365 -ية :جملة العمليات الجراح 

 : 9025 -نسبة إشغال األسرة 

 : 321 -متوسط أيام اإلقامة 
 قسم العظام

 : 22603 -عدد المترددين 
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 : 92 -عدد األسرة 

 : 3139 -عدد حاالت الدخول 

 : 3121 -عدد حاالت الخروج 

 : 21629 -عدد أيام العالج 

 : 139 -جملة العمليات الجراحية 

 : 1223 -نسبة إشغال األسرة 

  628 -اإلقامة :متوسط أيام 
 قسم االطفال

 : 19882 -عدد المترددين 

 : 11 -عدد األسرة 

 : 2385 -عدد حاالت الدخول 

 : 2333 -عدد حاالت الخروج 

 : 33163 -عدد أيام العالج 

 : 0 -جملة العمليات الجراحية 

 : 11920 -نسبة إشغال األسرة 

 : 121 -متوسط أيام اإلقامة 
 قسم جراحة التجميل

 : 2112 -عدد المترددين 

 : 22 -عدد األسرة 

 : 222 -عدد حاالت الدخول 

 : 206 -عدد حاالت الخروج 

 : 2103 -عدد أيام العالج 

 : 306 -جملة العمليات الجراحية 

 : 5121 -نسبة إشغال األسرة 

 : 1021 -متوسط أيام اإلقامة 
 قسم المتوطنه

 : 1981 -عدد المترددين 

 : 21 -عدد األسرة 

 : 991 -عدد حاالت الدخول 

 826 -دد حاالت الخروج :ع 

 : 9289 -عدد أيام العالج 

 : 0 -جملة العمليات الجراحية 

 : 5522 -نسبة إشغال األسرة 

 : 929 -متوسط أيام اإلقامة 
 قسم المسالك

 : 1522 -عدد المترددين 

 : 51 -عدد األسرة 

 : 1821 -عدد حاالت الدخول 

 : 1882 -عدد حاالت الخروج 

 : 16222 -عدد أيام العالج 

 212 -ة العمليات الجراحية :جمل 

 : 9922 -نسبة إشغال األسرة 

 : 922 -متوسط أيام اإلقامة 
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 مصادر التعليم والتعلم 

 معامل والمدرجات

 من مدرجات وقاعات للدرس و معامل و مستشفيات و عيادات و مكتبةبنية أساسية تشمالل

 مكتبة الكلية 

استقلت الكلية واصبحت المكتبة 1812لمكتبة االسكندرية وفى عام  وكانت تابعة1863انشئت المكتبة عام 

 تابعة لكلية الطب جامعة طنطا وهى تضم مكتبتان االولى خاصة بالطلبة والثانية خاصة بالدراسات العليا

 eulcالمكتبة عضو اتحاد مكتبات الجامعات المصرية 

 ةرؤية المكتب

 لبه واعضاء هيئة التدريسالتميزبالخدمات المكتبية وخلق جو معرفى للط

 رسالة المكتبة 

دعم العملية التعليمية ومساندة البحث العلمي عن طريق تيسير الوصول الي مصادر المعلومات بأشكالها 

 فى اسرع وقت .المختلفة للمستفيدين 

 هداف المكتبة ا  

 - الرياده/وتعنى االبتكار واالبداع والتميز . 

 -ر المستمر واالحتراف واالتقانالجودة /وتعنى التحسين والتطوي. 

 - البحثث العلمى /تلبيثة متطلبثات البحثث العلمى من مصثثثثثثادر المعلومات الحديثة مطبوعة والكترونية

 كوسيلة لالرتقاء بالمجتمع .

 - التعاون والتنسثثثيق مع المكتبات االخرى داخل الجامعة وخارجها للوصثثثول الى مصثثثادر المعلومات

 فى شبكات المعلومات المحلية والدولية.الضرورية لروادها والمشاركة 
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  التطوير المسثثثثثتمرللموارد البشثثثثثرية واالسثثثثثاليب في مجال المكتبات بما يواكب التطور والتقدم محليا

 . وعالميا

 سبقية في تقديم الجديد مكتبة كلية الطب لها األ

  المجلس االعلي  دكتوراه (علي موقع-ماجسثثثثثثتير  -القيثام بإدخال اختبارات الدراسثثثثثثات العليا )دبلوم

 حتي االن 2013منذ عام   eulcللجامعات .

  دكتوراة ( قيد الدراسثثثثثة وادخالها علي موقع  –الرسثثثثثائل العلمية ) ماجسثثثثثتير بروتوكوالت تسثثثثثجيل

 eulc المجلس االعلي للجامعات 

  هي المكتبة الوحيدة علي مسثثثثتوي مكتبات الجامعة التي تقوم بورشثثثثة عمل شثثثثهرية لخدمات المكتبة

مية لجميع اقسثام الكلية وطلبة الدراسات العليا وقامت لجنة المكتبات بتعميم ذلك القرار علي طلبة الرق

 الدراسات العليا باجتياز وحضور ورشة العمل كشرط قبل المناقشة

 رسالة    5690عدد رسائل الماجستير 

   رسالة 1610عدد رسائل الدكتوراه 

 األجهزة

 جهازبمكتبة الدراسات  15التعليمية والبحثية بالمكتبة ويوجد  اجهزة الحاسثب االلي مخصثصة للعملية

 خاصة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا فقط .

  
 مكتبة الطالب : -1

 يلتزم الطلبة من الفرقة االولى حتى الفرقة السادسة بالحفاظ على نظم وقواعد المكتبة ويشمل ذلك :

  المحافظه على الهدوء 

 اجهزة –نيات المكتبة كتب المحافظه على مقت 

 عدم تناول المأكوالت والمشروبات 

 عدم التدخين 

 عدم استخدام التليفون المحمول 

 ترك الحقائب واألمتعة بالدوالب المخصص لذلك 

 
 األجهزة

  اجهزة بمكتبة الطالب وتقوم ادارة المكتبة بصيانة دورية لألجهزة عن طريق صيانة  10كما يوجد

 دام االجهزه اال فى عملية البحث العلمى والنشاط والتدريب العلمى للطلبه.وال يجوز استخالجامعة 

 معمل الحاسب االلى

ا تخدم طالب مرحلة البكالوريوس وكذ بما فيها من كتب و دوريات و قاعات كمبيوتر و انترنت والمكتبة جيدة 

 طالب الدراسات العليا.
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 لثالفصل الثا

 

 

 عداد الططة االتتراتيجية لكلية طب طنطااالطار العام ال
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 مكونات الخطة اإلستراتيجية

 والقيم الخاصة بالكلية  والرسالة الرؤية نص .1

 متضمنا: (SWOT)البيئي لدراسة الوضع الراهن  التحليل .2

  تحديد لعناصر البيئة الداخلية بناء على المعايير الستة عشر للقدرة المؤسسية والتعليمية الموضوعة

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتمادسطة بوا

 تحديد عناصر البيئة الخارجية 

 تحديد مصادر جمع البيانات 

  تحديد أدوات جمع البيانات 

  تحديد لعناصر القوة والضعف فى البيئة الداخلية 

  تحديد لعناصر الفرص والتهديدات الخارجية 

  التحليل البيئى وخطة الجامعة اإلستراتيجية معتمدةاألهداف اإلستراتيجية وسياسات الكلية فى ضوء  .3

 ....مالية سياسات – البيئة المجتمع وتنمية خدمة – العلمي البحث – التعليم يمجاالت ف الكلية لسياسات

 .الخ

 .السياسات تلك وتحديث لمراجعة الكلية خطة .2

 تحديد الفجوة بين الوضع الحالى واألهداف اإلستراتيجية .5

 المتاحة المختلفة لتوفير التمويلتحديد للمصادر  .6

 ترتيب األولويات فى ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح .1

 تحديد الصعوبات والتحديات المتوقعة .9

ة  الرتباط مصفوفة اإلطار المنطقى متضمنةاألنشطللخطة التنفيذية الخطة التنفيذية على صورة نموذج  .8

 مؤشرات– المخرجات -للتنفيذ الفترةالزمنية – التنفيذ مسؤولية – التنفيذ آليات – المطلوبة والمهام

 .الالزم التمويل – اإلنجاز

 

 نموذج الخطة التنفيذية

 األهداف
 المخرجات/

 العوائد

مؤشرات 

 النجاح
 األنشطة

 فترة التنفيذ
 فريق العمل

التمويل 

 النهاية البداية المطلوب

  
      

   

 .استراتيجيةالجامعةب الكلية استراتيجية ارتباط .10

 نةمقار للكليةه المستقبليه التنافسي الحال الوضع – المجتمع خدمة ودورها في للكلية المميزة السمات .11

 .الدولي-اإلقليمي – المحلي المستوى المناظرةعلى بالكليات
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 جامعة طنطا : الرؤية والرسالة

 الرؤية

اً وأن تكون رائدة في مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي تسعي جامعة طنطا إلي التميز محلياً وإقليمياً ودولي

 وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 الرسالة 

تحرص جامعة طنطا علي بناء بيئة أكاديمية فاعلة من خالل التطوير المستمر للبرامج األكاديمية للعديد من 

يم معرفية والمهارية في إطار من قالتخصصات في ضوء متطلبات خطط التنمية, وتلبية احتياجات الطالب ال

المجتمع وتقاليده وكذلك إتاحة فرص التعلم والتنمية المهنية للخريجين في شتي القطاعات لتواكب التقدم وتحقق 

طموحات سوق العمل, كما تتعهد الجامعة بتوفير مقومات اإلبداع في مختلف مجاالت البحث العلمي المنهجي 

 ة والتنمية المستدامة وحل المشكالت المجتمعية.الجاد لتطوير العلوم والمعرف

 

 جامعة طنطا : الرؤية والرسالة -كلية الطب 

 الرؤية

أن تعرف كمدرسة طبية بارزة فى مجال التعليم الطبى والبحث العلمى والمبنى على االحتياجات المجتمعية فى 

الصحية على المستوى المحلى  مصر والشرق االوسط . وأن تؤدى دوراً فعاال فى تقديم وتحسين الرعاية

 واالقليمى والدولى

 الرسالة

  تخريج طبيب كفء مزود بالمعرفة والمهارات الالزمة ومؤهل علميا للتعامل مع مشاكل المرضى

 الصحية بكفائة وفاعلية مع مراعاة أداب المهنة

 القيام بأبحاث طبية مبتكرة تفى باحتياجات المجتمع وتطوير الخدمه الطبيه 

 عاية طبية متواصلة ومتميزة ألفراد المجتمع طبقاً لمعايير الجودةتقديم ر 
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 غايات وأهداف الخطة المستقبلية للتعليم بجامعة طنطا

 غايات ومسارات الجامعة

 رفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الوضع التنافسي -

 االرتقاء بالمنظومة الجدارات التنافسية للطالب والخريجين التعليمية ورفع  -

 طور منظومة البحث العلمي وتحقيق التنافسية والتميز واالبتكارت -

 تعزيز محاور ومجاالت الشراكة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة -

 االهداف االستراتيجية لجامعة طنطا

 دعم وتطوير األداء المؤسسي للجامعة -1

 استكمال وتطوير واستحداث مباني ومنشأت الجامعة -2

 تطوير منظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصالت -3

 دعم وتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات االكاديمية -2

 دعم ورفع قدرات الجهاز االداري والقيادات االدارية -5

 تنمية الموارد الذاتية واالمكانات المادية للجامعة -6

 وفقاً إلحتياجات سوق العمل والمستحدثات العلميةتطوير واستحداث البرامج التعليمية  -1

 رفع جودة أساليب التعليم والتعلم وتطوير نظم التقويم واالمتحانات -9

 رفع وتنمية القدرات التنافسية للطالب والخريجين -8

 تحقيق الجودة والتميز والحصول علي االعتماد المؤسسي -10

 صادية واالجتماعية بالدولةربط منظومة البحث العلمي بالجامعة بخطط التنمية االقت -11

تطوير البنية التحتية الالزمة لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة ودعم إنشاء وتطوير مراكز  -12

 ووحدات التميز البحثي )المراكز البحثية المتخصصة ( في مختلف المجاالت.

لمي والنشر الع تطوير قدارات وإمكانات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة في مجال البحث -13

 طبقاً للمعايير القومية الدولية.

توثيق العالقات مع المؤسسات العامة والخاصة بالمجتمع المحلي والتعاون مع القطاعات اإلنتاجية  -12

 المختلفة.

 دعم القضايا حقوق الملكية الفكرية والضوابط المهنية وقيم وأخالقيات البحث العلمي. -15

 للبحث العلمي بالجامعة.تحديث اللوائح والقواعد المنظمة  -16

 تدريب وتأهيل الموارد البشرية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. -11

 انشاء واستخدام نظام معلومات الكتروني لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. -19

 تفعيل المحاور االستراتيجية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. -18
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 ستراتيجية لجامعة طنطااألهداف اإل غايات ومسارات جامعة طنطا

رفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الوضع 

 التنافسي

 

 دعم وتطوير األداء المؤسسي للجامعة -1

 استكمال وتطوير واستحداث مباني ومنشأت الجامعة -2

 تطوير منظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصالت -3

دعم وتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة  -2

 لقيادات االكاديميةالمعاونة وا

 دعم ورفع قدرات الجهاز االداري والقيادات االدارية -5

 تنمية الموارد الذاتية واالمكانات المادية للجامعة -6

االرتقاء بالمنظومة الجدارات التنافسية للطالب 

 والخريجين التعليمية ورفع 

 

ً إلحتياجات سوق  -1 تطوير واستحداث البرامج التعليمية وفقا

 دثات العلميةالعمل والمستح

رفع جودة أساليب التعليم والتعلم وتطوير نظم التقويم  -9

 واالمتحانات

 رفع وتنمية القدرات التنافسية للطالب والخريجين -8

 تحقيق الجودة والتميز والحصول علي االعتماد المؤسسي -10

تطور منظومة البحث العلمي وتحقيق التنافسية 

 والتميز واالبتكار

 

ي بالجامعة بخطط التنمية ربط منظومة البحث العلم -11

 االقتصادية واالجتماعية بالدولة

تطوير البنية التحتية الالزمة لتطوير منظومة البحث العلمي  -12

بالجامعة ودعم إنشاء وتطوير مراكز ووحدات التميز البحثي 

 )المراكز البحثية المتخصصة ( في مختلف المجاالت.

باحثين تطوير قدارات وإمكانات أعضاء هيئة التدريس وال -13

بالجامعة في مجال البحث والنشر العلمي طبقاً للمعايير القومية 

 الدولية.

توثيق العالقات مع المؤسسات العامة والخاصة بالمجتمع  -12

 المحلي والتعاون مع القطاعات اإلنتاجية المختلفة.

دعم القضايا حقوق الملكية الفكرية والضوابط المهنية وقيم  -15

 وأخالقيات البحث العلمي.

 ديث اللوائح والقواعد المنظمة للبحث العلمي بالجامعة.تح -16

تعزيز محاور ومجاالت الشراكة لقطاع خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة

 

تدريب وتأهيل الموارد البشرية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية  -11

 البيئة.

انشاء واستخدام نظام معلومات الكتروني لقطاع خدمة  -19

 مع وتنمية البيئة.المجت

تفعيل المحاور االستراتيجية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية  -18

 البيئة.

 دعم وتعزيز دور الجامعة في تحديد االحتياجات المجتمعية -

 دعم وتعزيز دور الجامعة في تقديم الخدمات االستشارية -

 تعزيز وتطوير تفاعل الجامعة مع المجتمع -
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راكات المجتمعية دعم وتفعيل التعاون بين الجامعة والش -

 والدولية من أجل اإلنتاج

 توجة الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع -

تعزيز التعاون والتواصل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع  -

 المدني
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 الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية

 واستطالع اراءSWOT analysis, تم تعديل األهداف اإلستراتيجية للكلية بناء على نتائج التحليل الرباعى

وأراء خبراء التخطيط اإلستراتيجى الى اعضاء هيئة التدريس والطالب و الخريجين والمستفدين من الخدمة 

 األهداف التالية:
 (2015اغسطس19)تمت الموافقة عليها بمجلس الكلية فى 

 الغاية االولى

 . بىطل التعليم التطوير القدرة المؤسسية لكلية الطب جامعة طنطا كأحد المراكز العلمية المتميزة في مجا

 األهداف االستراتيجية :

 اسنكمال واستحداث مبانى ومنشات الكلية -1

تطوير مبنى المستشفى القديم وذلك من خالل وضع تصور إلنشاء مبنى مستشفى جديد على طراز  -2

 حديث وذلك إعتماداً على التوسع الرئسى

 للكلية  تطوير الهيكل التنظيمى واألداري -3

 دريب واعادة تاهيلع تتفى باالحتياجات والمتطلبات الحديثة للسوق العمل مانشاء ادارات جديدة ل -2

 الموارد البشرية لتتناسب مع االدارات المستحدثة

سين سياسات معتمدة للتحاالرتقاء بمستوى االداء ووضع قدرات أعضاء هيئة التدريس و وتنميةتطوير -5

 بالكلية  والتعزيز

 الممارسات العادلة وعدم التمييز االلتزام باالخالقيات المهنية وتطبيق -6
 الغاية الثانية: 

ً فى  ً ومهنيا ً ومهاريا سوق العمل المحلى  ىتفى بمتطلباتمجال الطبالإعداد كوادر )خريج( متميزة معرفيا

 واإلقليمى والدولى. 

 األهداف االستراتيجية :

ليا لتتوافق مع برامج ومقررات تعليمية لطالب البكالوريوس والدراسات العواستحداث تطوير  -1

 االقليميه والدوليةالمعايير

 للطالب التقييموطرق التدريس طويرتحسين المصادر المتاحة  للتعليم والتعلم وت  -9

 الخريجين مع تبنى برنامج للتعليم الطبى المستمر لهمو لطالبرفع وتنمية القدرات التنافسية ل -8

اد بعض إيفمع  يئات المحلية والدوليةوسيع وتوثيق العالقات بين كلية طب طنطا والكليات والهت- -10

 مما يرتقى بمستوى بالطالب والخريجين واعضاء هيئة التدريسبها األطباء للتدريب 
 الغاية الثالثة:

 رفع كفاءة وفاعلية الكلية كأحد المراكز البحثية المتميزة فى مجال الطب البشرى

 األهداف االستراتيجية :

 طها بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدولةالخطة البحثية للكلية مع ربتطوير  -11

 منظومة البحث العلمي بالكلية. دعم انشاء وتطوير -12

توثيق شبكة التعاون مع المؤسسات البحثية داخل وخارج البالد مع التعاون مع القطاعات االنتاجية  -13

 معلتى تخدم المجتوذلك لتشجيع المشروعات البحثية ا المحلىوالمؤسسات العامة والخاصة بالمجتمع 
 الغاية الرابعة:

 المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة تفعيل دور الكلية فى

 األهداف االستراتيجية :

من خالل خطة شاملة لخدمة المجتمع والبيئة مبنية على تحسين فعالية دور الكلية في خدمة المجتمع   -12

 دراسة الحيتاحات المجتمعية
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وستحداث وتطوير وحدات منطقة وسط الدلتا لخدمة  ذات جودة عاليةصحيه ووقائيه  توفير خدمه  -15

صحية متميزة ومتناغمه مع احدث تقديم خدمة ومراكز ذات طابع خاص لتوفير التخصصات النادرة و

 التقنيات العالمية

ألهلية عيات االجمو العمل على التواصل مع القالع الصناعية والهيئات اإلنتاجية والصحية بالمحافظة- -16

  بغرض تمويلهاالتى تخدم المجتمع وعرض بعض المشروعات البحثية والتعليمية 
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 كلية الطب  بإستراتيجية أرتباط إستراتيجة الجامعة

 رؤية كلية الطب رؤية جامعة طنطا

  تسعي جامعة طنطا إلي التميز
 
  محليا

 
  وإقليميا

 
ائدة وأن تكون ر  ودوليا

والبحث العلمي وخدمة املجتمع وتنمية في مجاالت التعليم والتعلم 

 البيئة.

 

أن تعرف كمدرسة طبية بارزة فى مجال التعليم الطبى والبحث 

العلمى والمبنى على االحتياجات املجتمعية فى مصر والشرق االوسط 

 فعاال فى تقديم وتحسين الرعاية الصحية على 
 
. وأن تؤدى دورا

 المستوى املحلى واالقليمى والدولى

 رسالة كلية الطب ة جامعة طنطارسال

  تحرص جامعة طنطا علي بناء بيئة أكاديمية فاعلة من

خالل التطويرالمستمرللبرامج األكاديمية للعديد من 

التخصصات في ضوء  متطلبات خطط التنمية, 

وتلبيةاحتياجات الطالب المعرفية والمهارية في إطار من 

نمية علم والتقيم املجتمع وتقاليده وكذلك إتاحة فرص الت

المهنية للخريجين في شتي القطاعات لتواكب التقدم 

وتحقق طموحات سوقا لعمل, كما تتعهد الجامعة 

بتوفيرمقومات ا إلبداع في مختلف مجاالت البحث العلمي 

المنهجي الجاد لتطويرالعلوم والمعرفة والتنمية 

 المستدامة وحل المشكالت املجتمعية.

 عرفة والمهارات الالزمة تخريج طبيب كفء مزود بالم

ومؤهل علميا للتعامل مع مشاكل المرض ى الصحية 

 بكفائة وفاعلية مع مراعاة أداب المهنة

  القيام بأبحاث طبية مبتكرة تفى باحتياجات املجتمع

 وتطوير الخدمه الطبيه

  
 
تقديم رعاية طبية متواصلة ومتميزة ألفراد املجتمع طبقا

 لمعايير الجودة

 غايات وممارسات كلية الطب جامعة طنطا غايات وممارسات

تطوير القدرة المؤسسية لكلية الطب جامعة طنطا كأحد المراكز  رفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الوضع التنافس ي

 العلمية المتميزة في مجال التعليم الطبى.

االرتقاء بالمنظومة الجدارات التنافسية للطالب والخريجين 

 التعليمية ورفع 

 فى املجال إ
 
 ومهنيا

 
 ومهاريا

 
عداد كوادر )خريج( متميزة معرفيا

  الطبىتفى بمتطلبات سوق العمل املحلى واإلقليمى والدولى.

رفع كفاءة وفاعلية الكلية كأحد المراكز البحثية المتميزة فى مجال  تطور منظومة البحث العلمي وتحقيق التنافسية والتميز واالبتكار

 الطب البشرى 

ز محاور ومجاالت الشراكة لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة تعزي

 لتحقيق التنمية المستدامة

المساهمة في التنمية المستدامة وخدمة تفعيل دور الكلية فى 

 املجتمع والبيئة
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 الأهداف الإستراتيجية لكلية طب طنطا الأهداف الإستراتيجية لجامعة طنطا

 معةدعم وتطوير األداء المؤسس ي للجا .0

 استكمال وتطوير واستحداث مباني ومنشأت الجامعة .5

 تطوير منظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصالت .3

دعم وتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس  .4

 والهيئة المعاونة والقيادات االكاديمية

 دعم ورفع قدرات الجهاز االداري والقيادات االدارية .2

 لمادية للجامعةتنمية الموارد الذاتية واالمكانات ا .6

 اسنكمال واستحداث مبانى ومنشات الكلية .1

تطوير مبنى المستشفى القديم وذلك من خالل وضع  .2

تصور إلنشاء مبنى مستشفى جديد على طراز حديث وذلك 

 على التوسع الرأس ى
 
 إعتمادا

انشاء ادارات جديدة لتفى باالحتياجات والمتطلبات  .3

هيل الموارد الحديثة للسوق العمل مع تدريب واعادة تا

 البشرية لتتناسب مع االدارات المستحدثة

تطويروتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واالرتقاء  .4

بمستوى االداء ووضع سياسات معتمدة للتحسين 

 والتعزيز بالكلية 

 تطوير الهيكل التنظيمى واألداري للكلية .5

االلتزام باالخالقيات المهنية وتطبيق الممارسات العادلة  .6

 مييزوعدم الت

 إلحتياجات  .7
 
تطوير واستحداث البرامج التعليمية وفقا

 سوق العمل والمستحدثات العلمية

رفع جودة أساليب التعليم والتعلم وتطوير نظم  .8

 التقويم واالمتحانات

 رفع وتنمية القدرات التنافسية للطالب والخريجين .9

تحقيق الجودة والتميز والحصول علي االعتماد  .01

 المؤسس ي

اث برامج ومقررات تعليمية لطالب تطوير واستحد .7

البكالوريوس والدراسات العليا لتتوافق مع 

 المعاييراالقليميه والدولية

رق طتحسين المصادر المتاحة  للتعليم والتعلم وتطوير  .8

 للطالب التقييمو التدريس 

بنى الخريجين مع ترفع وتنمية القدرات التنافسية للطالب و  .9

 مبرنامج للتعليم الطبى المستمر له

توسيع وتوثيق العالقات بين كلية طب طنطا والكليات - .01

والهيئات املحلية والدولية مع إيفاد بمستوى بالطالب 

والخريجين واعضاء هيئة التدريس بعض األطباء للتدريب 

 بها مما يرتقى 

ربط منظومة البحث العلمي بالجامعة بخطط التنمية  .00

 االقتصادية واالجتماعية بالدولة

التحتية الالزمة لتطوير منظومة البحث  تطوير البنية .05

العلمي بالجامعة ودعم إنشاء وتطوير مراكز ووحدات 

التميز البحثي )المراكز البحثية المتخصصة ( في 

 مختلف املجاالت.

تطوير قدارات وإمكانات أعضاء هيئة التدريس  .03

والباحثين بالجامعة في مجال البحث والنشر العلمي 

 للمعايير القومية 
 
 الدولية.طبقا

لبحثية للكلية مع ربطها بخطط التنمية تطويرالخطة ا-11

 االقتصادية واالجتماعية بالدولة

 دعم انشاء وتطوير منظومة البحث العلمي بالكلية.212

توثيق شبكة التعاون مع المؤسسات البحثية داخل وخارج 213

البالد مع التعاون مع القطاعات االنتاجية والمؤسسات العامة 

تشجيع المشروعات البحثية وذلك ل والخاصة باملجتمع املحلى

 التى تخدم املجتمع
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 الأهداف الإستراتيجية لكلية طب طنطا الأهداف الإستراتيجية لجامعة طنطا

توثيق العالقات مع المؤسسات العامة والخاصة  .04

باملجتمع املحلي والتعاون مع القطاعات اإلنتاجية 

 املختلفة.

دعم القضايا حقوق الملكية الفكرية والضوابط  .02

 المهنية وقيم وأخالقيات البحث العلمي.

تحديث اللوائح والقواعد المنظمة للبحث العلمي  .06

 بالجامعة.

تدريب وتأهيل الموارد البشرية لقطاع خدمة املجتمع  .11

 وتنمية البيئة.

انشاء واستخدام نظام معلومات الكتروني لقطاع  .11

 خدمة املجتمع وتنمية البيئة.

تفعيل املحاور االستراتيجية لقطاع خدمة املجتمع  .11

 وتنمية البيئة.

جامعة في تحديد االحتياجات دعم وتعزيز دور ال -

 املجتمعية

دعم وتعزيز دور الجامعة في تقديم الخدمات  -

 االستشارية

 تعزيز وتطوير تفاعل الجامعة مع املجتمع -

دعم وتفعيل التعاون بين الجامعة والشراكات  -

 املجتمعية والدولية من أجل اإلنتاج

توجة الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة في  -

 املجتمع

لتعاون والتواصل بين الجامعة تعزيز ا -

 ومؤسسات املجتمع المدني

تحسين فعالية دور الكلية في خدمة املجتمع من خالل خطة -14

شاملة لخدمة املجتمع والبيئة مبنية على دراسة الحيتاحات 

 املجتمعية

توفير خدمه صحيه ووقائيه  ذات جودة عالية لخدمة -15

ومراكز ذات  منطقة وسط الدلتا وستحداث وتطوير وحدات

طابع خاص لتوفير التخصصات النادرة وتقديم خدمة صحية 

 متميزة ومتناغمه مع احدث التقنيات العالمية

العمل على التواصل مع القالع الصناعية والهيئات -16

اإلنتاجية والصحية باملحافظة والجمعيات األهلية وعرض 

بعض المشروعات البحثية والتعليمية التى تخدم املجتمع 

 غرض تمويلهاب
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 اإلرتباط بالسياسات المالية للجامعة

  هذا وتجتمع لجنة سنويا فى أخر شهر ديسمبر من كل عام )بفترة كافية قبل بداية العام المالى( مكونة

من عميد الكلية وكالء الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة ومنسق معيار التخطيط اإلستراتيجى وعناصر 

اء هيئة التدريس باإلضافة إلى بعض الكوادر من جامعة طنطا فى بعض مالية وفنية وبعض أعض

التخصصات المالية وذلك لتحديد طلبات كلية طب طنطا من الموازنة السنوية العامة لجامة طنطا من 

 أجل الوفاء بمتطلبات كلية الطب المادية والالزمة لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهذافها اإلستراتيجية.

 س اللجنة فى العام السابق لبداية الخطة الخمسية للدولة فى شهر ديسمبر لتحديد االحتياجات كما تجتمع نف

المالية فى الخمس سنوات التالية وابالغ الجامعة لوضعها ضمن الموازنة االستثمارية )باب سادس( 

تى لوالشروع فى عمل دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب تنفيذها خالل الخمس سنوات التالية وا

تتوافق مع خطة الكلية اإلستراتيجية وخطة الجامعة اإلستراتيجية وكذلك الخطة اإلستراتيجية لوزارة 

 التعليم العالى.

 

 األرتباط بخطة الجامعة البحثية:

 لى التنمويه ع قضايا المجتمع فى البحث خالل من قومية أهداف تحقيق المساهمةفى الخطةالى تسعى

 عن أالخدمية،وما ينش االنتاجية القطاعات لتنمية الدولة بخطط طنطا امعةلج البحثية الخطة ترتبط أن

 خدمةو التنمية أهداف ومتكاملة، لتحقيق متعمقة دراسات الى مجابهتها تحتاج قضايا من التخطيط ذلك

 المجتمع، وهو نفس النهج الذى تتبناه خطة كلية الطب جامعة طنطا. 

 كوني النسبيه بصورة وميزتها وخبراتها وإمكاناتها طنطا ةجامع إمكانات استغالل على ترتكزالخطة 

 اتذ وللوحدات للمراكزالبحثية العمل مجاالت  الخطةيوضع  في  واجتماعى، كما اقتصادى مردود لها

 الخاص كوحدة الميكروسكوب اإللكترونى وهو ما يتماشى مع خطة الجامعة البحثية. الطابع

 

 ياالتكنولوج األورام، أبحاث بالجامعة على موضوعات أبحاث الطبى للقطاع البحثية الخطة وتشمل 

 ىف العدوى المسنين، مكافحة المجاالت، صحة مختلفي ف البيئية الكبد، األمراض الحيوية، أمراض

 باألمراض، الممارسات وارتباطها والوراثة الجينات الحرجة، علمت الطبية،الحاال المجاالت جميع

 األفراد. وهو األمر الذى تتبناه الكلية فى خطتها البحثية تحقيقا لخطة ثقافةب المرتبطة الصحية والمشاكل

 الجامعة فى المجال الطبى.

 

 األرتباط بخطة الجامعة لخدمة المجمتع وتنمية البيئة:

  تقوم الكلية بتنفيذ دورها فى خطة الجامعة لخدمة البيئة وتنمية المجتمع عن طريق تقديم الخدمة الصحة

اء هيئة التدريس والمجتمع الخارجى، كما تساهم الكلية بالقوافل الطبية التى تنفذها للطالب وأعض

الجامعة فى خالل هذا اإلطار، وتقوم بعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بنشر الوعى 

الصحى فى المجتمع، كما تم افتتاح وحدة الطب الطبيعى "بمركز الطب النفسى وأمراض وجراحة 

ألعصاب" وهى عبارة عن وحدة مجهزة إلستقبال المرضى المصابون بمختلف األمراض مثل المخ وا

األمراض الروماتزمية  –االنزالق الغضروفى القطنى والعنقى –: الشلل النصفى والمستعرض 

ذا حاالت السمنة تنفي –حاالت الشلل الدماغى وملخ مابعد الوالدة  –شلل العصب السابع  –المختلفة 

 امعة لخدمة البيئة وتنمية البيئة، كما تم طباعة تم إصدار دليل األزمات والكوارث بالكلية. لخطة الج
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 األطراف أصحاب المصلحة في الخطة االستراتيجية

لضمان فاعلية الخطة ، حيث أن  من العوامل الهامة Stakeholdersيعتبر تحديد األطراف أصحاب المصلحة 

 مقابلة احتياجات وتوقعات تلك األطراف من أولى الضمانات التي توضح مدى واقعية الخطة المقترحة وتميز 

الخدمة التعليمية والبحثية ومدى المساهمات التي تقدمها الكلية لخدمة المجتمع والبيئة. ويمكن تحديد األطراف 

 -لي :أصحاب المصلحة على النحو التا

 وزارة التعليم العالي. .1

 إدارة الجامعة والكليات والمراكز والوحدات بالجامعة. .2

 أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة والعاملون. .3

 الطالب. .2

 أولياء األمور. .5

 وزارة الصحة والسكان .6

 مديرى المستشفيات الخاصة .1

 نقباء األطباء بمنطقة وسط الدلتا .9

 الجمهورية كليات الطب المناظرة على مستوى .8

 المنظمات المختلفة بسوق العمل. .10

 المنظمات والهيئات العامة والخاصة. .11

 الجهات الحكومية المختلفة. .12

 المجتمع بوجه عام. .13
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 (Need Assessment) تحديد االحتياجات

 لتوفير مقومات النجاح للخطة من الالزم تحديد وتقييم االحتياجات الالزمة والتي يمكن توضيحها فيما يلي :   

ة تسعى للتغيير والتحسين المستمر بأسلوب مبادر بهدف إرضاء جميع إتباع استراتيجية تكاملية متطور .1

 األطراف ذات المصلحة مع االلتزام بالجودة والشفافية والمساءلة والمسئولية وتحقيق التميز في األداء.

نشر ثقافة الجودة والمعرفة والتميز في األداء وتطبيق فلسفتها وأدواتها وآليات تنفيذها في إدارة الكلية  .2

 ووحداتها وكلياتها المختلفة.

تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة والوالء واالنتماء وزيادة الرضاء الوظيفي لدى جميع  .3

 العاملين بالكلية.

وضع دليل للجودة يشمل الخطط والهياكل التنظيمية والسياسات واإلجراءات والقواعد الالزمة للتنفيذ  .2

ودة وتبسيط إجراءات العمل مع التركيز على العمليات الهامة والحيوية ونظام لتوثيق إجراءات الج

 بحيث توجه لتلبية احتياجات المستفيد من الخدمة.

تحديد المهارات والقدرات الالزم توافرها في أعضاء هيئات التدريس والعاملين، والعمل على تنمية  .5

 ب المستمر.تلك المهارات والقدرات للمستويات المطلوبة عن طريق التدري

توفير كيان إداري مسئول عن تطبيق الجودة وتقييم األداء في الكلية وهو الممثل في وحدة ضمان  .6

 الجودة بالكلية.

وضع نظام داخلي للمتابعة والمراجعة لتقييم جهود الكلية فى مجال ضمان الجودة ومقارنة األداء  .1

 يحية عند وجود انحرافات في األداء.بمعايير الجودة والمعايير األكاديمية واتخاذ إجراءات تصح

تطوير نظام فعال لالتصاالت والمعلومات وبحيث يتم جمع وتبادل البيانات والمعلومات بصورة  .9

 منتظمة إلجراء الدراسات  وتحليل النتائج وتحديد كفاءة وفاعلية الخطط والتنفيذ.

 وضع نظام لتشجيع ومكافأة التميز في األداء ونشر التجارب الناجحة. .8

 توفير الدعم الالزم لتحقيق االستمرارية في جهود التحسين والتطوير بالكلية. .10
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 (Risk Assessment)تقييم المخاطر 

لتحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة االستراتيجية بالكلية يجب تحديد وتقييم المخاطر والعقبات المرتبطة 

م الزمة للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير الدعبعملية تصميم وتطوير وتنفيذ الخطة التخاذ الخطوات ال

 ومقومات النجاح للخطة ، ويمكن توضيح تلك المخاطر والعقبات فيما يلي :

 .عدم األستقرار في الشئون السياسية واالقتصادية للدولة 

  .عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ 

  يكافء المتميز  ويحفظه ويجازى المخطىءعدم  وجود نظام  يفعل سياسات الثواب والعقاب والذى 

 .عدم تضمين جميع العاملين في جهود التحسين والتطوير التي تسعى الكلية إلى تحقيقها 

 التغيير المستمر للقيادات واإلداره وعدم وضوح نظام لإلختيار 

  آليات الجودة  وتطبيق عدم توفر نظام لمتابعة تنفيذعدم وجود برامج تدريبية لألنظمة اإلدارية القادة الحديثة

 التخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

 .انخفاض كفاءة وفاعلية نظام االتصاالت والمعلومات 

 

 

 أولويات الكلية خالل فترة إعداد الخطة

 وسوق العمل إنشاء برامج للتميز ذات تخصصات جديدة متفاعلة مع احتياجات األطراف المعنية. 

 أللكترونى، والتعليم المفتوح، والتعليم عن بعد، وتوفير الموارد والبنية الالزمةالتوسع فى استخدام التعليم ا 

 لتحقيق ذلك.

  تفعيل والتوسع فى عقد أتفاقيات للعالقات الثقافية مع المؤسسات التعليمية والبحثية على المستويات المحلية

 وس ومرحلة الدراسات العليا.واإلقليمية والعالمية إلنشاء برامج مشتركة على مستوى مرحلة البكالوري

  تسويق خدمات الكلية االستشارية والبحثية واالهتمام بقضايا البيئة والمجتمع والعمل على المساهمة الفاعلة

البحوث متعددة التخصصات، واسهامات التوسع فى البحوث واالهتمام بفى التنمية المستدامة عن طريق 

 الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية.

 مام بالتدريب المستمر للقيادات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين لرفع الكفاءة االهت

 والفعالية وتحقيق التميز فى األداء الجامعى والبحثى وخدمة المجتمع والبيئة.

 طالب.لاالهتمام بتحسين البنية التحتية للكلية، والعمل على التصدى لمشكلة الزيادة المطردة فى أعداد ا 

 .التوسع فى األنشطة والرعاية الطالبية 
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 مراحل إعداد الخطة

 المرحلة األولي : 

( تحليل الوضع الحالي بالكلية: تقوم خطة الكلية االستراتيجية على منهجية "التحليل البيئى". وتكمن أهمية 1) 

وتحليل  والتهديدات المحتملة، هذه المنهجية فى قدرتها على تحليل "البيئة الخارجية" للكلية الستقراء الفرص

"البيئة الداخلية" للكلية من حيث كفاءتها وقدراتها الذاتية لتحديد نقاط القوة والضعف فيها، سعياً نحو إحداث 

التناسق والتعاون بين جميع األنشطة لتنفيذ استراتيجية الكلية وتحقيق رؤيتها المستقبلية وغاياتها االستراتيجية. 

لبيئى يمد الكلية بأساس سليم التخاذ القرارت االستراتيجية وفقاً للمعايير المحددة، وبالتالى تعتبر كما أن التحليل ا

مدخالً أساسياً للتخطيط االستراتيجى للكلية فى عالقتها ببيئتها وسوق العمل واحتياجات التنمية المجتمعية. كما 

موضوع الدراسة. ومن ناحية أخرى فقد اعتمدت أن هذا المنهج يقدم لصانعى القرارات بدائل وخيارات ممكنة ل

الخطة الحالية على منهج "تحليل المضمون" والذى يقوم على استخدام تحليل الوثائق واللوائح المتصلة بالتعليم 

الجامعي، كما اعتمدت المنهجية على عدد من األدوات البحثية كاالستبيانات واستمارات الرأى وأدوات المقابلة 

مقننة ونصف المقننة فى سبيل اتمام عملية المسح البيئى للكلية، هذا وقد تم استخدام مصادر وادوات المفتوحة وال

 جمع البيانات التالية:

 مصادر جمع البيانات :

المصادر الوثائقية المتاحة بالكلية:  تم الرجوع إلى كافة المصادر الوثائقية المتاحة بالكلية والمتمثلة في  -1

إدارة رعاية الشباب  –إدارة شئون العاملين  –إدارة الدراسات العليا   –: إدارة شئون الطالب المصادر التالية 

 مكتب -إدارة أمانة مجلس الكلية  –إدارة العالقات العامه  –إدارة الشئون الهندسية  –إدارة الشئون المالية  –

مكتب  –شئون الدراسات العليا والبحوث مكتب وكيل الكلية ل –مكتب وكيل الكلية لشئون الطالب  –عميد الكلية 

مكتب أمين الكلية وذلك بهدف تحديد نقاط القوة ونقاط  –وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 الضعف، وكذلك ما يمثل فرصا، وما يمثل تهديدا للكلية. 

 –دريس )أستاذ عامل ومتفرغ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه: تم إستطالع أراء أعضاء هيئة الت -2

معيد( بأكثر من طريقه وفي أكثر من إتجاه لتحديد  -مدرس( والهيئة المعاونه )مدرس مساعد  -أستاذ مساعد 

 نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك ما يمثل فرصا، وما يمثل تهديدا. 

ثر كلية بأكثر من طريقه وفي أكاإلداريين والموظفين بالكلية: تم إستطالع أراء عينة من إداري وموظفي ال -3

من إتجاه لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك ما يمثل فرصا، وما يمثل تهديدا في كافة مرافق الكلية 

 وأقسامها اإلدارية المختلفة. 

الطالب: تم إستطالع أراء عينة كافية من طالب الكلية بأكثر من طريقه وفي أكثر من إتجاه لتحديد نقاط  -2

وة ونقاط الضعف، وكذلك ما يمثل فرصا، وما يمثل تهديدا في كافة مرافق الكلية وأقسامها العلمية واإلدارية الق

 المختلفة وما تقدمه الكلية من برامج وخدمات. 

الخرجين وطالب الدراسات العليا: تم إستطالع أراء عينة كافية من خريجي الكلية بالتخصصات المختلفة  -5

في أكثر من إتجاه لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك ما يمثل فرصا، وما يمثل تهديدا بأكثر من طريقه و

 فما تقدمه الكلية من برامج تعليمية وخدمات. 
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أفراد المجتمع المحلي: تم إستطالع أراء عينة من أفراد المجتمع المحلي لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف،  -6

 تهديدا فما تقدمه الكلية من برامج تعليمية وخدمات.  وكذلك ما يمثل فرصا، وما يمثل

هيئة متابعة اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  تم الرجوع إلى معايير الهيئة القومية  -1

 الخاص بكليات الطب NARSلضمان جودة التعليم واالعتماد وكذلك المعايير األكاديمية المرجعية القومية 

تقرير وحدة ضمان الجودة بجامعة طنطا: تم الرجوع إلى تقرير وحدة التخطيط اإلستراتيجي بجامعة طنطا  -9

 والمتضمن نقاط القوة ونقاط الضعف لكليات جامعة طنطا

 أدوات جمع البيانات :

: إدارة شئون ةأوال : البيانات الوثائقية: تم تجميع العديد من البيانات باألطالع علي الوثائق المتوفره بالكلي

دارة إ –إدارة الشئون المالية  –إدارة رعاية الشباب  –إدارة شئون العاملين  –إدارة الدراسات العليا   –الطالب 

لية مكتب وكيل الك –مكتب عميد الكلية  -إدارة أمانة مجلس الكلية  –إدارة العالقات العامه  –الشئون الهندسية 

مجتمع مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة ال –لشئون الدراسات العليا والبحوث مكتب وكيل الكلية  –لشئون الطالب 

 مكتب أمين الكلية.  –وتنمية البيئة  

بشأن تنظيم الجامعات، وقانون خمسة لترقية القيادات اإلدارية،  1812لسنة  28كما تم اإلطالع على قانون 

 .2003لسنة  13للعاملين بالدولة، وقانون رقم  19لسنة  21وقانون 

إضافة الى دليل الجودة بالكلية، ووثائق إدارة الجودة بالكلية، ودراسة أثر مشروعات التطوير بالكلية والجامعة، 

وتقارير المراجعة الداخلية لنظام إدارة الجودة بالكلية، وتقارير متابعة جودة األداء إلعضاء هيئة التدريس، 

لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا. كما تمت  2011-2016وتوصيف وتقارير المقررات الدراسية للعام 

 مراجعة الموازنة المالية للعام الحالى، وخطط العمل وتقارير قسم الصيانة وسجالت المكتبة. 

 ثانيا : البيانات الميدانية :

ألعضاء من أقسام الكلية   SWOT[ جلسات العصف الذهني:  تم عقد جلسات للعصف الذهني ضمت جلسة 1]

 المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه واإلداريين والطالب وبعض من الفئات المستفيدة من الخرجين 

 Focus Group[ المقابالت واللقاءات الجماعية المتعمقه: تم عقد اللقاءات والمجموعات النقاشية 2]

Discussionالهيئة المعاونة( والمستهدفين  – مع مختلف الفئات من مجتمع الكلية : )أعضاء هيئة التدريس

وعينة من طالب الكلية؛ وعينة أخرى من خريجى الكلية(؛ بهدف تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك ما 

 يمثل فرصا، وما يمثل تهديدات. 

 [ استطالع رأى أعضاء هيئة التدريس وفئات المستفيدين بتطبيق العديد من اإلستبانات: تم تطبيق العديد من3]

اإلستبانات الستطالع رأى فئات المستفيدين؛ بهدف تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك ما يمثل فرصا، 

 وما يمثل تهديدا للكلية. 

[ استطالع رأى أعضاء هيئة التدريس وفئات المستفيدين عن طريق البريد اإللكترونى: تم تطبيق العديد من 2]

والمستفيدين؛ بهدف تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك ما استطالع رأى فئات أعضاء هيئة التدريس 

 يمثل فرصا، وما يمثل تهديدا للكلية
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[ هيئة متابعة اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد: تم تحليل معايير الهيئة القومية 5]

الخاص بكليات الطب بهدف  NARSرجعية  لضمان جودة التعليم واالعتماد والمعايير األكاديمية القومية الم

 الوقوف علي نقاط القوة ونقاط الضعف بالكلية.

[ تقرير مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا: تم تحليل تقرير وحدة التخطيط اإلستراتيجي بجامعة طنطا 6]

 بالكلية. عفوالمتضمن نقاط القوة ونقاط الضعف لكليات جامعة طنطا بهدف الوقوف علي نقاط القوة ونقاط الض

 

 البيانات التي تم التوصل إليها 

لبرامج ا -تم مراجعة جميع البيانات التي تم التوصل إليها والتأكد من صحتها والمتضمنة : أقسام الكلية     

أعداد  -التعليمية التى تقدمها الكلية والدرجات العلمية التي تمنحها بمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا

 –ي للكلية الهيكل التنظيم –أعداد اإلداريين والفنيين العاملين بالكلية  –اء هيئة التدريس والهيئة المعاونه أعض

م تحديد ومكتبة الكلية؛ ث –التدريب العملى واإلكلينيكى  –مقررات البرامج الدراسية  –وإمكانات مبني الكلية 

 والتهديدات في البيئة الخارجية. عناصر القوه والضعف في البيئة الداخلية وعناصر الفرص
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 نقاط القوه والضعف في البيئة الداخلية

تم وضع نقاط للضعف والقوة بناء على اإلجتماعات البؤرية المتعمقة وورش العمل والمقابالت واإلستبيانات 

 عند عرض هذه المصفوفة على الفئات المعنية تم اإلتفاق النهائى على المصفوفة التالية:و

 خطيط اإلستراتيجى[ الت1]

 نقاط الضعف  نقاط القوه

  وجود خطة إستراتيجية سابقة تم العداد الخطة

اإلستراتيجية وفقا للمعايير المعدة من قبل الهيئة 

القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد يمكن 

 تقييمها

   ضعف إنتشار ثقافة التخطيط اإلستراتيجى بين

 أعضاء هيئة التدريس والقيادات

   لتغيرات المستمرة فى القيادات األكاديمية ا

 واإلدارية

   بعض أعضاء مجتمع الكلية في  ةمشارك عدم

وضع الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية 

 والمعايير األكاديمة.

    إنتشار الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية

 يحتاج الى تعزيز كبير

  

 اإلستراتيجى: مقترحات التحسين في مجال التخطيط

إقامة برنامج تدريبى لرفع الكفاءة بين أعضاء لجنة التخطيط اإلستراتيجى بوحدة ضمان الجودة بكلية طب 

طنطا، ونشر الوعى بين اعضاء هيئه التدريس بالكليه عن أهمية التخطيط اإلستراتيجى، وزرع اإليمان 

 يادات األكاديمية واإلدارية المتعاقبة.بضرورة اإللتزام بتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية بين الق
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 الهيكل التنظيمى[ 2]

 نقاط الضعف  نقاط القوه

 الهيكل التنظيمى للكلية معتمد وموثق    وجود عدد من المعوقات الفنية واإلدارية والمادية

التى تحد من كفاءة اإلدارات المتخصصة لخدمات 

دعم العملية التعليمية مثل عدم كفاية تدريب 

 يل الموظفين، عدم وجود كوادر شابة.وتأه

  سلطات ومسئوليات األقسام اإلدارية والعلمية

واضحة ومحددة بقانون تنظيم الجامعات 

 والئحة الكلية 

   الهيكل الحالى بحاجة الى التعديل ليكون أكثر

مالئمة لنشاط األقسام اإلدارية بالكلية، كما أنه 

 بحاجة الى إستحداث بعض الوحدات 

 تشابه فى إختصاصات اإلدارات  اليوجد

 واألقسام

   التوصيف الوظيفى يحتاج الى تعديالت إضافة

 الى توثيقه ونشره 

  تم إستحداث وحدات جديدة بالهيكل مثل وحدة

ضمان الجودة ووحدة إدارة األزمات 

 والكوارث

 . 

  وحدة ضمان الجودة بالكلية منشأة بقرار من

 ى لها،مجلس الكلية وموثقة ويوجد هيكل إدار

كما يوجد مجلس إدارة معتمد وموثق وتشارك 

فى مشروعات ضمان الجودة على المستوى 

 القومى

   إدارة شئون الطالب تحتاج الى إعادة هيكلة مع

 ضرورة إستحداث قسم لمتابعة الخريجين

  يوجد تواصل فعال بين وحدة ضمان الجودة

ومركز ضمان الجودة بالجامعة حيث أن نسبة 

اء الوحدة، أعضاء بمركز كبيرة من أعض

ضمان الجودة بالجامعة بل ورئيس مركز 

ضمان الجودة بالجامعة أحد أعضاء هيئة 

 التدريس بالكلية والوحدة.

  

  الوسائل واألليات التى تتبعها الوحدة للقيام

بأنشطتها متنوعة وتشمل جميع المستويات 

من طلبة وأعضاء هيئة تدريس ومعاونين 

سام والمراجعين ومنسقى الجودة باألق

 الداخليين

   وجود إجراءات معقدة إلجراء أى تعديل إدارى

فى الهيكل الوظيفى يتطلب موافقة الجهاز 

 المركزى للتنظيم واإلدارة

  تشارك الوحدة فى عرض ومناقشة قضايا

 الجودة بمجلس الكلية مع توثيق هذا اإلجراء

  

 

 الهيكل التنظيمى:مقترحات لتحسين 
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لتنظيمى ووضثثثثثثع كتيثثب للتوصثثثثثثيف الوظيفى مع إعتمثاد الهيكثثل اإلدارى الجثثديثد من الجهثثاز تنظيم الهيكثل ا

 المركزى للتنظيم واإلدارة وصدور قرار تنفيذى بذلك من رئيس الجامعة.

عمثل دورات تثدريبيثة للموظفين واإلداريين بثالكليثة وتوفير الحثاسثثثثثثبثات االلية باالدارات المختلفة واجاد الية 

 معة للتعامل مع العجز في عدد اإلداريينبالتعاون مع الجا
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 [ الحوكمة والقيادة2] 

 نقاط الضعف  نقاط القوه

  المعايير المستخدمة فى إختيار القيادات محددة

وهى القدرة والكفاءة العلمية واإلدارية 

والمكانة العلمية والتعاون مع اإلدارة الجامعية 

ت االعليا باإلضافة الى ما أقر فى قانون الجامع

 1812( لسنة 28)

   اليوجد مشاركة أو إبداء رأى من جانب أعضاء

 هيئة التدريس عند اختيار القيادات األكاديمية

  المعايير موثقة فى القانون واللوائح المنظمة

 للعمل وهى معلنة لتوفر هذا القانون بالكلية

   عدم وجود معايير معتمدة وموثقة ومعلنة الختيار

 ريةقيادات المناصب اإلدا

  يعتبر نمط القيادة ديمقراطى لوجود المجالس

الرسمية لألقسام ومجلس الكلية وكذلك لوجود 

 تمثيل لممثلى األطراف المعنية بالخريجين 

   اليوجد تمثيل حقيقى فعال للطالب فى المجالس

 الرسمية

  هناك قواعد بيانات ورقية للكلية و قواعد

بيانات إلكترونية للطالب وأعضاء هيئة 

 بالجامعة MISتدريس ضمن مشروع ال

   برامج التدريب في مركز تنمية قدرات اعضاء

 هيئة التدريس غير ملزمة للقيادات

  توجد ألية الستطالع أراء العاملين بالكلية

 وإستطالع نسبة الرضا الوظيفى

التتوفر لدى الكلية مخصصات مالية دائمة لتدريب  

 القيادات األكاديمية

 ثقة للكلية،تحدد أليات توافر خطة عامة مو

محددة وفاعلة لتنمية الموارد الذاتية للكلية 

متمثلة فى الوحدات ذات الطابع الخاص 

 والبرنامج الموارى.

   الكوادر اإلدارية غير كافية والمخصصات المالية

 لالدارات غير كافية

  وجود إدارة عليا بالكلية والجامعة تتميز

 بالتعاون والرغبة في التطوير

  وجد وسائل لتحفيز أعضاء هيئة التدريس الت

 لتنمية الموارد الذاتية

  توجد أليات لتقييم كفاءة إدارة المؤسسة

والقيادات األكاديمية وهى المراجعة الداخلية، 

والتقرير السنوى للكلية وتقارير متابعة جودة 

 األداء

   اليوجد اإلحالل البديل للعاملين )الموظفين

 ون السن القانونيواإلداريين( الذين يبلغ

  خطة موثقة لتأهيل الجهاز االداري وجود

وإكتسابه المهارات االزمه للحاسب االلي 

وتطبيقاته من خالل مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

   اليوجد تشجيع لسياسة التحسين المستمر أو تدعيم

لألنشطة األكاديمية على أسس واضحة تضمن 

 مرارية.االست

 

 مقترحات لتحسين الحوكمة والقيادة
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وضع معايير واضحة ومحددة ومعلنة إلختيار القيادات األكاديمية واإلدارية مع إشراك أعضاء هيئة التدريس 

 فى قرار أختيار القيادات مع وضع برامج تدريبية دورية ملزمة لتأهيل تلك القيادات
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 المصداقية واألخالق[ 2]

 اط الضعفنق  نقاط القوه

  إستجابة الكلية للشكاوى والمقترحات

الخاصة باألطراف ذات العالقة والدالئل 

على ذلك وجود نظام للشكاوى بالكلية يتمثل 

فى صندوق الشكاوى، وإتباع سياسة الباب 

المفتوح، ومن أمثلة ذلك: فتح باب الشكاوى 

الخاصة بدرجات اإلمتحانات، وإستجابة 

ول اإلمتحانات الكلية لطلبات تعديل جدا

وقبول تظلمات أعضاء هيئة التدريس 

 الخاصة بنظام جودة األداء

  

  توزيع الطالب على الجزء العملى

واإلكلينيكى باألقسام العلمية يتم فى شفافية 

 ودون اى إستثناءات بناء على رقم الجلوس 
 يوجد ميثاق أخالقى ومهنى بالكلية 

   هناك تعارض فى المصالح يتمثل فى كون

و هيئة التدريس غير متفرغ للعمل تماما عض

بالكلية حيث يعمل معظم أعضاء هيئة التدريس 

 بعيادتهم أو مراكزهم الخاصة

  مناقشة معظم مشاكل الكلية تتم فى مجلس

الكلية وبحضور جميع رؤساء مجالس 

 األقسام العلمية

  إنتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بالكلية 

 ثل التقرير المعلومات متاحة عن الكلية م

 السنوى للكلية وتقارير متابعة األداء 

   

  توجد مصداقية للوعود التى تقدمها الكلية

لالطراف ذات العالقة سواء كانوا أعضاء 

هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين أو 

 األطراف المجتمعية

  يوجد لجنة موثقة و معلنة الخالقيات البحث

نة و معل العلمي بالكلية تعمل من خالل اليات

 موثقة

   اإلجراءات المتبعة للمحافظة على حقوق التأليف

 والملكية الفكرية غير كافية

    اليوجد بالكلية دليل للمارسات األخالقية

الوظيفية، على الرغم من توافر هذه التوصيفات 

 فى اللوائح المنظمة للعمل

    اليتم نشر المعلومات فى وسائل متنوعة حتى

 اإللكترونى بالكلية على مستوى الموقع

    اليتم تحديث المعلومات المتاحة عن الكلية فيما

 عدا التقرير السنوى
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    شكوى بعض الطالب بخصوص عدم المساواة

وإنعدام الشفافية باإلمتحانات الشفوية 

 واإلكلينكية

 لتحسين المصداقية واألخالقمقترحات 

، مع نشر هذه الثقافة بين السادة أعضاء هيئة التدريس وضع معايير واضحة ومحددة للكود األخالقى والمهنى 

 واإلداريين عن طريق الندوات وورش العمل من أجل مناخ يسوده هذه المفاهيم 
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 [ الجهاز اإلدارى5[

 نقاط الضعف  نقاط القوه

  المعايير الخاصة بإختيار وتعيين وترقية

 5القيادات اإلدارية معلنة وموثقة بقانون رقم 

للعاملين  21لقيادات اإلدارية وقانون لترقية ا

 بالدولة 

   وجود عجز شديد فى اإلداريين والعمال لتوقف

 1898التعيينات المستديمة بالكلية من عام 

  التخصصات الحالية للقيادات اإلدارية تنطبق

عليها المعايير الواردة بالقانون خاصة 

األقدمية وعند إختالل تلك المعايير يتم اللجوء 

 لقضاء اإلدارىالى ا

   ال توجد مالئمة لإلداريين والفنيين من حيث العدد

 والتوزيع واإلعداد
  تقاعد كثير من مساعدي المعامل الذين بلغوا سن

التقاعد وكانوا ذو خبره عاليه مع عدم وجود بديل 

 عن نفس درجه الكفاءه
  مركزية التدريب بالجامعة للجهاز اإلدارى وعدم

 كفايته

داريين موثقة ومعتمدة مبنيه على خطة لتدريب اال

 تقييم االحتياجات 

   تجهيزات اإلدارات غير مالئمة مع عدم توافر

 التسهيالت التكنولوجية ألداء العمل

جيل من اوائل الخرجين وطلبة الدراسات العليا 

 يتمتعون بالقدرة العالية فى التعامل مع التكنولوجيا

  هان مكاتب اإلداريين فى حاجة الى صيانة ود

 ودواليب لحفظ الملفات

    بيئة العمل غير مالئمة فى بعض المكاتب من حيث

اإلضاءة والرطوبة إضافة إلى نقص التجهيزات 

 ووسائل اإلتصال

    

    النظم المستخدمة لتقييم األداء هى مالحظة ألداء

الموظف على مدار السنة من رئيسه المباشر 

إعطاء ؛ وفى حال إلعداد تقرير األداء السنوى

موظف تقدير منخفض عن تقديره السابق، فإنه 

يرفع األمر الى لجنة التظلمات بالجامعة التى ترفع 

من تقديره الن القانون يلزم رئيس العمل القائم 

بالتقييم بإخطار الموظف المقصر كتابيا مرتين 

على األقل بهبوط مستواه مع تقديم ما يثبت تقصيره 

القائمين بالتقييم فى العمل، ونظرا لعدم دراية 

بنصوص القانون أو تجنبا للمشاكل فإن غالبية 

 الموظفين تحصل على تقديرات متقاربة

    عدم وجود وسائل أخرى للتقييم غير تقرير األداء

 السنوى
  اإلعتماد على العمالة والموظفين المؤقتين الذين

غالبا ما يتركون العمل بعد إكتساب الخبرة وتواجد 
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فى مكان أخر، األمر الذى  عمل براتب مجزى

يتعارض مع رفع كفاءتهم عن طريق دورات 

 تدريبية
  اليتم ربط الحوافر والمكافأت بمستويات األداء 

  عدم مالئمة الهيكل اإلدارى للعمل فى ظل

 التطورات المستمرة فى النظام الجامعى
 مقترحات لتحسين الجهاز اإلدارى

م الوظيفى مع ربط المكافأت والحوافر بمستوى األداء ، وإعادة وضع معايير واضحة ومحددة ومعلنة للتقوي

 هيكلة الجهاز اإلدارى بالكلية.

 [ الموارد المالية واإلدارية6]

 نقاط الضعف  نقاط القوه

  المرافق المختلفة بالكلية جيدة وصالحة

 لالستخدام األمثل

مساحة المبانى وإمكانيتها التتناسب مع احتياجات  

 ية والمستشفيات الجامعيةالتطوير بالكل

  توجد خطة صيانة للمرافق والمبانى

 والتسهيالت التعليمية

   عدم وجود خطة لتحديث المدرجات والمعامل

 واألجهزة بالكلية

  العالج اإلقتصادى بالمستشفيات الجامعية

يساهم فى تنمية الموارد المادية لألقسام 

 اإلكلينكية الموجودة بها

  مة فى مبانى الكلية تجهيزات األمن والسال

 والمستشفيات الجامعية غير كافية 
  المرافق العامة والخاصة ليست كافية حيث انها

التتناسب مع أعداد الطالب وكذلك أعضاء هيئة 

 التدريس

  البرامج الخاصة مثل التعليم الماليزى يحقق

 موارد مالية للكلية

   أماكن األنشطة الطالبية غير دائمة وال تلبى

 ت الطالب وال أعدادهمإحتياجا

  وحدات ذات طابع خاص مثل وحدة وجود

االستشارات بالطب الشرعى والميكرسكوب 

االلكترونى تعمل وفق الئحة مالية معتمدة 

 بمجلس الكلية
  توجد خطط إلخالء المبانى فى حالة حدوث

 كوارث بالكلية

 وجود مركز للخدمة العامة 

  توافر كفاءات من أعضاء هيئة التدريس

اونيهم للقيام بكافة اإلستشارات لزيادة ومع

 موارد الكلية.

   عدم وجود ألية للتحديث المستمر لألجهزة

 والمعامل

  التوجد كافيتريا إلعضاء هيئة التدريس أو

 الطالب

  القصور فى التواصل مع المجتمع المدنى

 للتعريف بإمكانيات الكلية

   الموارد المالية المتاحة سنويا للكلية غير كافية 

 لتحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها اإلستراتيجية
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 مقترحات الموارد المالية واإلدارية

التوسع فى إنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص، وزيادة التواصل مع المجتمع المدنى والتعريف بإمكانيات الكلية 

لمخصصة للكلية من الجامعة حد أدنى لزيادة حصة الكلية من التبرعات المجتمعية مع إعتبار الموازنة المالية ا

 اليجب اإلعتماد عليه كليا.
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 [ المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة1]

 نقاط الضعف   نقاط القوه

تمتلك الكلية خطه استراتيجيه في مجال خدمه المجتمع 

 تحقق رسالتها

  الخدمات الصحية التى تقدمها كلية طب طنطا متماشية

وإستشارات طبية وخدمة  مع رسالة الكلية من قوافل

 عالجية بالمستشفيات الجامعية والعيادة الشاملة

   

  قطاع البيئة وخدمة المجتمع يشارك فى مؤتمرات لخدمة

 البيئة على المستوى المحلى والدولى

   

  سرير تعالج  1231مستشفى طنطا الجامعى بقوة

مريض سنويا، مع عيادة شاملة بها كافة  1011000

 التخصصات

  تلك الكلية قواعد بيانات آليه ال تم

لجميع جوانب النشاط االجتماعى 

 بالكلية

  غالبية أعضاء هيئة التدريس يعيشون فى محافظة

الغربية، وهذا يعطيهم إمكانية وسهولة التواجد اليومى 

 وكذا أقامة عالقات أجتماعية وروابط مع الطالب

   ال تشارك األطراف المجتمعية

 ةمج التعليميالمختلفة فى إعداد البرا

 4.5 مستشفي جامعة طنطا التعليمي العالمي علي مساحة 

فدانو ما به من وحدات تعليمية و خدمية و تشخيصية و 

عالجية و بحثية باالضافة للعيادات التخصصية و العناية 

المركزة و العمليات المختلفةهذا باالضافة للقسم الداخلي و 

 سرير 1000سرير قابل للزيادة إلى  465يشمل 

  

    التوجد وسائل لتقييم مدى تقبل ورضاء

 المستفيدين من الخدمة المجتمعية للكلية

 

 مقترحات لتحسين المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 تبنى خطه موثقه ومعتمده للخدمات المجتمعيه على مستوى األقسام وعلى مستوى الكلية ككل -1

 ط االجتماعى بالكليةانشاء قواعد بيانات آليه لجميع جوانب النشا -2

االنتقال من التوجه الفردى لدى أعضاء هيئه التدريس في العمل المجتمعى إلى التوجه الجماعى وفرق  -3

 العمل القائم على خطط معتمده وموثقه

التوسع فى عقد بروتوكول شراكه مع مؤسسات المجتمع المدنى ذات الصله الكلية وما يمكن ان تقدمه  -2

 نى والبيئة المحيطة بالكليةمن خدمات للمجتمع المد
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 نقاط القوه والضعف في البيئة الداخلية

 محور الفاعلية التعليمية

 [ الطالب والخريجون1

 نقاط الضعف  نقاط القوه

  سياسات التحويل معلنة من خالل اللوائح

 والقوانين
  

  المعايير المتبعة للدعم المالى معلنة للطالب من

 طالبقسم رعاية الشباب وإتحاد ال
   ليس للكلية نظام متبع في سياسة القبول بها أال

النظام السائد في الدولة  التنسيق واليوجد 

 اختبار قبول
  هناك تطور فى أعداد المتفوفين )حيث توجد

زيادة فى الحاصلين على تقدير إمتياز مع 

 مرتبة الشرف(

  

 ضمن يتدليل الطالب متوفر ومتاح لجميع الطالب

 طة المختلفة معلومات عن األنش
  

   أعداد الطالب المقبولين التتوافق مع موارد الكلية 

  تنفذ الكلية العديد من األنشطة الطالبية )رياضية

 وفنية وثقافية وإجتماعية ودينية(
   اليتم دراسة خصائص الطالب لتحديد إحتياجتهم

 غير األكاديمية
  حصلت الكلية وكذلك العديد من الطالب على

لى فى عدد من األنشطة الطالبية المراكز األو

 على مستوى الجامعة والجامعات األخرى

  

  بعض أقسام الكلية تقدم نماذج جيدة للدعم

 الطالبى بصورة جيدة
  التوجد خطة متكاملة لدعم الطالب 

  توجد إجراءات موثقة لتحديد المتفوقين على

مدار العاموتشجيع المتفوقين في االقسام 

طريق مكافأة التفوق  عن همدعم والمختلفة 

المالية وكذلك من خالل مجهود فردي من 

 بعض االقسام
  توجد ألية واضحة الكتشاف الطالب المتعثرين

 دراسيا والعمل علي مساعدتهم

 وجد نشاط اسري ونشاط فني ونشاط اجتماعي ي

 بالكلية   

  المعايير الموضوعة للدعم المالى غير موضوعية 

 مفيدة لهم من خالل:  يتم إمداد الطالب بمعلومات

دليل الخدمات الطالبية ودليل وحدة الجودة 

واللوحات اإلرشادية للمبنى وأنشطة وحدة 

 الجودة المعلقة في األماكن البارزة بالكلية
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 نقاط الضعف  نقاط القوه

  اإلعالن عن جدول الساعات المكتبية لكثير

 األساتذه لمقابلة الطالب
 

   ليس هناك برامج موثقة لتقديم خدمات الدعم لذوى

 حتياجات الخاصةاإل

  يوجد دعم مادي للطالب من خالل الصندوق

 التكافل االجتماعي
  ال توجد قيود التي تفرض علي كثير من االنشطه

 اتحاد الطالب( -الطالبيه )االسر

  

 توجد رابطة للخريجين    التوجد عالقة مستمرة بين الكلية وخريجيها عبر

 السنوات الماضية 
 

 عيار الطالب والخريجونمقترحات التحسين فاعلية م

 العمل علي إستحداث نظام لقبول الطالب الجدد بالكلية غير النظام السائد )اختبار قبول( -1

 إشراك الطالب في تحديد أنواع الدعم المقدم لهم من الكلية  -2

 تفعيل وحدة الخريجين -3
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 والبرامج التعليمية  [ المعايير األكاديمية2]

 نقاط الضعف  نقاط القوه

 تتبنى المعايير القومية المرجعية للقومية  الكلية

(NARS) للتعليم الطبى 

  

  تتوافق المعايير األكاديمية مع رسالة الكلية   

  المراجعة الداخلية التى تتم سنويا تجرى ضمن

نظام إدارة الجودة بالكلية التى تضمن تطبيق 

 المعايير األكاديمية

  

  مخرجات التعليم المستهدفة(ILOs) مج لبرنا

 البكالوريوس متماشية مع أهدافه وتدعم الرسالة
  

  يتم تحقيق جميع مخرجات التعليم المستهدفة من

 خالل مقرر أو أكثر على األقل
   برنامج البكالوريوس الحالي في حاجة الي

زيادة عدد ساعات العملي وتحديث طرق 

تدريسها بالشكل الذي يضمن للطالب اكتساب 

 مهارات مختلفة.
 الداخلية للكلية تتوافق مع طرق تقييم  الالئحة

الطالب، هذا وتتنوع طرق التقييم لقياس 

بين  (ILOs)مخرجات التعليم المستهدفة 

اإلمتحانات التحريرية والشفوية والعملية 

 .و زيارات ميدانيةواإلكلينكية

   المنهج الحالي بحاجة الي تشجيع الطالب علي

 التعلم الذاتى.

 يمكن قياسILOs ب تقويم محددة في  بأسالي

 المقررات
  

  المعايير األكاديمية مطبقة بصورة مرضية فى

 المقررات
   درجة اإلستفادة من التقارير السنوية للبرامج

والمقررات فى التحديث والتطوير من قبل 

 بعض األقسام محدودة.
  يوجد نماذج جيدة لتوصيف المقررات بأقسام

 الكلية المختلفة
  

 فق مع يتى لمرحلة البكالوريوس البرنامج التعليم

 ومالئم الحتياجات سوق العمل امجرنأهداف الب
   مشاركة األطراف المعنية المختلفة فى تصميم

 وتطوير البرامج التعليمية بالكلية محدودة.
  لجان الممتحنين ولجنة المناهج تمارس أعمالها

-2006بصورة مؤثقة إبتداءاً من العام األكاديمى 

2001 

  لمقرارت والبرامج الدراسيه الى تحتاج ا

التحديث بما يتناسب والتطور العلمى 

 واالكلينيكى العالمى
  التدريس يتم بوسطة أعضاء هيئة تدريس فى نفس

التخصص الدقيق، وبواسطة إستخدام 
مية تساهم فى تن المخرجات المستهدفة للتعلم ال 

-المهارات الذهنية والعامة )حل المشكالت
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 نقاط الضعف  نقاط القوه

إستراتيجيات مختلفة بالتعليم، وبإستخدام أساليب 

 مبتكرة فى بعض المقررات
مهارات -العمل فى الفريق-التفكير الناقد

 الحاسب األلى واإلدارة وغيرها(
  يوجد بالكلية توصيف دقيق وموثق ومعلن

للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية تم توفيره 

 من خالل نظام ضمان الجودة بالكلية

جانب األطراف المعنية ضعف المشاركة من  

المختلفة فى تصميم وتطوير البرامج التعليمية 

 بالكلية
  يوفر نظام إدارة الجودة بالكلية إجراءات موثقة

 للمراجعة الدورية فى المقررات الدراسية
   تحتاج المقرارت والبرامج الدراسيه الى

التحديث بما يتناسب والتطور العلمى 

 واالكلينيكى العالمى
   جات المستهدفة للتعلم ال تساهم فى تنمية المخر

-المهارات الذهنية والعامة )حل المشكالت

مهارات -العمل فى الفريق-التفكير الناقد

 الحاسب األلى واإلدارة وغيرها(
    ضعف المشاركة من جانب األطراف المعنية

المختلفة فى تصميم وتطوير البرامج التعليمية 

 بالكلية
 ايير األكاديمية والمقررات الدراسية:مقترحات لتحسين المع

  إعداد برنامج تعليمي متميز مبني عليself learning& integrated learning  واقامة برنامج تدريبى

 وطرق تطبيقه. integrated learningالعضاءهيئة التدريس بالكلية للتعريف ب 
 ت بهدف التعلم اإللكتروني.إعداد نسبه من المقررات في صورة إلكترونية لنشرها علي اإلنترن 
 .المزيد من تفعيل مشاركة األطراف المعنية المختلفة فى تصميم وتطوير البرامج التعليمية بالكلية 

  .تفعيل اإلستفادة من التقارير السنوية للبرامج والمقررات فى التحديث والتطوير 

 ىفي إعداد وتوصيف المقرر الجامع اقامه برنامج تدريبى للتنميه المهنيه العضاء هيئه التدريس بالكلية 

 كب التطوراتاإعادة توصيف البرامج والمقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا لتو 

 العالمية من ناحية العمق والحداثة

 . إعادة تصميم هيكل البرامج التعليمية واستحداث برامج جديدة 

 للطالب في المقررات الدراسية مع التنوع في أساليب التقويم  اعتماد االمتحانات اإللكترونية كتقويم نهائي

 الفصلية للطالب  
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 التعليم والتعلم والتسهيالت المادية[ 3] 

 نقاط الضعف   نقاط القوه

  درجة علمية  82كلية طب طنطا تمنح

 32دبلوم و 25للدراسات العليا تتنوع بين 

 دكتوراه 35ماجستير و

   

 ي جميع للتعليم والتعلم ف لدى الكلية إستراتيجيات

 المقررات

   

  توجد طرق تدريس تغطى معظم األهداف

 المعرفية والمهارية 

    ال تتضمن طرق التدريس المستخدمه التعلم

 الذاتي والتعلم مدى الحياة بالقدر الكافى

  يوجد بعض طرق التعلم الذاتي في بعض

 المقررات

   

  توجد مادة تعليمية جيدة لتدريس بعض

ات حيث توفير الكتب والمراجع ومواقع المقرر

 اإلنترنت  

   يوجد قصور في المشاركة والتفاعل من الطالب 

  يوجد انضباط لدى بعض أعضاء هيئة التدريس

 والطالب في حضور المحاضرات 

   

  وجود مقييم خارجى لبرنامج البكالوريوس

 وبعض برامج الدراسات العليا

   ء ى ضواليتم مراجعة إستراتيجيات التعلم ف

نتائج اإلمتحانات واإلستقصاءات الموجهة 

 للطالب وأعضاء هيئة التدريس

  توجد طرق متنوعة في التدريس فى بعض

 األقسام العلمية

    التوجد سياسة متبعة للتعامل مع مشكلة الكتاب

 الجامعى

  سنوات الدراسة األكاديمية كافية لتنفيذ برنامج

مرحلة البكالوريوس وكذلك برامج مرحلة 

 الدراسات العليا

    التتبع الكلية سياسة التغذية المرتدة للطالب

بنتائج التقويم بهدف اإلرتقاء بمستواهم 

 األكاديمى

  البرامج تؤهل الخريج لالنخراط فى سوق العمل

مباشرة بدون اإلضطرار الى برنامج إضافى 

 بعد التخرج

   التتالئم مساحة المكتبة مع أعداد الطالب بالكلية 

 د كبير من أعضاء هيئة التدريس وجود عد

 المدربين والمؤهلين أكاديميا

   إشتراك فى-تكنولوجيا المعلومات )األنترنت 

....ألخ( متوفرة -دوريات إلكترونية متخصصة

 فقط ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

  وجود نسبة أكبر من أعضاء هيئة التدريس من

 صغار السن

   تحقيق مساعدات التعليم والتعلم الخاصة ل

المهارات المهنية المستهدفة غير مالئمة من 

 حيث الكم والكيف

  وجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس فى

 التخصصات المختلفة

    قاعات المحاضرات والفصول الدراسية

والمعامل فى بعض األقسام العلمية غير مالئمة 
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 نقاط الضعف   نقاط القوه

لمتطلبات العملية التعليمية ووسائل األمن 

 والسالمة

 ثير من أعضاء هيئه التدريس وجود الك

المشاركين بالتدريس والعمل في معظم 

 الجامعات االخري في مصر وخارجها

    نادى التكنولوجيا بالكلية يفتقر الي بعض

 التجهيزات 

  إتخذت الكلية بعض اإلجراءات لمواجهة مشكلة

الدروس الخصوصية بتفعيل الالئحة من حيث 

تسجيل حضور الطالب بدقة فى الدروس 

لعملية واألكلينيكية وحرمان الطالب الذى ا

مما ساهم فى تحسن   %25تتعدى نسبة غيابه 

 نسبة الحضور فى تلك الدروس

   ال توجد آليه للتعليم االلكتروني لطالب الكلية 

  تستخدم بعض األقسام بالكلية نظام الممتحنين

 الخارجيين

   

  المكتبة الرقمية توفر الدوريات الحديثة

 الكترونيا

   دم تدعيم البرامج التعليمية بنتائج البحث ع

 العلمى بالكلية أو المهام العلمية

 توجد خطة إلستكمال مصادر التعلم بالكلية     دور لجنة المناهج فى التأكد من فعالية ودقة

األمتحانات بأقسام الكلية المختلفة لقياس 

مخرجات التعليم المستهدفة غير واضح وغير 

 مفعل

 تعلم الطبى على نماذج محاكاة إستحداث مدرج لل

 طبية بالكلية

   

 تواجد نظام ادارة معلومات متطورMIS  فى

 الجامعة لخدمة الطالب مرتبطة به الكلية

    التعليم محورى ويتركز على عضو هيئة

 التدريس فقط وال يعتمد على الطالب

 وجود شبكة أنترنت متطورة فى الكلية    

 ة للبنية توفر العديد من المقومات االساسي

التحتية للكلية ووجود خطة للتحسين المستمر 

 لهذة البنية التحتية

    عدم تفعيل فكرة التسويق للكلية بالخارج لقبول

 عدد اكبر من الطالب الوافدين

  قبول الكلية في مشروع الCIQAP  مما يوفر

 التمويل المادى لتحسين مصادر التعليم والتعلم

   مان علقة بشروط األللكلية المت نشائيةالعيوب اال

 وذوى اإلحتياجات الخاصة

 مقترحات لتحسين التعليم والتعلم والتسهيالت المادية

 العمل علي إيجاد آليه للتعليم االلكتروني 

 العمل علي تلبيه االحتياجات التدريسيه العضاء هيئه التدريس 

 االهتمام بالبنيه التحتيه فيما يخص تجهيزات المدرجات والقاعات 

 نظم اإلستعارة الخارجية ... (  –م بالبنيه التحتيه للمكتبة )البحث اإللكتروني االهتما 
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 اإلهتمام بالتسويق للكلية وماتقدمه من برامج للتوسع فى قبول أعداد أكبر من الوافدين 

  اإلهتمام بتدريب أعضاء هيئة التدريس على التحول من التعليم المعتمد على المدرس )التعليم( الى التعليم

 لمعتمد على الطالب )التعلم(.ا
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 [ أعضاء هيئة التدريس 2]

 نقاط الضعف   نقاط القوه

 

  يوجد خطة معتمدة و موثقة لرفع كفاءة آعضاء

 هيئة التدريس بالكلية

  نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب تتجاوز

النسب المقرر مما يسمح بالمشاركة فى 

مشروعات تطوير التعليم العالى  والمشاركة 

 مجتمعيةال

  خطة التدريب تحتاج الي المزيد من التفعيل 

  يتم تنفيذ البرامج التدريبية ألعضاء هيئة

التدريس من خالل مركز التدريب بالجامعة  

TCFLD  للترقية وليس من خالل اإلحتياجات

 التدريبية الفعلية 

  تغطى التخصصات المختلفة ألعضاء هيئة

كال لفة لالتدريس بجميع األقسام البرامج المخت

 من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا

   األلية الموثقة لتقييم أعضاء هيئة التدريس تكون

من خالل التقرير السنوى للمنهج الذى تقوم به 

 األقسام، ولكن هذه األلية غير كافية لتقييم األداء

  تتم التعيينات باألقسام وفقا للخطة الخماسية التى

ت مع ذكر شروط تقوم بتحديد اإلحتياجا

 ومتطلبات التعيين

   نتائج اإلستقصاءات الخاصة بأعضاء هيئة

 التدريس اليتم اإلستفادة منها فى التطبيق العملى

  يتم قياس مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس

 والهيئة المعاونة عن طريق اإلستقصاءات

   التوجد معايير محدد وموثقة لتقييم أداء أعضاء

ما يوجد بقانون تنظيم هيئة التدريس بخالف 

 الجامعات

  توافر كفاءات متميزة لبعض أعضاء هيئة

التدريس رشحتهم لتقلد مناصب قيادية وجوائز 

 دولية ومحلية

   ،تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التعليمية

تمثل مطلب ملح للطالب حيث أن بعض أعضاء 

هيئة التدريس يحتاجون الي التدريب المستمر 

لك في تنميه القدرات في التخصص وكذ

 )مهارات االتصال(

  يوجد عدد من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين

علي مهارات تدريبية متعددة في كافية المجاالت 

 المعرفية

   عدم مشاركه أعضاء هيئة التدريس الفعاله في

 الكثير من النشاطات العلميه

     األفتقار الى الخبرات وأعضاء هيئة التدريس

 الجامعة األجانب داخل

 

 مقترحات لتحسين معيار تقييم أعضاء هيئة التدريس

وضع نظام ومعايير محددة  وموثقة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وربط نتائج التقييم بحوافز   

جودة األداء مع وضع ألية سنوية لقياس نسبة الرضا الوظيفى لديهم، وزيادة التمويل الذاتى للكلية 

 لدخل ألعضاء هيئة التدريس.من أجل رفع مستوى ا
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 [ البحث العلمى واألنشطة العلمية 5]

 نقاط الضعف  نقاط القوه

   توجد خطة إستراتيجية عامه للكلية لألبحاث

وما يرتبط بها من أنشطة علمية فردية أو 

 جماعية

  توجد دورات تدريبية ضمن خطة مركز تنمية

عن  TCFLDقدرات أعضاء هيئة التدريس 

ى كتابة وكبفية النشر الدولى البحث العلم

 والحصول على تمويل المشروعات البحثية

  

  تمتلك الكلية آلية لرفع الكفاءة البحثية ألعضاء

هيئه التدريس والهيئة المعاونه وتحسين 

اإلمكانيات البحثية المتمثلة في عقد حلقات 

 البحث األسبوعية بكل قسم.

  سام ن األقال يوجد دليل على مدى التآلف والتكامل بي

المختلفه في إعداد الخطط البحثية المشتركه التي 

 تغطي المجاالت البحثية المشتركة بينهما

  تتفق معظم األنشطة البحثية بالكلية مع أحدث

ماتم التوصل اليه فى هذا المجال فى جميع 

 التخصصات.

   ال توجد قواعد بيانات وآلية للنشاط البحثي 

 اجات الكليه مع احتيتتوافق الممارسات البحثيه ب

المجتمع فى مجال التعليم حيث تغطى أغلب 

البحوث على مستوى مرحلتى الماجستير 

والدكتوراه وابحاث الترقى العضاء هيئه 

 التدريس مشكالت صحية حقيقية .

   

  توجد بالكليه قوائم بيانات لالبحاث المنشورة

بواسطه اعضاء هيئه التدريس من أجل الترقى 

للدرجات العلميه الممنوحه من  وقوائم بيانات

 الكليه )دبلوم , ماجستير , دكتوراه(.

   التوجد قواعد ملزمة لألساتذة باستمرار البحث

العلمى وحل مشاكل المجتمع، فاألستاذ بعد الحصول 

 على درجة األستاذية غير مكلف بأنشطة بحثية

  يوجد بروتوكوالت للتعاون البحثى مع الكليات

 والجامعات االخرى

   تنحصر مصادر تمويل البحث العلمى فى موازنة

 الجامعة فقط

  أقسام الكلية تبذل جهد كبير فى إستكشاف

مناطق األبحاث األكثر شيوعا وتطبيق البحث 

 العلمى بها

   اليتم قياس مردود العوائد للمخصصات المالية

 المنفقة على البحث العلمى بالكلية 

 مى لعليوجد بعض مجاالت التعاون فى البحث ا

بين كلية طب طنطا والمنظمات اإلقليمية 

 والعالمية

   التوجد سياسة أو ألية بالكلية لتقييم األبحاث التى يقوم

 أعضاء التدريس بتنفيذها

  بعض أعضاء هيئة التدريس لهم أبحاث

 منشورة دوليا وأجزاء بكتب مرجعية دولية

  .عدم كفاية الدعم المادى لحضور المؤتمرات العلمية 
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 ى الجامعة لفكرة المشروعات التنافسية تبن   

  يوجد مجلة طبية للنشر العلمى بالكلية )مجلة

 طنطا الطبية(

  

  تضم الكلية أعضاء هيئة تدريس حاصلين على

 جوائز تشجيعية وتقديرية

  

  هناك دعم وتحفيز مادى للباحثين وكذلك هناك

تحفيز مادى ومعنوى للنشر الدولى على 

 مستوى الجامعة

  

 

 مقترحات لتحسين البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى

وضع خطة إستراتيجية بالكلية وزيادة التمويل للبحث العلمى عن طريق التمويل الذاتى بالكلية وعقد 

بروتوكوالت شراكه علميه مع المراكز البحثية العالمية، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس للتقدم بمشروعات 

دود الخطة اإلستراتيجية بصفة سنوية على تقدم البحث العلمى والمقررات التعليمية مع تنافسية مع قياس مر

 إشراك الطالب فى البحث العلمى
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 [ الدراسات العليا 6]

 نقاط الضعف  نقاط القوه

  تم اإلنتهاء من الئحة الدراسات العليا الجديدة للكلية

 بنظام الساعات المعتمدة
 

 

 امج بعض البر لم يتم االنتهاء من توصيف

ً لالئحة الدراسات العليا  والمقررات وفقا

 الجديدة
  يوجد تالئم بين برامج الدراسات العليا وإحتياجات

 المجتمع
  إستحداث الدبلومات المهنية )دبلوم مكافحة العدوي– 

دبلوم الصحة النفسية وغيرهم( وذلك لتحقيق 

 اإلحتياجات المجتمعية

   بعض الئحة الدراسات الجديدة ووجود

( 2005الئحة القديمة )لالطالب علي ا

ادي الي وجود اربع ادوار لإلمتحانات 

مما يشكل عبئ كبيرعلي اإلدارة 

 واألساتذة بالكلية
  تتالئم التخصصات العلمية إلعضاء هيئة التدريس مع

 األعباء التدريسية والمقررات التى يقومون بتدريسها
  برامج الدراسات العليا واألساتذة يمثلون 

ضغطا أكبر على المصادر المالية 

 الموجودة بالكلية
  يوجد قواعد بيانات ورقية للدراسات العليا وكما يوجد

قواعد إلكترونية للدراسات العليا بالكلية ضمن 

 MISمشروع نظم المعلومات بالكلية  

   

 تلتزم األقسام بتوزيع اإلشراف وفقا للتخصص   

 أشهر عن  6ر كل ألزمت الكلية المشرفين بكتابة تقري

مدى تقدم العمل واإلنجاز بالرسالة خالل فترة 

 التسجيل

  

 التوجد صعوبات فى إجراءات منح الدرجات العلمية 
  تمت مراجعة معظم برامج الدراسات العليا بواسطة

 مراجعيين داخليين وخارجيين
  تم تطبيق الئحة الدراسات العليا الجديدة )نظام

وتم تقييم العمل بها  2012الساعات المعتمدة( منذ 

 2015وبناًء علي ذلك تم تعديل االئحة بتاريخ مايو 

 لتالفي بعض السلبيات في التطبيق

  

 مقترحات لتحسين الدراسات العليا

  تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالطريقة الصحيحة وإستحداث برامج جديدة تحقق اإلحتياجات

ة صصات البينية سواء داخل الكلية  كطب األسرالمجتمعية خصوصا تلك التى تعتمد على التخ

 أو خارج الكلية كالهندسة الطبية ...ألخ

  إنشاء قسم خاص بالتعليم الطبي بالكليةوالقسم سيقوم بمنح درجة دبلوم وماجستير التعليم الطبي 
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 إدارة الجودةالتقويم  و [ 1]

 التقييم المستمر للفاعلية التعليمية[ 9]

 الضعفنقاط   نقاط القوه

 الكلية لديها نظام معتمد لضمان جودة التعلم    اليتم مناقشة إجراءات التحسين والتعزيز مع

 اإلداريين أو األطراف المعنية بالخريجين

  توجد إحراءات موثقة لتحسين وتعزيز الفاعلية

 التعليمية ضمن التقرير السنوى للكلية

   تأثير خطط التحسين والتعزيز ما يزال غير

ى فاعلية العملية التعليمية مما ينبىء واضح عل

 بضرورة تبنى خطط جديدة

  تستخدم أساليب كثيرة لجمع البيانات منها

المراجعة الداخلية والمالحظة واللقاءات المتعمقة 

مع مسئولى الجودة باألقسام ورؤساء األقسام مع 

 فحص وثائق الكلية بصفة دورية

   اليتم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة

 بالمسائلة والمحاسبة لتحسين الفاعلية التعليمية

 

 ادارة الجودةالتقويم و مقترحات لتحسين 

طرح خطط تحسين وتعزيز الفاعلية العليمية على كافة األطراف للمناقشة وإختيار أنسب الحلول المتماشية مع 

ة، ووجوب تفعيل نظام إمكثانات ومصثثثثثثادر التعليم والتعلم المادية مع قياس مردود تلك الخطط بصثثثثثثفة دوري

 المحاسبة والمسائلة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين لتفعيل تحسين الفاعلية التعليمية
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 مصفوفة العوامل االستراتيجية الداخلية ) مجاالت القوة والضعف للكلية(

 التعليق النقاط المرجحة الترتيب الوزن العوامل االستراتيجية الداخلية

 جاالت القوة)أ( م

 مدربين ومؤهلين أكاديميا 0160 2 0115 أعضاء هيئة التدريس

 خريج متميز عمليا ومؤهل مهاريا 0115 5 0115 البرامج التعليمية

 كفاءة في ادارة المنظومة التعليمية بالكلية 0105 1 0105 الهيكل التنظيمى 

 خبرات متوفرة بكفاءة 0110 2 0105 تكنولوجيا التعليم

اهتمام بالتطوير والتحديث المستمر  0130 3 0110 القيادة نمط

 وتحقيق الجودة الشاملة
 )ب( مجاالت الضعف

عدم كفاية الموازنة المخصصة للكلية  0120 1 0110 الموارد المالية

 سنويا. 

 عدم تحديثها 0110 2 0105 الدراسية  خطةلا

 عدم انتظام الحضور 0130 2 0115 اعضاء هيئة التدريس 

 االعداد الكبيرة مقارنا بموارد الكلية 0120 2 0110 عدد الطلبة 

غياب سياسة محددة للكلية لربط الخريجين  0120 2 0110 الخريجين

 بالكلية بعد التخرج.

  219  1100 اجمالى النقاط المرجحة
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 (PEST)تحليل البيئة الخارجية حسب نظام 

 مصفوفةمجاالتالفرص والتهديدات

 وى السياسية والقانونية [ الق1] 

 نقاط التهديدات   نقاط الفرص

السياسة السائدة نحو تغيير قوانين ونظم 

الجامعات لتصبح أكثر استقاللية وقدرة على 

 اتخاذ القرار

 اإلستمرار في قبول أعداد متزايدة من الطالب  

وجود مركز تدريب لتطوير أداء أعضاء هيئة 

حتمية و TCFLDالتدريس بمبنى التطوير 

 الحصول على دورات تدريبية للترقى

عدم زياده الميزانيه بما يناسب مع اإلحتياجات المتزايدة  

 للكليات

وجود مركز إلدارة الجودة متطور وحديث 

بالجامعة بمبنى التطوير)مركز ضمان الجودة 

بجامعة طنطا( للمساهمة بالدعم الفنى فى إنشاء 

 وحدة ضمان الجودة بالكليات

تزايد عدد الكليات والجامعات الخاصه وإستمرار  

التنافس بين خريج الجامعات الحكوميه وخريج 

 الجامعات الخاص

مشاركة كلية طب طنطا فى مشروعات تطوير 

التعليم وغيرها من المشروعات كنظام سائد 

 بوزارة التعليم العالى

التغيير المستمر فى المواقع وعم القدرة على شغل  

خالية فى وقت مناسب بسبب بعض القواعد األماكن ال

 القانونية المنظمة لذلك

زيادة االهتمام على المستوى اإلقليمى بأهمية 

ضمان الجودة والتحسين المستمر فى منظومة 

 العملية التعليمية

القوانين الخاصة بسفر أعضاء هيئة التدريس واإلجازات  

و أ تسمح بسفر العديد من اعضاء هيئة التدريس للخارج

أخذ إجازة للعمل بعض الكليات الخاصة بالداخل مما 

 يحرم الكلية من طاقات علمية متميزة

ربط زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجودة 

مما أدى الى انتشار ثقافة الجودة بالمجتمع 

 األكاديمى

 سياسات القبول المركزية )األعداد الكبيرة( 

 اتتغيير قواعد عمل لجان الترقى وإشتراط

 النشر الدولى

 معايير القبول حتى األن بالمجموع فقط 

إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واإلعتماد

 ضعف منظومة التعليم قبل الجامعى 
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 [ القوى اإلقتصادية 2]

 نقاط التهديدات   نقاط الفرص

  إقامة عالقات قوية مع الشركات

القومية لزيادة الجهود المبذولة 

 لى الدعم المادىللحصول ع

   التطور األقتصادى المتباطىء للدولة يعكس غياب الدعم

 الجزئى للميزانية.

  التقدم للمشروعات التنافسية للبحوث

 TEMPUS, RDI ..etc)العلمية 

 للحصول على الدعم المادى

   عدم التأكد من الميزانيات السنوية المستقبلية الممنوحة من

ة ميزانية الجامعة مما قبل الحكومة إضافة إلى محدودي

 يخلق نوعا من صعوبات االنفاق فى الكلية

  االتجاه نحو تنفيذ نظام التعليم المتوازن

الذى سوف يفتح المجال لزيادة 

مصادر التمويل المادى والذى سيسهم 

بدوره فى تطوير التعليم وبيئاته فى 

 مختلف الكليات

  افز هجرة العقول الى الجامعات الخاصة نظرا الى الحو

والمكأفات التى يحصلون عليها بعكس الجامعات 

 الحكومية

  عدم المقدرة على استقطاب األساتذة المتخصصة وذوى

الخبرة وذلك لقلة العائد المادى الذى سيمنح لهم مقارنة 

 بالجامعات الخاصة

  الترويج لبرامج متميزة لالستقطاب

طالب وافدين جدد )البرنامج 

 الماليزى(

  ضوع التمويل الذاتى والذى سينجم عنه التركيز على مو

بالضرورة ضغط أكبر على الجامعة لكى يتسنى لها 

الحصول على متبرعين جدد لمساعدتها فى تحقيق خطط 

 التنمية الخاصة بها.

    عدم التوازن بين أعداد الخريجين واإلحتياجات

 الفعلية لسوق العمل

    تواضع اإلنفاق الحكومى على البحث العلمى 

 



 5151 - 5102 طب طنطاالخطة االستراتيجية لكلية ال
 

69 
 

 

 [ القوى اإلجتماعية3]

 نقاط التهديدات  نقاط الفرص

  تطور ونمو المجتمعات المحلية التى تحتاج

 للخبرات الجامعية

   وجود عدم رضاء من المجتمع المدني المحيط

بالكلية عن الخريجيين بما يترتب عليه مشكلة تعيين 

الخريجيين واتجاه المتميزيين منهم للعمل بالخارج 

 تحاق بالجامعات الخاصة واتجاه أخرين لالل

  تأسيس روابط قوية مع المنظمات القومية

والعالمية من أجل تطوير فرص التعاون 

 وتبادل الخريجين

   عدم وجود تفهم كامل من المجتمع المدني لدور

 الكلية في المجتمع

  موقع الكلية المتميز في وسط الدلتا بما يخدم

عدد كبير من المحافظات المجاورة ويسهل 

 ي عدد كبير من الطالب االلتحاق بالكليةعل

  إنتشار ثقافة الدروس الخصوصية 

  وجود الكلية وسط الدلتا التى تعانى من نسبة

عالية فى حوادث الطرق واألمراض 

المزمنة كاإللتهاب الكبدى الفيروسى سى 

مما يلزم الكلية بتحمل مسئوليتها فى تقديم 

 خدمة طبية متميزة فى هذه المجاالت

  ب ثقافة التعاون بين الجامعات ومنظمات غيا

 األعمال

  يتميز مجتمع وسط الدلتا بتباين فى

المستويات اإلجتماعية مما يسمح للكلية 

بإنشاء برامج جديدة بمصروفات جنبا الى 

 جنب مع ما تقدمه حاليا من التعليم المجانى

    عدم إقتناع المنظمات الحكومية ورجال األعمال

ث العلمى فى المجتمعات بأهمية تمويل البح

 المصرية

  تغير ثقافة المجتمع المحيط حيث زاد اإلقبال

على اإللتحاق بالبرامج الخاصة إذا توافرت 

بها جودة تعليمية عالية مما يشكل فرصة 

 أمام الكلية إلنشاء برامج جديدة بمصروفات

  

 

 [ القوى التكنولوجية 2]

 نقاط التهديدات  نقاط الفرص

 زايد فى وسائل اإلتصاالت التطور المت

وفى تكنولوجيا الوسائل التعليمية 

 والتطبيقات الطبية

   التكلفة المرتفعة لهذه التكنولوجيا مقارنة باإلإنفاق

المحدود على التعليم العالى، قد تشكل خطورة على 

 البحث العلمى وتطوره 
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 مصفوفة العوامل االستراتيجية الخارجية )الفرص والتهديدات(

 التعليق الوزن المرجح الترتيب الوزن وامل االستراتيجية الخارجيةالع

     :لفرصا

سوق العمل  زيادة حاجة

للخريجين ذوى المهارات 

 المتخصصة. 

تزايد أقبال سوق العمل على  0220 2 0220

 . تخصصات جديدة

زيادة الطلب على التعليم 

 المفتوح والتعليم عن بعد.

 الكلية فى الدول العربية تواجد خريجى  0205 1 0205

السماح بتقديم برامج متميزة تدعم  0215 3 0205 قوانين تتيح تقديم برامج متميزة

 الموارد الذاتية 

التعاون مع  وجود مشروعات

 االتحاد األوروبي.

حصول كثير من أعضاء هيئة  0220 2 0210

 التدريس علي مشاريع دولية تنافسية

ة دإنشاء هيئة قومية لضمان جو

 التعليم واالعتماد

 لتحقيق الميزة التنافسية. 0210 1 0210

     :التهديدات

التوسع فى انشاء الكليات 

 الخاصة

 جذب أعضاء هيئة التدريس للعمل  0225 3 0215

عدم الثقة الكافية فى المجتمع 

 فى مؤسسات التعليم العالى

 ضعف القدرة على المنافسة االقليمية 0220 2 0210

 أفتقار انماط التعلم غير التقليدية. 0220 2 0210 جديدة للتعلم.أنماط 

الزيادة المستمرة في أعداد 

 الطالب

تقويم ألداء المؤسسة وضمان  0215 3 0205

 استمراريتها.

 مناظرةالالكليات امكانية 

 للحصول على االعتماد.

 ميزة تنافسية 0220 2 0210

  229  1200 إجمالى النقاط المرجحة
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 لبدائل االستراتيجيةا

 النمو والتوسع )وجود فرص+أمكانيات قوية( -1  

 اقتران المؤسسة بالنجاح 

 وجود فرص مؤكدة دون وجود منافسة 

  بيئة خارجية مستقرة وقليلة التغيير 

 وجود مؤسسات شبيهة وتنمو بسرعة 

 

 التنوع والتجديد)وجود تهديدات+أمكانيات قوية( -2  

 رة تنافسية أستغالل نقاط القوة لبناء قد 

  برامج دراسية جديدة 

  مسارات تعليمية جديدة 

  بناء شراكات وعالقات قوية مع مجتمع األعمال والمراكز البحثية 

 

 بناء القوة وأعادة الهيكلة)وجود فرص+أمكانيات ضعيفة(  -3  

 ل الوظيفى يكأعادة البناء والهيكلة الداخلية من أجل التغلب على نقاط الضعف فى البرامج األكاديمية واله

 واألدارى. 

  .إستجالب موارد مالية أضافية 

  .أستغالل الفرص القائمة خارجيا 

 

 األنكماش والدفاع عن الوجود)وجود تهديدات+أمكانيات ضعيفة( -2  

  أنغالق الجامعة على نفسها لفترة تعيد فيها صياغة رسالتها ومبررات وجودها 

 ظيمية وأدارية وأكاديمية إجراء تحول هيكلى شامل و وضع هيكلة شاملة تن 

  الهيكلة العددية  بتقليص لحجم الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
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 البدائل اإلستراتيجية طبقا للتحليل البيئى

 مجاالت القوة   

  يوجد بعض البرامج التى

تؤهل الخريج لالنخراط فى 

سوق العمل مباشرة بدون 

اإلضطرار الى برنامج إضافى 

 بعد التخرج

 زمنية كافية لتنفيذالفترة ال 

 البرنامج فى كثير من االحيان

  وجود عدد كبير من أعضاء

هيئة التدريس المدربين 

 والمؤهلين أكاديميا

   وجود نسبة أكبر من أعضاء

 هيئة التدريس من صغار السن 

وجود عدد كبير من أعضاء 

هيئة التدريس فى التخصصات 

 المختلفة

 مجاالت الضعف

 ت عدم التكامل بين المقررا

داخل البرنامج الواحد في  

 كثير من االحيان.

  عدم ارتباط البرامج

 باالحتياجات الفعلية للمجتمع

  

 ضعف االمكانيات للتنفيذ 

غير تقليدية للتعلم  ات ليالا

 E-Learningمثل 

  

 قاعات التدريس  عدد كفاية

 ليشمل العدد الكبير للطالب

 مجاالت الفرص

 و تحديث اللوائح السياسة السائدة نحو 

ر الجامعات لتصبح أكث تغيير قوانين ونظم

 على مواكبة الحداثة والتقدم  قدرة على ا

  تطور ونمو المجتمعات المحلية التى

 تحتاج للخبرات الجامعية 

  االتجاه نحو تنفيذ نظام التعليم المتوازن

الذى سوف يفتح المجال لزيادة مصادر 

التمويل المادى والذى سيسهم بدوره فى 

  عليم وبيئاته فى مختلف الكلياتتطوير الت

  مشاركة كلية طب طنطا فى مشروعات

 تطوير التعليم وغيرها من المشروعات

   تأسيس روابط قوية مع المنظمات

القومية والعالمية من أجل تطوير فرص 

 التعاون وتبادل الخريجين

 

 

 

 

 إستراتيجية 

 نمو وتوسع

 

 

 

 إستراتيجية

 تطوير وتعزيز 

 مجاالت التهديدات

  اإلستمرار في قبول أعداد متزايدة من

 الطالب

  عدم زياده الميزانيه بما يناسب مع

 اإلحتياجات المتزايدة للكليات

 

 إستراتيجية 

 التنوع والتجديد

 

 إستراتيجية

 األنكماش 

العوامل اإلستراتيجية 

 الخارجية

 العوامل اإلستراتيجية الداخلية
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  تزايد عدد الكليات والجامعات الخاصه

وإستمرار التنافس بين خريج الجامعات 

 الحكوميه وخريج الجامعات الخاص

  التطور األقتصادى المتباطىء للدولة

 لجزئى للميزانية.يعكس غياب الدعم ا

  عدم التأكد من الميزانيات السنوية

 المستقبلية الممنوحة من قبل الحكومة

 والدفاع عن الوجود
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  (SWOT)تنمية االستراتيجيات البديلة بإستخدام مصفوفة

 نمووتوسع(استراتيجيات ) الفرص )ف( مجاالت القوة )ق(

أعضاء هيئة  بعضتوافر 

التدريس المدربين 

بمهارات كاديميا ينأوالمؤهل

 التدريس أو البحث العلمى.

 مع لتعاونامشروعات وجود 

 جهات دولية

تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

إلعداد مشاريع بحثية تطبيقية متميزة 

للحصول على منح بحثية من الجامعة 

 ومن مؤسسات القطاع الخاص.

مج تعليمى متميز عمليا برنا

 وخريج مؤهل مهاريا

تفضيل سوق العمل فى البالد 

العربية للخريجين ذوى 

المهارات المتخصصة واللغة 

 األجنبية وتكنولوجيا المعلومات.

إعداد كوادر متميزة معرفيا ومهاريا 

ومهنيا فى المجاالت التجارية لسوق 

 العمل المحلى واإلقليمى والدولى.

التنظيمي في ادارة كفاءة الهيكل 

 المنظومة التعليمية بالكلية

تقديم برامج ومقررات تعليمية  قوانين تتيح تقديم برامج متميزة

متطورة فى ضوء المعايير القومية 

 لتنمية المعارف والمهارات المهنية.

تكنولوجيا وجود خبرات فى 

 التعليم

زيادة الطلب على التعليم المفتوح 

 والتعليم عن بعد.

دراسات عليا متطورة تواكب  برامج

 تحديات العصر.

اهتمام األدارة بالتطوير 

والتحديث المستمر وتحقيق 

 الجودة الشاملة. 

إنشاء هيئة قومية لضمان جودة 

 التعليم واالعتماد 

تأهيل الكلية للحصول على االعتماد 

 والحفاظ علية لتحقيق ميزة تنافسية.
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 )تطويروتحسين(راتيجيات است الفرص )ف( مجاالت الضعف )ض(

عدم كفاية الموازنة المخصصة للكلية 

 سنويا.

ود برنامج التعليم الطبى وج

وازى بالكليه مثل الم

 البرنامج الماليزى

 لتعاونامشروعات وجود 

 االتحاد األوروبي مع 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس إلعداد 

 مشاريع لتنمية الكلية ذاتيا.

لعدد  زيادة عدد الطلبة بالنسبة

 مدرجاتالمعامل وال

أرتفاع الحد األدنى للقبول 

 بكلية الطب 

 الحد من عدد الطلبة 

عدم انتظام حضور بعض اعضاء 

وأنشغالهم بعياداتهم  هيئة التدريس

 الخاصة.

ربط الزيادة فى دخل 

ألعضاء هيئة التدريس 

بجودة األداء من قبل وزارة 

 التعليم العالى

 تحسين فى أنتظام حضور أعضاء

 هيئة التدريس

 

 الخطة الدراسية وعدم تحديثهاجمود 

أتجاه أساليب التقييم المتبعة للطالب و

لقياس قدرات الحفظ واالسترجاع 

دون اختبار قدرة الطالب على 

االستنتاج والتحليل واإلبداع 

 واالبتكار.

قنوات مفتوحة مع وجود 

الكليات العالمية ذات السمعة 

المتميز في ضوء 

من  ركةمشروعات مشت

خالل اتفاقيات التعاون 

 .والتبادل العلمى

ً لمعايير  تطوير الخطة الدراسية وفقا

االعتماد األكاديمي للمنظمة األوربية 

 للتعليم الطبى 

غياب سياسة محددة للكلية لربط 

 الخريجين بالكلية بعد التخرج.

 

تقلد خريجى الكلية مناصب 

فى وزارة الصحة 

والجامعات األخرى 

 الخاص والقطاع 

إيجاد آلية فاعلة لتحقيق التواصل 

المستمر مع خريجي الكلية بما يضمن 

ة كليهم وجذبهم لدعم الءوال

والمشاركة في برامجها المجتمعية 

من خالل جمعيات خريجى  المختلفة

 .الكليات
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 استراتيجيات )ثباتواستقرار( التهديدات )ت( مجاالت القوة )ق(

أعضاء هيئة  بعضتوافر 

دريس المدربين الت

بمهارات كاديميا ينأوالمؤهل

 التدريس أو البحث العلمى.

 التوسع فى انشاء الكليات الخاصة

وجذبها ألعضاء هيئة التدريس 

 للعمل بها.

مرتبات أعضاء هيئات تحسين 

 التدريس ومعاونيهم

وجود بعض أعضاء هيئة 

التدريس بالكلية فى جامعات 

 عالمية متميزة.

فى المجتمع فى  عدم الثقة الكافية

 مؤسسات التعليم العالى.

استقدام أفضل العلماء والمتميزين في 

التخصصات المختلفة لمدد قصيرة 

وتشجيع نشر البحوث  لإلفادة منهم

.العلمية وحضور المؤتمرات العلمية  

مشروعات الجودة وجود 

التى تتيح للكلية التحسين 

 المستمر. 

الزيادة المستمرة في أعداد الطالب 

ما يزيد من الضغط على م

اإلمكانيات والموارد المتاحة ويؤثر 

ً على الخدمات المقدمة  سلبيا

 للطالب.

 زيادة قدرات الكلية على التوسع.

ا تكنولوجيوجود خبرات فى 

 التعليم

تطور تكنولوجيا التعليم واالتجاه 

نحو انماط التعليم غير التقليدية 

 )مثال ذلك التعلم االلكترونى(

م لتعليم االلكترونى , والتعليالتوسع با

 عن بعد.

اهتمام األدارة بالتطوير 

والتحديث المستمر وتحقيق 

 الجودة الشاملة. 

أمكانية تقدم الكليات المناظرة 

 لالعتماد والحصول عليه.

 تأهيل الكلية لالعتماد االكاديمى

بالتطوير المستمر للقدرة المؤسسية 

 وتحديث العملية التعليمية.
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 استراتيجيات )انكماش( التهديدات )ت( ت الضعف )ض(مجاال

عدم كفاية الموازنة المخصصة 

 للكلية سنويا.

التوسع فى انشاء الكليات الخاصة 

وجذبها ألعضاء هيئة التدريس 

 للعمل بها.

حسن استغالل الموارد من خالل 

تعظيم االستفادة منها وتقليل الفاقد 

والمحافظة عليها  من خالل 

 مستمرة.الصيانة ال

زيادة عدد الطلبة بالنسبة لعدد 

 المعامل والمدرجات

عدم الثقة الكافية فى المجتمع فى 

 مؤسسات التعليم العالى.

مراجعة سياسات القبول بالجامعة 

 والكليات.

عدم انتظام حضور بعض اعضاء 

هيئة التدريس وأنشغالهم بعياداتهم 

 الخاصة.

الزيادة المستمرة في أعداد الطالب 

يزيد من الضغط على  مما

اإلمكانيات والموارد المتاحة 

ويؤثر سلبياً على الخدمات المقدمة 

 للطالب.

ربط زيادة دخول أعضاء هيئة 

 التدريس بجودة األداء.
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 السياسات العامة لكلية طب طنطا المنبثقة من الرسالة والغايات األستراتيجية للجامعة

يمكن الرجوع إليها واإلحتكام لنصوصها عند ظهور أى معوق أو موقف وهى اإلطار العام للعمل بالكلية والتى 

 اليوجد له تصريف بنص بالئحة الكلية وتشمل المحاور التالية:

 قواعد قبول وتحويل الطالب 

  تتلخص األحكام والقواعد العامة المنظمة إلعمال تحويل ونقل القيد وقبول الطالب داخل وخارج كليات

وما أصدره  1812لسنة  28رد بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم الجامعة بطنطا فيما و

 من قانون تنظيم الجامعات ومنها: 18المجلس األعلى للجامعات من قرارات واجبة بالمادة 

أوال: فيما يختص بتحويل ونقل قيد الطالب بالفرق األولى: يتم تحويل هؤالء الطالب شريط أن يكون 

ى الحد األدنى لمجموع الدراجات الذى وصل إليه القبول فى الكليية المحول إليها الطالب حاصل عل

لسنة حصوله على شهادة الثانوية العامة.  مع مراعاة:أن تكون إمكانيات الكلية المحول إليها تسمح 

 ىبتحويله، أن يتم التحويل بموافقة مجلس الكليتين، ويالحظ أن عند تحويل ونقل الطالب الحاصلين عل

يتم االلتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من المجلس األعلى  2008الثانوية العامة إعتبارا من عام 

 للجامعات والتى تفيد بإن التحويل ونقل القيد سيتم وفقا لنظام التنسيق االلكترونى وتحويالت ورقية  

الب يتم النحويل هؤالء الط ثانيا: فيما يختص بتحويل الطالب للفرق األعلى بين الكليات المناظرة

بشريطين: ان يكون الطالب ناجحا ومنقوال الى الفرق األعلى بالكلية المحول منهل حتى وأن كان منقوال 

من عدد الطالب المقيدين بالفرق الطلوب  %20بمواد تخلف، االلتزام التام بإال تزيد نسبة المحولين عن 

 التحويل إليها.   

 األساسى )مرحلة البكالوريوس(برنامج التعليم الجامعى 

 التعاون مع مؤسسات التعليم ما قبل الجامعى من اجل تنمية قدرات واستعدادت الطالب 

 االرتقاء باعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 تطوير هياكل البرامج ونوعية المناهج والمقررات الدراسية 

  تحديث أساليب التدريس، واالسنادات الدراسية 

 امعى والمراجع المقررةتطويرالكتاب الج 

 األرتقاء بالمعامل والمختبرات وقاعات الدرس والمكتبات والوسائط والوسائل التعليمية 

 تطوير اساليب التقييم واالمتحان 

 دعم النظم والعمليات االدارية المتعلقة باالنشطة التعليمية 

 التنمية االدارية للعاملون بالجهاز االدارى والفنى الداعم 

 ام تدريس متميز للطالب ذوى القدرات العاليةاستحداث نظ 

 برامج التعليم بالدراسات العليا

 استخدام المواصفات والمرجعيات العالمية فى شروط واختبارات القبول للطالب 

 اإلرتقاء بمستوى األداء ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 تطوير هياكل البرامج ونوعية المناهج والمقررات الدراسية 

  أساليب التدريس تحديث 

 توفير المراجع المقررة ومصادر المعرفة الكاملة 
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 األرتقاء بالمعامل والمختبرات وقاعات الدرس والمكتبات والوسائط والوسائل التعليمية 

 تطوير اساليب التقييم واالمتحان 

 دعم النظم والعمليات االدارية المتعلقة باالنشطة التعليمية الخاصة بالدراسات العليا 

 نمية االدارية للعاملين بالجهاز االدارى والفنى الت 

 تطوير نظم أبحاث الرسائل 

 تشجيع البحث العلمى الذى يعود بالنفع على المجتمع بالدعم المادى 

 البحوث واالنتاج العلمى 

  الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الداعمة للبحث العلمى داخل مصر وخارجها طبقًا للقواعد المنظمة

 الحاكمة.والضوابط 

 .تأكيد اإلرتباط بين الخطة البحثية وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية والخطط القطاعية للدولة 

  .تحقيق أفضل الوسائل لالتصال بمؤسسات اإلنتاج والخدمات الخاصة والعامة 

 ة لها.عالتنسيق بين خطة الكلية وخطة الجامعة وتوجهات أكاديمية البحث العلمى ومراكز البحوث التاب 

  .وضوح التوجهات العلمية والبحثية للكلية، وارتباط هذه التوجهات برؤية مستقبلية متكاملة 

 .تحقيق التكامل بين األقسام المختلفة داخل الكلية 

  .اإلرتباط بمشروعات تطوير التعليم العالى فيما له انعكاس على رفع أداء منظومة البحث العلمى 

 تعددة ووسائل داعمةالحصول على تمويل من جهات م.(Fund Raising) 

 التنمية الطالبية

 استهداف تحقيق التنمية الشخصية المتكاملة للطالب، فكريا وشخصيا وسلوكيا 

  التوسع فى ممارسة انشطة التنمية االنسانية مثل الرياضة الفردية والجماعية والتثقيف الصحى وسائر

ندوات واللقاءات مع أعالم المجتمع فى مختلف األنشطة األخرى كالرحالت وتنظيم المؤتمرات وال

 المجاالت مما ينمى شخصية الطالب.

  التوسع فى تواصل العمل والتبادل الطالبى واألنشطة الطالبية مع جامعات أخرى داخل وخارج الوطن

 وفى شتى المجاالت

 الموارد البشرية )أعضاء هيئة التدريس والعاملين(

 لتدريس والعامين بالكلية االرتقاء بكفاءات أعضاء هيئة ا 

 توفير مناخ وبيئة عمل ونظم داعمة لتحسين األداء واألبداع والتطوير 

  تحويل الثقافة المؤسسية للكلية لتركز على الجودة واألتقان واألبداع والعمل الجماعى التعاونى والتميز

 والتفوق المؤسسى

 هم فى الجهود التطويرية والتعبير عن أرائ دعم وتعزيز مشاركة اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية

 ومصالحهم

 .تحسين الخدمات الصحية واالجتماعية المقدمة العضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية 
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 السياسات المالية للكلية:

الخاص بمناقصات  1889لسنة  98، وبأحكام قانون 13لسنة  53االلتزام بالتأشيرات العامة للموازنة قانون 

الشراء(، وباللوائح الخاصة المعتمدة من وزارة المالية الخاصة بالتمويل الذاتى للحسابات الخاصة،  )عملية

 وذلك من أجل الوصول إلى:

  موارد مالية سنوية: تساهم في تحقيق السياسة واالستراتيجية وتحقق الرسالة واألهداف وزيادة مساهمة

مالياً، وذلك عن طريق الموازنة السنوية مقسمة الى  المجتمع المدنيفي رفع كفاءة أنشطة الكلية ودعمها

 جارى واستثمارى. 

  االستخدام االمثل للمرافق والممتلكات:عن طريق الصيانة الدورية والتخزين الجيد للكيماويات

 واألجهزة للمحافظة عليها، وإستخدام برمجيات أصلية خاصة بأجهزة الكومبيوتر.

  التوسع فى انشاء الوحدات الخدمية   والذاتية للكلية: عن طريقالعمل علي تنمية الموارد المالية

انشاء العديد من البرامج المتميزة التى ة ، و مركز الخدمة العامتفعيل  ، والمتميزةذات طابع خاص 

 . باإلضافة إلى المشروعات البحثية الممولة من جهاتوتشمل برنامج التعليم الماليزى،تلبى االحتياجات 

 تبرعات عينة ونقدية.خارجية، وال

  الدعم المادي للعملية التعليمية بالكلية عن طريق: استكمال األجهزة والمعدات التي تضمن نجاح العملية

التعليمية وانسيابها دون عوائق ورفع مستوى األداء المهني للطالب، التحديث والتطوير المستمر 

سموعة والتي تساعد علي حسن سير العملية لقاعات المحاضرات وتزويدها بكافة الوسائل المرئية والم

التعليمية، التحديث المستمر لمعامل الطالب بما يضمن تحقيق األهداف التعليمية للمقررات التعليمية، 

إستكمال معمل المهارات بالكلية وعمل دورات تدريبية بما يضمن الموارد الالزمة للصيانة وإضافة 

 أجهزة محاكاة جديدة

 ة االداء والبرامج فى المنظومة التخطيطية والمالية والرقابية لعمل الكلية.ادخال نظام موازن 

  التحول فى منظومة األنشطة األدائية من نظام االدارة باللوائح واألجراءات المفصلة الى األدارة

 الموجهة بالنتائج فى اطار من الالمركزية مع المسائلة عن االداء والنتائج.

 

لتنفيذ والمشكلة من كل من السادة: عميد الكلية، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، هذا وتقوم لجنةمتابعة ا

منسق معيار التخطيط اإلستراتيجى بالكلية،أمين الكلية، مديرى مراكز الحسابات الخاصة، مدير الشئون المالية، 

 بمتابعة التقدم فى تنفيذ السياسات المالية

 

 السياسات وتحديث لمراجعة خطةالكلية

تقوم كلية طب طنطا ممثلة بوحدة التخطيط اإلستراتيجى بوحدة ضمان الجودة بكلية طب طنطا ومجالس األقسام 

سنوات )أو عندما تقتضى الحاجة الى ذلك( والتعديل  5-3ومجلس الكلية  بمراجعة هذه السياسات والغايات كل 

نية إلبداء الرأى، ثم الصياغة فى الصورة النهائية فيها عند الضرورة، واعادة طرحها على كافة األطراف المع

 وإعادة طرحها مرة أخرى للموافقة عليها من كافة األطراف، ثم أعتمادها بمجلس الكلية.
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 منظومـــة القيــــم

يلتزم السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والعاملون فى كلية طب طنطا بهذه القيم مستنيرين بها فى سلوكهم 

 . عينين بها فى اتخاذ قراراتهمومست

 معايير السلوك الراقى: وفى ذلك فهم : -1

 . يحرصون على أن يكونوا قدوة صالحة فى سلوكهم وأخالقهم 

 . يتصرفون بشفافية ويتجنبون ما يخدم المصالح الشخصية 

 . يحرصون على تحقيق أعلى المعايير األكاديمية فى عملهم 
 :  احترام األفراد: وفى ذلك فهم -2

 . يعاملون اآلخرين باحترام آدميتهم مع تقبل االختالف فى الرأى 

 . يشجعون االتصال المفتوح واإلنصات الواعى 

 . يخلقون بيئة أسرية مبنية على والء الجميع لكليتهم 
 تقديم المعرفة: وفى ذلك فهم : -3

 . يحرصون على تطبيق كل ما يستجد من أفكار فى التدريس والبحث العلمى 

 ون على مواجهة التحديات .قادر 

 . ينوعون فرص التعلم ويشجعون األفكار الخالقة 

 . يحرصون على العمل بروح الفريق 
 التطور الشخصى والقيادة: وفى ذلك فهم يخلقون : -2

 . بيئة مناسبة لتطوير األفراد وااللتزام المهنى 

 . مكانا للعمل تتوازن فيه متطلبات العمل مع الواجبات األسرية 

 فة قابلة للتناصح فيما بين أعضاء هيئة التدريس والكلية ما ينمى مهارات القيادة .ثقا 
 االلتزام بالخدمة الصحية: وفى ذلك فهم ملتزمون بـ : -5

 . أعلى درجات الرعاية الصحية للمرضى 

 . تدريب األجيال الجديدة من األطباء وإكسابهم الخبرة الالزمة لتقديم خدمة طبية مميزة 

 هتمام بالصحة وسالمة البدن تبعاً الحتياج المجتمع .تشجيع اال 
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 للكلية لسابقةاألهداف االستراتيجية ا

وأراء خبراء  SWOT analysisتم تعديل األهداف اإلستراتيجية للكلية بناء على نتائج التحليل الرباعى 

 التخطيط اإلستراتيجى الى األهداف التالية:

: 

 تراتيجية للكلية تحديث ومتابعة تنفيذ الخطة االس -1

  تطوير الهيكل التنظيمى والنواحى األدارية للكلية  -2

 االلتزام باالخالقيات المهنية وتطبيق الممارسات العادلة وعدم التمييز -3

سياسات معتمدة للتحسين االرتقاء بمستوى االداء ووضع تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس و -2

 :بالكلية والتعزيز

التعليمية لطالب البكالوريوس والدراسات العليا لتتوافق مع المعايير  تطوير البرامج والمقررات -5

 NARSاألكاديمية القياسية القومية 

 للطالب التقييموطرق التدريس تحسين المصادر المتاحة  للتعليم والتعلم وتحسين   -6

المستمر  ىخدمات الخريجين مع تبنى برنامج للتعليم الطبزيادة فعالية نظام الدعم الطالبى وتحسين   -1

 لهم

 تطوير منظومة البحث العلمي بالكلية.  -9

وتقديم خدمة رعاية للمرضى ذات جودة عالية تحسين فعالية دور الكلية في خدمة المجتمع   -8

وبالخصوص للمجتمعات الريفية فى منطقة وسط الدلتا من خالل تعظيم إستخدام الموارد المشتركة بين 

 كلية الطب ومستشفيات الجامعة.
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 حليل للفجوة بين الوضع الحالي واألهداف اإلستراتيجيةت

 )تحديث ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية( :  الهدف األول

الخطة اإلستراتيجية هى الموجة الرئيسى لسياسات الكلية والمحدد األساسى لطريقة العمل مع توزيع الموارد 

وجود خطة إستراتيجية يضمن سير عمليات التحسين بصورة مدروسة على اإلحتياجات الخاصة بالكلية و

 2012- 2008و قد قامت كلية طب طنطا بعمل اول خطة استراتيجية لها والتعزيز إلى األمام بصورة منتظمة.

و ذلك بعد عمل  2015-9-19في مجلس الكلية 2020-2015الخطة االستراتيجية الجديدة و تم الموافقة علي

 الكلية و رسالتها و االهداف و الغايات المنشودةراف المعنية و تحديد رؤية تحليل رباعي شارك فيه االط

 الفجوة:

بناء على أراء أعضاء  ولذلك تحتاج الكلية الي مراجعتها و تحديثها، 2020ستراتيجية للكلية تنتهي في اإلخطة ال

الرسالة ات لتحديث الرؤية وهيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والمستفيدين من الخريجين، ووضح ألي

 واألهداف اإلستراتيجية والخطط التنفيذية.

 

 )تطوير الهيكل التنظيمى والنواحى األدارية للكلية( الهدف الثانى :

تمارس الكلية من خالل الهيكل التنظيمى نشاطها لتحقيق أهدافها ,وينطوى على عمليات تجميع وتصنيف وتقسيم 

أقسام ووحدات, وتحديد المستويات االدارية, وتحديد عالقات السلطة على هذه األنشطة فى شكل أدارات و

المستوى الرأسى فى الهرم التنظيمى, واالختصاصات والمسئوليات واالدوار, وخطوط االتصال, وتدفق 

المعلومات. فالهيكل التنظيمى واألدارى من أهم أركان إدارة الكلية وإصالح الهيكل التنظيمى واإلدارى يمثل 

 قطة جوهرية فى إنتظام العمل اإلدارى وتنفيذ خطط التنمية بالكلية. ن

 الفجوة:

 وكذلك بعض اإلدارات تحتاج الى لتفعيلالكلية بها هيكل تنظيمى وإدارى اإل أن بعض الوحدات تحتاج الى ا

لك بعض وكذأعادة الهيكلة، وبالتالى فإن الهيكل والتوصيف الوظيقى بالكلية يحتاج الى المراجعة الشاملة، 

القوانين المقيدة لحرية التعديل بالهيكل الوظيفى واإلدارى، كما يجب أستحداث وحدات جديدة وتفعيل دور بعض 

 الوحدات القديمة، وأعادة هيكلة الهيكل اإلدارى وإعتماد النظم األلكترونية فى اإلدارة.

 لعادلة وعدم التمييز(: )االلتزام باالخالقيات المهنية وتطبيق الممارسات االهدف الثالث 

القيم المشتركة فى المعتقدات واالخالقيات والعادات وأنماط السلوك التى تسود الكلية هى التى توجه القررات 

والتصرفات الخاصة بالقيادات االكاديمية واالدارية, والعاملين فى الكلية بالتالى لها أكبر التأثير على إنتظام 

 و تحقيقا لهذا الهدف فقد قامت الكلية بتكوين لجنة اخالقيات البحث العلميإلدارية. العملية التعليمية والبحثية وا

 و تحديد اللوائح المنظمة لها -2008-12-23مجلس كلية في 

 الفجوة:

وحيد عقد المزيد من ورش العمل لتو شرهاناعادة  اليتحتاج تعليمات الخاصة بحماية الملكية الفكرية الوائح و للا

 كة وتعزيز الممارسات العادلة وعدم التمييز.القيم المشتر

 )تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس واالرتقاء بمستوى االداء ووضع سياسات معتمدة للتحسين والتعزيز بالكلية( الهدف الرابع :
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لية. ايمثل االفراد الموارد البشرية للكلية من خالل أداء الوظائف والمهام الالزمة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفع

ويجب أن يتم اختيار وتعيين األفراد بناءا على الصفات والخصائص التى تتالئم مع طبيعة الوظائف المتاحة 

 فى الكلية. كما يجب الحرص على تنمية الموارد البشرية فى الكلية من خالل التدريب والتحفيز والترقية . 

هم ويمثلون مقدمى الخدمة التعليمية فى الكلية, وينقسم األفراد فى الكلية الى أعضاء هيئة التدريس ومعاوني

ويجب أن تتوافر لديهم القدرة والمهارة والخبرة فى تقديم الخدمة التعليمية والبحثية والمشاركة المجتمعية، 

 إضافة إلى العاملين فى ادارات الكلية والموظفين والعمال.

 الفجوة:

البرامج التدريبية  معظم يتم تنفيذية تحتاج الي تفعيل حيث لتنمية قدرات هيئة التدريس بالكلالخطة التدريبية 

للترقية فقط،   كما ان ألية تقييم أعضاء  TCFLDألعضاء هيئة التدريس من خالل مركز التدريب بالجامعة 

هذا إضافة الى عدم مشاركه أعضاء هيئة التدريس الفعاله في الكثير من تحتاج الي متابعة. هيئة التدريس 

العلميه. وبالتالي  ينبغي العمل علي تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية واإلدارية النشاطات 

وتشجيعهم علي اكتساب المهارات التكنولوجية والفنية، بغرض الوصول إلي مستويات أداء متميزة تنعكس 

 بالضرورة علي مستوي الخريج.

 

 (NARSلتعليمية لطالب البكالويوس والدراسات العليا لتتوافق مع المعايير األكاديمية القياسية القومية )تطوير البرامج والمقررات االهدف الخامس:

درجة علمية للدراسات العليا تتنوع بين  92كلية طب طنطا تمنح بكالوريوس الطب والجراحة باإلضافة إلى 

ج الدراسية في ضوء االحتياجات دكتوراه، مما يستلزم تحديث وتطوير البرام 35ماجستير و 23دبلوم و 25

المحلية والتوجهات العالمية , وكفايات خريجي الكلية ، وطبقا لمعايير الهيئة القومية لجودة التعليم واإلعتماد 

ودعم الخدمات المقدمة للطالب, وتعظيم فرص التعلم, ومن ثم كسب ثقة المجتمع في خريجي الكلية، إضافة 

جية وتوظيفها في مختلف مجاالت تكوين الطبيب وذلك بالتوسع في التعليم إلى مواكبة التطورات التكنولو

 اإللكتروني بغرض الوصول إلي مستويات أداء متميزة تنعكس بالضرورة علي مستوي الخريج.

 الفجوة :

إال أنها ال تدعم الخدمات المقدمة للطالب,  NARSتدعم المعايير القومية المرجعية  ترامج وأن كانالببعض 

هي كسب ثقة المجتمع في خريجي الكلية. وبالتالي فهناك قصورفي تعمل علي تعظيم فرص التعلم, ومن ثم  وال

 NARSتحتاج إلى تحسين وتطوير وإعادة توصيف بما يتمشى مع معايير الهيئة القومية لتوكيد جودة التعليم 

عليم بالتوسع في التذلك  وتواكب التطورات التكنولوجية وتوظيفها في مختلف مجاالت تكوين الطبيب ل

اإللكتروني, والتطبيق األمثل لنظام الساعات المعتمدة بالدراسات العليا، وتطوير وتحديث البرامج والمقررات 

 التعليمية بحيث تتسم بصفة مستمرة بالعمق والحداثة.

 لطالب()تحسين المصادر المتاحة  للتعليم والتعلم وتحسين طرق التدريس والتقييم لالهدف السادس:

تمثل الموارد المادية فى الكلية المدخالت المادية الالزمة ألداء األنشطة والمهام الخاصة بالكلية بكفاءة وفعالية, 

وتشمل رأس المال ممثال فى موازنة المؤسسة السنوية, والمبانى , وتسهيالت العملية التعليمية والبحثية من 

, وأثاث , ووسائل نقل واتصاالت , ووسائل تكنولوجيا  مدرجات وقاعات دراسية ومعامل وأجهزة ومعدات

 . المعلومات , وأدوات كتابية وغيرها
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  الفجوة:

توفير قاعات الدرس والمدرجات المزودة بالتكنولوجيات الالزمة للعروض يوجد بعض القصور في 

حها قليدية ويتم تصحيوالشروحات التفاعلية ، كما أن نظم اإلمتحانات المتوافرة في الوقت الراهن ورقية وت

وإعالن نتائجها يدويا مما يعوذه الدقة والتقويم السليم للطالب، وال يتم توفير بنوك األسئلة وتقديمها إلكترونيا 

عضاء هيئة أ جميع برامج لتنمية قدراتيتم تفعيل م . كما لبشكل كلي  وتصحيحها وإعالن نتائجها إلكترونيا

وبالتالي  ينبغي تحسين طرق التقويم وتحسين البنية التحتية لمصادر  داريةالتدريس والقيادات األكاديمية واإل

العمل علي تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية واإلدارية وتشجيعهم علي مع  التعليم والتعلم

رة علي ضروتنعكس بالاكتساب المهارات التكنولوجية والفنية، بغرض الوصول إلي مستويات أداء متميزة 

 . مستوي الخريج

 )زيادة فعالية نظام الدعم الطالبى وتحسين خدمات الخريجين مع تبنى برنامج للتعليم الطبى المستمر لهم(الهدف السابع:

نظام الدعم الطالبى واإلرشاد األكاديمى من أعمدة العملية التعليمية، إضافة إلى التعليم المستمر وإعادة تأهيل 

 م بأخر المستجدات فى المجال الطبى الذى يتطور بطريقة مذهلةالخريجين وأمداده

 الفجوة:

ليه آ بعض القصور في تطبيقالطالب تجاه الدعم المقدم لهم من الكلية، كم  يوجدبعض ال يوجد رضا لدى 

اكتشاف الطالب المتعثرين دراسيا هذا عالوة على أنه اليتم دراسة خصائص الطالب لتحديد إحتياجتهم غير 

كاديمية، كما أنه التوجد برامج موثقة لتقديم خدمات الدعم لذوى اإلحتياجات الخاصة، هذا أضافة الى األ

تطوير الكلية(. كما أنه ال يوجد تواصل بين كلية الطب  –محدودية دعم الكليات مثل) ميزانيات الرحالت 

لتعليم ة الخريجين، وتنفيذ برنامج لوالخريجين ،  وبالتالى يجب دعم ألية الدعم الطالبى، وإنشاء مكتب لمتابع

 الطبى.

 )تطوير منظومة البحث العلمي بالكلية.(الهدف الثامن:

البحث العلمى والعمل علي شراكة وتكامل أدوار جميع أقسام الكلية في القيام بالبحوث التي تنتج معرفة متطورة 

 ي من أهم أهداف كلية طب طنطا.وتوظيفها في معالجة المشكالت التي يواجهها المجتمع فى المجال الطب

 الفجوة :

اليوجد شراكة وتكامل أدوار جميع أقسام الكلية في القيام بالبحوث  ومن ثم يصعب توظيفها في معالجة القضايا 

والمشكالت الحقيقية التي يواجهها المجتمع فى المجال الطبي. وبالتالي ينبغي العمل علي إيجاد آلية لتطوير 

العمل علي شراكة وتكامل أدوار جميع أقسام الكلية في القيام بالبحوث التي تنتج معرفة الدراسات العليا و

متطورة وتوظيفها في معالجة القضايا والمشكالت الحقيقية عن طريق وضع إستراتيجية للبحث العلمى بالكلية 

 تتفق مع إستراتيجية جامعة طنطا.

المجتمع وتقديم خدمة رعاية للمرضى ذات جودة عالية وبالخصوص للمجتمعات الريفية فى منطقة )تحسين فعالية دور الكلية في خدمة الهدف التاسع :

 وسط الدلتا من خالل تعظيم إستخدام الموارد المشتركة بين كلية الطب ومستشفيات الجامعة.(

مات المشاركة المجتمعية من خالل احتكاك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بمواقع العمل والخد

 ومعايشتهم لمشكالت المجتمع المحلي أحد أركان رسالة الكلية . 

 الفجوة :
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اليوجد مفهوم واضح للمشاركة المجتمعية لدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه، هذا واليوجد أية اتفاقات 

بمشاريع  قيامأوبروتوكوالت للتعاون بين الكلية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تنويع مصادر التمويل لل

لخدمة لخدمة المجتمع. وبالتالي ينبغي تدعيم مفهوم المشاركة المجتمعية, وعقد االتفاقات وبروتوكوالت التعاون 

بين الكلية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تنويع مصادر التمويل للقيام بمشاريع لخدمة لخدمة المجتمع. كما 

رة الصحة وتفعيل عضوية وكيل وزارة الصحة بالغربية وكذلك يجب إيجاد ألية لالتصال بين كلية الطب ووزا

مدير التأمين الصحى بمجلس الكلية، واإلتفاق على برامج تدريبية تتم بالتعاون بين الكلية ووزارة الصحة.  كما 

يجب وضع إستراتيجية للخدمة المجتمعية مع توثيق أنشطة الكلية فى هذا المجال إضافة الى توثيق التعاون مع 

 وزارة الصحة والهيئات الصحية األخرى.

 المرحلة الثالثة

 تحديد المصادر المتاحة لتوفير التمويل.

تم تحديد المصادر المتاحة لتوفير التمويل؛ حيث تمتلك مصادر داخلية متمثلة في نسبة من مصروفات طالبها 

فة زات لبنود صرف محددة . إضاوتعود إلى الكلية في صورة تعزي –في ضوء اللوائح الراهنة  –تؤول للجامعة 

 و مركز الخدمة الوحدات ذات الطابع الخاصاليزى بالكلية  وإلى الصناديق الخاصة من البرنامج الطبى الم

 نافسيةالت اتمشروعالالعامة، باإلضافة إلى التمويل الناتج عن اإلشتراك ب

 المرحلة الرابعة 

 متابعة والتقويم:تحديد أوليات خطط التطوير والتحسين وكذا نظام ال

تم تحديد أوليات التطوير والتحسين والتي يمكن إيجازها في منظومة خطط التطوير والتحسين والمتابعة والتقويم 

 التالية : 

ستمر لبرنامج التطوير الماإلعتماد على تقريرالمراجعة الفنية والمالية لفرق الزيارة من وحدة إدارة المشروعات 

 بع سنوية فى متابعة التقدم فى تنفيذ الخطة اإلستراتيجية.و التأهيل لالعتماد الر

تشكيل لجنة لمتابعة التقدم فى تنفيد الخطة اإلستراتيجية مكونة من عميد الكلية ومدير مركز ضمان الجودة 

بعد اإلنتهاء من  تم ومنسق معيار التخطيط اإلستراتيجى وكوادر مالية تقوم بمتابعة التنفيذ كل ربع سنوى وذلك

 CIQAPشروع ال م

تقديم تقرير سنوى للجنة السياسات المالية لتوفير التمويل المالى من موازنة الدولة او الموازنة اإلستثمارية 

 لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية

إتخاذ اإلجراءات التصحيحة بواسطة مجلس الكلية بناءا على توصية من عميد الكلية فى حال وجود إنحراف 

 طة اإلستراتيجيةمعيارى فى تنفيذ الخ

 منظومة خطط التطوير والتحسين والمتابعة :

تتكامل جميع خطط التطوير والتحسين وتتقاطع فى إطار الخطة اإلستراتيجية بما يحقق األهداف العامة للكلية؛ 

هو   Input – Driven Approachمع وضع في اإلعتبار أن التطوير والتحسين المتمركز حول المدخالت 

 اسي في الخطة.المبدأ األس
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 الوضع التنافسى لكلية طب طنطا

 البنية التحتية:  -1

بموقع جغرافى جيد يقع ضمن المجمع الطبى بطنطا، كما أن الكلية  لتحتية لكلية طب طنطا جيدة وتمتازالبنية ا

لشاملة(، ا يتبعها عدد من المنشأت الطبية المتميزة كالمستشفى الرئيسى ومجمع العيادات الخارجية )العيادة

مستشفى مبارك الجامعي لعالج الطلبة والعالج اإلقتصادي، مستشفى الطوارئ، مركز الطب النفسي وجراحة 

 1011000سرير تعالج  1231والمستشفيات بقوة مركز متميز على مستوى وسط الدلتا المخ واألعصاب وهو 

ذا وتوجد هالمستشفى التعليمي الجديد. ي هذا باالضافة المريض سنويا، مع عيادة شاملة بها كافة التخصصات. 

 بالكلية عدد قاعتين للمؤتمرات ذات تجهيز متميز لعقد المؤتمرات العلمية والندوات

 الموارد البشرية:-2

مما يسمح بمساهمة أعضاء هيئة التدريس فى مشروعات  516: 1نسبة أعضاء هيئة التدريس: الطالب هى 

 3ت خدمة المجتمع. والكلية تذخر بالكفاءات العلمية واإلدارية فيوجد بها تطوير التعليم العالى وكذلك مشروعا

مدربين تنمية بشرية معتمدين دوليا، وكذلك مدير إدارة مشروعات التطوير بالجامعة، ومدير مركز ضمان 

الجودة بجامعة طنطا، وعضو مجلس إدارة بوحدة التخطيط اإلستراتيجى بالجامعة، وعدد من المرجعين 

جيين بوحدة إدارة مشروعات التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد، وقد تم الحصول على مشروعين الخار

(QAAP2 & CIQAP ممولة من إدارة مشروعات التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد، كما يوجد عدد من )

نبية طب أجأعضاء هيئة التدريس أعضاء بلجان الترقى على مستوى الجمهورية، والبعض يعملون بكليات 

ذات مكانة عالمية، وكذلك بهيئات دولية، كما يوجد عدد من أعضاء هيئة التدريس حاصلين على جوائز دولية 

ومحلية، إضافة الى إرتفاع نسبة النشر الدولى بالكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس قاموا بتأليف أجزاء بكتب 

 30دبلوم و 20ية للدراسات العليا تتنوع بين درجة علم 82مرجعية دولية ، كما أن كلية طب طنطا تمنح 

دكتوراه ويوجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات المختلفة، كما توافر كفاءات  33ماجستير و

 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للقيام بكافة اإلستشارات لزيادة موارد الكلية.

 الوحدات ذات الطابع الخاص: -3

عدة وحدات ذات طابع خاص، كوحدة الميكرسكوب اإللكترونى ومركز اإلستشارات للطب  يوجد بالكلية

مجلة طنطا الطبية، إضافة الى العالج اإلقتصادى وووحدة الخدمة العامة الشرعى، ووحدة أمراض الدم، 

ل المهارات ومعم بالمستشفيات الجامعية الذى يساهم فى تنمية الموارد المادية لألقسام اإلكلينكية الموجودة بها.

 وهو يساعد الطالب للحصول علي المهارات الطبية دون تعريض حياة المرضي للخطر.

 برنامج التعليم الطبى الماليزى: -2

يمثل برنامج التعليم الطبى الماليزى نقطة تنافسية للكلية حيث أن نسبة من الوافدين الماليزين يدرسون بالكلية 

 موارد الكلية الماديةمقابل مصروفات تساهم فى زيادة 
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 خطة التطوير 

 اإلتاحة المسار االول :

 زيادة فرص اإلتاحة بمؤسسات التعليم العالي

  إنشاء مؤسسات تعليم عالي جديدة .1

  إنشاء برامج أكاديمية جديدة تخدم سوق العمل. .2

الحتياجات سوق  بعد عمل دراسةفاالقسام ذات الوحدات المسجلة والمفعلة مطالبة تقوم بوضع برامج أكاديمية جديدة 

        العمل عن طريق مشروع متكامل بمشاركة جميع االقسام 

التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير نظم الدراسة وآليات العمل بالتعليم المفتوح.         كإنشاء بعض الدبلومات  .3

 التغذية ومكافحة العدوى واالحصاء الطبى المتخصصة التى يمكن تدريسها عن بعد كدبلومة متخصصة فى 

 القبول : المسار الثانى 

 للقبول تتوافق مع قدرات الطالب جديدة سياسات ديناميكيةونظم القبول بالمؤسسات التعليمية كعمل تطوير سياسات  .1

 الطالب وتحسين اتجاهاتهم قبيل اإللتحاق بالتعليم األكاديمي.  واعداد تهيئة .2

 : اء هيئه التدريس والقيادات الجامعيةأعض:المسار الثالث 

ير قدرات هيئة التدريس والقيادات من خالل مراكز وبرامج تنمية قدرات ومهارات لهيئة التدريس والقيادات الجامعية و تطوير نظام دعم وتطو 

هيئة تدريس في التخصصات  عضو طالب لكل 25الوصول إلى عدد المنح والبعثات بحيث يتم تكوين وبناء كوادر تدريسية متميزة. حيث يتم 

 طالب لكل عضو هيئة تدريس في التخصصات النظرية 62وعدد   العملية

 اإلداريون والقيادات اإلدارية : رابعالمسار ال

ة بالتعليم يتنمية مهارات الموارد البشرية لإلداريين والقيادات اإلدارية من خالل مركز دولي لتنمية مهارات وقدرات اإلداريين والقيادات اإلدار 

 العالى

 الطالب : خامسالمسار ال

 قت التعليمية في إطار أخالقي وصحي وذلك عن طريتنمية وتعزيز قدرات الطالب على ممارسة األنشطة العلمية والطالبية بالمؤسسا .1

 ين وريادة األعمالمركز قومي لتنمية وتطوير إبداعات الشباب وريادة األعمال و برنامج تنمية مهارات العمل للطالب  والخريج

 الخريجين وجهات التوظف املختلفة وذلك بانشاء  تعزيز الروابط بين .2
 
لجنة عليا لربط الطالب والخريجين بسوق العمل محليا

.
 
 ودوليا

 
 وإقليميا

 : البحث العلمي و االبتكار دسالمسار السا

 توعية بحقوق الملكية الفكريةج تدريبية للحمالت توعية قومية وبرامبعمل  التعدي على حقوق الملكية الفكريةالحد من  .1

  حفز البحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي. .2

 وذلك بالتوسع في صناديق دعم البحوث التطبيقية رفع الطاقة اإلنتاجية البحثية بمستوى جودة مالئم .3

 و برامج النانوتكنولوجي التوسع في إنشاء مكاتب فعالة لنقل التكنولوجياو 

يتم ذلك عن طريق استغالل امكانيات بعض االقسام كالميكروبيولوحى ، الطفيليات  الة بين الصناعة والتعليم العالي.برامج شراكة فع .4

 ، الصحة العامة لعمل مشروعات بحثية وتقديم المشورة للمصانع والهيئات االقتصادية باالقليم 

وكذلك مشروع معمل مركزى للتعليم االفتراض ى  (Simulator)يتم عمل مشروع النشاء معمل مركزى للمحاكاة فى التعليم الطبى  -

 مع تدريب أعضاء هيئة التدريس والتقنيين على هذه االجهزة  (Virtual Lab)فى املجال الطبى 

عمل برنامج متكامل للتدريب الميدانى لطالب الكلية عن طريق وحدة ضمانالجودة وتحت اشرافها ويتم اشراك كل االقسام ذات  -

 العالقة به 

 تمويل التوسعات فى المستشفيات الجامعية  : سابعالمسار ال

 التوسع فى نظام كفالة االسر -أ

 التوسع فى نظام التعاقدات  -ب

 انشاء بعض المشروعات الحديثة داخل المستشفيات ويوجه دخلها لتمويل الخدمة بالمستشفيات  -ت

 انشاء ادارة خاصة بالتسويق داخل المستشفيات  -ث
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 : ثامنالمسار ال

 ء جمعيات صداقة بين مؤسسات التعليم العالى انشا -أ

يتم ذلك عن طريق عمل برامج مؤخاه بين كلية الطب وكليات الطب بجامعات الدلتا باعتبار القرن الجغرافى وطبيعة الظروف  -

اخل د المماثلة ومن خالل هذه البرامج تكون هناك أولوية لكليات الطب بجامعات الدلتا فى المشاركة فى االبحاث العلمية

هذه الكلية وكلية طب طنطا والعكس بميزانية البحث العلمى وتبادل الخبرات وكذلك يمكن عن طريق هذه المؤاخاه عمل 

 برامج تدريب طالبى مشتركة لنقل الخبرات العلمية والعملية بين الكليات فى مجال التعليم الطالبى والدراسات العليا 

 بالنسبة لتراخيص مزاولى المهنه -ب

على تجديد ترخيص مزاولة المهنه بعد فترات مححدة ولتكن خمس سنوات وذلك لتشجيع االطباء على الدراسة العمل  -

 المستمرة وتجديد معلوماتهم 

 لتحديد الفترة الزمنية لصالحية ترخيث  -
 
انشاء برنامج تعليمطبر مستمر ميدانى داخل وحدات وزارة الصحة وذلك تمهيدا

 مزاولة مهنه الطب  

 برامج أكاديمية متخصصة لتلبية احتياجات المنطقة العربية واالفريقية  :تاسعالمسار ال

توجيه بعثات للدول العربية واالفريقية وذلك لالطالع ودراسة احتياجات الدول العربية واالفريقية من البرامج االكاديمية  -

 ت هذه الدول وسق العمل بها النتخصصة والعمل على انشاء برامج خاصة للطالب العرب واالفارقة حسب احتياجا

 نظم إلكترونية لتقييم انجاز أعضاء هيئة التدريس واالداريين  :عاشرالمسار ال

عن طريق انشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن طريق البوابة االلكترونية للجامعة وذلك لتسجيل بيناتا أعضاء هيئة التدريس  -

 نين العمل بالدولة وقانون تنظيم الجامعات واالداريين وتقييم أدائهم وتكون متوافقة مع قوا

 بالنسبة للبرامج االكاديمية االفتراضية  -

يتم عمل مشروع إلنشاء معمل مركزى للمحاكاة ومعمل مركزى للتعليم االفتراض ى مع تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس  -

 عليه وكذلك التقنيين المسئولين عن هذين المعملين 
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 الخطة التنفيذية

 2020-8لينتهي في  2015 -8يبدأ العمل بالخطه التنفيذيه بدايه من 

الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

تنمية  -1

البنية 

 االساسية

إعادة مراجعة 1-1

خطة الصيانة 

والتطوير للبنية 

 التحتية بالكلية

خطة صيانة  1-1-1

 دورية للمبانى

 

نة دورية صيا 1-1-2

 لالجهزة

دراسة مستوفية من الهيئة الهندسية  -

لمسح كافة المبانى والمنشئات ووضع 

 تصور لخطة صيانة شاملة ومتجددة

ارسال المسح والخطة المقترحة للهيئة  -

الهندسية بكلية الهندسة ليتم اخذ الراى 

 االستشارى قبل تفعيلها

اعادة تاهيل وتدريب وحدات الصيانة  -

فيذ فى لرفع كفاءتها لتنبالكلية والمستش

 الجزء االكبر من الخطة

االستعانة بالكفاءات التى يحتاجها  -

 اكتمال الخطة

دراسة شاملة لكافة االجهزة والحالة  -

 الموجودة عليها

 عمل تعاقدات للصيانة الدورية لالجهزة -

تدريب بعض الكفاءات فى مراكز  -

متخصصة للصيانة االجهزة االلكترونة 

عها وذلك للتقليل والطبية المتعاقد م

اهدار االجهزة والحاجة للشركات 

 الصيانة فى العيوب البسيطة   

تقليل نسبة  -

االعطال 

واملحافظة على 

 المبانى

الحصول على  -

اعلى فائدة من 

االجهزة وعدم 

اهدار الموارد 

واالجهزة 

 المتاحة

 2215نوفمبر

 

  2211فبراير 

 

 

 2211اغسطس 

 

 2216فبراير  

 

 2211اغسطس 

 2211فبراير

 

 2211اغسطس 

 

 

 2211اغسطس 

 

 2216اغسطس 

 

 2222اغسطس 

 ادارة الكلية

 

الهيئة 

الهندسية 

بالكلية / 

 الجامعة

5222 

 

5222 

 

 

 

2522 

5222 

12222 

 

32222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

تطوير مبنى  1-2

المستشفى 

القديم وذلك من 

خالل وضع تصور 

إلنشاء مبنى 

مستشفى جديد 

على طراز حديث 

 على 
 
وذلك إعتمادا

 الراس ى التوسع

اعادة بناء  1-2-1

المستشفى الجامعى 

القديم ليستبدل 

بثالث مبانى 

متخصصة على اعلى 

 مستويات الجودة 

طلب من اللجنة الهندسية االستشارية  -

بالجامعه لعمل تصور للمبنى مستشفى 

جراحات جامعى يتمثل فى مبنى للجراحة 

وتخصصاتها املختلفة يضم اكبر غرف 

س الجودة عمليات ينطبق عليها اس

 الدولية

 مبنى مستشفى الصدر الجامعى الجديد -

 مستشفى الطوارىء الجديدة -

 مستشفى جراحات الجامعى -

مبنى الجراحة -

العامة والجراحات 

الخاصة الجامعى 

 الجديد

مبنى مستشفى -

الصدر الجامعى 

 الجديد

مستشفى -

طوارىء يخدم 

وسط الدلتا 

 بكفاءة تامة

 2216فبراير 

 

 2216فبراير 

 

 2216بر فبرا

 

 2211اغسطس 

 2211اغسطس 

 

 2211اغسطس 

 

 2211اغسطس 

 

 2222اغسطس 

 

الهيئة 

الهندسية 

بالكلية / 

 الجامعة

 

32222 

 

 مليون  25

 

 مليون  22

 مليون 122

تشغيل 1-3

المستشفى طنطا 

العالمى باعلى 

مستوى من االدارة 

والجودة الشاملة 

وذلك للحصول 

على اعلى افادة 

من الناحية 

بدء العمل -1-3-1

بالمستشفى طنطا 

العالمى كاكبر صرح 

 طبى تعليمى

يعمل على  -1-3-2

جذب المرض ى على 

استكمال كافة التجهيزات واالجهزة على  -

اعلى مستوى من الجودة والتقدم 

 فاءةوالك

تدريب االطباء والهيئة المعاونة من  -

الفنيين والتمريض على االجهزة الحديثة 

وذلك من اهم شروط شراء هذة االجهزة 

الدورات التدريبية لالطباء والمهندس ى 

استكمال تجهيزات 

المستشفى 

 العالمى

بدء العمل بها على 

المستوى 

 التعليمى والخدمى

 2216فبراير 

 

 2216اغسطس 

 

 2216اغسطس 

 

 2211فبراير 

 

 2222اغسطس 

 

 2222اغسطس 

 

 

 

ادارة 

المستشفى 

 العالمى

 

 مليون 1-2

 

22222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

ة التعليمي

 والخدمية

المستوى املحلى 

 واالقليمى

ويجذب  -1-3-3

االطباء المصريين 

واالجانب للتدريب 

 والبحث

 

 

 

 

 

 

الصيانة والفنيين للعمل بهذة االجهزة 

 بكفاءة 

تفعيل جداول التدريب وقاعات  -

 التدريسس بالمستشفى

للمستشفيات  وضع نظام ادارة مشابة -

الدولية يحافظ على مستوى الخدمة 

المقدمة وتاكيد معايير الجودة الصحية 

 والتعليمية العالمية وذلك من خالل 

 االستعانة بدور االدارة الصحية العالمية -

تدريب كوادر باخذ دورات عالمية بادارة  -

 المستشفيات

ايفاد املجموعة المدربة للمستشفيات  -

ستفادة من تلك المتميزة فى االدارة لال 

-االنظمة مثل مستشفى سرطان االطفال

 ودار الفؤاد

تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بالكثير  -

من المؤسسات املحلية والعالمية مثل 

مؤسسة مجدى يعقوب ومستشفى 

 سرطان االطفال

ض ى جذب المر - 

محاليا واقليميا 

للعالج 

بالمستشفى 

 العالمى

جذب الطالب  -

المصريين 

واالجانب للتدريب 

االمتياز 

 بالمستشفى

 2216فبراير 

 

 2216اغسطس 

 2216اغسطس 

 2216اغسطس 

 2211اغسطس 

 2211فبراير 

 

 2211اغسطس 

 2222اغسطس 

 2222اغسطس 

 2211اغسطس 

 

ادارة 

   الجودة

بالمستشف

 ي العالمي

 

االدارة 

الهندسية 

بالمستشف

 ي

- 

 

12222 

 

22222 

42222 

 

- 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

بناء دور  1-4

اضافى خدمى 

 بمبنى كلية الطب

بناء دور اضافى  1-4-1

خدمى بمبنى كلية 

 الطب

ور اضافى خدمى بمبنى الكلية وهو انشاء د -

مبانى مخصصة –يشمل على كنتروالت 

 كافيتريا-لالنشطة الطالبية

اإلدارة الهندسية 

 بالكلية

 مليون 22  2211يوليو  2211اغسطس 

تنمية -2

القدرة 

 الؤسسية

إعادة هيكلة 2-1

التنظيم اإلدارى 

 واألكاديمى

ادارات حديث  2-1-1

مواكبة الحتياجات 

 سوق العمل

يتم اختيار لجنة لعمل دراسة مقارنة بين - -

الهيكل الوظيفى االكاديمى واالدارى 

ببعض المنشئات المتميزة مثل 

مستشفى سرطان االطفال على سبيل 

 المثال

تم عمل مسودة لمقترح لنظام ي- -

يتوافق مع وضعنا ويماثل لهذة 

االنظمة مع تحديد الفجوة ومقترح 

 لسد هذة الفجوة

هيكل االدارى و دراسة احتياجات ال- -

االكاديمي بخصوص المهارات االدارية 

 المطلوبة

 تصميم وتنفيذ دورات تدريبية - -

زيادة الكفاءة 

الؤسسية للكلية 

والمستشفيات 

 الجامعية

 2216فبراير 

 

 

 2216اغسطس 

 

 2211اغسطس 

 2216اغسطس 

 

 

 2211اغسطس 

 

 2222اغسطس 

ادارة الكلية  

/ وحدة 

ضمان 

 الجودة

- 

 

- 

12222 

 

24222 

 

انشاء ادارات 2-2

جديدة لتفى 

باالحتياجات 

والمتطلبات 

دراسة احتياجات الكلية والمستشفيات  - 

بخصوص االدارات المطلوبة ومتطلبات 

 سوق العمل

 2216فيراير  

 

 2216فبراير 

 2211فبراير 

 

 2211فبراير 

الكلية / 

ادارة 

المستشفيا

ت / وحدة 

- 

 

12222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

الحديثة للسوق 

العمل مثل ادارة 

-الموارد البشرية

 والدعاية واالعالم

انشاء ادارات جديدة تحتاجها الكلية  -

دة من والمستشفى وذلك لالستفا

الكفاءات من اوائل الخريجين الذين تم 

 تعينهم 

ضمان 

 الجودة

تفعيل ادارة  2-3

الجودة وتقييم 

 االداء

نظام جودة 2-3-1

 فعال ومؤثر

 نظام فعال للتقييم الخارجى للكلية -

 اد التقرير السنوى للكلية اعد -

نظام فعال للمتابعة الداخلية وتقييم  -

 االداء

ضم رؤساء األقسام الى مجلس إدارة  -

 الجودة.

 تطوير موارد الجودة. -

ضم أعضاء مجلس ادارة الجودة للجان  -

 الكلية املختلفة.

تفعيل سياسات الحساب والعقاب  -

واعطاء صالحيات لالدارة للتعامل مع 

 اوجه التقصير

 يص مكافئات ألعضاء الجودة.تخص -

 

 

 

 

 

 

 

 2216فبراير 

 2216اغسطس 

 2211فبراير 

 2222اغسطس 

ادارة الكلية 

/ وحدة 

ضمان 

 الجودة

- 

 

- 

 

 

-- 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

تدريب واعادة  2-4

تاهيل الموارد 

البشرية لتتناسب 

مع االدارات 

 المستحدثة

االستعانه ببعض الكليات والمؤسسات  - 

ء التدريبية المعتمدة لتدريب هؤال

الشباب التدريب المناسب على ان 

يكونوا نواة النشاء هذه االدارات 

 الجديدة 

مركز ضمان  2216اغسطس  2215نوفمبر  

 الجودة

23222 

نظام ادارة  2-5

الكترونى متوافق 

 للكلية 

شبكه 2-5-1

الكترونية للكلية 

متصلة باحدث 

 النظم العالمية

(MIS) 

اعداد قاعدة بيانات رقمية للوحدات   -

 الدارية واالكاديمية والخدميةا

 

 2211اغسطس  2211فبراير   

 

 

 ادارة الكلية 

 

MIS 

- 

 

262222 

النهوض  -3

بمستوى 

اعضاء هيئة 

التدريس 

 والخرجين

استحداث  3-1

برامج جديدة 

تتناسب مع 

احتياجات سوق 

 العمل

 

 

 تغير الالئحة البكالوريوس الحالية -

استحداث برنامج البكالوريس  -

لمعتمدة والكورسات بالساعات ا

االختيارية يعتمد فى المقام االول على 

 التعاون والتكامل بين االقسام

اجراءات  وموافقات النشاء برنامج مميز  -

لجذب الطالب المصريين واالجانب ذو 

للتوأمة مع جامعة اجنبية معتمدة 

 عالمية 

 2216فبراير  

 2216فبراير 

 

 

 2216فبراير 

 2211اغسطس 

 2211اغسطس 

 2211سطس اغ

إدارة الكلية 

/ المنسق 

االكاديمي 

لبرنامج 

البكالوريو

س بالنقاط 

 المعتمدة

5222 

 

52222 

 

122222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

تطوير برامج  3-2

الطالب و 

الدرسات العليا 

ليتوازى والبرامج 

المتميزة محليا 

 ودوليا

  :تحسين وضع الطالب 

 رعاية الطالب المتفوقين -

رعاية الطالب المضطربين نفسيا  -

 ثريين دراسيا وماديا. والمتع

 الدورات التأهيلية للطلبة الجدد. -

دورات المساعدة على إختيار  -

 التخصص.

الية لضمان تكافوء الفرص بالكلية  -

للطلبة و أعضاء هيئة التدريس و  الجهاز 

 اإلدارى.

دورات لتثقيف الطالب سياسيا وودينيا  -

إجتماعياوتربويا مع عدم ممارسة 

 السياسة بالجامعة.

ع بحثية يتم اشراك االطالب مشاري- -

 بادوار فعاله بها لتطوير الكلية

 : الدراسات العليا 

إنشاء وحدة خدمة الدارسين بالخارج - -

لتقديم كافة الخدمات للدارسين بالخارج 

من تعلم اللغة و ثقافات الدول و إنهاء 

اإلجراءات و التواصل بين الدارسين 

 بالخارج.

 2211اغسطس  2216فبراير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادارة الكلية 

/ 

وحدة  

ضمان 

 الجودة

 

5222 

15222 

 

22222 

- 

 

12222 

 

5222 

 

 

 

15222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

تدريب فريق من الموظفين  للعمل - -

كسكرتارية إلنهاء جميع إجراءات حضور 

المؤتمرات و البحث العلمى للتسهيل على 

 أعضاء هيئة التدريس.

 تنظيم المؤتمرات الدولية .- -

تشجيع التخصصات الدقيقة و إنشاء - -

 وحدات متخصصة

 22222 

222222 

تطوير برامج  3-3

التدريب الخاصة 

بالسادة أعضاء 

هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

تحديد االحتياجات التدريبية العضاء هيئة  - 

 التدريس والهيئة المعاونة 

تحديث خطة  تدريب أعضاء هيئة التدريس  -

 والهيئة المعاونة  

 2215نوفمبر  

 

 2211اغسطس 

 2216فبراير 

 

 2211اغسطس 

اقسام 

الكلية 

 املختلفة 

وحدة  

ضمان 

 الجودة

- 

 

- 

 

 

تنمية  -4

الموارد 

 المالية

زيادة  4-1

التبرعات 

للمستشفيات 

الجامعية و 

المستشفى 

 التعليمى العالمى

أجهزة متطورة  4-1-1

تخدم العملية 

التعليمية ) طالب 

ية و الدراسات الكل

العليا( لصالح 

المستشفيات 

 لقاءات فى اإلعالم المرئ و المسموع -

 إعالنات على الشبكة العنكبوتية  -

تنظيم لقاءات مع رجال االعمال داخل و  -

 خارج الكلية

انشاء جمعية اصدقاء كلية طب طنطا  -

والتى تضم نخبة من الخرجين ورجال 

ضاء املجتمع المدنى االعمال واع

تلقى التبرعات  -

 فى صورة أجهزة 

تلقى تبرعات فى  -

ضرورة مبالغ 

نقدية على 

حساب 

المستشفيات 

 2216فبراير 

 

 

 

 2216اغسطس 

 

 

 

ادارة الكلية 

/ وحدة 

الخدمة 

مة / العا

ادارة 

المستشفيا

 ت

12222 

 

5222 

 

 

5222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

)خطة التنمية 

الموارد 

 المالية(

 

 

 

 

 

الجامعية  و 

 المستشفى العالمى

والمستفيدين من الخدمة للمساعدة فى 

 جمع التبرعات وتلبية احتياجات الكلية

جامعة طنطا  –انشاء رابطة اطباء  -

 العامليين بالخارج

 مشروع كفالة السرير -

توزيع منشورات للتسويق للتبرع  -

 للمستشفى العالمى.

تنظيم إحتفال إلفتتاح المستشفى العالمى  -

 عمال و اإلذاعة و التلفزيون و دعوة رجال األ 

الجامعية و 

حساب 

المستشفى 

 العالمى  

 2216اغسطس 

 

  2216اغسطس 

 

 2211فبراير 

 

 2211فبراير 

 

 

 

 

 

 

 

 

5222 

 

 

22222 

 

25222 

العمل على  4-2

التوسع فى إنشاء 

الوحدات  الطبية 

المتخصصة 

داخل االقسام 

والتى تقدم 

خدمات عالية 

التخصص وتندر 

وجودها 

بالمستشفيات 

 وزارة الصحة

مراكز طبية 4-2-1

 متخصصة

ظهور اقسام 4-2-2

بها وحدات 

متخصصة تقدم 

 خدمات نادرة

 تطوير البنية التحتية لالمراكز واالقسام -

اتفاقيات تعاون وتوءمة مع المراكز  -

المتخصصة داخل مصر وخارجها مثل 

مستشفى سرطان االطفال ومركز مجدى 

 يعقوب لتدريب االطباء والهيئة المعاونة

 

بال على زيادة االق-

المراكز 

المتخصصة 

 بالكلية

الشئون  2222اغسطس  2211اغسطس 

الهندسية 

بالكلية 

والمستش

فيات 

 الجامعية

وكيل الكلية 

لشئون 

الدراسات 

العليا 

- 252222 

 

- 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

انشاء مراكز  4-3

متخصصة 

يتضامن فيها 

 اقسام مختلفة 

والبحث 

 العلمي 

العالقات 

 الثقافية

4-4 

تطويراالقسام 

الخدمية مثل 

المعامل وقسم 

األشعة وذلك 

لتقديم خدمة 

ة عالية الجود

وباسعار التقبل 

المنافسة لتكون 

منافس قوى 

بسوق العمل 

وكذلك الخدمات 

المقدمة من 

الوحدات 

 المتخصصة

معامل  4-4-1

جامعية حاصلة على 

 شهادات الجودة

اقسام اشعة  4-4-2

 متميزة

 تطوير االجهزة والمعامل -

 دورات تدريبة لالطباء والهيئة المعاونة -

خل ن دااالستعانة بالخبراء لنقل الخبرات م -

 مصر وخارجها

زيادة االقبال  -

على االقسام 

 الخدمية بالكلية

الشئون  2222اغسطس  2211اغسطس 

 الهندسية

ادارة  

المستشفيا

 ت الجامعية

هيئة 

التدريب 

 المستمر

 لالطباء

- 25222 

 

22222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

إنشاء   4-5

العيادات 

اإلقتصادية 

المتخصصة 

بالعيادة الشاملة 

بعد مواعيد 

العمل الرسمية 

لتى تقدم خدمة وا

متميزة على يد 

اعضاء هيئة 

التدريس 

 متخصصين

عيادات 4-5-1

متخصصة باسعار 

 زهيدة

 تطوير البنية التحتية للعيادات -

العمل بالعيادات بالخارجية للمستشفى  -

 التعليمى العالمى 

 جداول تشغيل -

زيادة االقبال على 

العيادات 

المتخصصة 

 بالكلية

ادارة  2222اغسطس  2211اغسطس 

مستشفياال

 ت الجامعية

- 152222 

- 

إستحداث  4-6

بعض 

التخصصات 

بالمستشفيات 

الجامعية والتى ال 

توجد 

بمستشفيات 

وزارة الصحة 

كوحدة األمراض 

برامج تعليمية جديدة 

 لتخصصات نادرة

 عليهاتقديم برامج جديدة للموافقة - -

 البدء العمل على تقديم هذة التخصصات- -
اقبال االطباء على 

 هذة التخصصات

 

 ادارة الكلية 2222اغسطس  2211اغسطس 

ادارة 

المستشفيا

 ت الجامعية

- 22222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

الوراثية ووحدة 

ألمراض 

الشيخوخة 

والدراسة 

الفسيولوجية 

 الكهربائية للقلب

الحصول على  4-1

مشاريع لتطوير 

الكلية 

والمستشفيات 

التابعة وذلك من 

خالل وزارات مثل 

وزارة التخطيط 

ووزارة التعاون 

لى وبعض الدو 

الهيئات الدولية 

مثل منظمة 

الصحة العالمية 

وبعض الهيئات 

 الخيرية 

عمل دورات لإلعالن عن الهيئات الممولة و  - 

 التدريب على آليات التقديم 

اإلعالن عن ورش عمل المقامة فى اماكن  -

 أخرى 

قبول  -

المشروعات من  

وزارة التخطيط 

والتعاون الدولى 

والهيئات 

 املختلفة

 ادارة الكلية  2222اغسطس  2211اغسطس 

دارة 

المستشفيا

 ت الجامعية

- 15222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

تنشيط و  4-1

إضافة وحدات الى 

مركز الخدمة 

العامة و التسويق 

 له

زيادة فى  4-1-1 

القيمة املخصصة 

للكلية من وحدة 

 الخدمة العامة

زيادة فى دخل  - عمل دعاية لمركز الخدمة  العامة . -

مركز الخدمة 

 العامة

 زيادة فى عدد -

الوحدات ذات 

 الطابع الخاص.

مركز  2222اغسطس  2211اغسطس 

الخدمة 

 العامة

- 22222 

الحصول على  4-1

تعزيزات من وزارة 

التعليم العالى 

ووزارة التخطيط 

من خالل تقديم 

المشاريع التى 

تخدم العملية 

 التعليم 

تقديم  4-1-1

 HMIS مشروع 

تجهيز  4-1-2

المستشفى التعليمى 

-يون مل 12العالمى )

 مليون( 12

 دورات للتدريب على كتابة المشاريع . -

 التقدم بمشاريع لوزارة التعليم العالى -

 

قبول  -

المشروعات من 

وزارة التعليم 

 ووزارة التخطيط

إفتتاح  -

المستشفى 

التعليمى 

العالمى  ليكن 

اضافة لعملية 

 تعليمية متميزة

  2222اغسطس  2211اغسطس 

 ادارة الكلية  

إدارة 

المستشفيا

 ت

 الجامعية

15222 

5222 

 

الحصول  4-12

على مشاريع بحثية 

يتم تمويلها  من 

الوزارات و 

المؤسسات 

مشاريع تم  4-12-1

قبولها من 

 المؤسسات الممولة 

عمل دورات لإلعالن عن الهيئات الممولة و  -

 التدريب على آليات التقديم 

اكن اإلعالن عن ورش عمل المقامة فى ام -

 أخرى 

قبول المشاريع  -

بحثية متميزة 

وخصوصا 

مشاريع بناء 

القدرات والتى 

 ادارة الكلية  2222اغسطس  2211اغسطس 

وحدة 

ضمان 

 الجودة

- 15222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

الممولة للمشارع 

 البحثية

تبنى وتضيف 

للكلية من 

الجانب التعليمى 

 والبحثى

إستحداث 4-11

برامج تعليمية 

جديدة ذات طابع 

 خاص.

مشروع  4-11-1

برنامج الساعات 

ة لمنح درجة المعتمد

 البكالوريوس 

توأمة  4-11-2

البرنامج مع إحدى 

الجامعات المعتمدة  

 المميزة بالخارج 

التواصل مع الجامعات العالمية إلختيار  -

 مواصفات للبرنامج.

تشكيل لجنة إلعداد البرنامج من أعضاء  -

 هيئة التدريس 

اإلنتهاء من  -

إعداد البرنامج و 

 إعتماده.

قبول التوامة  -

د من قبل أح

الجامعات 

المعتمدة 

 المميزة بالخارج

 2216ابريل 

 

 2216ابريل 

 2216اغسطس 

 

 2216اغسطس 

المنسق 

األكاديمي 

لبرنامج 

الساعات 

 المعتمدة

 

 

- 

 

 

- 

تدريب  4-12

الطلبة األجانب فى 

برنامج اإلمتياز 

التدريبى لطلبة 

 الكلية 

حساب 4-12-1

خاص بدخل الوارد 

من برنامج اإلمتياز 

   التدريبى

قبول طالب خارج الكلية للتدريب فى برنامج  -

 اإلمتياز برسوم.

 تطوير البرنامج و تحديثة . -

طلبة أجانب يتم  -

تسجيلهم  فى 

برنامج اإلمتياز 

التدريبى لبرنامج 

 البكالويوس

 2216فبراير 

 

 2216اغسطس 

 2216اغسطس 

 2211اغسطس 

ادارة 

المستشفيا

 ت

- 

 

 

- 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

تطوير  4-13

 البرنامج الماليزى/

 انشاء برامج اخري 

زيادة دخل  4-13-1

البرنامج الماليزى/ 

 البرامج االخري 

التواصل مع الحكومة  الماليزية./  -

الحكومات االخري للحصول علي برامج 

 جديدة

زيادة الطالب   -

المقيدين 

بالبرنامج/ 

 البرامج االخري 

البرنامج  2222اغسطس  2211اغسطس 

 الماليزي 

- 12222 

إنشاء  4-14

 للطالب كافتيريا

 بالكلية 

إنشاء  4-14-1

 كافيتريا بالكلية 

 طرح مناقصة إلنشاء الكافيتريا -

 انشاء كافتريا لخدمة الطالب -

بدء العمل فى   -

 الكافيترا 
الشئون  2211اغسطس  2216اغسطس 

 الهندسية

- 5222 

25222 

إنشاء  4-15

صيدليات 

بالمستشفيات 

 الجامعية 

عدد 4-15-1

منالصيدليات 

س ى ئيبالمستشفى الر 

و مستشفى الطوارىء 

 و العيادة الشاملة

اإلنتهاء من  - طرح مزايدة إلقامة الصيدليات  -

 المزايدة 

إنشاء  -

 الصيدليات 

بدء العمل  -

 بالصيدليات 

إدارة  2211اغسطس  2211اغسطس 

المستشفيا

 ت

الشئون 

 الهندسية

- 322222 

التعاون مع  4-16

الهيئات املختلفة 

لدعم مكتبة 

الكلية و دعم 

ء هيئة أعضا

 التدريس 

كتب حديثة  4-16-1

 بمكتبة الكلية.

مشاريع  4-16-2

بحثية ممولة من 

 الشركات 

 التواصل مع شركات االدوية. -

 إبرام  بروتوكوالت تعاون  -

وجود  -

مخصصات 

لشراء كتب و 

تمويل مشاريع 

بحثية يشترك بها 

الطالب و دعم 

 المعامل

إدارة  2222اغسطس  2211اغسطس 

 المكتبة
- 

 

- 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

التعاون مع  4-11

وزارة الصحة و 

نقابة االطباء 

لدعم المؤتمرات و 

الندوات و الدوات 

 التدريبية 

ندوات علمية 4-11-1

و مجتمعية بالتعاون 

مع نقابة األطباء و 

 وزارة الصحة 

التواصل المستمر مع نقابة األطباء و ووزارة  -

الصحة إلشركهم فى االنشطة و الحصول على 

 مى و اإلجتماعىدعمهم المادى و  العل

 عقد الندوات  -

اإلستمرارية فى  -

 التعاون 

تطوير مستوى  -

 االنشطة 

مركز  2222اغسطس  2211اغسطس 

الخدمة 

 العامة

مقرري 

مؤتمرات 

 الكلية

-  

زيادة  4-11

 المشاريع الطالبية  

مشروعات 4-11-1

طالبية تخدم العملية 

التعليمية سواءا 

باإلمداد  باألجهزة و 

المعدات او تطوير 

 العملية التعليمية 

 تشجيع الطالب على  التقدم للمشاريع. -

 عقد ورش العمل لالعالن عن طلب المشاريع. -

 تتدريب الطالب على كيفية التقدم للمشاريع.  -

قبول العديد من  -

المشاريع من 

قبل الهيئات 

 الممولة

وحدة  2211اغسطس  2216ابريل 

ضمان 

 الجودة 

- 

22222 

12222 

الحصول  4-11

على تعزيزات من 

الجامعة لصالح 

 مستشفى الطلبة 

تقديم خدمة  4-11-1

مميزة لعالج الطالب 

بمستشفى الطلبة و 

زيادة إقبال الطالب 

 للعالج بها  

تحديث  - التقدم بمشاريع لتحديث مستشفى الطلبة  -

مستشفى 

الطلبة و إدخال 

خدمات طبية 

جديدة  لصاح 

 عالج الطالب

ة ادار  2222اغسطس  2211اغسطس 

المستشفيا

 ت

 

12222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

تنمية   4-22

 صندوق الزكاة 

زيادة رصيد  4-22-1

 الصندوق 

زيادة عدد  - عمل دعاية للصندوق  -

 التبرعات 
 5222 لجنة الزكاة 2211اغسطس  2216اغسطس 

زيادة حصة  4-21

الكلية من رسوم 

صندوق التنمية 

التعليمية و 

صندوق البحوث 

المشتركة 

 بالجامعة 

رد زيادة موا4-21-1

 الصناديق الخاصة 

إعداد المقايسات من الجهة الفنية  -

 بإحتياجات الكلية 

إستجابة  -

الجامعة لطلب 

 الكلية 

أقسام  2211اغسطس  2215سيبتمبر 

الكلية 

 املختلفة

15222 

تفعيل دور  -5

الكلية فى 

البحث العلمى 

المبنى وخدمة 

املجتمع 

 والبيئه

تطوير  5-1

منظومة البحث 

العلمى على ان 

نى على يب

االحتياجات 

 املجتمعية

خطة بحث 5-1-1

علمى موثقة ومعلنة 

مبنيه على احتياجات 

 املجتمع

دراسة احتياجات املجتمع املحيط بالكلية  -

 ودراسة خطة البحث العلمى بالجامعة

وضع خطة للبحث العلمي بالكلية مرتبطة  -

 باحتياجات املجتمع

انشاء قاعدة بيانات للبحوث العلمية  -

 لكليةالمنشورة با

ورش عمل لتنمية المهارات البحثية للهيئة  -

 المعاونة.

ندوات لدراسة مساهمة البحث العلمى فى  -

 دعم وتطوير العملية التعليمية

التعاون بين  -

الكلية واملجتمع 

المدنى 

 والمستثمريين 

لدفع بعجلة  -

 التقدم العلمى

االرتقاع بالبحث  -

العلمى من 

المستوى 

 2216فبراير 

 

 

 

 2211اغسطس 

 2216اغسطس 

 

 2211اعسطس 

 

 

 

 2222اغسطس 

 2222اغسطس 

 

ادارة الكلية 

/ وحدة 

ضمان 

 الجودة

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

-22222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

وضع خطة سنوية لتمويل البحث العلمي  -

 بالكلية ويشجع بها صغار الباحثين 

خطط موثقة للبحث العلمى باقسام الكلية  -

سام االقاملختلفة بها قدر من التنسيق بين 

 ومرتبطة بخطة البحث العلمي بالكلية. 

وضع خطط موثقة للبحث العلمى باقسام  -

الكلية املختلفة بها قدر من التنسيق بين 

االقسام ومرتبطة بخطة البحث العلمي 

 بالكلية.

مشاريع بحثية تنافسية ممولةمن خارج  -

 الكلية تحل مشكالت املجتمع

 ةاالعالن عن المشاريع التنافسية المتاح -

عبر موقع الكلية االلكترونى النتقاء ما يخدم 

 املجتمع منها

ورش عمل العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -

 لشرح آليات التقدم للمشاريع التنافسية

توقيع بروتوكوالت تعاون بين الكلية  -

والهيئات الصناعية والمؤسسات الصحية 

 الكبرى لدعم مشروعات البحث العلمى

النظرى الى 

 املجال التطبيقى

زيادة عدد  -

ريع المشا

التنافسية التى 

تخدم املجتمع 

 والبيئة

زيادة النشر  -

الدولى وحصول 

مجلة الكلية على 

 عامل تاثير مرتفع

 

ظهور الكلية فى  -

التصنيف 

 الدولى للكليات

 

 2216اغسطس 

 2216اغسطس 

 2211اغسطس 

 

 2216اغسطس 

 2216اغسطس 

 2216ابريل 

 2216اغسطس 

 

 2216ايو م

 

 2211اغسطس 

 2216ابريل 

 

 

 2222اغسطس 

 2211اغسطس 

 2211اغسطس 

 

 2222اغسطس 

 2222اغسطس 

 2211اغسطس 

 2211اغسطس 

 

 2211اغسطس 

 

 2222اغسطس 

 2222اغسطس 

 

 

 

ادارةالكلية 

/ وحدة 

ضمان 

 الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--15222 

- 

- 

- 

- 

5222 

- 

25222 

 

- 

15222 

 

5222 

22222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

احث والتى تمدة انشاء لجنة مساعدة الب -

بالدعم العلمى والمادى يشارك فيها اعضاء 

 هيئه تدريس من داخل مصر وخارجها

 نشر قومى واقليمى وعالمى متزايد كما وكيفا  -

عمل ورش عمل للتدريب على كيفية كتابة  -

 األبحاث العلمية واعدادها للنشر عالميا

دورات وبرامج من مؤسسات دولية لتنشيط  -

 د هذة الدورات دولياالبحث العلمى واعتما

عمل ترتيب سنوى للنشر العلمى ألعضاء  -

هيئة التدريس بناء على معامل التأثير 

وتكريم أعلى األعضاء تميزا كل عام من خالل 

 مؤتمر الكلية

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر  -

الدولى من خالل حوافز تقدمها الكلية 

 يالؤتمر السنوى للكلية

من خالل اسنادها لدار  الترقى بمجلة الكلية -

نشر عالمى وتحديد مراجعيين دوليين 

ووضعها على قواعد البيانات الدولية ولها 

 معامل تاثير

 2216اغسطس 

 

 2211اغسطس 

 

 

 2211اغسطس 

 

 2216اغسطس 

 2211اغسطس 

 

 2222اغسطس 

 

 

 2222اغسطس 

 

اغسطس  

2211 

 

ادارة الكلية 

/ وحدة 

ضمان 

 الجودة

 

15222 

 

22222 

 

122222 

 

252222 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

العمل على  5-2

ل مع التواص

القالع الصناعية 

والهيئات 

اإلنتاجية 

والصحية 

باملحافظة وكذلك 

املحافظات 

املجاورة وعقد 

إجتماعات دورية 

مع المسئولين 

عنها للمشاركة 

الفعالة لخدمة 

 املجتمع

توثيق العالقات العلمية والخدمية - - 

 وذلك 
 
 ودوليا

 
 وإقليما

 
للجامعة محليا

 ملتشجيع المشروعات البحثية التى تخد

 املجتمع

مؤتمرات وندوات بالكلية للتواصل - -

 المستمر للمجتمع المدنى

انشاء رابطة محبى كلية الطب جامعة طنطا  -

وتضم الطالب الخريجين و المستثمريين 

واعضاء املجتمع المدنى تكون هدفها 

التطوير المستمر والتواصل بين املجتمع 

 بجميع فئاته والكليه 

الحصول علي  -

المشروعات 

 ةالبحثي

عقد الندوات و  -

 المؤتمرات

-  

 انشاء الرابطة -

 

 2216فبراير 

 

 

 2216اغسطس 

 

 

 2211اغسطس 

 2211اغسطس 

 

 

 2211اغسطس 

 

 

 2211اغسطس 

 

ادارة الكلية 

/ وحدة 

ضمان 

 الجودة

- 

 

22222 

 

 

12222 

التواصل مع  5-3

الجمعيات األهلية 

وعرض بعض 

المشروعات 

البحثية 

مشروع القوافل الطبية الغير تقليدية : ان  - 

يتم تخصيص يوم لنقل المرض ى من القرى 

الى العيادات الشاملة بالكلية  لعمل 

للكشف و إجراء الفحوصات الالزمة 

 مباشرة.

 يام بالقوافل الق -

وضع االلية و  -

 اعتمادها

 3القيام ب -

 حمالت

 2216فبراير 

 

 2216فبراير 

 2211اغسطس 

 2211اغسطس 

 2211اغسطس 

 2222اغسطس 

 2222اغسطس 

وكيل الكلية 

لخدمة 

املجتمع 

وشئون 

 البيئة

32222 

 

- 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 لاستراتيجيةا

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

والتعليمية عليها 

 ابغرض تمويله

 

الية لعمل أبحاث لحصر إنتشار األمراض  -

 املختلفة من خالل القوافل الطبية.

 مشروع المستشفى المتنقل -

حول الوقاية من الوبائيات  حمالت توعية -

والكشف المبكر عن بعض األمراض 

 الشائعة

استبيان سنوى  لقياس رضاء منظمات  -

سوق العمل واملجتمع المدنى عن اداء 

 الكلية ومستوى خريجيها 

تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص التى  -

 تخدم املجتمع املحلى 

انشاء وحدات جديدة تخدم االحتياجات  -

 املجتمعية

وجود االستبيان  -

 و تحليله

انشاء الوحدات  -

 الجديدة

 2216ابريل 

 

 2216فبراير 

 

 2211اغسطس 

 

 2211اغسطس 

 

 2211فبراير 

 

 2222اغسطس 

 

 2222س اغسط

122222 

22222 

5222 

 

 

15222 

252222 
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 لذاتية  خطة تنمية الموارد ا

 القيمة المتوقعة الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

زيادة التبرعات  -1

للمستشفيات الجامعية و 

 المستشفى التعليمى العالمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أجهزة متطورة تخدم -1.1

العملية التعليمية ) 

 اتطالب الكلية و الدراس

العليا( لصالح 

المستشفيات الجامعية  

 و المستشفى العالمى

تلقى التبرعات فى   1.1.1

 صورة أجهزة 

تلقى تبرعات فى صورة  -

مبالغ نقدية على حساب 

المستشفيات الجامعية 

و حساب المستشفى 

 العالمى  

 لقاءات فى اإلعالم المرئ و المسموع -

 إعالنات على الشبكة العنكبوتية  -

يم لقاءات مع رجال االعمال داخل و تنظ -

 خارج الكلية

انشاء جمعية تضم نخبة من الخرجين -

ورجال االعمال واعضاء املجتمع المدنى 

والمستفيدين من الخدمة للمساعدة فى جمع 

 التبرعات وتلبية احتياجات الكلية

 انشاء رابطة المصريين العامليين بالخارج-

 

 مشروع كفالة السرير -

شورات للتسويق للتبرع توزيع من -

 للمستشفى العالمى.

تنظيم إحتفال إلفتتاح المستشفى العالمى  -

 و دعوة رجال األعمال و اإلذاعة و التلفزيون 

 جهود ذاتية  - مليون  122

 تبرعات -

 عميد الكلية -

وكيل الكلية لخدمة  -

 املجتمع و شئون البيئة

6/2215- 

12/2211 

العمل على التوسع فى إنشاء -

لطبية المتخصصة الوحدات  ا

داخل االقسام والتى تقدم 

خدمات عالية التخصص وتندر 

 مراكز طبية متخصصة-

ظهور اقسام بها وحدات -

متخصصة تقدم خدمات 

 نادرة

زيادة االقبال على -

المراكز المتخصصة 

 بالكلية

 البنية التحتية للمراكز واالقسام تطوير -

اتفاقيات تعاون وتوءمة مع المراكز -

المتخصصة داخل مصر وخارجها مثل 

مستشفى سرطان االطفال ومركز مجدى 

 يعقوب لتدريب االطباء والهيئة المعاونة

 العميد  -  - مليون  15

 مجالس االقسام -

 الهيئة الهندسية -

2215-2222 
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 القيمة المتوقعة الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

وجودها بالمستشفيات وزارة 

 الصحة

انشاء مراكز متخصصة -

 يتضامن فيها اقسام مختلفة 

 

تطويراالقسام الخدمية مثل -

معامل وقسم األشعة وذلك ال

لتقديم خدمة عالية الجودة 

وباسعار التقبل المنافسة 

لتكون منافس قوى بسوق 

العمل وكذلك الخدمات 

المقدمة من الوحدات 

 المتخصصة

معامل جامعية حاصلة 

 على شهادات الجودة

 اقسام اشعة متميزة-

زيادة االقبال على -

االقسام الخدمية 

 بالكلية

 والمعاملتطوير االجهزة --

 دورات تدريبة لالطباء والهيئة المعاونة-

االستعانة بالخبراء لنقل الخبرات من داخل -

 مصر وخارجها

 تبرعات مليون  5

مشروعات 

 تنافسيه

 العميد  -

 مجالس االقسام  -

-  

2215-2222 

إنشاء  العيادات اإلقتصادية -

المتخصصة  والتى تقدم خدمة 

متميزة على يد اعضاء هيئة 

 خصصينالتدريس مت

عيادات متخصصة -

 باسعار زهيدة

زيادة االقبال على 

العيادات المتخصصة 

 بالكلية

 تطوير البنية التحتية للعيادات-

العمل بالعيادات بالخارجية للمستشفى -

 التعليمى العالمى 

 جداول تشغيل-

 العميد -  - مليون -

مدير المستشفيات  -

 الجامعية

2215-2222 

إستحداث بعض التخصصات -

شفيات الجامعية والتى بالمست

ال توجد بمستشفيات وزارة 

الصحة كوحدة األمراض 

الوراثية ووحدة ألمراض 

الشيخوخة والدراسة 

برامج تعليمية جديدة 

 لتخصصات نادرة

اقبال االطباء على هذة 

 التخصصات

 

 تقديم برامج جديدة للموافقة عليها-

 هذة التخصصات البدء العمل على تقديم-

 مجلس الكلية -  - -

 ادارة الجودة بالكلية- -

 مجالس االقسام -

2215-2222 
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 القيمة المتوقعة الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

الفسيولوجية الكهربائية 

 للقلب

الحصول على مشاريع لتطوير -

الكلية والمستشفيات التابعة 

وذلك من خالل وزارات مثل 

وزارة التخطيط ووزارة التعاون 

الدولى وبعض الهيئات الدولية 

مثل منظمة الصحة العالمية 

 وبعض الهيئات الخيرية 

قبول  1.1.3 

المشروعات من 

 الهيئات املختلفة

عمل دورات لإلعالن عن الهيئات الممولة و 

 التدريب على آليات التقديم 

اإلعالن عن ورش عمل المقامة فى اماكن  -

 أخرى 

العميد ووكيل الكلية  -  - مليون 22

 للدراسات العليا

 مجلس الكلية -

2215-2222 

. تنشيط و إضافة وحدات الى 2

مة العامة و التسويق مركز الخد

 له

زيادة القيمة املخصصة  

للكلية من وحدة الخدمة 

 العامة

زيادة فى دخل   1.1.2

 مركز الخدمة العامة

زيادة فى عدد  2.1.2

الوحدات ذات الطابع 

 الخاص.

حساب  - مليون  5 عمل دعاية لمركز الخدمة  العامة . -

وحدة الخدمة 

 العامة 

مجلس إدارة وحدة  -

 الخدمة العامة

وكيل الكلية لخدمة  -

 املجتمع وشئون البيئة

12/2215- 

12/2222 

. الحصول على تعزيزات من 3

وزارة التعليم العالى ووزارة 

التخطيط من خالل تقديم 

 تقديم مشروع  1.3

HMIS  

بول ق 1.1.3

المشروعات من وزارة 

التعليم ووزارة 

 التخطيط

 دورات للتدريب على كتابة المشاريع . -

 التقدم بمشاريع لوزارة التعليم العالى -

  

 مليون  5  -.

 مليون  162 -

 تبرعات -

 

 

 العميد -

لخدمة  ووكيل الكلية -

 -املجتمع و شئون البيئة 

12/2215- 

12/2222 
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 القيمة المتوقعة الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

المشاريع التى تخدم العملية 

 التعليم 

تجهيز المستشفى  2.3

 12التعليمى العالمى )

 مليون( 12-مليون 

إفتتاح  2.1.3

المستشفى التعليمى 

العالمى  ليكن اضافة 

 لعملية تعليمية متميزة

أعضاء هيئة التدريس 

 من األقسام املختلفة

. الحصول على مشاريع بحثية 4

يتم تمويلها  من الوزارات و 

المؤسسات الممولة للمشارع 

 البحثية

مشاريع تم قبولها من   1.4

 المؤسسات الممولة 

قبول المشاريع  1.1.4

 بحثية متميزة 

ل دورات لإلعالن عن الهيئات الممولة و عم -

 التدريب على آليات التقديم 

اإلعالن عن ورش عمل المقامة فى اماكن  -

 أخرى 

 جهود ذاتية  - مليون  42

 

العميد ووكيل الكلية  -

 للدراسات العليا. 

و كيل الكلية لشئون  -

 الطالب

1/2215- 

1/2222 

. إستحداث برامج تعليمية 5

 جديدة ذات طابع خاص.

مشروع برنامج   1.5

الساعات المعتمدة لمنح 

 درجة البكالوريوس 

توأمة البرنامج مع  2.5

إحدى الجامعات 

المعتمدة  المميزة 

 بالخارج 

اإلنتهاء من إعداد  1.1.5

 البرنامج و إعتماده.

 

قبول التوامة من  2.1.5

قبل أحد الجامعات 

المعتمدة المميزة 

 بالخارج

مية إلختيار التواصل مع الجامعات العال -

 مواصفات للبرنامج .

تشكيل لجنة إلعداد البرنامج من أعضاء  -

 هيئة التدريس 

العميد ووكيل الكلية  - جهود ذاتية - مليون 4 - 3

 لشئون الطالب

مدير وحدة ضمان  -

 الجودة

2215-2211  

. تدريب الطلبة األجانب فى 6

برنامج اإلمتياز التدريبى لطلبة 

 الكلية 

 حساب خاص بدخل 1.6

الوارد من برنامج اإلمتياز 

 التدريبى  

طلبة أجانب يتم  1.1.6

تسجيلهم  فى برنامج 

اإلمتياز التدريبى لبرنامج 

 البكالويوس

قبول طالب خارج الكلية للتدريب فى برنامج  -

 اإلمتياز برسوم.

 تطوير البرنامج و تحديثة . -

المشرف العام على  - جهود ذاتية - مليون   3-4

 المستشفيات

2215-2211  

.  تطوير البرنامج الماليزى/ 1

 انشاء برامج اخري 

زيادة دخل البرنامج  1.1

 الماليزى/ البرامج االخري 

زيادة الطالب  1.1.1

المقيدين بالبرنامج/ 

 البرامج االخري 

التواصل مع الحكومة  الماليزية./  -

الحكومات االخري للحصول علي برامج 

 جديدة

ميد ومدير الع - جهود ذاتية - مليون  -12 5

 البرنامج الماليزى 

6/3215-

6/2222 
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 القيمة المتوقعة الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

.  إنشاء كافتيريا للطالب 1

 بالكلية 

بدء العمل فى  1.1.1  إنشاء كافيتريا بالكلية 1.1

 الكافيترا 

وكيل الكلية لخدمة  - جهود ذاتية - الف  252222 طرح مناقصة إلنشاء الكافيتريا -

 املجتمع و شئون البيئة.

ووكيل الكلية لشئون  -

 .الطالب

1/2215- 

3/2216 

. إنشاء صيدليات 1

 بالمستشفيات الجامعية 

عدد من الصيدليات   1.1

بالمستشفى الرئيس ى و 

مستشفى الطوارىء و 

 العيادة الشاملة

اإلنتهاء من   1.1.1

 المزايدة 

إنشاء  2.1.1

 الصيدليات 

بدء العمل  3.1.1

 بالصيدليات 

 عميد الكلية - ذاتية جهود  - مليون  2 طرح مزايدة إلقامة الصيدليات 

المشرف العام على  -

المستشفيات 

 الجامعية

15/1 /2215- 

2211  

.  طرح كافتريات فى 12

 المستشفى الجامعى

عدد من  1.12

الكافيتريات بالمستشفى 

الرئيس ى و مستشفى 

الطوارىء و العيادة 

 الشاملة

اإلنتهاء من  1.1.12

 المزايدة 

إنشاء  2.1.12

 بدء العمل -الكافيتريات

 بها

طرح مزايدة إلقامة الكافيتريات بنظام التيك 

اواى لخدمة العاملين و المترددين على 

المستشفيات الجامعية من الطلبة و  

 الزائرين

 عميد الكلية - جهود ذاتية - مليون 

المشرف العام على  -

المستشفيات 

 الجامعية

15/1/2215- 

2211  

. التعاون مع هيئات مختلفه 11

دعم  لدعم مكتبة الكلية و 

 أعضاء هيئة التدريس 

كتب حديثة   1.1.11

 بمكتبة الكلية.

مشاريع بحثية  2.1.11

 ممولة من الشركات 

وجود مخصصات  -

لشراء كتب و تمويل 

مشاريع بحثية يشترك بها 

 الطالب و دعم المعامل

 التواصل مع شركات االدوية. -

 إبرام  بروتوكوالت تعاون -

لكلية لخدمة وكيل ا - جهود ذاتية - الف  252-522

 املجتمع و شئون البيئة.

أعضاء هيئة  -

التدريس فى األقسام 

 املختلفة

2215-2222  
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 القيمة المتوقعة الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

.  الحصول على تعزيزات من 12

 الجامعة للحاالت الطارئة 

 أمثلة: 1.12

 األسانسير  -

 دورات المياه -

تخصيص   1.1.12

الجامعة مبالغ للحاالت 

 الطارئة 

  2222 -2215 عميد الكلية - جهود ذاتية - حتياجحسب اإل  اإلتصال  المباشر بالجامعة

.  التعاون مع وزارة الصحة و 13

نقابة االطباء لدعم المؤتمرات 

 و الندوات و الدوات التدريبية 

ندوات علمية و   1.13

مجتمعية بالتعاون مع 

نقابة األطباء و وزارة 

 الصحة 

 عقد الندوات  1.1.13

اإلستمرارية فى  2.1.13

 التعاون 

ر مستوى تطوي -

 االنشطة 

التواصل المستمر مع نقابة األطباء و ووزارة  -

الصحة إلشركهم فى االنشطة و الحصول على 

 دعمهم المادى و  العلمى و اإلجتماعى

 تبرعات - ألف  32

 

 

 عميد الكلية -

وحدة خدمة املجتمع  -

 و شئون البيئة

2215-2222 

مشروعات طالبية  1.14 . زيادة المشاريع الطالبية  14

تخدم العملية التعليمية 

سواءا باإلمداد  باألجهزة و 

المعدات او تطوير 

 العملية التعليمية 

قبول العديد   1.1.14

من المشاريع من قبل 

 الهيئات الممولة

 تشجيع الطالب على  التقدم للمشاريع. -

عقد ورش العمل للغعالن عن طلب  -

 المشاريع.

تتدريب الطالب على كيفية التقدم  -

 اريع. للمش

 عميد الكلية - جهود ذاتية - مليون  1 – 5

 طالب الكلية -

ووكيل الكلية لخدمة  -

 املجتمع و شئون البيئة

2215-2222  

. الحصول على تعزيزات من 15

الجامعة لصالح مستشفى 

 الطلبة 

تقديم خدمة مميزة   1.15

ج الطالب بمستشفى ال لع

الطلبة و زيادة إقبال 

 الطالب للعالج بها  

حديث ت  1.1.15

مستشفى الطلبة و 

إدخال خدمات طبية 

جديدة  لصاح عالج 

 الطالب

 التقدم بمشاريع لتحديث مستشفى الطلبة  -

 

 عميد الكلية - جهود ذاتية  - مليون 

مدير مستشفى  -

 الطلبة

2215-2211  

زيادة رصيد  1.16 . تنمية  صندوق الزكاة 16

 الصندوق 

زيادة عدد   1.1.16

 التبرعات 

 ندوق عمل دعاية للص -

 

 لجنة الزكاة - تبرعات - الف  122 -522

وكيل الكلية لخدمة  -

 املجتمع و شئون البيئة

2215- 2222 
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 القيمة المتوقعة الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

زيادة حصة الكلية من  -11

رسوم صندوق التنمية 

التعليمية و صندوق البحوث 

 المشتركة بالجامعة 

زيادة موارد  1.11

 الصناديق الخاصة 

إستجابة  1.1.11

 الجامعة لطلب الكلية 

المقايسات من الجهة الفنية إعداد  -

 بإحتياجات الكلية 

 عميد الكلية - الجامعة  - مليون  15

الشئون المالية  -

 بالكلية 

2215-2211 
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 لخطة البحث العلمى لكلية طب طنطا  الخطة التنفيذية

 األهداف المخرج األنشطة المسئول الفترة الميزانية

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث - 2222 - 2216 5222

 

ت تدريبية لطالب الماجستير دورا-

والدكتوراة خاصة بالنشر العلمي 

  الدولي

زيادة فى النشر الدولى العضاء 

 هيئة التدريس

رفع الطاقة األنتاجية لألبحاث 

العلمية بمستوى جودة 

 مناسب للنشر الدولى

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 2216-2222 122222

 أعضاء هيئة التدريس

جيل االبحاث التطبيقية على مواقع تس-

 املحاوالت االكلينيكية العالمية

زيادة  فى عدد األبحاث القابلة 

 للتطبيق

 ز البحث العلمى التطبيقىيحفت

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 2215-2222 122222

مجلس الدراسات العليا المكون من رؤساء 

 االقسام

كلية على نشر الخطة البحثية لل -

 الموقع االلكترونى

 تعميم الخطة على االقسام -

على األقل من  %15تحديد نسبة  -

األبحاث والرسائل باألقسام من الخطة 

 البحثية

وثيقة ارتباط بين أبحاث 

األقسام العلمية بخطة البحث 

 بالكلية

توافق خطط األبحاث 

باألقسام العلمية بخطة 

 البحث للكلية

522222 2216-2211 

 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -

 لجنة اخالقيات البحث العلمى -

 عقد اجتماعات وورش عمل للتوعية -

توفير برامج الكترونية تتيح كشف  -

االقتباس فى االبحاث العلمية و تدريب 

 أعضاء هيئة التدريس عليها

زيادة وعى  أعضاء هيئة 

التدريس بحقوق الملكية  

 الفكرية

من التعديات على  الحد

 الحقوق العلمية للغير

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث- 2215-2222 1222222

 اعضاء هيئة التدريس-

مخاطبة المؤسسات اإلقليمية  -

 والدولية

 عقد اتفاقيات -

 مشاريع بحثية  -

وجود تعاقدات وتمويل متزايد 

من الجهات البحثية اإلقليمية 

 والدولية 

ير مصادر تمويل بديلة توف

لدعم ميزانية البحث العلمى 

 بالكلية
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 خطة خمسية لخدمة المجتمع و شئون البيئة

 المخرجات/ العوائد األهداف

 

 فترة التنفيذ فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة

 النهاية البداية

التدخين و -1

 اإلدمان

انخفاض ظاهرة  1-1

 التدخين داخل الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمل استبيان للوقوف على حجم  1-1-1

 المشكلة

اإلنتهاء من 

اإلستبيان لكل 

 الفئات بالكلية

 و المستشفى

اإلقبال على 

حضور 

 الندوات

 

 

 

 

 

انخفاض 

اعداد 

المدخنين بين 

الطالب و 

الموظفين و 

اعضاء هيئة 

 التدريس

 

أعضاء هيئة 

س من التدري

قسمة الطب 

الشرعى و 

السموم و 

الصدر 

بمشاركة 

الطلبة  و 

 بالكلية.

 

9/2015 9/2020 

اقامة سلسلة من الندوات و المحاضرات  1-1-2

 العلمية و الدينية و المجتمعية العملية

 حمالت تثقيفية. 1-1-3

 ملصقات و مطويات1-1-2

 رسائل من خالل المحمول1-1-5

 رسائل بريد الكترونى 1-1-6

 التوعية بالمحاضرات والسكاشن 1-1-1

 استبيانات نهائية لقياس أثر النشاط 1-1-9

تحديد مكان العيادة و البدء فى تجهيزها  1-1-8

و توفير األطباء المعاجين و األدوية الالزمة 

  للعالج.

اإلعالن عيادة لعالج التدخين تابعة  -1-1-10

 الصدر.لقسم 

المشاركة فى اليوم العالمى للتدخين  -1-1-11

 بمسيرة طالبية .
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 المخرجات/ العوائد األهداف

 

 فترة التنفيذ فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة

 النهاية البداية

اإلقبال على 

الحضور 

لعيادة عالج 

 التدخين

الحد من مشكلة   -1-2 

 اإلدمان

مساعدة الطالب المدمنين فى الوصول  1-2-1

  الى اماكن للعالج من اإلدمان.

اقامة سلسلة من الندوات و المحاضرات  1-2-

 العلمية و الدينية و المجتمعية العملية

ل الطالب اقبا

للعالج من 

 .اإلدمان

 

9/2015 9/2020 

مكافحة  -2

الفيروسات 

 الكبدية

 

 

 

 

 

 

 

  

زيادة الوعى  -1 -2

عن مكافحة  

 الفيروسات الكبدية 

 

استطالع نسبة الوعى لدى األطباء و  2-1-1

هيئة التمريض والمترددين على القسم 

من مرضى ومرافقيهم بالفيروسات 

رق الكبدية و طريقـــة العدوى و ط

 الوقاية.
استبيان  بمدى رضى األطباء  2-1-2

والمرضى عن مستوى مكافحة 

 العـــــدوى بالمستشفى. 
ورش عمل لالطباء  وهيئة  2-1-3

التمريض.لكيفية مكافحة العدوى 

زورش عمل لمكافحة العدوى للمرضى 

 واقربائهم
 وافل الطبية للتواصل معالتنسيق مع الق 2-1-2

 األطباء
مسح شامل للالطباء والعاملين  2-1-5

  ستشفى لالصابة بالفيروسات الكبديةبالم

الوعى بآليات 

مكافحة 

العدوى و 

تطبيقها داخل 

المستشفى و 

 األقسام

 

أعضاء هيئة 

التدريس بقسم 

طب المناطق 

الحارة و باقى 

األقسام 

 المعنية

ة كبمشار

 يةلالطلبة بالك

تحت اشراف 

وكيل الكلية 

للخدمة 

المجتمعيةو 

 شئون البيئة

6/2015 6/2020 
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 المخرجات/ العوائد األهداف

 

 فترة التنفيذ فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة

 النهاية البداية

انشاء عيادة تطعيمات متوفر فيها  2-1-6

تطعيمات الفيروسات الكبدية والمصل 

 المضاد لها 

زيادة االقبال  -2-2

على طلب التطعيمات 

 ضد الفيروسات الكبدية

أشهر لألطباء وهيئة  6ندوة كل  2-2-1

 التمريض كل على حدة 
ندوة تثقيفية كل شهر للمرضى  2-2-2

 واقاربهم.

  9/2015 9/2020 

الكشف المبكر  2-3

 رام الكبدعن أو

أنشاء عيادة كشف مبكر عن أورام   2-3-1

الكبد يتوفر فيها تحليل دالالت االورام واالشعة 

 التيفزيونية 

 

ندوة تثقيفية كل شهر للمرضى  2-3-2

 واقاربهم.

 

قامة سلسلة من الندوات و المحاضرات  2-3-3

 العلمية و الدينية و المجتمعية العملية

 

 طبية للتواصل معالتنسيق مع القوافل ال2-3-2

 األطباء .
 ملصقات و مطويات2-3-5

  8/2015 8/2020 

صحة المرأة  -3

 والطفل 

صحة المرأة  3-1

 والطفل

أنشاء عيادة لصحة المرأة تختص  3-1-1

بجميع التخصصات ويقتصر العالج فيه على 

 السيدات واالطفال 

التوعية لعدد 

كبير من 

يدات الس

بالعدات 

أعضاء هيئة 

التدريس بقسم 

طب االطفال 

وامراض 

10/2015 10/2020 
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 المخرجات/ العوائد األهداف

 

 فترة التنفيذ فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة

 النهاية البداية

العمل على انشاء مبنى متكامل  3-1-2

طفال يقدم خدمة لألمراض النساء والتوليد واال

 متميزة بالمستشفى الجامعى 

ندوة تثقيفية كل شهر للمرضى  3-1-3

 واقاربهم.

 

قامة سلسلة من الندوات و المحاضرات  3-1-2

 العلمية و الدينية و المجتمعية العملية

 

لتنسيق مع القوافل الطبية للتواصل مع 3-1-5

 األطباء .
 ملصقات و مطويات

الصحية 

والغذائية لها 

اثناء فترة 

الحمل 

والرضاعة 

والعادات 

الغذائية 

السليمة 

 لالطفال 

النساء 

 والتوليد

صحة كبار  -2

 السن 

أنشاء عيادة خاصة بكبار السن تقدم  1-1-2 صحة كبار السن 2-1

 ة المهمشه من المجتمع خدمة لهذه الفئ

 

ندوة تثقيفية كل شهر للمرضى  2-1-2

 واقاربهم.

 

قامة سلسلة من الندوات و المحاضرات  2-1-3

 العلمية و الدينية و المجتمعية العملية

 

التنسيق مع القوافل الطبية للتواصل مع 2-1-5

 األطباء .
 ملصقات و مطويات

 

توعية عدد 

كبير من كبار 

السن 

بامراض 

هشاشة 

العظام وكيفية 

التغلب عليها 

واالمراض 

المصاحبة 

لكبار السن 

مثل السكر 

أعضاء هيئة 

التدريس بقسم 

الباطنة العامة 

وجراحة 

العظام 

والطب 

الطبيعي 

 والتأهيل

9/2015 9/2020 
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 المخرجات/ العوائد األهداف

 

 فترة التنفيذ فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة

 النهاية البداية

وامراض 

 القلب

الوقاية و عالح  1-5 مرض السكر  -5

 مرض السكر

 

 أنشطة التوعية  -5-1-1
 حمالت العالج  -5-1-2

 

ستبيانات إ

 المرضى

 

قطاع خدمة 

 المجتمع

أقسام الكلية 

 المتخصصة

1/2015 1/2020 

إرتفاع ضغط  -6

 الدم

الوقاية و عالج  6-1

مرض إرتفاع ضغط 

 الدم

 أنشطة التوعية 6-1-1

 حمالت العالج  6-1-2

إستبيانات 

 المرضى 

إحصائيات 

العيادات 

الخارجية و 

 المستشفيات

قطاع خدمة 

 المجتمع

أقسام الكلية 

 المتخصصة

9/2015 9/2020 
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