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 فريق اإلعداد والصياغة النهائية للخطة

 الوظيفة الحالية االســـــــــــم

  أ.د. احمد غنيم

ماوي   أ.د. منال التر

  أ.د. حنان سليمان

  أ.د. وسام صالح

  أ.د. نبيلة الجزار

 

اتيجر بوحدة الجودة بكلية طب طنطا  فريق لجنة التخطيط اإلستر

 الوظيفة الحالية االســـــــــــم

  أ.د. احمد غنيم

ماوي   أ.د. منال التر

  سليمانأ.د. حنان 

  أ.د. وسام صالح

  أ.د. نبيلة الجزار

 

 فريق العمل بوحدة ضمان الجودة بكلية طب طنطا

 الوظيفة االسم التوصيف الوظيفى م

)عميد  اإلدارةرئيس مجلس   .1
 (الكلية

 عميد الكلية  أ.د/أحمد محمد المتولي غنيم
 ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

وكيل الكلية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية  محي الدين هزاع أ.د/ سحر وكالء الكلية  .2
 البيئة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ وليد سامي يوسف محمد

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د/ انجي عبد الوهاب إبراهيم

 أستاذ التشريح  أ.د.منال ابراهيم البرماوى  مدير وحدة ضمان الجودة   .3

 رئيس قسم  33عدد   .1
 ) اقسام الكلية (

 

أستاذ وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم طب  د/ محمد السيد السيد سطيحة    0أ
       القلب واألوعية الدموية

أستاذ وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم  أ.د/ نهي نبيل محمد دغيم 
      األمراض الجلدية والتناسلية

أستاذ وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم طب  د/ أحمد لطفى على             0أ
 العين وجراحتها

أستاذ ورئيس قسم التوليد وأمراض  د/ احمد حسن ابو فريخة      0أ
            النساء

أستاذ ورئيس قسم األذن واألنف  أ.د/ محمد ناصر الشيخ                   
             والحنجرة

أستاذ ومكلف بتسيير أعمال مجلس قسم   د/ هالة محي الدين محمد الجندي 0أ
 التخدير والعناية المركزة الجراحية    

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال مجلس قسم طب  أ.د/ فلاير صالح الدين محمد القال                
               المناطق الحارة

    أستاذ ورئيس قسم الطفيليات أ.د/ هويدا إسماعيل حسين إسماعيل      
أستاذ ورئيس قسم  الصحة العامة وطب  د/ نهال صالح الدين عبد الحي     0أ

      المجتمع
أستاذ ورئيس قسم األمراض  د/ هدي مختار عبد القادر بحر          0أ

                                   الصدرية
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 الوظيفة االسم التوصيف الوظيفى م

أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية  د/ محمد زكريا حسين حسن           0أ
                     والمناعة

أستاذ ورئيس قسم الجراحة  د/ أحمد حسن حسن نوفل       0أ
                      العامة

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال مجلس قسم  د/ منال عبد الواحد احمد عيد             0أ
   الباثولوجيا اإلكلينيكية

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال مجلس قسم طب  د/ عبد الرحمن محمد ماجد المشد 0أ
  األطفال

جراحة المسالك  أستاذ ورئيس قسم أ.د/ عبد الناصر خليفة سليمان الجمسي               
                            البولية

 أستاذ ورئيس قسم جراحه المخ واألعصاب أ.د/ علي إبراهيم محمد  سيف الدين          
أستاذ وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم   د/ حسام الدين فتح هللا الصاوي 0أ

  األمراض العصبية والنفسية
أستاذ وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم   د/ عالء بسيوني سعيد محمود      0أ

جراحه القلب 
                                  والصدر

أستاذ وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم  د/ أمل محمد أمين أبو العال0أ
      التشريح االدمى وعلم االجنه

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال مجلس قسم  أ.د/ امجد عبد الرحمن مرزوق هندي                 
جراحه التجميل 

                               واإلصالح
أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعي  أ.د/ ميرفت عبد الستار السرجانى       

                     والروماتيزم
أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية  أ.د/ منال محمد على البطش                

             الطبية
أستاذ وقائم  بتسيير أعمال مجلس قسم  أ.د/ عادل حسيني ابو هاشم قمحاوي               

 جراحه األوعية الدموية
وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم طب  أستاذ أ.د / محمد احمد حسن الهنيدي                    

 الطؤارى واإلصابات
     أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الطبية أ.د/ مها مصطفي فهمي شملولة                     

  أستاذ ورئيس قسم الهستولوجيا أ.د/ نجالء إبراهيم عبد المنعم سرحان     
 أستاذ ورئيس قسم عالج األورام باإلشعاع أ.د/ هشام احمد توفيق جبر                          

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال قسم  د/ هالة فؤاد يوسف فهمي البرادعي         0أ
                        الفسيولوجي

وقائم بعمل رئيس قسم أستاذ مساعد   أ.د/ هبة عبد الجليل علي محمود       
           الفارماكولوجيا

أستاذ وقائم  بتسيير أعمال قسم الطب  د/ نيفين احمد حسن ابو صبيحه0أ
  الشرعي

أستاذ وقائم بتسيير أعمال قسم  األمراض  د/ لؤي محمد مبروك االحول0أ
                  الباطنة

بتسيير أعمال قسم األشعة أستاذ وقائم  أ.د/ نجالء محمد لطفي دعبيس
  التشخيصية

أستاذ وقائم بتسيير اعمال قسم جراحه  د/ أسامة عبد الوهاب رزق سليم0أ
     العظام

  المشرف على قسم التعليم الطبي أ.د/ وليد سامي يوسف

 أمين الكلية  أ.أيمن الغمرى  أمين الكلية  .2

   الطالب )دعوة( عضو م  .3

  

الخارجي  ممثل من المجتمع  .4
 )دعوة(
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 بمحافظات وسط الدلتا*
 
 جهات المجتمع المدن

 بعض أعضاء مجلىس الشعب والشورى*   نقباء المهن الطبية* 

 وكالء وزارة الصحة*  بعض أصحاب المستشفيات الخاصة* 

  كات العامة بعض أعضاء مجالس اإلدارة بالشر

 *والخاصة 

 بعض أولياء األمور 

  ( 3أعضاء المجالس المحىل )أعضاء عىل األقل     بعض الخريجي* 

 )محافظات وسط الدلتا = الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية(*
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  الفصل الاول

 جامعة طنطا
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 بيانات عن جامعة طنطا

 

  ي عام
 
إلسكندرية بإنشاء كلية طب بجامعة ا 1647صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم  1962ف

 . مقرها مدينة طنطا يكون 

  ي عام
 
لتنظيم الجامعات وبالغاء القانون السابق  49صدر قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  1972ف

ي  1958لسنة  184رقم 
ي مادته الثانية فقرة )ـه( عىلي إنشاء جامعة وسط الدلتا ومقرها طنطا والتر

 
حيث نص ف

إلي جامعة طنطا وبذلك تصبح  1973لسنة  54مهورية رقم تم تعديل إسمها الحقا بموجب قرار رئيس الج

ي جمهورية مرص العربية بعد جامعات القاهرة واإلسكندرية وعي   شمس وأسيوط. 
 
 خامس جامعة ف

  ي عام
 
 1972لسنة  49بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  809صدر قرار رئيس جمهورية مرص العربية رقم  1975ف

( جامعة طنطا وتضم كليات االداب والتجارة والعلوم والطب  –األول  بشأن تنظيم الجامعات )الباب
ً
خامسا

بية بشبي   الكوم, وإضافة  
بية والزراعة بكفر الشيخ والزراعة والتر )ويتبعها أقسام طب األسنان والصيدلية( والتر

ونية بمنوف إلي كليات جامعة ط
ي الهندسة والتكنولوجيا بشبي   الكوم والهندسة اإللكتر

 ا. نطكليتر

 
ً
ي   14ويبلغ عدد كليات الجامعة حاليا  وهي كليات الطب البشر

ً
 فنيا

ً
بية  –العلوم  –كلية ومعهدا صيدلة ال –التجارة  –التر

بية الرياضية  –الزراعة  –الهندسة  –التمريض  –الحقوق  –اآلداب  –طب األسنان  – بية النوعية  –التر اسبات الح –التر

ي للتمريض. , باإلضافة الي والمعلومات
 المعهد الفت 
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 بيانات وصفية عن الجامعة

 جامعة طنطا اسم الجامعة

 تعليم عالي  نوع المؤسسة

 حكومية نوع الجامعة

ي 
 
 وسط الدلتا الموقع الجغراف

 الغربية المحافظة

 طنطا المدينة

 1972 تاريــــخ التأسيس

 

 جامعة طنطااسم الجامعة : 

 1972لسنة  54بقرار رقم  1972 تاريــــخ انشاء الجامعة : 

ي للتمريض  13 عدد معاهد وكليات الجامعة : 
 كلية + المعهد الفت 

 قائمة بأسماء كليات ومعاهد الجامعة

 المعهد /تاريــــخ إنشاء الكلية  المعهد /اسم الكلية  م

 1962 الطب 1

 1969 التجارة 2

 1969 العلوم 3

بية 4  1969 التر

 1975 اآلداب 5

 1976 األسنانطب  6

 1976 الصيدلة 7

 1976 الحقوق 8

 1976 الهندسة 9

 1976 الزراعة 10

بية الرياضية 11  1994 التر

بية النوعية 12  1998 التر

 2000 التمريض 13
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 المعهد /تاريــــخ إنشاء الكلية  المعهد /اسم الكلية  م

 2018 الحاسبات والمعلومات 14

ي للتمريض 15
 2000 المعهد الفت 

 

ي جامعة طنطا
 
 مبان

ي اكتر من موقعيتكون الحرم الجامعي لجامعة طنطا 
 
 من أكتر من حرم جامعي ف

ي إدارة الجامعة
: مبت 

ً
 أوال

ي منتصف شارع الجيش ويشمل المكاتب الرئيسية إلدارة الجامعة 
 
ويقع ف

والقيادجات والجهاز اإلداري إلدارات شئون العليم والطالب وشئون هيئة 

 اإلدارات المختلفة بالهيكل التنظيمي واإلداري التدريس والعالقات الثقافية والدراسات العليا والبحوث باإلضافة إلي 

 للجامعة. 

ي  : المجمع الطتر
ً
 ثانيا

 جمهورية مرص العربية-محافظة الغربية  –مدينة طنطا  –الموقع : شارع الجيش 

ي -1  كلية الطب البشر

 المستشفيات الجامعية :  -2

ي الرئيىسي للجامعة -
 المستشف 

 مجمع العيادات الخارجية )العيادة الشاملة( -

ي مبارك الجامعي لعالج الطلبة والعالج اإلقتصاديمستش -
 ف 

ي الرمد الجامعي  -
 مستشف 

ي الطوارئ -
 مستشف 

ي الطب النفىسي  -
 مستشف 

ي جامعة طنطا التعليمي  -
 مستشف 

 كلية طب األسنان -3

 كلية الصيدلة -4

 كلية العلوم -5

 كلية التمريض -6



 2025 - 2021 كلية الطب جامعة طنطا –الخطة االستراتيجية 
 

11 
 

 

ي للتمريض -7
 المعهد الفت 

 منشأت أخري

 مركز المؤتمرات -1

ي مركز التطوير  -2
 ويشمل: مبت 

وعات التطوير -  وحدة إدارة مشر

وعات تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -  مشر

ي وتقييم األداء - اتيجر  وحدة التخطيط االستر

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -

 مركز ضمان الجودة -

 مركز اللغات والتعليم المستمر -

ي المكتبة المركزية -3
 مبت 

 وحدة تطوير النظم -

 المكتبة المركزية -

 مركز الخدمات العامة للحسابات -

ونية للتعليم عن بعد -  الجامعة االلكتر

 ادارات تابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -

 ادارات تابعة لقطاعشئون الدراسات العليا -

 ادارات تابعة لقطاع شئون التعليم والطالب  -

ي كلية طب األسنان( -4
  مركز العالج اإلقتصادي )داخل مبت 

ي كلية طب األسنان(القسم ال -5
 داخىلي لجراحة الفم والفك والوجه والتجميل )داخل مبت 

ي( -6 ي كلية الطب البشر
ي )داخل مبت 

 
ون  وحدة الميكروسكوباإللكتر

ي( -7 ي كلية الطب البشر
عية )داخل مبت   وحدة الإلستشارات الشر

ي كلية الصيدلة( -8
 مركز اإلتاحة الحيوية )داخىلي مبت 

ي كلية العلوم(مركز اإلستشارات البيئية )داخل م -9
  بت 

ي كلية العلوم( -10
ياء اإلشعاعية )داخل مبت    مركز الفت  

 المعمل المركزي -11

  معمل التحاليل الدقيقة )داخل المعمل المركزي( -12
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 مركز صيانة االجهزة الدقيقة -13

 مطابع الجامعة -14

بية العسكرية -15 ي رعاية الشباب والتر
 مبت 

ي  -16  المطعم الخارجر
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 الفصل الثانى

 كلية الطب
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 بيانات عن كلية طب طنطا

 البيانات الوصفية

  املؤسسة:اسم  -1

  كلية املؤسسة:نوع 

  طنطا الجامعة:اسم 

  حكومية الجامعة:نوع 

 املؤسسة:عنوان  -2

  لجامعه االسكندرية  كفرع  1962مايو  التأسيس:تاريخ 

 1468الوزاري رقم  /القرار الجمهوري 

  1962/1963 الدراسة:تاريخ بدء 

  (2005)الئحة  ست سنوات + عام امتياز  الدراسة:مدة 

 (2018خمس سنوات + عامين امتياز )الئحة        

 األكاديمية:القيادة  -3

  استاذ طب العين وجراحتها –أ.د احمد غنيم  الكلية:عميد قائم بأعمال 

 :0403404473فاكس :   0403337544 تليفون 

 إلكتروني دبري :dean@med.tanta.edu.eg  

  باملؤسسة:املوارد البشرية  -4

  التدريس:عدد أعضاء هيئة  

 مهمة علمية أجازه معار منتدب جزئيا علي راس العمل إجمالي

1528 1141  124 113  143 7 

 % 7.4التدريس:نسبة املعارين إلجمالي أعضاء هيئة  -

 % 9.35التدريس:نسبة اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة  -

   املعاونة:عدد أعضاء الهيئة 

 بعثة أجازة خاصة رأس العمل على إجمالي

 836  726  42 68 
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 % 5املعاونة:الخاصة إلجمالي الهيئة  اإلجازاتنسبة  -

  للدرجة 
ً
  العلمية:توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة وفقا

 الهيئة املعاونة أعضاء هيئة التدريس

أستاذ  

 متفرغ

أستاذ مساعد 

 متفرغ

أستاذ  أستاذ

 مساعد

 اإلجمالي معيد مدرس مساعد اإلجمالي مدرس

 836 187 649 1528 533 337 444 2 212 العدد

  33.36 77.63  34.9 22 29 0.13 13.9 % النسبة

  والفني:عدد أفراد الجهاز اإلداري 

 منتدب دائم إجمالي

 230 225 5 

 األنشطة األكاديمية باملؤسسة -5

  األوليبرامج املرحلة الجامعية 

 (1( برنامج مفصلة بالجدول )3تمنح املؤسسة درجة )تذكر الدرجة الجامعية األولي والتخصص( من خالل عدد ) -

 ( 1968/1969كان اولها في العام الدراس ي ) الدفعات،( من 56تخرج من الكلية عدد ) -

 ( من الطالب5270( عدد )2018/2019الدراس ي )مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام  -

 االخيرة:عدد الخريجين في السنوات الخمس  -

 اإلجمالي 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 العام الدراس ي

 3775 779 619 155 626 726 870 العدد

 (1جدول )

 البرنامج

 )املرحلة الجامعية األولي(

عدد أعضاء 

 هيئة التدريس

عدد الهيئة 

 املعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة أعضاء هيئة 

 التدريس للطالب

نسبة الهيئة 

 املعاونة للطالب

 7.3:1 4.61 5270 726 1141 بكالوريوس طب والجراحة  1

بكالوريوس الطب و الجراحة  2

القائم على الجدارات بنظام 

 الساعات املعتمدة

1141 726 36 0.03:1 0.05:1 



 2025 - 2021 كلية الطب جامعة طنطا –الخطة االستراتيجية 
 

16 
 

 

 البرنامج

 )املرحلة الجامعية األولي(

عدد أعضاء 

 هيئة التدريس

عدد الهيئة 

 املعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة أعضاء هيئة 

 التدريس للطالب

نسبة الهيئة 

 املعاونة للطالب

بكالوريوس الطب و   3

الجراحة بنظام النقاط 

 املعتمدة )خمس سنوات(

1141 726 935 0.76:1 1.2:1 

 8.7: 1 5.5: 1 6.325 726 1141 اإلجمالي

 

  ملحوظة:
ً
 بنصف العضو املعين أو املعار كليا

ً
 يتم حساب العضو املنتدب جزئيا

 

  برامج الدراسات العليا 

( برنامج ماجستير وعدد 38)( برنامج للدبلوم وعدد 22( من برامج الدراسات العليا منها عدد )99)تمنح املؤسسة عدد  -

 (2في التخصصات املبينة في الجدول ) دكتوراه( برنامج 39)

( طالب دبلوم , 78( من الطالب منهم عدد )344( عدد )2019 /2018)مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراس ي  -

 ( طالب دكتوراه59ماجستير , وعدد )( طالب 207وعدد )

  األخيرة:عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس 

العام 

 الدراس ي

 اإلجمالي 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013

 967 68 117 160 214 130 164 114 دبلوم

 2705 204 392 478 435 441 428 327 ماجستير

 463 51 75 74 88 71 58 46 دكتوراة

 

 

 األقسام العلمية -6
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 أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة معاونة

اإلج

 مالي 

مع

 يد

مدرس 

 مساعد

اإلج

 مالي 

مد

 رس 

استاذ 

 مساعد

أ

س

 تاذ

مدرس 

 متفرغ

أستاذ 

مساعد 

 متفرغ

أستاذ 

 متفرغ

اإلج

 مالي 

يــــح األدمي وعلم 
التشر

 60 39 7 0 0 13 6 13 21 12 9 األجنة

 47 30 6 0 0 2 3 19 17 7 10 الفارماكولوجيا الطبية

 66 42 4 2 0 10 16 10 24 10 14 الهستولوجيا

 64 37 4 0 0 7 10 16 27 13 14 الفسيولوجيا الطبية

الكيمياء الحيوية 

 68 50 12 0 0 9 11 18 18 8 10 الطبية

 76 57 17 0 0 13 13 14 19 12 7 الباثولوجيا

 74 49 13 0 0 20 4 12 25 20 5 الباثولوجيا اإلكلينيكية

الميكروبيولوجيا 

 60 45 11 0 0 11 11 12 15 8 7 الطبية والمناعة

 39 26 6 0 0 9 2 9 13 6 7 الطفيليات الطبية

عي والسموم
 74 48 4 0 0 17 13 14 26 11 15 الطب الشر

الصحة العامة وطب 

 55 39 9 0 0 13 6 11 16 6 10 المجتمع

التخدير والعناية 

 199 130 11 0 0 26 24 69 69 53 16 المركزة الجراحية

األمراض العصبية 

 66 41 3 0 0 19 6 13 25 21 4 النفسية

 117 76 8 0 0 29 11 28 41 31 10 األمراض الباطنة

 39 26 3 0 0 9 5 9 13 9 4 األمراض الصدرية

األمراض الجلدية 

 60 47 4 0 0 18 14 11 13 10 3 والتناسلية

القلب واألوعية 

 59 15 0 0 0 12 0 3 44 44 0 الدموية

الطب الطبيعي 

م والتأهيل   63 37 5 0 0 6 9 17 26 22 4 والروماتت  

 75 60 12 0 0 22 9 17 15 12 3 طب وجراحة العيون
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 أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة معاونة

اإلج

 مالي 

مع

 يد

مدرس 

 مساعد

اإلج

 مالي 

مد

 رس 

استاذ 

 مساعد

أ

س

 تاذ

مدرس 

 متفرغ

أستاذ 

مساعد 

 متفرغ

أستاذ 

 متفرغ

اإلج

 مالي 

طب المناطق الحارة 

 73 51 4 0 0 22 10 15 22 21 1 مراض المعديةواال 

 طب الطوارئ

 23 0 0 0 0 0 0 0 23 22 1 واإلصابات

 125 68 7 0 0 22 12 27 57 52 5 طب األطفال

 76 62 16 0 0 18 8 20 14 13 1 التوليد وأمراض النساء

 62 45 7 0 0 16 7 15 17 15 2 األنف واألذن والحنجرة

األشعة التشخيصية 

ي   96 61 1 0 0 11 22 27 35 33 2 والتصوير الطتر

 46 31 1 0 0 5 14 11 15 12 3 باإلشعاع عالج األورام

 137 104 20 0 0 26 31 27 33 28 5 الجراحة العامة

 66 42 6 0 0 14 10 12 24 21 3 جراحة العظام

جراحة المسالك 

 63 43 5 0 0 16 14 8 20 19 1 البولية

 43 27 2 0 0 4 8 13 16 13 3 جراحة المخ واألعصاب

 83 70 3 0 0 17 14 36 13 6 7 جراحة القلب والصدر

جراحة التجميل 

 20 14 0 0 0 5 4 5 6 5 1 واإلصالح

 15 9 1 0 0 3 3 2 6 6 0 جراحة األوعية الدموية

 اإلجمالي 

18

7 581 768 

53

3 330 

44

4 0 2 212 

152

1 

228

9 
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 :وسائل االتصال بالكلية

  يدي: محافظة الغربية مدينة طنطا ش الجيش المجمع  الطتر كلية الطبالعنوان التر

  : ي
 
ون  www.tanta.edu.egلموقع اإللكتر

 ( ي
 
ون   E-Mail :)med.dean@tu.edu.eg – qau@med.tanta.edu.egالعنوان اإللكتر

 يدى  31527:  الرمز التر

  :040/ 3337544تليفون 

  :040/ 3407734 فاكس 

 األقسام العلمية

 قسم الكيمياء الحيوية الطبية  قسم جراحة المسالك البولية 

  قسم الميكروبيولوجيا الطبية

 والمناعة

 قسم جراحة العظام 

  قسم الباثولوجيا  قسم طب العي   وجراحتها 

 قسم الطفيليات  قسم طب األطفال 

  ع والسموم  والحمياتقسم طب المناطق الحارة   قسم الطب الشر

 قسم الصحة العامة وطب المجتمع   قسم األشعة التشخيصية والتصوير

 الطتر 

http://www.tanta.edu.eg/
mailto:med.dean@tu.edu.eg
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 قسم الفارماكولوجيا الطبية  قسم جراحة المخ واألعصاب 

 قسم الهستولوجيا  قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 قسم الفسيولوجيا  قسم األمراض الجلدية والتناسلية 

 يــــح األدم واألجنة  األورام باإلشعاعقسم عالج   قسم التشر

 قسم الجراحة العامة  قسم األمراض الصدرية 

 قسم الباطنة العامة  قسم طب القلب واألوعية الدموية 

  قسم التخدير والعناية المركزة

 الجراحية

 قسم عالج األورام باإلشعاع 

 قسم النساء وأمراض التوليد   قسم جراحة القلب والصدر 

 قسم األذن واألنف والحنجرة   الطب الطبيعي والتاهيلقسم 

 جراحة التجميل واإلصالح  طب الطوارئ واإلصابات 

  التعليم الطتر 
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ي )شارع الجيش  مبت  الكلية:   جمهورية مرص العربية( -محافظة الغربية  -مدينة طنطا  -المجمع الطتر
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 المستشفيات الجامعية: 

 المستشف  الرئيىسي للجامعة 

وسميت بمستشف  طنطا العام وكانت تابعة لوزارة الصحـــة ) مديرية الشئون الصحية بالغربية ( حتر  1936أنشئت عام 

بشأن تنظيم  1972لسنة  47ثم نقلت تبعيتها إل جامعة اإلسكندرية حتر صدور القرار الجمهوري رقم  1968عام 

 
 
 . مستشفيات جامعة طنطا باسم 1972/ 10/ 1الجامعات فأصبحت تابعة لجامعة طنطا ف

 اقسام المستشفيات الجامعية

 المستشف  الرئيىس

 جراحة تجميل جراحه عامه الجراحة

 قلب عنايه قلــب القلب

 صدر عنايه صـــدر الصدر

 باطنه عنايه باطنه عامه الباطنة

 عصبيه عنايه عصبيه ونفسيه العصبية

 مبتشين أطفال عنايه أطفال عامه األطفال

 

 وحدة المحاليل كوبالت جلديــه متوطنــه نساء وتوليد مسالك عظــام

ي الرمد
  مستشف 

 عنايه مركــزه رمـــــد أنف وأذن جراحة مخ وأعصاب جراحة قلب وصدر

ي الطلبة
  مستشف 

 درجة ثالثة درجة ثانية أول عادية أول ممتازة لوكس جناح

 عناية الصدر  المفتوحعناية القلب  جراحة القلب المفتوح وحدة الكىلي 

ي الطوارئ
  مستشف 

 باطنــــه جراحـــه عظـــام إستقبال عام

 افاقة عنايه مركــزه حــــروق مسالـــك

ي الجراحات
 مستشف 

ي األورام                          مستش
ي الصدرمستشف 

 ف 

ي االمراض المعديه و العزل
  مستشف 
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 المستشف  التعليمي العالم

 األساسية للمستشف  البنية  م

 طوابق 9 عدد طوابق المبت   1

المساحة الكلية  2

ي 
 
 للمبان

مربــع تقريبا 19000فدان بما يعادل   4.5  متر

 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

 طن بخار/ساعة 2X 3 محطة توليد البخار 5

 x 160  2كيلو جرام +    X241 المغسلة 6

ة 2جندرة لكي الماليا +   مكواة بخار صغت 

 لتر  3x600 وحدات التعقيم 7

يد 3x360 التكييف المركزي 8  طن تتر

شبكة الكمبيوتر  9

 والتيار الخفيف

 : ي
ر
 يشتمل عىل اآلن

ات األمن والمراقبة -  نظام كامت 

ات.  LEDشاشات  -  بقاعات المحاض 

-  .  أجهزة الحاسب اآللي

نت  - –H MIC–أنظمة شبكات مختلفة قيد التنفيذ  )اإلنتر

Pacs .) 

-  . ي
 
ون  نظام اإلرشاد اإللكتر

كم.  -  نظام اإلنتر

 نظام استدعاءات ممرضات.  -

 مصاعد واحد باب 4 - المصاعد الكهربائية 10

 باب.  2مصعد  2 -

 مصعد وثائق.  -

 للطوارئمصعد هيدروليك دور واحد  -

 مصعد بالمغسلة.   1 -

ي  35خط باإلضافة إل  498–خط  530 أريكسون  شيكه التليفونات 11  خط خارجر

 رسير 1000رسير قابل للزيادة إل  465 السعة الشيرية 12

 مدرج 10عدد  المدرجات 13
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 مجمع العيادات الخارجية )العيادة الشاملة( 

 قسم القلب

  : ددين  1432    -عدد المتر

 16       -:   عدد األرسة                  

  : 2373    -عدد حاالت الدخول           

  : 2393    -عدد حاالت الخروج                

  : 9703    -عدد أيام العالج 

  : 0   -جملة العمليات الجراحية 

  : 166.1   -نسبة إشغال األرسة 

  : 4.1   -متوسط أيام اإلقامة 

 قسم الصدر

  : ددين  3355 -عدد المتر

  52 -ة : عدد األرس 

  : 1370 -عدد حاالت الدخول 

  : 1381 -عدد حاالت الخروج 

  : 13062 -عدد أيام العالج 

  : 0 -جملة العمليات الجراحية 

  : 68.8 -نسبة إشغال األرسة 

  : 9.5 -متوسط أيام اإلقامة 

 قسم الجلدية

  : ددين  48310 -عدد المتر

  : 16 -عدد األرسة 

  : 105 -عدد حاالت الدخول 

 96 -:  عدد حاالت الخروج 

  : 1656 -عدد أيام العالج 

  : 0 -جملة العمليات الجراحية 

  : 28.4 -نسبة إشغال األرسة 

  : 17.3 -متوسط أيام اإلقامة 

 قسم الجراحة العامة

  : ددين  22489 -عدد المتر

  : 128 -عدد األرسة 

  : 3702 -عدد حاالت الدخول 

  : 3775 -عدد حاالت الخروج 

  : 47204 -عدد أيام العالج 

 1367 -ليات الجراحية : جملة العم 

  : 101.0 -نسبة إشغال األرسة 

  : 12.5 -متوسط أيام اإلقامة 
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 قسم باطنة عامة

  : ددين  20623 -عدد المتر

  : 75 -عدد األرسة 

  : 5300 -عدد حاالت الدخول 

  : 5140 -عدد حاالت الخروج 

  : 29844 -عدد أيام العالج 

  : 0 -جملة العمليات الجراحية 

  : 109.0 -نسبة إشغال األرسة 

  : 5.8 -متوسط أيام اإلقامة 

 قسم عصبية ونفسية

  : ددين  7760 -عدد المتر

  : 57 -عدد األرسة 

  : 2034 -عدد حاالت الدخول 

  : 2327 -عدد حاالت الخروج 

  : 17070 -عدد أيام العالج 

  : 0 -جملة العمليات الجراحية 

  : 82.0 -نسبة إشغال األرسة 

  : 7.3 -متوسط أيام اإلقامة 

 الدةقسم نساء والو 

  : ددين  5739 -عدد المتر

  : 78 -عدد األرسة 

  : 7359 -عدد حاالت الدخول 

  : 7446 -عدد حاالت الخروج 

  : 22922 -عدد أيام العالج 

  : 3365 -جملة العمليات الجراحية 

  : 80.5 -نسبة إشغال األرسة 

  : 3.1 -متوسط أيام اإلقامة 

 قسم العظام

  : ددين  44603 -عدد المتر

  : 82 -عدد األرسة 

  3138 -حاالت الدخول :  عدد 

  : 3127 -عدد حاالت الخروج 

  : 21628 -عدد أيام العالج 

  : 738 -جملة العمليات الجراحية 

  : 72.3 -نسبة إشغال األرسة 

  : 6.9 -متوسط أيام اإلقامة 

 قسم االطفال

  : ددين  18992 -عدد المتر

  : 77 -عدد األرسة 

  : 4395 -عدد حاالت الدخول 

  : 4333 -عدد حاالت الخروج 

  : 33163 -عدد أيام العالج 

  : 0 -جملة العمليات الجراحية 

  : 118.0 -نسبة إشغال األرسة 

  : 7.7 -متوسط أيام اإلقامة 

 قسم جراحة التجميل

  : ددين  2174 -عدد المتر

  : 22 -عدد األرسة 

  : 422 -عدد حاالت الدخول 

  : 406 -عدد حاالت الخروج 

  : 4103 -عدد أيام العالج 

  306 -الجراحية : جملة العمليات 
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  : 51.1 -نسبة إشغال األرسة 

  : 10.1 -متوسط أيام اإلقامة 

 قسم المتوطنه

  : ددين  1897 -عدد المتر

  : 41 -عدد األرسة 

  : 887 -عدد حاالت الدخول 

  : 946 -عدد حاالت الخروج 

  : 8298 -عدد أيام العالج 

  : 0 -جملة العمليات الجراحية 

  : 55.4 -نسبة إشغال األرسة 

  8.8 -أيام اإلقامة : متوسط 

 قسم المسالك

  : ددين  7522 -عدد المتر

  : 51 -عدد األرسة 

  : 1927 -عدد حاالت الدخول 

  : 1992 -عدد حاالت الخروج 

  : 16424 -عدد أيام العالج 

  : 212 -جملة العمليات الجراحية 

  : 88.2 -نسبة إشغال األرسة 

  : 8.2 -متوسط أيام اإلقامة 
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 مصادر التعليم والتعلم 

 معامل والمدرجات

 تشماللبنية أساسية من مدرجات وقاعات للدرس و معامل و مستشفيات و عيادات و مكتبة

 مكتبة الكلية 

 عام 1963انشئت المكتبة عام 
 
استقلت الكلية واصبحت المكتبة تابعة 1972وكانت تابعة لمكتبة االسكندرية وف

 طنطا وه تضم مكتبتان االول خاصة بالطلبة والثانية خاصة بالدراسات العليالكلية الطب جامعة 

 eulcالمكتبة عضو اتحاد مكتبات الجامعات المرصية 

 رؤية المكتبة

 للطلبه واعضاء هيئة التدريس
 
بالخدمات المكتبية وخلق جو معرف  التمت  

 رسالة المكتبة 

عن طريق تيســـــــت  الوصـــــــول الي مصـــــــادر المعلومات بأشـــــــكالها المختلفة دعم العملية التعليمية ومســـــــاندة البحث العلمي 

 ارسع وقت . 
 
 للمستفيدين ف

هداف المكتبة 
ْ
 ا

 - .   الرياده/وتعت  االبتكار واالبداع والتمت 

 - .اف واالتقان  الجودة /وتعت  التحسي   والتطوير المستمر واالحتر

 -ونية كوســـــــــيلة البحث العلم /تلبية متطلبات البحث العلم من مصـــــــــادر ا لمعلومات الحديثة مطبوعة والكتر

 لالرتقاء بالمجتمع . 

 - ورية التعاون والتنســـــــيق مع المكتبات االخرى داخل الجامعة وخارجها للوصـــــــول ال مصـــــــادر المعلومات الرـصــــــ 

 شبكات المعلومات المحلية والدولية. 
 
 لروادها والمشاركة ف

 ي م
 
ية واالساليب ف  جال المكتبات بما يواكب التطور والتقدم محليا وعالميا . التطوير المستمرللموارد البشر

ي تقديم الجديد 
 
 مكتبة كلية الطب لها األسبقية ف

  دكتوراه (عىلي موقع المجلس االعىلي للجامعات -ماجســـــــــــــتت   -القيام بإدخال اختبارات الدراســـــــــــــات العليا )دبلوم

 .eulc   ي االن 2013منذ عام
 حتر

 دكتوراة ( قيد الدراسـة وادخالها عىلي موقع المجلس االعىلي  –مية ) ماجسـتت  تسـجيل بروتوكوالت الرسـائل العل

 eulc للجامعات 
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  ي تقوم بورشــــــــة عمل شــــــــهرية لخدمات المكتبة الرقمية
هي المكتبة الوحيدة عىلي مســــــــتوي مكتبات الجامعة التر

ات عىلي طلبة الدراســــــــ لجميع اقســــــــام الكلية وطلبة الدراســــــــات العليا وقامت لجنة المكتبات بتعميم ذلك القرار 

ط قبل المناقشة  العليا باجتياز وحضور ورشة العمل كشر

   رسالة    5680عدد رسائل الماجستت 

   رسالة 1610عدد رسائل الدكتوراه 

 األجهزة

  جهازبمكتبة الدراسات خاصة  15اجهزة الحاسب االلي مخصصة للعملية التعليمية والبحثية بالمكتبة ويوجد

 وطلبة الدراسات العليا فقط .  بأعضاء هيئة التدريس

  

 مكتبة الطالب :  -1

م الطلبة من الفرقة االول حتر الفرقة السادسة بالحفاظ عىل نظم وقواعد المكتبة ويشمل ذلك :   يلتر 

  المحافظه عىل الهدوء 

  اجهزة –المحافظه عىل مقتنيات المكتبة كتب 

 وبات  عدم تناول المأكوالت والمشر

    عدم التدخي 

  التليفون المحمولعدم استخدام 

 ترك الحقائب واألمتعة بالدوالب المخصص لذلك 

 

 األجهزة

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

 عملية البحث العلم والنشاط والتدريب العلم للطلبه. 
 
 يجوز استخدام االجهزه اال ف

 الحاسب االلمعمل 

نت و تخدم طالب مرحلة البكالوريوس وكذا طالب  المكتبة جيدة بما فيها من كتب و دوريات و قاعات كمبيوتر و انتر

 الدراسات العليا. 
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 لثالفصل الثا

 الاطار العام لاعداد الخطة الاستراتيجية 

 لكلية طب طنطا
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اتيجيةمكونات الخطة   اإلستر

 نص الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالكلية  . 1
ي لدراسة الوضع الراهن  . 2

 متضمنا:  (SWOT)التحليل البيئ 
  تحديد لعنارص البيئة الداخلية بناء عىل المعايير الستة عشر للقدرة المؤسسية والتعليمية الموضوعة بواسطة

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

 نارص البيئة الخارجيةتحديد ع 

 تحديد مصادر جمع البيانات 

  تحديد أدوات جمع البيانات 

  البيئة الداخلية 
ى
 تحديد لعنارص القوة والضعف ف

  تحديد لعنارص الفرص والتهديدات الخارجية 

اتيجية معتمدة   . 3  ضوء التحليل البيئ  وخطة الجامعة اإلسير
ى
اتيجية وسياسات الكلية ف سياسات لاألهداف اإلسير

 .الخ ....سياسات مالية – خدمة المجتمع وتنمية البيئة – البحث العلمي  – الكلية ف يمجاالت التعليم
 .خطة الكلية لمراجعة وتحديث تلك السياسات . 4
اتيجية . 5 ى الوضع الحاىل واألهداف اإلسير  تحديد الفجوة بير
 تحديد للمصادر المتاحة المختلفة لتوفير التمويل . 6
 ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاحترتيب األولويات  . 7

ى
 ف

 تحديد الصعوبات والتحديات المتوقعة . 8
الخطة التنفيذية عىل صورة نموذج للخطة التنفيذية الرتباط مصفوفة اإلطار المنطقر متضمنةاألنشطة  والمهام  . 9

ةالزمنية للتنفيذ – مسؤولية التنفيذ – آليات التنفيذ – المطلوبة ا– المخرجات -الفير التمويل  – ت اإلنجازمؤشر
 .الالزم

 

 نموذج الخطة التنفيذية

 األهداف
 المخرجات/ 

 العوائد
ات النجاح  األنشطة مؤشر

ة التنفيذ  فير
 التمويل المطلوب فريق العمل

 النهاية البداية

  
      

   

اتيجيةالجامعة . 10 اتيجية الكلية باسير  .ارتباط اسير
ة للكلية ودورها  . 11 ى ي خدمة المجتمعالسمات الممير

ى
الوضع التنافسي الحاله المستقبليه للكلية مقارنة بالكليات  – ف

 .الدوىلي -اإلقليمي  – المناظرةعىل المستوى المحىلي 
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 جامعة طنطا : الرؤية والرسالة

 الرؤية

ة تنافسية لتحقيق التنمية المستدامةاإل   إنتاج إستثمار المعرفة أن تكون ذات مت  
 
 . تكار الريادة ف

 الرسالة 

م جامعة طنطا تفعيل اس تكار ريادة  إل ل تحسي   البيئة التعليمية خلق المعرفة اادامة من خالتاتيجية تنموية مستر تلتر 

 مجال البحوث التطبيقية سوق االعمال لمواكبة متطلبات 
 
 كافة القطاعات مسايرة التطورات العالمية ف

 
العمل ف

 .معايا المجتضالتنافسية لخدمة ق

 جامعة طنطا : الرؤية والرسالة -طب كلية ال

 الرؤية

كليه طب ذات تصنيف متمت   محليا وعالميا من خالل برامج تعليميه متطورة وابحاث تطبيقيه مبتكرة وتنميه مجتمعيه 

 . مستدامه

 الرسالة

  ة تتوافق مع االحتياجات الفعليه لسوق العمل المحىلي
 .  العالمي و إعداد اطباء ذو كفاءة معرفيه وتطبيقيه متمت  

 اجيات القومية للعلوم والتكنولوجيا ي تنافىسي متوافق مع االستر
 .  تقديم بحث علمي تطبيفر

 تقديم  خدمه مجتمعية مستدامه وفقا معايت  الجوده العالميه . 
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 غايات وأهداف الخطة المستقبلية للتعليم بجامعة طنطا

 غايات ومسارات الجامعة

 جودة األداء. لضمان رفع كفاءة القدرة المؤسسية  -

 .  التعليمة ورفع الجدارات التنافسية للخريجي   االرتقاء بالمنظومة  -

 . منظومة البحث العلمي وتحقيق التنافسية والتمت   واالبتكار  تعزيز  -

اكة فعيل ت -  . المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق التنمية المستدامةوكسب ثقة محاور ومجاالت الشر

 . تعزيز المكانة الدولية للجامعة -

اتيجية لجامعة طنطا  االهداف االستر

اتيجية للجامعة ومؤسستها مع ضمان متابعة األداء.  -1  تحديث الخطة األستر

 تطوير البنية التحتية واستحداث منشآت الجامعة.  -2

 تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لجامعة رقمية منتجة للمعرفة.  -3

 تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة ومؤسستها.  -4

التنمية المستدامة لقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدااري والقيادات االكاديمية  -5

 واإلدارية. 

ي والمؤسىسي واإلستدامة.  -6 امجر  لتأهيل كليات الجامعة للحصول عىلي اإلعتماد التر
 تحقيق الجودة والتمت  

 تعزيز منظومة التعليم الهجي   والتعلم عن بعد.  -7

ي متطلبات إستحداث بر  -8 امج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة تتوافق مع المستجدات الحالية والمستقبلية تلتر

 سوق العمل. 

ي التعليم والتعلم والتقويم وتدريب الطالب.  -9
 
 تعزيز وتحديث اساليب تكنولوجيا متطورة ف

 خطة فعالة لجذب المزيد من الطالب الوافدين.  -10

ي والتوأمة. تدويل الجامعة برتوكوالت التبادل الط -11  النر

ي برتوكوالت التعاون مع المؤسسات البحثية ذات الصلة إقليميا ودوليا.  -12
 
 التوسع ف

13-  .  زيادة الدعم المقدم للبحث العلمي

اكات بي   الجامعة والقطاعات األقتصادية .  -14 ي الشر
 
 التوسع ف

ي المجاالت المختلفة.  -15
 
ي مجالت دولية محكمة ف

 
 تعزيز النشر العلمي ف

. دعم قضايا الملكية  -16  الفكرية والضوابط المهنية وقيم واخالقيات البحث العلمي

اتيجية لقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.  -17  تعزيز المحاور األستر

 توجية نواتج التعلم والبحث العلمي لخدمة المجتمع .  -18

 تنميو استحداث موارد ذاتية متنوعة مستدامة.  -19

 ودة الخدمات المهنية والمجتمعية. التحسي   المستمر لمواصفات ج -20

21-  .  تأسيس روابط قوية مع المنظمات القومية والعاليمية لتطوير فرص التعاون وتبادل الخريجي  
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 االرتقاء بتصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا -22

  تحسي   السمعة األكاديمة والتعليمية والبحثية والتوظيفية للجامعة.  -23
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 الأهداف الإستراتيجية لجامعة طنطا غايات ومسارات جامعة طنطا

رفع كفاءة القدرة المؤسسية لضمان 
 جودة األداء. 

اتيجية للجامعة ومؤسستها مع ضمان  -1 تحديث الخطة األستر

 متابعة األداء. 

 تطوير البنية التحتية واستحداث منشآت الجامعة.  -2

تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لجامعة رقمية  -3

 للمعرفة. منتجة 

 تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة ومؤسستها.  -4

التنمية المستدامة لقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -5

 والجهاز اإلدااري والقيادات االكاديمية واإلدارية. 

 لتأهيل كليات الجامعة للحصول عىلي  -6
تحقيق الجودة والتمت  

ي والمؤسىسي واإلستدامة.  امجر  اإلعتماد التر

 

رتقاء بالمنظومة التعليمة ورفع اال
 الجدارات التنافسية للخريجي   . 

 تعزيز منظومة التعليم الهجي   والتعلم عن بعد.  -7

إستحداث برامج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة تتوافق مع  -8

ي متطلبات سوق العمل.   المستجدات الحالية والمستقبلية تلتر

ي  -9
 
علم التعليم والتتعزيز وتحديث اساليب تكنولوجيا متطورة ف

 والتقويم وتدريب الطالب. 

 خطة فعالة لجذب المزيد من الطالب الوافدين.  -10

ي والتوأمة.  -11  تدويل الجامعة برتوكوالت التبادل الطالنر

 

تعزيز منظومة البحث العلمي 
 وتحقيق التنافسية والتمت   واالبتكار. 

ي برتوكوالت التعاون مع المؤسسات البحثية ذات الصلة  -12
 
التوسع ف

 إقليميا ودوليا. 

13-  .  زيادة الدعم المقدم للبحث العلمي

اكات بي   الجامعة والقطاعات األقتصادية .  -14 ي الشر
 
 التوسع ف

ي المجاالت  -15
 
ي مجالت دولية محكمة ف

 
تعزيز النشر العلمي ف

 المختلفة. 

دعم قضايا الملكية الفكرية والضوابط المهنية وقيم واخالقيات  -16

 .  البحث العلمي

 

اكة تفعيل محاور  ومجاالت الشر
وكسب ثقة المجتمع وتنمية البيئة 

 لتحقيق التنمية المستدامة. 

اتيجية لقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع  -17 تعزيز المحاور األستر

 لتحقيق التنمية المستدامة. 

 توجية نواتج التعلم والبحث العلمي لخدمة المجتمع .  -18

 تنميو استحداث موارد ذاتية متنوعة مستدامة.  -19

المستمر لمواصفات جودة الخدمات المهنية  التحسي    -20

 والمجتمعية. 

تأسيس روابط قوية مع المنظمات القومية والعاليمية لتطوير فرص  -21

 .  التعاون وتبادل الخريجي  

 

 الرتقاء بتصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا -22 تعزيز المكانة الدولية للجامعة. 
والتوظيفية تحسي   السمعة األكاديمة والتعليمية والبحثية  -23

 للجامعة. 
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اتيجية  لكلية الطب الغايات النهائية واألهداف االستر

 . لضمان الجودة واالعتماد القدرة المؤسسية للكلية  رفع . 1

i . تطوير نظم ولوائح الكلية بما يتواكب مع متطلبات الجودة واالعتماد القوم والدول 

ii .   دعم وتطوير قدرات ومهارات هيئة التدريس والقيادات الجامعي  

iii . ية لإلداريي   والقيادات اإلدارية  تنمية مهارات الموارد البشر

iv . امج األكاديمية ومقررات األداء  .تطويرو معادلة التر

v .  االرتقاء بأساليب التعليم والتعلم وأنماط التقويم.  

vi . ة  . استحداث نظم للتعامل مع  األعداد الكبت 

vii . امج األكاديمية لضمان االعتماد  تعزيز استمرارية جودةالتر

 

 االرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع الجدارات التنافسية للطالب.  . 2

i . ي برامج التعليم عن بعد وتطوير نظم الدراسة
 
 التوسع ف

ii . إنشاء برامج أكاديمية جديدة تخدم سوق العمل . 

iii .  لجنة عليا لربط الطالب والخريجي   بسوق العمل 
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
 محليا

iv . برنامج تنمية مهارات العمل للطالب والخريجي   وريادة األعمال 

v . تعزيز المهارات التطبيقية لدى الطالب 

vi . برتوكوالت التبادل الطالنر والتوأمة 
 
 التوسع ف

vii .     تاسيس روابط قوية مع المنظمات القومية والعالمية من اجل تطوير فرص التعاون وتبادل الخريجيي 

viii . خطة فاعلة لجذب المزيد من الطالب الوافدين 

 

 تعزيز منظومة البحث العلم وتحقيق التمت   واالبتكار.  . 3

i .  .برتوكوالت التعاون مع المؤسسات ذات الصلة االقليمية والدولية 
 
 التوسع ف

ii .  . الدولي 
ي والنشر

 تحفت   البحث العلمي التطبيفر

iii . تعظيم االستفادة من برتوكوالت التعاون مع وزارة الت .  عليم ودور النشر

iv . ي صناديق دعم البحوث التطبيقية
 
 التوسع ف

 

 خدمة المجتمع  . 4
 
 .التنمية المستدامةو تطوير المستشفيات الجامعة وتعزيز دورها ف

i .  .تطوير أداء وجودة العمل بالمستشفيات الجامعية 

ii .  .تحسي   نظم إدارة المستشفيات الجامعية 

iii . المستشفيات الجامعية 
 
 تمويل التوسعات ف
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iv .  اتيجية لقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامةتعزيز   .المحاور االستر

v .  .توجيه نواتج التعلم والبحث العلم لخدمة المجتمع 

 

 المعلومات والتعليم تطوير تكنولوجيا  . 5

i . تحسي   نظم االتصاالت والمعلومات لعمليات التعليم والتعلم والبحث العلم 

ii .  ونية لتقييم إ  نجاز أعضاء هيئة التدريس واإلداريي   والطالب. نظم الكتر

iii .  . ونية إلستدامة منظومة التحول الرقمي  اإلرتقاء بخدمات البوابة اإللكتر

iv .  .مجال تكنولوجيا االتصاالت و المعلومات 
 
يةبالكلية ف  تنمية قدرات الموارد البشر

 

 تعزيز المكانه الدولية للكلية . 6

i .  
ً
. اإلرتقاء بتصنيف الكلية محليا

ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ii . تحسي   السمعة األكاديمية والتوظيفية للكلية 

iii .   .ة اكة مع الجامعات األجنبية المتمت   ي برامج الشر
 
   التوسع ف

iv .  .التبادل األكاديمي والحراك الدولي ألعضاء هيئة التدريس والطالب 

v .  .تعظيم العائد من التمثيل الدولي والبعثات 

vi .  
ً
وعات الممولة دوليا ي المشر

 
 . التوسع ف
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 كلية الطب  بإستراتيجية أرتباط إستراتيجة الجامعة

اهداف المجلس الاعلي  اهداف الكلية اهداف الجامعة

 للجامعات و التعليم العالي

القدرة  رفع كفاءة . 1
ضمان لالمؤسسية 
 جودة األداء. 

(a)  تحديث الخطط
اتيجية للجامعة  اإلستر
ومؤسساتها مع ضمان 

 .متابعة األداء
(b)   البنية التحتيةتطوير 

ستحداث منشآت إو 
 الجامعة. 

(c)  تطوير الهيكل التنظيمي
 للجامعة ومؤسساتها. 

(d) المستدامة تنمية ال
قدرات أعضاء هيئة ل

التدريس والهيئة 
المعاونة والقيادات 

 االكاديمية. 
(e)   كفاءة الجهاز رفع 

دارى والقيادات اإل 
 االدارية. 

(f) إستحداث وتنمية 
الموارد الذاتية 

وضمان  للجامعة
 . مراريتها إست

(g)    تحقيق الجودة والتمت
تأهيل الحصول عىلي ل
ي عتماد اإل  امجر التر

والمؤسىسي 
 واالستدامة. 

 

رفع القدرة المؤسسية  . 1
للكلية لضمان الجودة 

 واالعتماد. 
 

i .  تطوير نظم ولوائح الكلية بما
يتواكب مع متطلبات الجودة 

 واالعتماد القوم والدول
ii .   دعم وتطوير قدرات

ومهارات هيئة التدريس 
  والقيادات الجامعي 

iii .  ية تنمية مهارات الموارد البشر
 لإلداريي   والقيادات اإلدارية

iv .  امج تطويرو معادلة التر
 .األكاديمية ومقررات األداء

v .  االرتقاء بأساليب التعليم
  .والتعلم وأنماط التقويم 

vi .   استحداث نظم للتعامل مع
ة. األعداد   الكبت 

vii .  امج تعزيز استمرارية جودةالتر
 األكاديمية لضمان االعتماد

 
 
 

زياده فرص االتاحة  -1
 بمؤسسات التعليم العالي 

 
انشاء مؤسسات تعليم عالي  -1

 جديدة
انشاء برامج اكادمية تخدم  -2

 سوق العمل
ي التعليم عن بعد و  -3

 
التوسع ف

تطوير نظم الدراسة و اليات 
 العمل بالتعليم المفتوح

 
: القبول- 2

 
 المسار الثان

 
تطوير سياسات القبول  -1

 بالمؤسسات التعليميه
تهيئه الطالب و  -2

تحسي   اتجهاتهم قبيل 
االلتحاق بالتعليم 

 االكاديمي 
سياسات دينماكيه  -3

للقبول للتوافق مع 
 قدرات الطالب

تهيئة و اعداد و توجيه  -4
الطالب لاللتحاق 

 بالتعليم العالي 
 
هيئة المسار الثالث: أعضاء  -3

 التدريس والقيادات الجامعية
 
دعم و تطوير قدرات -1

اعضاء هيئة التدريس و 
 القيادات

طالب  25الوصول لعدد -2
ي 
 
لكل عضو هيئة تدريس ف
 60التخصصات العملية 

طالب لكل عضو هيئة 
ي التخصصات 

 
تدريس ف

 النظرية
تكوين و بناء كوادر  -3

 تدريسية
تطوير نظم المنح و -4

 البعثات

االرتقاء بالمنظومة  . 2
التعليمية ورفع 
الجدارات التنافسية 

 للطالب. 

(a)  تعزيز التعليم الهجي   و
 التعليم عن 

 
التوسع ف

 .بعد
(b)  إستحداث برامج

تعليمية بنظام 
الساعات المعتمدة 
تتوافق مع 

االرتقاء بالمنظومة - 2
التعليمية ورفع 
الجدارات التنافسية 

 للطالب. 

i .  ي برامج
 
عن  التعليمالتوسع ف

 بعد وتطوير نظم الدراسة
ii .  إنشاء برامج أكاديمية

 . جديدة تخدم سوق العمل
iii .  لجنة عليا لربط الطالب

والخريجي   بسوق العمل 
 
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
 محليا
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اهداف المجلس الاعلي  اهداف الكلية اهداف الجامعة

 للجامعات و التعليم العالي

المستجدات الحالية 
 اطار 

 
والمستقبلية ف
 العمل. متطلبات سوق 

(c)  تعزيز وتحديث
أساليب تكنولوجيا 
 التعليم 

 
متطورة ف

والتعلم والتقويم  
 وتدريب الطالب. 

(d)  خطة فاعلة لجذب
الطالب المزيد من 

 الوافدين. 
(e)  برتوكوالت 

 
التوسع ف

التبادل الطالنر 
 والتوأمة

 

iv .  برنامج تنمية مهارات العمل
للطالب والخريجي   وريادة 

 األعمال
v .  تعزيز المهارات التطبيقية

 لدى الطالب
vi .  

 
برتوكوالت التوسع ف

 التبادل الطالنر والتوأمة
vii .   تاسيس روابط قوية مع

المنظمات القومية 
والعالمية من اجل تطوير 
فرص التعاون وتبادل 

 الخريجيي   
viii .  خطة فاعلة لجذب المزيد

 من الطالب الوافدين
 

و برامج تنمية  مراكز -5
ءة  قدرات ومهارات هي
التدريس و القيادات 

 الجامعية
 

المسار الرابع مركز لتنمية مهارات 4
 االداريي   و القيادات االداريه

 
 المسار الخامس الطالب -5

 
تنمية و تعزيز قدرات 
الطالب عىلي ممارسة 
االنشطه العلمية و 
الطالبية بالمؤسسات 
ي 
 
التعليميه ف
ي و صجي 

ر
 االطاراخالف

تعزيز الروابط بي   
الخريجي   و جهات 

 التوظيف
لجنة لربط  -1

الطالب و 
الخريجي   بسوق 
العمل محليا و 

 اقليميا و دوليا
مركز لتنمية و  -2

تطوير ابداعات 
الشباب و ريادة 

 االعمال
برنامج لتنمية  -3

مهارات الطالب و 
الخريجي   و ريادة 

 االعمال
 بنك الطالب -4

 المسار السادس: البحث العلمي و   -6
 االبتكار

 
الحد من تعدي عىلي حقوق  -1

 الملكية الفكرية
حفز البحث العلمي و  -2

 الدولي 
ي و النشر

 التطبيفر
رفع الطاقة االنتاجية  -3

البحثية بمستوي جودة 
 مالئم

تعزيز منظومة البحث  . 3
العلم وتحقيق 
التنافسية والتمت   

 واالبتكار. 
(a)  برتوكوالت 

 
التوسع ف

التعاون مع المؤسسات 
ذات الصلة االقليمية 

 والدولية. 
(b)  زيادة الدعم المال

 المقدم للبحث العلم. 
(c)  اكات  الشر

 
التوسع ف

بي   الجامعة 
والقطاعات 
 االقتصادية. 

(d)  تعظيم االستفادة من
برتوكوالت التعاون مع 
وزارة التعليم ودور 

 .  النشر
(e)  

 
تعزيز النشر العلم ف
مجالت دولية محكمة 

 
 
المجاالت ف

 المختلفة. 
 

.تعزيز منظومة البحث العلم 3

 وتحقيق التمت   واالبتكار. 
i .  برتوكوالت 

 
التوسع ف

التعاون مع المؤسسات 
ذات الصلة االقليمية 

 والدولية. 
ii .  تحفت   البحث العلمي

 الدولي . 
ي والنشر

 التطبيفر
iii .  تعظيم االستفادة من

برتوكوالت التعاون مع وزارة 
 .  التعليم ودور النشر

iv . ي صناديق دعم الت
 
وسع ف

 البحوث التطبيقية
 

تفعيل محاور  . 4
اكة  ومجاالت الشر
وكسب ثقة المجتمع 
لتحقيق التنمية 

 .المستدامة

.تطوير المستشفيات الجامعة 4

 خدمة  و
 
تعزيز دورها ف

 .التنمية المستدامةو المجتمع 
i .  تطوير أداء وجودة العمل

 بالمستشفيات الجامعية. 
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اهداف المجلس الاعلي  اهداف الكلية اهداف الجامعة

 للجامعات و التعليم العالي

(a)  تعزيز المحاور
اتيجية لقطاع  االستر
شئون البيئة وخدمة 
المجتمع لتحقيق 

  .التنمية المستدامة
(b)  توجيه نواتج التعلم

والبحث العلم 
 لخدمة المجتمع. 

(c)  تنمية واستحداث
موارد ذاتية متنوعة 

 ومستدامة. 
(d)  

 
التحسي   المستمر ف
مواصفات جودة 
الخدمات المهنية 

 والمجتمعية. 
(e)  تاسيس روابط قوية مع

المنظمات القومية 
والعالمية من اجل 
تطوير فرص التعاون 

 .وتبادل الخريجيي   
 

ii .  تحسي   نظم إدارة
 المستشفيات الجامعية. 

iii .  
 
تمويل التوسعات ف

 الجامعيةالمستشفيات 
iv .  اتيجية تعزيز المحاور االستر

لقطاع شئون البيئة وخدمة 
المجتمع لتحقيق التنمية 

  .المستدامة
v .  توجيه نواتج التعلم

 لخدمة والبحث العلم
 المجتمع. 

 

ي صناديق دعم  -4
 
التوسع ف

 البحوث التطبيقية
ي عمل مكاتب  -5

 
التوسع ف

 لنقل التكنولوجيا
اكة فعالة بي    -6 برامج رسر

صناعه التكنولوجياو 
 التعليم العالي 

 برامج النانوتكنولوجيا -7
حمالت توعية قومية و  -8

برامج تدريبيه للتوعية 
 بالحقوق الملكية الفكرية

ي 
مسار السابع : التعليم العالي التقت 

ي 
 التطبيفر
تعزيز المهارات التطبيقية  -1

 بي   الطالب
ه لهيئه  -2 بناء قدرات متمت  

ي 
التدريس بالتعليم التقت 

ي 
 التطبيفر

امج و  -3 المقرارات  تطوير التر
بما يتفق و متطلبات سوق 

 العمل
ي 
مسار السابع : التعليم العالي التقت 

ي 
 التطبيفر

 
 الكليات المجتمعية -1
ي  -2

برنامج االرشاد الوظيف 
التعليم العالي  بمنظومة

ي 
ي التطبيفر

 التقت 
ي مكان  -3

 
برنامج التدريب ف

 العمل
التعليم العالي  لجنة قومية -4

ي 
ي التطبيفر

 التقت 
وع تطويرالمناهج  -5 مشر

ي 
التعليم العالي التقت 

ي 
 التطبيفر

برنامج تاهيل هيئة  -6
التدريس التعليم العالي 

ي 
ي التطبيفر

 التقت 
المستشفيات مسار الثامن : 

 الجامعية وخدمة المجتمع
تطوير اداء و جودة العمل  -1

 بالمستشفيات الجامعية
تحسي   نظم االدارة  -2

 المستشفيات الجامعية

منتجة جامعة رقمية  . 5
 .للمعرفة

(a)  رفع كفاءة  بيئة
االتصاالت لتحسي   
عملية التعليم 

باستخدام 
 التكنولوجيا. 

(b)  اإلرتقاء بخدمات
ونية  البوابة اإللكتر
الستمرارية وإستدامة 
منظومة التحول 

 .  الرقمي
(c)  تطوير المناهج

واللوائح الدراسية 
وتعزيز دور التعليم 

 .
 
ون  اإللكتر

(d)  تنمية قدرات الموارد
 مجال 

 
ية ف البشر

تكنولوجيا االتصاالت و 
 المعلومات. 

ميكنة االعمال االدارية بإدارات 
 الجامعة ومؤسساتها

 المعلومات تطوير تكنولوجيا -5
 والتعليم

i .  تحسي   نظم االتصاالت
والمعلومات لعمليات 
التعليم والتعلم والبحث 

 العلم
ii .   ونية لتقييم نظم الكتر

إنجاز أعضاء هيئة 
التدريس واإلداريي   

 والطالب. 
iii .  اإلرتقاء بخدمات البوابة

ونية إلستدامة  اإللكتر
 .  منظومة التحول الرقمي

iv .  تنمية قدرات الموارد
 مجال 

 
يةبالكلية ف البشر

تكنولوجيا االتصاالت و 
 المعلومات. 

 

تعزيز المكانه الدولية  . 6
 .للجامعة

 تعزيز المكانه الدولية للكلية-6
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اهداف المجلس الاعلي  اهداف الكلية اهداف الجامعة

 للجامعات و التعليم العالي

(a) صنيف اإلرتقاء بت
 
ً
الجامعة محليا

 .
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

(b)  تحسي   السمعة
األكاديمية والتوظيفية 

 للجامعة. 
(c)  زيادة الدخل الصناعي

ي للجامعة. 
 والبحتر

 
 

i .  اإلرتقاء بتصنيف الكلية
 .
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
 محليا

ii .  تحسي   السمعة
األكاديمية والتوظيفية 

 للكلية
iii .   ي

 
اكة التوسع ف برامج الشر

مع الجامعات األجنبية 
ة.   المتمت  
  

iv .  التبادل األكاديمي والحراك
الدولي ألعضاء هيئة 

 التدريس والطالب. 
v .  تعظيم العائد من التمثيل

 الدولي والبعثات. 
vi .  وعات ي المشر

 
التوسع ف

 .
ً
 الممولة دوليا

 

االدارة المؤسسيه  -3
 بالمستشفيات الجامعية

ي  -4
تمويل التوسعاتف 

ي الجامعية
 المستشف 

مسار التاسع : الحوكمه و االدارة 
 المؤسسية

تعزيز المرونة و االستجابة  -1
ي اطار واضح من 

 
ف

 المحاسبية
تطوير هيكل التنظيمي  -2

 لمؤسسات التعليم العالي 
ي القيادة و الشفافية  -3

 
التمت   ف
 و التعاون

ايجاد نوع من التكامل و  -4
لعالي و االتنسيق بي   التعليم 

قبل الجامعي والبحث 
ي 
العلمي و التعليم الفت 

ي 
 التطبيفر

التطوير المستمر لمخطط  -5
 التعليم العالي 

تطوير نظم و لوائح التعليم  -6
 العالي 

يــــع موحد للتعليم العالي  -7
 تشر

مركز بحوث و دراسات  -8
 تطوير التعليم العالي 

التطوير و التحديث  -9
المستمر للمخطط العام 

عالة ت فللتعليم العالي و اليا
 للمتابعة

هياكل تنظيمية للمؤسسات  -10
التعليمية مرنة و مواكبة 

ات الحديثة  للمتغت 
انشاء مجلس قومي  -11

 التعليم العالي 
للتنسيق بي  

 و الجهات ذات العالقة
 المسار العارسر الجودة و االعتماد

انشاء جمعيات الصداقة  -1
بي   مؤسسات التعليم 

 العالي 
امج  -2 تطوير التر

لبات االكاديميةوفق متط
 سوق العمل

امج و المقرارات -3  معادلة التر
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اهداف المجلس الاعلي  اهداف الكلية اهداف الجامعة

 للجامعات و التعليم العالي

منظومة دعمو تطوير و  -4
تاهيل المؤسسات 

 التعليمية لالعتماد
نظم للتعامل مع  -5

المؤسسات العلمية ذات 
ة  االعداد الكبت 

 المسار الحادي عشر : التدويل
اكه مع  -1 ي برامج الشر

 
التوسع ف

 الجامعات االجنبية
التبادل االكاديمي و الحراك  -2

العضاء هيئة الدولي 
 التدريس و الطاللب

التواجد االقليمي للجامعات  -3
 المرصية

ي جذب الطالب  -4
 
التوسع ف
 الوافدين

وعات  -5 ي المشر
 
التوسع ف
 الممولة دوليا

التصنيف الدولي للجامعات  -6
 المرصية

تعظيم العائد من التمثيل  -7
 الدولي و البعثات

اكات بي   الجامعات  -8 رسر
تها االجنبية  المرصية و نظت 

ت للتبادل بروتكوال  -9
االكاديمي و الحراك الدولي 

 العضاء هيئة التدريس
انشاء جامعات مرصية  -10

كه و فروع  اجنبية مشتر
 للجامعات المرصية بالخارج

جذب و رعاية الطالب  -11
 الوافدين

وعات بحثية ممولة  -12 مشر
كه مع جامعات  دوليا مشتر
اجنبية بمشاركة المستفيد 

ي 
 الوطت 

اعدادات متطلبات  -13
 و الدولي التصنيف االقليمي 

و ابراز الشخصية المتفردة 
 للجامعات المرصية

ي لمرص  -14
 
تطويرالتمثيل الثقاف

بالخارج و نظم االيفاد من 
 خالل البعثات الحكومية

ي العشر : 
 
المسار الثان

 تكنولوجياالمعلومات و التعليم
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اهداف المجلس الاعلي  اهداف الكلية اهداف الجامعة

 للجامعات و التعليم العالي

تحسي   نظم  -1
االتصاالت و 
ي مجال 

 
المعلومات ف

ادارة التعليم و عمليات 
 التعليم و التعلم و 

 البحث العلمي 
ونية لتقييم  -2 نظم الكتر

انجاز اعضاء هيئة 
التدريس و االداريي   و 

 الطالب
انشاء شبكات و مراكز  -3

معلومات مؤسسات 
التعليم العالي 
بالؤسسات التعليمية و 
الربط بي   التطبيقات 
نظم المعلومات 

 االدارية و استكمالها
نظم لتفعيل البوبات  -4

ونية و المكتبة  االلكتر
و ميكنة الرقمية 

المكتبات و المستودع 
 الرقمي 
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 جامعة طنطا -برؤية  كلية الطب  2030أرتباط رؤية مصر 

 رؤية كلية الطب 2030مصر رؤية 

ستكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافس ي ومتوازن 

ومتنوع يعتمد على االبتكار واملعرفة، قائمة على العدالة 

واالندماج االجتماعي واملشاركة ذات نظام أيكولوجي متزن 

ومتنوع تستثمر عبقرية املكان واإلنسان لتحقق التنمية 

 املصريين.املستدامة ولنرتقي بجودة حياة 

كليه طب ذات تصنيف متميز محليا وعامليا من خالل برامج 

تعليميه متطورة وابحاث تطبيقيه مبتكرة وتنميه 

 مجتمعيه مستدامه.

 

 جامعة طنطا  -برؤية  كلية الطب  2030مدي اإلرتباط بين رؤية مصر 

تنافس ي  يؤدي الي زيادة االقتصاد املصري تساهم كلية الطب في التميز في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي مما  -

 يعتمد علي اإلبتكار واملعرفة .

تساعد كلية الطب من خالل رؤيتها في خدمة االحتياجات املجتمعية من خالل تخريج اطباء متميزين لخدمة  -

ع ماملجتمع وتحسين الرعاية الصحية للمصريين وكذلك تسخير البحث العلمي بها لحل املشكالت الطبية باملجت

 املصري مما يؤدي الي تحقيق التنمية املستدامة لترتقي بجودة حياة املصريين.

تخدم كلية الطب جامعة طنطا قطاع كبير من الطبقات الفقيرة واملتوسطة وتقدم لهم الخدمة الطبية املتميزة  -

 ميزة.لهم مما يساهم تحقيق العدالة اإلجتماعية و حق جميع الفئات في الحصول علي خدمات طبية مت
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 اإلرتباط بالسياسات المالية للجامعة

  ة كافية قبل بداية العام الماىل( مكونة من عميد الكلية  أخر شهر ديسمير من كل عام )بفير
ى
هذا وتجتمع لجنة سنويا ف

اتيجر وعنارص مالية وفنية وبعض أعضاء  وكالء الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة ومنسق معيار التخطيط اإلسير

 بعض التخصصات المالية وذلك لتحديد طلبات كلية هيئة 
ى
التدريس باإلضافة إىل بعض الكوادر من جامعة طنطا ف

طب طنطا من الموازنة السنوية العامة لجامة طنطا من أجل الوفاء بمتطلبات كلية الطب المادية والالزمة لتحقيق 

اتيجية.   رؤيتها ورسالتها وأهذافها اإلسير

 شهر ديسمير لتحديد االحتياجات المالية  كما تجتمع نفس اللجنة 
ى
 العام السابق لبداية الخطة الخمسية للدولة ف

ى
ف

 عمل دراسات 
ى
وع ف  الخمس سنوات التالية وابالغ الجامعة لوضعها ضمن الموازنة االستثمارية )باب سادس( والشر

ى
ف

وعات المطلوب تنفيذها خالل الخمس سنوات التالية والئر تتوا اتيالجدوى للمشر جية فق مع خطة الكلية اإلسير

اتيجية لوزارة التعليم العاىل.  اتيجية وكذلك الخطة اإلسير  وخطة الجامعة اإلسير

 

 األرتباط بخطة الجامعة البحثية: 

  قضايا المجتمع التنمويه عىل أن ترتبط 
ى
 تحقيق أهداف قومية من خالل البحث ف

ى
تسىع الخطةاىل المساهمةف

ا بخطط الدولة لتنمية القطاعات االنتاجية الخدمية،وما ينشأ عن ذلك التخطيط من الخطة البحثية لجامعة طنط

قضايا تحتاج مجابهتها اىل دراسات متعمقة ومتكاملة، لتحقيق أهداف التنمية وخدمة المجتمع، وهو نفس النهج 

 الذى تتبناه خطة كلية الطب جامعة طنطا. 

  تها النسبيه بصورة يكون لها مردود اقتصادترتكزالخطة عىل استغالل إمكانات جامعة طنطا و ى اتها ومير ى إمكاناتها وخير

ي الخطة  مجاالت العمل للمراكزالبحثية وللوحدات ذات الطابع الخاص كوحدة 
ى
واجتماىع، كما يوضع  ف

ونى وهو ما يتماشر مع خطة الجامعة البحثية.   الميكروسكوب اإللكير

 عىل موضوعات أبحاث األورام، أبحاث التكنولوجيا الحيوية، أمراض  وتشمل الخطة البحثية للقطاع الطئر بالجامعة

 جميع المجاالت الطبية،الحاالت 
ى
، مكافحة العدوى ف ى ي مختلف المجاالت، صحة المسنير

ى
الكبد، األمراض البيئية ف

راد. وهو فالحرجة، علم الجينات والوراثة وارتباطها باألمراض، الممارسات والمشاكل الصحية المرتبطة بثقافة األ

 .  المجال الطئر
ى
 خطتها البحثية تحقيقا لخطة الجامعة ف

ى
 األمر الذى تتبناه الكلية ف

 

 األرتباط بخطة الجامعة لخدمة المجمتع وتنمية البيئة: 

 

  خطة الجامعة لخدمة البيئة وتنمية المجتمع عن طريق تقديم الخدمة الصحة للطالب 
ى
تقوم الكلية بتنفيذ دورها ف

 خالل هذا 
ى
، كما تساهم الكلية بالقوافل الطبية الئر تنفذها الجامعة ف وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الخارجر

 المجتمع، كما تم افتتاح وحدة اإلطار، وتقوم بعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل ال
ى
خاصة بنشر الوىع الصج ف

الطب الطبيىع "بمركز الطب النفس وأمراض وجراحة المخ واألعصاب" وىه عبارة عن وحدة مجهزة إلستقبال 

 القطئى والعنقر –المرضى المصابون بمختلف األمراض مثل : الشلل النصقى والمستعرض 
ى
وف  – االنزالق الغضى

 وملخ مابعد الوالدة  –شلل العصب السابع  –اتزمية المختلفة األمراض الروم
ى

سمنة حاالت ال –حاالت الشلل الدماىع

 تنفيذا لخطة الجامعة لخدمة البيئة وتنمية البيئة، كما تم طباعة تم إصدار دليل األزمات والكوارث بالكلية. 

 

اتيجية ي الخطة االسير
ى
 األطراف أصحاب المصلحة ف

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

ى  حة وتمير
ي توضح مدى واقعية الخطة المقير

 احتياجات وتوقعات تلك األطراف من أوىل الضمانات الئر
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ي تقدمها الكلية لخدمة ا
 لمجتمع والبيئة. ويمكن تحديد األطراف أصحابالخدمة التعليمية والبحثية ومدى المساهمات الئر

 -المصلحة عىل النحو التاىلي : 

1 .  .  وزارة التعليم العاىلي

 إدارة الجامعة والكليات والمراكز والوحدات بالجامعة.  . 2

 أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة والعاملون.  . 3

 الطالب.  . 4

 أولياء األمور.  . 5

 وزارة الصحة والسكان . 6

 صةمديرى المستشفيات الخا . 7

 نقباء األطباء بمنطقة وسط الدلتا . 8

 كليات الطب المناظرة عىل مستوى الجمهورية . 9

 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

ي يمكن توضيحها فيما يىلي :    
 لتوفير مقومات النجاح للخطة من الالزم تحديد وتقييم االحتياجات الالزمة والئر

ى المستمر بأسلوب مبادر بهدف إرضاء جميع األطراف ذات  . 1 اتيجية تكاملية متطورة تسىع للتغيير والتحسير إتباع اسير

ام بالجودة والشفافية والمساءلة وال ى ي األداء. المصلحة مع االلير
ى
ى ف  مسئولية وتحقيق التمير

ي إدارة الكلية ووحداتها  . 2
ى
ي األداء وتطبيق فلسفتها وأدواتها وآليات تنفيذها ف

ى
ى ف نشر ثقافة الجودة والمعرفة والتمير

 وكلياتها المختلفة. 

ي لدى جميع ال . 3
ي تتعلق بالعمل الجماىعي والثقة والوالء واالنتماء وزيادة الرضاء الوظيقى

ى بالكلية. عتنمية القيم الئر  املير

وضع دليل للجودة يشمل الخطط والهياكل التنظيمية والسياسات واإلجراءات والقواعد الالزمة للتنفيذ ونظام  . 4

ى عىل العمليات الهامة والحيوية بحيث توجه لتلبية  كير
لتوثيق إجراءات الجودة وتبسيط إجراءات العمل مع الير

 احتياجات المستفيد من الخدمة. 

، والعمل عىل تنمية تلك المهارات تحديد المهارا . 5 ى ي أعضاء هيئات التدريس والعاملير
ى
ت والقدرات الالزم توافرها ف

 والقدرات للمستويات المطلوبة عن طريق التدريب المستمر. 

ي وحدة ضمان الجودة بالكلية.  . 6
ى
ي الكلية وهو الممثل ف

ى
 توفير كيان إداري مسئول عن تطبيق الجودة وتقييم األداء ف

 مجال ضمان الجودة ومقارنة األداء بمعايير الجودة وضع نظام د . 7
ى
اخىلي للمتابعة والمراجعة لتقييم جهود الكلية ف

ي األداء. 
ى
 والمعايير األكاديمية واتخاذ إجراءات تصحيحية عند وجود انحرافات ف

جراء إل  تطوير نظام فعال لالتصاالت والمعلومات وبحيث يتم جمع وتبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة . 8

 الدراسات  وتحليل النتائج وتحديد كفاءة وفاعلية الخطط والتنفيذ. 

ي األداء ونشر التجارب الناجحة.  . 9
ى
ى ف  وضع نظام لتشجيع ومكافأة التمير

ى والتطوير بالكلية.  . 10 ي جهود التحسير
ى
 توفير الدعم الالزم لتحقيق االستمرارية ف
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 (Risk Assessment)تقييم المخاطر 

ي 
ى
اتيجية بالكلية يجب تحديد وتقييم المخاطر والعقبات المرتبطة بعملية تصميملتحقيق النجاح ف  تطوير وتنفيذ الخطة االسير

وتطوير وتنفيذ الخطة التخاذ الخطوات الالزمة للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومات النجاح للخطة 

 ، ويمكن توضيح تلك المخاطر والعقبات فيما يىلي : 

 ي الشئون السياسية واالقتصادية للدولة. عدم ا
ى
 ألستقرار ف

   .عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ 

 ى  ويحفظه ويجازى المخىطء  عدم  وجود نظام  يفعل سياسات الثواب والعقاب والذى يكافء المتمير

  .ي تسىع الكلية إىل تحقيقها
ى والتطوير الئر ي جهود التحسير

ى
ى ف ى جميع العاملير  عدم تضمير

  المستمر للقيادات واإلداره وعدم وضوح نظام لإلختيار التغيير 

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

 اإلجراءات التصحيحية المناسبة. 

  .انخفاض كفاءة وفاعلية نظام االتصاالت والمعلومات 

 

 

ة إعداد الخطةأولويات الكلية   خالل فير

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

  .والتعليم المفتوح، والتعليم عن بعد، وتوفير الموارد والبنية الالزمة لتحقيق ذلك ،
ونى  استخدام التعليم األلكير

ى
 التوسع ف

 عقد أتفاقيات للعال 
ى
قات الثقافية مع المؤسسات التعليمية والبحثية عىل المستويات المحلية تفعيل والتوسع ف

كة عىل مستوى مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا.   واإلقليمية والعالمية إلنشاء برامج مشير

 التنمية عتسويق خدمات الكلية االستشارية والبحثية واالهتمام بقضايا البيئة والمجتمع والعمل عىل المساهمة الفا 
ى
لة ف

 البحوث واالهتمام بالمستدامة عن طريق 
ى
البحوث متعددة التخصصات، واسهامات الوحدات ذات الطابع التوسع ف

 الخاص بالكلية. 

  ى لرفع الكفاءة والفعالية االهتمام بالتدريب المستمر للقيادات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملير

 األ 
ى
ى ف  داء الجامىع والبحئى وخدمة المجتمع والبيئة. وتحقيق التمير

  .أعداد الطالب 
ى
ى البنية التحتية للكلية، والعمل عىل التصدى لمشكلة الزيادة المطردة ف  االهتمام بتحسير

  .األنشطة والرعاية الطالبية 
ى
 التوسع ف
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اتيجية    2025 - 2021منهجية إعداد الخطة االستر

اتيجية  : المنهجية المتبعة إلعداد الخطة االستر
ً
 أوال

اتيجيتها أو توجهاتها المستتتتتتتتتقبلية، واتخاذ  ي هو عملية نظامية تتم بالمؤستتتتتتتتستتتتتتتتة لتعريف استتتتتتتتير اتيجر التخطيط االستتتتتتتتير

اتيجية. وهنا  منهجيات عديدة ية المتاحة لتحقيق هذه االستتتتتتتتتتتتتتير تتتتتتتتتتتتتر ورية نحو توجيه الموارد المادية والبشت تتتتتتتتتتتتتى  القرارات الضت

، ومنهما منهجية  ي اتيجر ي الغالب مؤستتتستتتات التعليم   DSTPومنهجية  STDPتستتتتخدم للتخطيط االستتتير
ى
ي تعتمد عليهم ف

والئر

اتيجية:   العاىلي إلعدادها خططها االسير

ويقوم هذا المدخل عىل رستتتتتتم الوضتتتتتتع األمثل الذي تر ب  DSTP (Draw – See – Think-Plan : )المنهجية األول  . 1

(، ثم تقوم See) ، ثم تحديد الوضتتتتتتتع الحاىلي للمؤستتتتتتتستتتتتتتة عن طريق التحليل الرباىعي (Draw)المؤستتتتتتتستتتتتتتة أن تكون عليه 

ي تحقق رؤية ورستتالة الكلية 
اتيجية والئر ي ضتتوء ذلك يتم وضتتع (Think)المؤستتستتة بتحديد الغايات واألهداف االستتير

ى
، وف

امج واألنشطة، والموازنات الالزمة لتنفيذها.   متضمنة  (Planنفيذية للوصول للوضع المأمول )خطة ت  الير

ويقوم هذا المدخل عىل تقييم الوضتتتتتتتع الحاىلي ووضتتتتتتتع STDP  (See – Think – Draw – Plan : ) المنهجية الثانية . 2

ى نتا ي تحقيقها ثم رستتم الطريق لستتد أو  لق الفجوة بير
ى
وب ئج تقييم الوضتتع الحاىلي واألهداف المر األهداف المر وب ف

ي تحقيقها. 
ى
 ف

ي 
: التحليل البيت 

ً
 ثانيا

ي مثل  اتيجر ي التخطيط االستتتتتتير
ى
ي تعمل من خاللها المؤستتتتتتستتتتتتة فدنه توجد العديد من األستتتتتتاليب المتبعة ف

للتعرف عىل البيئة الئر

ها من األستتتتتتتتتتتاليب. وقد استتتتتتتتتتتتندت عملية إعداد الخطة  PESTEL، وتحليل SWOTتحليل  ، وتحليل الفئات المشتتتتتتتتتتتاركة، و ير

اتيجيتتة لكليتتة طتتب جتتامعتتة طنطتتاعىل أستتتتتتتتتتتتتتلوب التحليتتل الربتتاىعي  وهو يحلتتل العوامتتل التتداخليتتة  SWOT Analysisاالستتتتتتتتتتتتتتير

 والخارجية بالنسبة للكلية ويشمل تحليل: 

ي تشتتتتتتتتتمل Strengths (S):نقاط القوة الداخلية  . 1
ية، وأجهزة، ومعدات، وأماكن،   والئر تتتتتتتتر كل ما يتعلق بالمنظمة )قوى بشت

ات أو نواجي القوى بالمنظمة.  ى  وعالقات، والعالقة مع المستفيدين، ....إلخ(، وتعتير من ممير

ي تحتاج إىل  Weaknesses :(W)نقاط الضـــــــعف الداخلية  . 2
ي تشتتتتتتتمل كل ما يتعلق بالمنظمة، ويعتير من النقاط الئر

والئر

 . ى  تحسير

وتشتتتتتتتتتمل كل ما يشتتتتتتتتتكل فرصتتتتتتتتتة متاحة تستتتتتتتتتاعد المنظمة عىل تحقيق أهدافها  Opportunities  :(O)رص المتاحة الف . 3

ي دعم منظومة التعليم، 
ى
ي تقدمها الكلية، وستتتتتتتتياستتتتتتتتات الدولة ف

اتيجية مثل: اهتمام المجتمع بنوعية الخدمات الئر االستتتتتتتتير

 .....إلخ. 

  Threats :(T)التهديدات  . 4
 
اتيجية، مثل وتشتتتتتتتتتتتتمل كل ما يشتتتتتتتتتتتتكل تهديدا خارجيا يعيق الكلية عن تحقيق أهدافها االستتتتتتتتتتتتير

ي تقدمها الكلية، .....إلخ. 
 الجهات األخرى المشاركة، ونظرة المجتمع المحىلي لنوعية الخدمات الئر

: تحديد البيانات المطلوبة 
ً
 ثالثا

ي التحليتتل الربتتاىعي عىل تحليتتل للعوامتتل داختتل المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتة 
ضتتتتتتتتتتتتتتعف( والعوامتتل )القوة وال Internal Factorsيبئى

ي  External Factorsالمحيطة بالمؤستتتتتستتتتتة 
ى
ي مؤستتتتتستتتتتات التعليم العاىلي ف

ى
)الفرص والتهديدات(. وتتمثل العوامل الداخلية ف

 ( التالية: S'7العنارص السبعة )

 

 Staffاألفراد  . Structure 2الهيكل  . 1

 Skillsالمهارات  . Sources 4الموارد  . 3

 Systems and Proceduresاألنظمة واالجراءات  . Style 6نمط االدارة  . 5

كة  . 7   Shared Valuesالقيم المشير
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ي ثالث مجموعات: 
ى
ي مؤسسات التعليم العاىلي فتتمثل ف

ى
 أما العوامل الخارجية ف

ي:  . 1 ي  البيئة الكتر
ى
ي العوامل االقتصتتتتتتتتتتادية والستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتية واالجتماعية والتكنولوجية والقانونية والديموجرافية ف

ى
والمتمثلة ف

 البيئة الخارجية للمؤسسة. 

2 .  : ي والهيكل والتكلفة والنمو لمؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات وصتتتتتتتتتتتتناعة  بيئة صــــــــــــناعة التعليم العالي
ى
ي الحجم والتوزيتتتتع الجغراف

ى
والمتمثلة ف

ي مض. 
ى
 التعليم العاىلي ف

، ورجال الصناعة،  صغرى )بيئة التشغيل(: البيئة ال . 3 ى ، والمنافسير ى ى )الطالب(، والخريجير ي المستفيدين النهائيير
ى
متمثلة ف

 . هم من أفراد ومؤسسات المجتمع المحىلي  وأولياء األمور، و ير

ي أقرتها  د وقد إعتمد تصميم أدوات جمع بيانات التحليل الرباىعي لعوامل البيئة الداخلية والخارجية عىل معايير االعتما
الئر

ي مض
ى
 National Authority for Quality Assurance andالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ف

Accreditation of Education (NAQAAE) ي يوليو
ى
: 2015،  والذي صدر ف  .  وتشمل تلك المعاير ما يىلي

ي  . 1 اتيجر  القيادة والحوكمة . 2 التخطيط االسير

 أعضاء هيئة التدريس . 4 والتطويرإدارة الجودة  . 3

 الموارد المالية والمادية . 6 الجهاز اإلداري . 5

امج التعليمية . 7  التدريس والتعلم . 8 المعايير األكاديمية والير

 الدراسات العليا . 10 الطالب والخريجون . 9

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 12 البحث العلمي  . 11

: مصادر وأدوات جمع البيانات 
ً
 رابعا

، فقد تم االعتماد عىل المصادر التالية للبيانات:  لجمع بيانات التحليل  الرباىعي

 المصارد الثانوية  . 1

اتيجية. وىهي  ي ُجمعت بواستتتتتتتطة اغخرين أل راض قد تكون مختلفة عن أ راض الخطة االستتتتتتتير
 وىهي تلك البيانات الئر

ي البكتتالوريوس وبرنتتامج االمتيتتاز منتتذ إنشتتتتتتتتتتتتتتتاء 
مجموعتتة من البيتتانتتات المرتبطتتة  بعنتتارص مختلفتتة مثتتل: أعتتداد الطالب بمرحليئر

ى بالكلية وتوزيعاتهم عىل األقسام 2020/ 2019الكلية حئر العام الدراشي  ، وأعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، واإلداريير

ف عليها  العلمية واالدارية، وأعداد الطالب ي تشر
امج الزمالة الئر ى بير ة، وأعداد الملتحقير الوافدين خالل الخمس سنوات األخير

 الكلية، واألنشطة البحثية والمجتمعية بالكلية. 

 المصادر األولية . 2

ي مجاالت مختلفة، إال أنها تظل  ير  
ى
ي تغىطي بعض أوجه نشتتتتتتتتتتتتتتاط الكلية ف

تتيح المصتتتتتتتتتتتتتتادر الثانوية بعض البيانات الئر

. وتعرف البيانات األولية عىل أنها تلك البيانات كافية إلج ، فدن الحاجة اىل البيانات األولية أمر حتمي ي الرباىعي
راء التحليل البيئ 

ي فقتتد تم االعتمتتاد عىل بعض لجمع البيتتانتتات  اتيجر ي ُجمعتتت بواستتتتتتتتتتتتتتطتتة فريق العمتتل. ولتحقيق أهتتداف التخطيط االستتتتتتتتتتتتتتير
الئر

:  المطلوبة من بيئة العمل الداخلية والخارج ي أربعة مجموعات عىل النحو التاىلي
ى
 ية مقسمة ف

استتتتتتتتتمارات الستتتتتتتتتطالع رأي أعضتتتتتتتتاء هيئة التدريس،  7حيث تم إعداد وتصتتتتتتتتميم عدد  : Questionnaireالســــــــتقصــــــــاء ا . أ 

ي الذي يضتتتتتتتتتتم مجموعة  ، والقيادات والمجتمع الخارجر ى وأعضتتتتتتتتتتاء الهيية المعاونة، والجهاز اإلداري، والطالب، والخريجير

 . و تم طلب اعداد العينة لممثلة من كل فئة من قسم الصحة العامة.)مرفق العينة الممثلة( . من المستفيدين

 

حيث ستتتتوف يتم إجراء عدد من المقابالت الشتتتتخصتتتتية شتتتتخصتتتتية مع األطراف ذات  : Interviewالمقابلة الشــــخصــــية  . ب

ع وكيل الكلية لشتتتتتتتتتئون خدمة المجتم –وكيل الكلية لشتتتتتتتتتئون التعليم والطالب  –الصتتتتتتتتتلة داخل الكلية وهم: عميد الكلية 

 – ركز التعليم المستتتمر مدير م –مدير المعامل اإلنتاجية  –مدير وحدة ضتتمان الجودة  –رؤستتاء األقستتام  –وتنمية البيئة 

ي المقابالت الشخصية عىل أعضاء االدارة العليا بالكلية لكونهم 
ى
مديري الزماالت. ومن المالحظ أنه  سوف يتم االعتماد ف

ي 
ى
 لمستقبلها وذلك إستنادا إىل الموقع الذي يشغله كل عضو ف

 
 من مصادر المعلومات حول واقعها وتخطيطا

 
 هاما

 
مصدرا
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ي الكلية. تعتمد المقابالت الشتتتتتتتتخصتتتتتتتتية عىل نمط المقابلة المهيكلة قيادة وتستتتتتتتتيير الع
ى
من  Structure Interviewمل ف

ي إدارة فاعلة للمقابالت الشتتتتتخصتتتتتية مع ادارة 
ى
ي يمكن إستتتتتتخدامها ف

، والئر
 
خالل طرح مجموعة من األستتتتتئلة الُمعدة ستتتتتلفا

 منهم. الكلية للتعرف عىل بعض جوانب واقع الكلية بالنظر إىل طبيعة عمل كل 

:  وقد تم عقد  ورش مع قيادات الكلية، وأعضتتتتتتتتاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز Work shopsورش العمل  . ت

ي ضتتتتتتتتتتتتتوء تحليل االستتتتتتتتتتتتتتقصتتتتتتتتتتتتتاءات، والمقابالت 
ى
ي تم إعدادها ف

اإلداري، والطالب لمناقشتتتتتتتتتتتتتة نقاط القوة والضتتتتتتتتتتتتتعف والئر

القة داخل وخارج الكلية لعرض ومناقشتتتتتتتتتتة نقاط القوة الشتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتية، وكذلك تم عقد ورشتتتتتتتتتتة عمل مع األطراف ذات الع

حة.    والضعف والفرص والتهديدات المقير

حيتتتث تم االعتمتتتاد عىل المالحظتتتة لجمع بيتتتانتتتات عن القتتتاعتتتات، والمتتتدرجتتتات التتتدراستتتتتتتتتتتتتتيتتة،  : Observationالمالحظـــة  . ث

 عىل استتتتتتتتتتتتتتتم
 
ي دليل االعتماد NORMSارات )والمعامل التعليمية، والمعامل اإلنتاجية، ودورات المياه، وذلك إعتمادا

ى
( ف

ي )أ ستتتتتتتتتطس  –لمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات التعليم العاىلي 
( والصتتتتتتتتتادر عن الهيئة القومية لضتتتتتتتتتمان جودة التعليم 2009االصتتتتتتتتتدار الثانى

 واالعتماد بمض. 

: تحليل البيانات 
ً
 خامسا

بعد االنتهاء من جمع البيانات المطلوبة من مصادرها المختلفة، تبدأ تحليل هذه البيانات وإستخالص النتائج منها. والمرحلة 

ي جمعها عن طريق المقابالت الشتتتخصتتتية أو استتتتطالعات الرأي أو المالحظة 
ي عملية التحليل ىهي مراجعة البيانات الئر

ى
األوىل ف

ي أو جلستتتتات الع
ي يوجد بها أو الفحص الوثائقر

ي حالة استتتتتطالعات الرأي، الئر
ى
ي للتأكد من ستتتتالمتها واستتتتتكمالها. وف

صتتتتف الذهئى

ي  أستتتتتتتتتتتئلة لم يتم اإلجابة عليها، فدنه قد تم التعامل مع االجابات  ير الكاملة من خالل استتتتتتتتتتتتبدالها بقيمة المتوستتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتانر

 للسؤال الذي لم تتم االجابة عنه. 

 SPSSم برنامج سوف يتم تحليل االستمارات باستخدا

-  :  = موافق. 3=  ير متأكد، 2=  ير موافق، 1تم تكويد البيانات احصائيا كما يىلي

 لوصف عنارص االستبيان وتشمل هذه االحصاءات:  Descriptive statisticsحساب االحصاءات الوصفية  -

  النسب المئويةPercent  .لتوضيح نسب الموافقة من عدمها عىل عنارص االستبيان 

  ي الوسط ى من عدمها عىل كل عنض من عنارص االستبيان.   Meanالحسانر  لتحديد اتجاه موافقة المبحوثير

  ي العام ي كل مجموعة عنارص تتعلق بفكره واحدة  Grand meanالوسط الحسانر
ى
ى ف لتحديد الرأي العام المبحوثير

ي االستبيان. 
ى
 ف

  االنحراف المعياريStd. Deviation ي عن
ى
 ارص االستبيان. لتحديد مدى تشتت اغراء ف
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ي البيئة الداخلية
 
 نقاط القوة والضعف ف

ي : نواجي الضعف والقوة اتيجر  المعيار األول: التخطيط االستر

 نواجي الضعف نواجي القوة
اتيجية معتمدة   توجد للكلية خطة اسير

اتيجية معتمدة وآلية  يوجد للكلية رؤية ورسالة وأهداف إسير
مجلس الكلية. قرار اعتمادها من  –لتحديثها   

Normsهل توجد خطة الستيفاء  ى   )سد الفجوة بير
 ما هو موجود وما هو مأمول(

ي )مصفوفة متضمنة مجاالت القوة 
توجد وثيقة للتحليل البيئ 

( –والضعف / الفرص والتهديدات  والوزن النسئر  
ى األنظمة  صعوبة سياسات القبول والتحويل خاصة بير

النقاط المعتمدةالعادي و الساعات المعتمدة و   

ي 
ي التحليل البيئ 

ى
شار  األطراف المختلفة داخل وخارج الكلية ف

قوائم حضور  –تغذية راجعة  -تحليل احصان   -)استبيانات 
 ندوة او اجتماع( وهم: 

ى متوسط لال لبية  مستوي كفاءة الخريجير

ي  الطالب  (أ 
ى
 تزايد الطالب الوافدين  ير كاف

ي  أعضاء هيئة التدريس (ب
ى
ى نقص ف يير ى الطالب المالير  

ى        ج( العاملير ي  
ى
 التصنيف العالمي  ير كاف

جهات التوظيف  –د(  المستفيدون          

ـه( خريجون        

اتيجية  اتيجية الكلية بإسير توجد وثيقة بمجاالت ارتباط إسير
اتيجر بالجامعة  الجامعة معتمدة من وحدة التخطيط االسير

 

Action plan توجد وثيقة للخطة التنفيذية  لتطبيق  
اتيجية الكلية متضمنة األنشطة المطلوبة  مسؤولية  –إسير

ات اإلنجاز  –المخرجات  -االطار الزمئى  –التنفيذ   –مؤشر
 التمويل الالزم

 

ي صيا ة الرؤية 
ى
توجد وثائق مشاركة األطراف المختلفة ف

اتيجية  للكلية . والرسالة واألهداف اإلسير  
 

اتيجية داخل  تم نشر وإعالن الرؤية والرسالة واألهداف اإلسير
 وخارج الكلية

 

ة  ى تزايد اقبال الطالب الوافدين –وجود برامج ممير   

 : ي
ى
  توجد وثيقة معتمدة لسياسات الكلية، ف

  مجاالت التعليم (أ 

  البحث العلمي  (ب

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة  (ت

  سياسات مالية (ث

  القبول والتحويل... الخ.  سياسات (ج

  تم نشر وإعالن سياسات الكلية 

ى ة  تزايد اقبال الطالب الوافدين –وجود برامج ممير   

 الدوىلي 
  ارتفاع نسبة النشر

 

: القيادة والحوكمة ي
 
 المعيار الثان

 نواجي القوة نواجي الضعف
ى   لجميع العاملير

ال يوجد بطاقات للتوصيف الوظيقى
 باالدارات المختلفة 

 توجد وثيقة للهيكل التنظيمي للكلية معتمدة 

 
توجد إجراءات لضمان عدم تعارض مصالح قيادات الكلية 
ى بها مع مسئولياتهم وواجباتهم الوظيفية )نماذج  والعاملير
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 نواجي القوة نواجي الضعف
 لقرارات تتعلق بعدم مشاركة اعضاء هيئة التدري

ى
 س ف

 انشطة وواجبات تتعلق بوجود اقارب لهم(

ى عىل الخطط الموضوعة  لم يتم تدريب أفراد الكلية المعنيير
 لألزمات والكوارث وكيفية التعامل 

ي وتحديد المسؤوليات 
يوجد دليل للتوصيف الوظيقى

 )للقيادات األكاديمية والتنفيذية وجميع وظائف الكلية(

األزمات والكوارث متضمن ال توجد وحدة معتمدة إلدارة 
ية والمادية الالزمة والهيكل االدارى  الموارد البشر

توجد قائمة باإلدارات المتخصصة بالكلية )إدارة شئون 
 –اإلدارة المالية والحسابات  –الدراسات العليا  -الطالب 

العالقات الثقافية(. تشكل هذه اإلدارات من القيادات 
ى   اإلدارية والعاملير

ثائق لسيناريوهات تنفيذ خطط اخالء للمبانى ال توجد و 
ى والطالب  واالدارات من العاملير

توجد خطة معتمدة لتدريب أفراد الوحدة وتنمية قدراتهم 
ي هذا المجال

ى
 ف

 

توجد خطة تدريب لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات 
امج أو الدورات التدريبية ونسبة  األكاديمية متضمنة عدد الير

ى عليها  وسائل تحديد  –سجالت الحضور  –الحاصلير
 االحتياجات التدريبية 

 

توجد وثيقة معايير اختيار القيادات األكاديمية )الوكالء/ 
نا  الير

مج التعليمية/ رائد اتحاد رؤساء األقسام/ منسقر
معتمدة من مجلس  –الطالب / مدير وحدة ضمان الجودة( 

 الكلية

ي اختيار القيادات األكاديمية  
ى
شار  أعضاء هيئة التدريس ف

)  تحديد واقرار المعايير
ى
 )المشاركة ف

تم استقصاء رأى األطراف المعنية حول نمط القيادة بالكلية  
 اجراءات –تغذية راجعة  –تحليل احصان   -)استبيانات 

 تصحيحية( وهم: 

 هيئة التدريس (أ  
ى  (ب  إداريير
 طالب (ت

توجد محارصى رسمية لمجالس الكلية متضمنة مناقشة  
ي تعزز 

امج والقرارات الئر قضايا التعليم والتعلم وتطوير الير
 فاعلية األداء 

توجد قاعدة بيانات المؤسسة تتضمن مختلف اإلدارات  
( ونظم المعلومات  ى اإلدارية والقانونية )اللوائح والقوانير

 ونظام حفظ وتداول واستدعاء الوثائق

توجد خطة معتمدة لتنمية الموارد الذاتية للكلية )تتضمن  
 نسبه –عدد الوحدات ذات الطابع الخاص ودخلها السنوى 

 دعم العملية 
ى
التمويل المستخدم من الموارد الذاتية ف

 ىل الموازنة(التعليمية والبحثية من اجما

توجد وثائق للتعاون مع المجتمع وقطاعات االنتاج )تحديد  
وعات  –بروتوكوالت واتفاقيات تعاون  -القطاعات    –مشر

 نماذج لتقديم استشارات او خدمات...(

توجد آليات لتقييم كفاءة إدارة الكلية والقيادات األكاديمية:  
 –انات )استبي مجاالت وقرارات االستفادة من نتائج التقويم

نماذج الجراءات  –تحليل احصان  وتغذية راجعة  –لقاءات 
 تصحيحية(
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 نواجي القوة نواجي الضعف
وعات للتطوير حصلت عليها المؤسسة )عددها   توجد مشر

أهدافها( ووسائل دعم القيادات األكاديمية  –أنواعها  –
وعات   لمتابعة واستمرارية تلك المشر

ى   ى بير اء  أعضتوجد نماذج للممارسات العادلة وعدم التميير
ى  –هيئة التدريس   الطالب وتشمل:  –العاملير

ال توجد وثائق معتمدة لتوزيتتتتع أعباء العمل 
ى  ى والعاملير ى اإلداريير  والحوافز بير

اف والتدريس  وافز الح -وثائق معتمدة لتوزيتتتتع أعباء اإلشر
ل جداو  -التعيينات ألعضاء هيئة التدريس  -والمكافآت 

العليا والدرجات العلمية قوائم تسجيل الدراسات  –دراسية 
ى  –  ردود عىل شكاوى طالب أو اداريير

حات واالستجابة لها   ي الشكاوى والمقير
توجد آلية لتلقر

ي شأن الشكاوى وإخطار الشاكي بنتيجة 
ى
والقرارات المتخذة ف
 اجراءات تصحيحية( –المتابعة )نماذج فعلية 

 

 المستمرالمعيار الثالث: نظام ادارة الجودة  والتطوير 

 نواجي القوة   نواجي الضعف
ية لعدم تمويل الوحدة و زيادة العبء عىلي  قلة الموارد البشر

ى بال مقابل مادي او معنوي   االطباء العاملير
يوجد قرار العتماد وحدة ضمان الجودة بالكلية وهيكلها 

 مجلس إدارتها والئحتها الداخلية –التنظيمي 

 
 مجلس الكلية يوجد قرار تمثيل مدير الوحدة 
ى
ج من نماذ  –ف

محارصى مجلس الكلية تتضمن مناقشة موضوعات تتعلق 
 بالجودة

 
ى مركز الجودة  توجد نماذج بممارسات تدلل عىل التواصل بير

ورش عمل  –زيارات متابعة  –والوحدة )حضور اجتماعات 
 استخدام نماذج معدة من قبل المركز( –

 توجد تقارير ذاتية سنوية معتمدة عن األداء الكامل للكلية  

ي  
ر
يتم مناقشة تقييم الفاعلية التعليمية مع إدارة الكلية وباف

نماذج لإلجراءات التصحيحية المتخذة  –المستفيدين 
 لتعزيز وتطوير الفاعلية التعليمية

 توجد خطة للتطوير والتقويم المستمر للفاعلية التعليمية 

يوجد كتيب عن النظام الداخىلي إلدارة الجودة بالكلية )دليل  
 وحدة الجودة(

ى أعضاء هيئة التدريس   توجد وثائق لنشر ثقافة الجودة بير
امج  ى )قائمة الير ى والعاملير ومعاونيهم والطالب واإلداريير

 لقاءات –ندوات  –مؤتمرات  -سجالت حضور  –التدريبية 
 مطبوعات...( –

جراءات المسائلة والمحاسبة وتقييم األداء توجد آليات وا 
ى بالمؤسسة :   لجميع العاملير

ى بالكلية  لم يتم توقيع نماذج لجزاءات عىل أى من العاملير
ى  –هيئة معاونة  –)هيئة تدريس  طالب( من قبل  –اداريير
 وحدة الجودة

ى  (أ  نماذج لتقارير تقييم األداء لجميع العاملير
 بالكلية 

حول كفاءة القيادات نتائج استطالع الرأي  (ب
 واإلدارات المختلفة

  (ت
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 نواجي القوة   نواجي الضعف
توجد وثائق تدلل عىل استخدام أساليب أخرى لتطوير نظم  

 المساءلة والمحاسبة فيما يخص تحسن الفاعلية التعليمية

 عملية التقويم الذانر  
ى
يتم مشاركة األطراف المعنية ف

محارصى مجالس  –حضور اجتماعات وندوات  –)استبيانات 
 األقسام أو الكلية(

توجد آليات متابعة تطبيق الخطة من خالل وحدة ضمان  
 الجودة بالكلية 

 توجد تقارير للمراجعة الداخلية والخارجية النشطة الجودة 

 

 المعيار الرابع: أعضاء هيئة التدريس

 نواجي القوة نواجي الضعف
ي أعضاء  

ى
ال توجد خطة للكلية للتعامل مع العجز / الفائض ف

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
توجد قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 الدرجات األكاديمية  –التخصصات  –تشمل: األعداد 

ال توجد احصائيات باعداد الطالب ونسبتهم العداد هيئة 
 لمعاونة(التدريس والهيئة ا

 

امج التعليمية و تطبيق طرق التعليم الحديثة و  زيادة الير
ات والمعامل زاد العئر   تقليل عدد الطالب بالمحارصى

 التدريسي عىلي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 

 

ي 
ى
ي يشار  ف

ة الذاتية متضمنة: المقررات الئر تم تجميع السير
ي المؤتمرات  –تدريسها 

ى
ا  ف ات المحارصى  –دواتالن –االشير

اف عىل الدراسات العليا  –العامة داخل وخارج الكلية  اإلشر
 قائمة األبحاث -الساعات المكتبية  –اإلرشاد األكاديمي  –

 المنشورة

 
ى هيئة  توجد وثيقة معتمدة ومعلنة بسياسات وقواعد تعيير

 التدريس والهيئة المعاونة

 
ي 
ضاء ألع يتم استطالع رأي وقياس مستوى الرضا الوظيقى

هيئة التدريس ومعاونيهم , واإلجراءات التصحيحية 
ي )نماذج فعلية(

 المتخذة للمحافظة عىل الرضا الوظيقى

توجد خطة للكلية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  
امج  وفقا لالحتياجات الفعلية تشمل: عدد ونوعية الير

تقييم  –آليات التنفيذ  –الفئة المستهدفة  –التنفيذية 
ى   –فاعلية ومردود التدريب )التغذية الراجعة من المتدربير

ي األداء(
ى
 قياس األثر الذي أحدثة التدريب ف

توجد معايير لتقييم  األداء الشامل ألعضاء هيئة التدريس  
ام بجداول التدريس واألنشطة  ى ومعاونيهم )تشمل: االلير

ي أنشطة الريادة الطال  –التعليمية األخرى 
ى
بية المساهمة ف
ي أنشطة  –والبحث العلمي وخدمة المجتمع 

ى
المساهمة ف

ي  –ضمان الجودة والتطوير المستمر للمؤسسة 
ى
 المساهمة ف

  –تنمية الموارد( 
ى
نماذج لالستفادة من نتائج التقييم ف

ى   خطط التحسير

تم تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس  
 ءات( لقا  –تبيانات والهيئة المعاونة ووسائل تحديدها )اس
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 المعيار الخامس: الجهاز اإلداري

 نواجي القوة نواجي الضعف

ى وترقية القيادات اإلدارية   توجد وثيقة معايير الختيار وتعيير
 معتمدة 

ى  لم يتم دراسة االحتياجات باالستعانة بخبير  وسائل المؤسسة لتحديد االحتياجات التدريبية للعاملير
 بها: 

 رأىاستقصاءات  

 تقارير متابعة  (أ  

 يتم ربط الحوافز باإلنتاج او جودة االداء

توجد خطة للتدريب المستمر بناء عىل االحتياجات 
امج والدورات التدريبية المتاحة  )تتضمن عدد وأنواع الير

ى سنويا  ى  –المخصصات المالية  –للعاملير  –المستهدفير
ى عىل الدورات   تقييم األداء...( –نسبة الحاصلير

لم يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية لالستفادة من نتائج 
ى   خطط التحسير

ى
 قياس الرضا ف

ات  توجد قاعدة بيانات )أو سجالت( بالمؤهالت والخير
ى بالكلية   المتاحة من العاملير

ى   توجد وثيقة معايير لتقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملير
 معتمدة ومعلنة

 لالستفادة من نتائج تقييميتم اتخاذ اجراءات تصحيحية  
ى   اغداء للعاملير

 المجاالت  
ى
يتم قياس الرضا الوظيقى للجهاز االدارى ف

 تغذية راجعة( –لقاءات  –المختلفة )استقصاءات رأى 

 

 المعيار السادس: الموارد )المالية والمادية(

 نواجي القوة نواجي الضعف

 هل توجد خطة سنوية معتمدة لنظافة وصيانة البنية
 التحتية والمرافق وآليات متابعة تطبيقها

بنود ومصادر  -توجد وثيقة معتمدة تحدد موازنة الكلية 
ي المجاالت  -االنفاق 

ى
مدى كفايتها لتحقيق أنشطة الكلية ف

يانة ص –ادارية  -طالبية  –بحثية  –)تعليمية  المختلفة
ات( ى  وتجهير

ال توجد قاعدة بيانات )سجالت( بالقاعات الدراسية 
اتها ومعداتها وصالحيتها و  ى المعامل المتاحة وتجهير

تحليل يوضح مدى  –لالستخدام وصيانتها وتحديثها
 مالئمتها العداد الطالب

تم تحديد حجم الموازنة المالية السنوية للكلية )تقرير 
 معتمد يوضح تطورها خالل خمسة سنوات ماضية(

 
 
ى
عم ديوجد تقرير بنسبة الموارد المالية المستخدمة ف

 العملية التعليمية والبحثية ومدى كفايتها

ة( عن وسائل االتصاالت الحديثة  اليوجد كتيب )نشر
ع موق –وتكنولوجيا المعلومات المتاحة بالمؤسسة )أدلة 

 عىل شبكة المعلومات(

ية  توجد جداول ببيانات توضح مدى مالئمة الموارد البشر
مة الب )مالئوالمصادر المتاحة للتعليم والتعلم ألعداد الط

 (Normsالت 

توجد قاعدة بيانات للمكتبة تتضمن: مساحة القاعات  
ات  –بالنسبة ألعداد الطالب  ى  المراجع والدوريات –التجهير

ى  –تكنولوجيا المعلومات  –خدمات التطوير  – العاملير
ددين  –مواعيد العمل  –بالمكتبة   –الخدمات المقدمة للمير

ددين  ي  –تسجيل المير
رضاء  مستوى – الشكاوى وسيلة تلقر

 المستفيدين.... 



اتيجية لكلية الطب طنطاالخطة   2025 - 2021 االستر
 

60 
 

 

 نواجي القوة نواجي الضعف
 الكلية ومدى  

ى
توجد قوائم بوسائل االمن والسالمة المتاحة ف

ماهو صالح  -نوعيتها  –كفايتها وكفائتها )أعدادها 
 وما يحتاج لصيانة( –لالستخدام 

 

نتتتت   توجتتتد قوائم بتتتاعتتتداد الحتتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتتات االليتتتة ونقتتتاط االنير
ى والطالب   المتاحة بالكلية ومدى كفايتها العداد العاملير

)اعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتتتة التتتتتدريس  قواعتتتتد بيتتتتانتتتتات بتتتتالكليتتتتةتوجتتتتد  
ى  ى  –والمعاونير ات( –الطالب  –االداريير ى  الموارد والتجهير

 ةيوجد كتيب يحتوي األماكن والتستتهيالت المتاحة لممارستت 
 األنشطة الطالبية

ات عن الوحدات ذات الطابع الخاص  ال يوجد كتيب أو نشر
 –مخرجاتها  -مهامها  –أهدافها  –يتضمن:رسالة الوحدة 

 خطة تطوير كفاءة تلك الوحدات
 يوجد موقع الكلية عىل شبكة المعلومات

 

امج التعليمية والمعايت  األكاديمية  المعيار السابع: التر

 نواجي القوة نواجي الضعف
ال توجد قائمة برامج توعية أعضاء هيئة التدريس بالمعايير 

مناقشات  –لقاءات  –ندوات  -األكاديمية )ورش عمل 
 مفتوحة...(

توجد قوائم للمعايير األكاديمية القياسية القومية لجميع 
 التخصصات بالكلية

امج والمعايير  ي عىلي الير
ى
تم تدريب  وتوعية عدد  ير كاف

 االكادمية
توجد محارصى مجلس الكلية ومجالس األقسام حول 

 إجراءات مناقشة واعتماد المعايير األكاديمية

 توجد الئحة داخلية لمرحلة البكالوريوس.  

امج  امج التعليمية )كتيبات توصيف الير ال توجد أدلة الير
امج  فقط دون المقررات( لجميع الير

لجميع التخصصات تم اعداد قوائم للمعايير األكاديمية 
 بالكلية

توجد تقارير المراجعة الداخلية والخارجية حول توافق  
امج التعليمية مع المعايير األكاديمية  الير

توجد تقارير المراجعة الداخلية والخارجية لقياس ومتابعة  
 مدى تطبيق المعايير األكاديمية المتبناه

امج الدراسية )يتضمن ملف   نامج(توجد ملفات الير  : الير

امج  (أ    توصيف وتقرير الير

 توصيف وتقارير المقررات الدراسية (ب 

نامج مع المعايير األكاديمية (ت   مصفوفة الير

نامج مع المقررات الدراسة (ث   مصفوفة الير

 ILOsمصفوفة المقررات مع النتائج التعليمية  (ج 

امج والمقررات  (ح  نماذج لتحديث وتطوير الير
 )ان وجد(نتيجة للتقارير السنوية 

امج التعليمية   ى للير ى الخارجيير توجد تقارير للمراجعير
ي مجال 

ى
امج للتطور العلمي ف متضمنة مدى مالئمة الير

نامج ونوعية المقررات  -لتخصص  رق ط -مالئمة هيكل الير
قشة تلك وثائق تفيد منا  –التدريس والتقييم  ير التقليدية 

 اتها من توصيالتقارير بالمجالس الرسمية والرد عىل ما ب

امج   ى بالير توجد احصائيات بتطور اعداد الطالب الملتحقير
 السنوات الخمسة الماضية 

ى
المختلفة الئر تقدمها الكلية ف

 دالالت ذلك –
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 نواجي القوة نواجي الضعف
امج   ى بالير توجد احصائيات بنسب نجاح الطالب الملتحقير

 السنوات الخمسة الماضية 
ى
المختلفة الئر تقدمها الكلية ف

 دالالت ذلك.  –

امج   ي الير
ى
يتم استطالع رأي المستفيدين واألطراف المعنية ف

ي مجال التخصص واحتياجات 
ى
التعليمية ومالءمتها للتطور ف

 (. ملتقر توظيف –حضور ندوات  –سوق العمل )استبيانات 

 

 المعيار الثامن: التدريس والتعلم والتقويم

 نواجي القوة نواجي الضعف

ونية ) إحصائيات ال توجد قائمة بالمقررات  ينات ع –االلكير
 عدد المفعل منها( –

اتيجية التعليم والتعلم معتمدة  وسائل  –توجد وثيقة إلسير
 اعدادها 

ى
  –مشاركة االطراف المختلفة ف

ى
 آلية تطويرها ف

 ضوء نتائج االمتحانات ونماذج تدلل عىل ذلك

 التعامل مع مشاكل التعليم 
ى
توجد سياسات معتمدة للكلية ف

 –الدروس الخصوصية  –لة ) الكثافة العددية الزائدة شام
زيادة أو نقص أعضاء هيئة  –ضعف الموارد المتاحة 

 ياب الطالب....( لكن بحاجة  –الكتاب الجامىعي  -التدريس
 لتعديل. 

توجد قائمة بأساليب التعليم والتعلم )التقليدية و ير 
التقليدية( موثقة ومعتمدة ومعلنة لجميع أعضاء هيئة 

 التدريس والطالب

يوجد نماذج تدلل عىل ان المقررات الدراسية تدعم قدرات  
ي 
 الطالب عىل التعلم الذانر

ي برامج تدريب الطالب 
ى
مشاركة األطراف المجتمعية ف
ي تقييمهم محدودة

ى
 والمشاركة ف

 
 
ي للطالب وفقا

يوجد توصيف برامج التدريب الميدانى
 لمخرجات التعلم المستهدفة

ي كتير من المقراراتلم يتم 
ى
ي ف

 اعتماد التدريب الميدانى
توجد خطة معتمدة للتدريب الميدانى للطالب وقائمة 
امج التعليمية وآلية  ي عىل مستوى الير

امج التدريب الميدانى بير
اف والمتابعة والتقييم  اإلشر

 
يتم تحليل ومناقشة نتائج الطالب عىل مستوى الفرق 

توصيات باجراءات  –علمية الدراسية/ المقررات باالقسام ال
 Item analysisتصحيحية

 برامج التدريب  
ى
يتم استطالع أراء الطالب وقياس رضاهم ف

ي واالجراءات التصحيحية
 الميدانى

توجد الئحة لنظام تقييم الطالب وأساليب تقويم الطالب  
وآلية التأكد من استيفاء مخرجات التعلم المستهدفة )نماذج 

 االمتحانية(لتحليل الورقة 

 -توجد آلية تحديد مواعيد االمتحانات وإعالن النتائج  
 قواعد نظام الرأفة وقرارات تشكيل لجان التصحيح

ي إدارة  
ى
ول و آلية لإلجراءات المتخذة ف يوجد نظام للكنير

 االمتحانات

ي شكاوى الطالب من نتائج االمتحانات  
توجد آلية لتلقر

ات نماذج فعلية للتظلم -اغلية والبت فيها )وثائق اعتماد 
 والرد عليها(

 كفاءة الفاعلية  
ى
يتم استطالع رأي الطالب وقياس رضاهم ف

ية كفا  -نظام التظلم من نتائج االمتحانات  -التعليمية 
 تحليل احصان   –الموارد المادية ووسائل التعليم والتعلم 

 اجراءات تصحيحية –وتغذية راجعة 
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 الب والخريجونالمعيار التاسع: الط

 نواجي القوة نواجي الضعف
يتم قياس رضاء الطالب عن سياسات القبول والتحويل 

 ونتائجها
 توجد سياسات للكلية لقبول وتحويل الطالب

ي  
ونى دليل  –تم نشر وإعالن السياسات )الموقع االلكير

 أخرى( –برامج اإلرشاد الطالنر  –الطالب 

 الوافدين إىل العدد اإلجماىلتوجد احصائيات بنسبة الطالب  
 للطالب عىل مدار خمسة سنوات

يوجد دليل الطالب "يتضمن معلومات كافية عن المؤسسة  
ي "  وبرامجها التعليمية وخدمات الدعم الطالنر

 
  من واىل الكلية توجد احصائيات بنسبةالتحويالت

 
سنويا

 )خالل ثالث سنوات(

 
الوافدين إىل العدد ا توجد احصائيات بنسبةا الطالب 

 إلجمالىل لطالب عىل مدار خمسة سنوات

ى والتوجه  ال توجد قواعد بيانات )سجالت(  للخريجير
ى  ي بالر م من وجود وحدة للخريجير

 الوظيقى
توجد آلية جذب الطالب الوافدين وبرامج وأنشطة رعاية 

 الطالب الوافدين

 ةقاعدة بيانات للبحوث العلمية المنشورة العضاء هيئ
ونية( ال يزال العمل بها و بحاجة لتحديث  التدريس الكير

ي طبقا لالحتياجات  توجد خطة للدعم واإلرشاد الطالنر
الفعلية للطالب تتضمن: )الدعم األكاديمي )جداول اعالن 

 –الدعم المادي –الساعات المكتبية وتوزيتتتتع الطالب( 
الرعاية الصحية مثل وجود عيادة طبية مجهزة للحاالت 

ف وثيقة معتمدة غلية اكتشا –ئة و يوجد عيادة نفسية الطار 
ين ودعمهم ى والمتعيى وجيه نظم إرشاد وت –الطالب المتفوقير

الدعم الماىلي  –رعاية الطالب الوافدين  –الطالب الجدد 
ي بعض االقسام ...(

ى
ى للمنح الدراسية ف  للطالب المستحقير

 ال يوجد كتيب دليل اإلرشاد األكاديمي " يتضمن نظام
ي تمنحها  –القبول بالكلية 

 –األقسام العلمية والدرجات الئر
ة الرسوم الدراسي –خطوات التسجيل للطالب المستجدين 

جداول الدراسة  –المقررات اإلجبارية واالختيارية  –
ي األقسام والتخصصات 

ى
واالمتحانات لجميع المستويات ف

برامج وخدمات رعاية   –قواعد االمتحانات  –المختلفة 
 شباب والخدمات الطالبية "ال

 االنشطة الطالبية يتم 
ى
توجد خطة مشاركة الطالب ف

 االنشطة 
ى
االعالن عنها و تشجيعهم عىل المشاركة ف

حيث الطالب الذين حققوا مراكز متقدمه  –الطالبية 
 حصلوا عىل شهادات و جوائز

ي دعم وتطوير العملية التعليمية 
ى
قياس أثر البحث العلمي ف

 محدود  
ي بعض الفرق الطالبية تم

ى
 تفعيل االرشاد االكاديمي ف

ي البحث العلمي ال تزال محدودة
ى
 مشاركة الطالب ف

وعات بحثية ومؤتمرات وندوات  ي مشر
ى
مشاركة الطالب ف

برامج ومقررات دراسية متطورة بها اجزاء من  –علمية 
 بحوث حديثة(

وعات البحثية الممولة والمفعلة  توجد قائمة المشر
ي للكلية مع المؤسسات المحلية وبروتوكو 

الت التعاون البحئى
 واإلقليمية والعالمية لكن  ير كافية

يتم قياس رضاء الطالب عن الخدمات المقدمة والدعم 
ي )تحليل احصان   ماذج ن –تغذية راجعة  –واإلرشاد الطالنر

 الجراءات تصحيحية(

ى   ة أو كتيب عن وحدة خدمات الخريجير  –يوجد نشر
ي تقدمها 

 مسؤوليتها والخدمات الئر

ى لسوق العمل  لم يتم تفعيلها توجد قائمة برامج إعداد الطالب والخريجير
) ى  وتتبع مستواهم )استبيانات للمستفيدين والخريجير
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 نواجي القوة نواجي الضعف
ى  لم يتم اعداد كتيبات ملتقر التوظيف السنوي  يتم إعداد كتاب سنوي للخريجير

 

:البحث العلمي واألنشطة العلمية  المعيار العارسر

 نواجي القوة نواجي الضعف
قاعدة بيانات للبحوث العلمية المنشورة العضاء هيئة 

ونية( ال يزال العمل بها –التدريس )ورقية   الكير
توجد خطة للكلية للبحث العلمي )تتضمن احتياجات 

 –األنشطة وآليات التنفيذ  -والتوجهات القومية المجتمع 
ة الزمنية  ات النجاح  –الفير تباطها وثيقة ار  –التمويل(  -مؤشر
 بخطة الجامعة

وعات بحثية ومؤتمرات وندوات  ي مشر
ى
مشاركة الطالب ف

 علمية محدودة
توجد خطط بحثية لألقسام العلمية بالكلية والخطط 

ى األقسام كة بير
 البحثية المشير

 أل راض أنشطة البحث العلم  ير  
 
الموازنة المخصصة سنويا

 كافية
ى عىل جوائز حلية ودولية  توجد قوائم بالحاصلير

وعات البحثية الممولة والمفعلة وبروتوكوالت  قائمة المشر
ي للكلية مع المؤسسات المحلية واإلقليمية 

التعاون البحئى
 والعالمية محدودة

المجتمعية )محارصى مجلس هل تم تفعيل مشاركة األطراف 
ي 

 –الكلية الخاصة بمشاركة أطراف المجتمع المدنى
 ملتقر التوظيف( –بروتوكوالت التعاون

التوجد بيانات واحصائيات بمشاركة أعضاء هيئة التدريس 
ي مؤتمرات / ندوات علمية 

ى
بأبحاث علمية أو مقاالت  ف

وثيقة معتمدة بالمؤتمرات أو الندوات  –محلية / عالمية 
 لئر نظمتها الكلية لكن يتم العمل بهاا

 توجد مجلة علمية تصدر عن الكلية

ام   ى ي تتبعها المؤسسة لاللير
توجد قائمة معتمدة لإلجراءات الئر

 ونماذج الجراءات تصحيحية تتعلق بت: 
 أخالقيات البحث العلمي  (أ 

 أخالقيات المهنة  (ب
 )  ج(  حقوق الملكية الفكرية )التأليف والنشر

 تم نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية بالكلية  

 

: الدراسات العليا  المعيار الحادي عشر

 نواجي القوة نواجي الضعف
توجد قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للدراسات العليا )نماذج  

امج  – MISمن   الير
ى
بيانات ورقية بعدد الطالب المقيدين ف

 خمس ستتتتتتتنوات 
ى
   –المختلفة ف

ى
ى ف عدد الطالب المستتتتتتتجلير

 خمس ستتتتتتتتتتتتتتنوات 
ى
 عدد  –كل برنامج ماجستتتتتتتتتتتتتتتير ودكتوراه ف

  –متتتتتاجستتتتتتتتتتتتتتتير  –التتتتتدرجتتتتتات الممنوحتتتتتة )دبلوم 
ى
دكتوراه( ف

تحليل يوضتتتح مدى تطور اعداد الطالب  –خمس ستتتنوات( 
نسبة الدرجات الممنوحة للهيئة  –خالل السنوات الخمس 

 المعاونة اىل اجماىل عدد الدرجات

توجد خطط دراستتتتتتتتتية تتضتتتتتتتتتمن مدى مالئمة اعداد اعضتتتتتتتتتاء  
هيئة التدريس والتخصتتتتتتتتتتتتتتص العلمي لعضتتتتتتتتتتتتتتو هيئة التدريس 

ي تدريسها
ى
ي يشار  ف

 للمقررات الئر

 توجد الئحة للدراسات العليا  



اتيجية لكلية الطب طنطاالخطة   2025 - 2021 االستر
 

64 
 

 

 نواجي القوة نواجي الضعف

 
امج الدراستتتتتتات  قدمها العليا الئر تتوجد وستتتتتتائل للتعريف بير

ونى   اعالنات( –مطويات  –الكلية )موقع الكلية االلكير

 
توجد وثيقة للمعايير األكاديمية القياستتية )قومية أو عالمية( 

امج الدراسية   للير

 
امج  توجد وثيقة للمعايير األكاديمية الئر اعتمدتها الكلية للير

 الدراسية 

 ILOsنواتج التعلم  –مصفوفة المقررات  

امج الدبلوم  امج والمقررات الدراسية لير  توصيف وتقرير الير

 
امج  امج والمقررات التتتتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة لير توصتتتتتتتتتتتتتتيف وتقرير الير

 الدكتوراه 

 
توجد خطط دراستتتتتتتتتية تتضتتتتتتتتتمن مدى مالئمة اعداد اعضتتتتتتتتتاء 
هيئة التدريس والتخصتتتتتتتتتتتتتتص العلمي لعضتتتتتتتتتتتتتتو هيئة التدريس 

ي تدريسها
ى
ي يشار  ف

 للمقررات الئر

امج التعليمية مصفوفة    المقررات الدراسية –الير

امج /   توجتتد تقتتارير للمراجعتتة التتداخليتتة )لجتتان الجودة( للير
ي مجتتتتال 

ى
المقررات التتتتدراستتتتتتتتتتتتتتيتتتتة ومالءمتهتتتتا للتطور العلمي ف

 التخصص وطرق التدريس والتقييم

امج / المقررات   توجتتتتتتتد تقتتتتتتتارير للمراجعتتتتتتتة الختتتتتتتارجيتتتتتتتة للير
نماذج  –باالقسام العلمية مايدلل عىل مناقشتها  –الدراسية 

 ضوء التوصيات
ى
 الجراءات تصحيحية ف

اف األكاديمي   يوجد كتيب يتضمن اجراءات التسجيل واإلشر
ي الدراستتتتات العليا 

ى
اف  –ف نماذج لبيانات توضتتتتح توزيتتتتع االشر

ى  فير  وفقا لتخصصات المشر

ى قبتتل   توجتتد إجراءات معتمتتدة لمتتتابعتتة وتقييم أداء البتتاحثير
 –للدرجات العلمية موثقة ومعلنة ومطبقة  وأثناء التستتجيل

نمتتاذج لستتتتتتتتتتتتتتيمينتتارات لطالب التتدراستتتتتتتتتتتتتتتات العليتتا بتتالقستتتتتتتتتتتتتتتام 
نماذج لتقارير ستتتتتتتتتتتتتنوية للطالب من  –وستتتتتتتتتتتتتجالت حضتتتتتتتتتتتتتور 

 االقسام المختلفة

توجتتتتد بيتتتتانتتتتات وقوائم بتتتتاإلمكتتتتانتتتتات والتستتتتتتتتتتتتتتهيالت المتتتتاديتتتتة  
 برامج الدراسات العليا 

ى
 المتاحة للعملية البحثية ف

احصائيات توضح  نسبة الطالب الوافدين إىل  ال توجد 
 الدراسات العليا

ى
 إجماىلي عدد الطالب ف

 

ال توجد الئحة لنظام تقييم الطالب وأساليب تقويم الطالب 
وآلية التأكد من استيفاء مخرجات التعلم المستهدفة )نماذج 

ي كل االقسام
ى
 لتحليل الورقة االمتحانية( ف

 

الطالب عىل مستتتتتتتتتتتتتتتوى الفرق يتم تحليل ومناقشتتتتتتتتتتتتتتتة نتائج  
 توصيات باجراءات –الدراسية/ المقررات باالقسام العلمية 

 تصحيحية

ول وإدارة االمتحانات واإلجراءات المتبعة   يوجد نظام للكنير

يتم قياس رضتتتتتتتتتتا طالب الدراستتتتتتتتتتات العليا عن اداء المقررات  
الدراستتتتتتية واالمكانات المتاحة واجراءات القبول والتستتتتتتجيل 

اف )استتتتتتتتتتتتتتبيانات وتحليل احصتتتتتتتتتتتتتان  واجراءات وتوزيتتتتع  االشر
 اجتماعات( -تصحيحة 

 توجد آلية معتمدة التعامل مع تظلمات الطالب  

 توجد نماذج لبحوث منشورة من رسائل علمية 
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 نواجي القوة نواجي الضعف
ى طالب الدراسات العليا كدعم  ال توجد آلية معتمدة تحفير

 مادى او جوائز تم منحها للطالب او الهيئة المعاونة
 

 

: المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة ي عشر
 
 المعيار الثان

 نواجي القوة نواجي الضعف
ال توجتتتد قرار إنشتتتتتتتتتتتتتتتتتاء وحتتتدة إداريتتتة ختتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتالختتتدمتتتات 
 -المجتمعية وشتتتتتتتتتتئون البيئة والوحدات ذات الطابع الخاص

 الهيكل التنظيمي وتحديد المسؤوليات ألفراد الوحدة

)استتتتتتقصتتتتتاءات راى تم دراستتتتتة احتياجات المجتمع المحيط 
 تغذية راجعة( –ندوات ولقاءات  –

 

امج خدمة المجتمع وتنمية  توجد خطة معتمدة ومعلنة لير
الخطتتتتتتتة  -البيئتتتتتتتة طبقتتتتتتتا الحتيتتتتتتتاجتتتتتتتات المجتمع المحيط  

 مجال خدمة المجتمع 
ى
التنفيذية الستتتنوية النشتتتطة الكلية ف

 نماذج النشطة او خدمات مقدمة –

ي برامج خدمة مستتتتتتتتتتاهمة الطالب وأعضتتتتتتتتتتاء هيئة ال
ى
تدريس ف

 المجتمع وتنمية البيئة محدودة

 أنشتتتتطة المؤستتتتستتتتة )مجلس 
ى
يشتتتتار  األطراف المجتمعية ف

امج التعليميتتتتة/ تتتتتدريتتتتب الطالب/ عيتتتتد  -الكليتتتتة  إعتتتتداد الير
ها( ى / فرص التوظف/ و ير  الخرجير

تم تفعيتتل مشتتتتتتتتتتتتتتتاركتتة األطراف المجتمعيتتة )محتتارصى مجلس  
ي الكليتتتتة الختتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاركتتتتة أطراف 

 –المجتمع المتتتتدنى
 ملتقر التوظيف( –بروتوكوالت التعاون

توجتد برامج لتوعيتة الفئتات المختلفتة داختل الكليتة بختدمتة  
ستتتتتتتتتتتتتتجالت  –لقتتتتتاءات  –المجتمع وتنميتتتتتة البيئتتتتتة )نتتتتتدوات 

 حضور(

ونية)ستتتتتجالت( خاصتتتتتة باألنشتتتتتطة   توجد قاعدة بيانات الكير
ي وحتتدة 

ى
ي الختتدمتتةكمتتا ف

عالج والختتدمتتات المجتمعيتتة ومتلقر
وسات الكبدية  الفير

 

اتيجية الداخلية ) مجاالت القوة والضعف للكلية(   مصفوفة العوامل االستر

 

اتيجية الداخلية تيب الوزن العوامل االستر  التعليق النقاط المرجحة التر

 القوة

امج  0.8 4 0.2 التعليم و التعلم ي حميع التر
 
تطبيق نظم التعليم الحـــــــديثـــــــة ف

 itemووجود وحـــــــدة تقويم و القيـــــــاس و تفعيـــــــل 

analysis 

ي تشكيل مجلس الكلية 0.6 4 0.15 إدارة الجودة
 
 فعال و يدخل ف

 تم تفعيل االرشاد االكاديمي و يوجد وحدة للخريجي    0.3 3 0.1 الطالب و الخريجي   

 ادراج تخصصات جديدة تم 0.15 3 0.05 الدراسات العليا

 تم عمل دورات بمركز الخدمة العامة 0.15 3 0.05 الهيكل االداري



اتيجية لكلية الطب طنطاالخطة   2025 - 2021 االستر
 

66 
 

 

 الضعف

 زيادة العبء التدريىسي  0.15 1 0.15 التدريس يئةأعضاء ه

امج والمقررات  integratedلتوفت  كتب  استحداث برامج جديدة بحاجة 0.15 1 0.15 التر

ات مـــمـــــــا ادي كـــبـــت  لـــكـــن  0.1 2 0.05 اعداد الطالب  تـــم تـــفســــــــــــــــيـــم الـــمـــحـــــــاض 

 لزيادةالعبء التدريىسي 

بحاجة لدعم خاصــــــــــة إلجراءات التوســــــــــع البناءي و  0.1 2 0.05 الموارد المالية

 نقص الموارد من الطالب المالزيي   

بحــــاجــــة لــــدعم مــــادي و زيــــادة اتفــــاقــــات التعــــاون و  0.1 2 0.05 البحث العلمي 

 تشجيع الطالب للمشاركة

 1  2.6  

 

 (PESTالبيئة الخارجية حسب نظام ) تحليل

 الوضع السياسي 

 التهديد الفرص

ي و تحصل كلية 
 
ون يعد سياسة القيول هي التنسيق االلكتر

ها من الكليات مما  الطب عىلي اعىلي الدرجات مقارنة بغت 

 يضمن كفاءة الطالب و اختيار الصفوة

 قبول عدد كبت  من الطالب مقارنة بامكانيات الكلية

المجلس االعىلي للجــــامعــــات بــــأحقيــــة وجود اكتر من قرار 

 برنامج كساعات المعتمدة و النقاط المعتمدة

امج   وجود حامعات اجنبية و جامعات خاصة  تقدم نفس التر

اطات النشر الدول  وإشتر
ر
ف   تغيت  قواعد عمل لجان التر

  إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

  

  

  

 

 الوضع االقتصادي

انيات الســـــنوية المســـــتقبلية   وجود برامج تعليمية جديدة مما يزيد الوافدين عدم التأكد من المت  

انية  الممنوحة من قبل الحكومة إضــــــافة إل محدودية مت  

 الكلية
 
 الجامعة مما يخلق نوعا من صعوبات االنفاق ف

ي ممــا يحــد من النطور و  وجود وحدات ذات طابع خاص تزيد من القبال عىلي الكلية
ر
اعتمــاد الكليــة عىلي التمويــل الــذان

 االنفاق
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 قلة الموارد مقارنة بالجامعات الخاصة استحداث درجات علمية تزيد من اقبال الدراسات العليا

ي و انشــاء مســتشــفيات جديدة كالصــدر و 
 
ي المبان

 
التوســع ف

 الجراحات

 نقص المرتبات و الحوافز العضــــــــــــــاء هئة التدريس مقارنة

 بالجامعات الخاصة

دعم الدولة و عالج نفقة الدولة و مجانية الخدمة تزيد من اقبال 

ي 
 الل المرض 

 قانون التامي   اصجي الجديد

 نقص رواتب األطباء مما ادي للجوء لكليات اخري  وجود مقابل مادي للتدريس لطالب الساعات المعتمدة

  

  

 

 الوضع االجتماعي 

 التهديدات الفرص

 وجود كلية طب كفر الشيخ قريبة من الغربية طنطا وسط الدلتا و تخدم عىلي كتت  من القري الغربيةتعد 

ي الشارع الرئيىسي 
 
عدم إقتناع المنظمات الحكومية ورجال األعمال  بأهمية   وجود وسائل موصالت سهلة حيث تقع ف

 المجتمعات المرصية
 
 تمويل البحث العلم ف

 المستويات يتمت   مجتمع وسط الدلتا 
 
بتباين ف

اإلجتماعية حيث للكلية بإنشاء برامج جديدة 

بمرصوفات جنبا ال جنب مع ما تقدمه حاليا من التعليم 

 
 
 المجان

 

 غياب ثقافة التعاون بي   الجامعات ومنظمات األعمال

تغت  ثقــافــة المجتمع المحيط حيــث زاد اإلقبــال  

امج الخاصــــــــــــــة بها جودة  ية تعليمية عالعىل اإللتحاق بالتر

ممـا يشــــــــــــــكـل فرصـــــــــــــــة أمـام الكليـة إلنشـــــــــــــــاء برامج جـديـدة 

 بمرصوفات

 

  

  

  

 

 

ي   الوضع التكنولوجر

  الفرص
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ي للصيانة و الحفاظ عىلي  توجد احدث أجهزة تدريسية و تعليمية 
ى
عدم وجود التمويل الكاف

 االجهزة
ي و بصمة 

ونى توجد وحدة مكروسكوب الكير
ها  الجينية و  ير

اال قلة مما يستطيع التعامل بهذة عدم تدريب 
 التكنولوجيا

يوجد احدث أجهزة للتحاليل واشعة و مناظير 
ي 
 لتشخيص عالج المرضى

 

ونية   توجد قاعدة بيانات الكير

ونية   توجد مقررات الكير
  

  
 

اتيجية الخارجية )الفرص والتهديدات(  مصفوفة العوامل االسير

العوامل 
اتيجية  االسير

 الخارجية

تيب الوزن الوزن  الير
 المرجح

 التعليق

 الفرص
وجود احدث 

 االجهزة
 زيادة اقبال الطالب 0.6 4 0.15

وجود برامج 
ه ى  متمير

 زيادة الوافدين 0.6 4 0.15

وجود مقرارات 
ونية  الكير

زيادة االقبال عىلي التعلم  0.3 3 0.1
 من بعد

وجود وحدات 
 ذات طابع خاص

األخرى و منافسة الكليات  0.3 3 0.1
 الخاصة

استحداث درجات 
 لمقرارات دقيقه

 زيادة اقبال الدراسات العليا 0.15 3 0.05

 التهديدات

وجود كلية كفر 
 الشيخ

ي  0.15 1 0.15
ى
ى الجغراف تقليل من التمير

 للكلية

زيادة اعداد 
 الكليات الخاصة

اقبال الميسورون ماديا  0.1 1 0.1
 لهذه الكليات

ى  قانون التامير
 الجديدالصجي 

ي  0.05 1 0.05
 قلة اقبال المرضى

تزايد اعداد 
ي برنامج 

ى
الطالب ف

 النقاط المعتمدة

0.1 2 0.2  

انية  ى نقص مير
الحكومة لتمويل 

0.05 2 0.1  



اتيجية لكلية الطب طنطاالخطة   2025 - 2021 االستر
 

69 
 

 

وعات  المشر
 البحثية

 1  2.55  

 

 عىلي حسب هذه النتائج فدن خطه تكون النمو و التوسع
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 البدائل االستراتيجية

 )وجود فرص+أمكانيات قوية(النمو والتوسع  -1  

 اقتران المؤسسة بالنجاح 

 مؤكدة دون وجود منافسة  وجود فرص 

  بيئة خارجية مستقرة وقليلة التغيير 

 وجود مؤسسات شبيهة وتنمو بسرعة 

 

 التنوع والتجديد)وجود تهديدات+أمكانيات قوية( -2  

  أستغالل نقاط القوة لبناء قدرة تنافسية 

  برامج دراسية جديدة 

  مسارات تعليمية جديدة 

  بناء شراكات وعالقات قوية مع مجتمع األعمال والمراكز البحثية 

 

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

  أعادة البناء والهيكلة الداخلية من أجل التغلب على نقاط الضعف فى البرامج األكاديمية والهيكل الوظيفى

 واألدارى. 

  .إستجالب موارد مالية أضافية 

  .أستغالل الفرص القائمة خارجيا 

 

 األنكماش والدفاع عن الوجود)وجود تهديدات+أمكانيات ضعيفة( -4  

  أنغالق الجامعة على نفسها لفترة تعيد فيها صياغة رسالتها ومبررات وجودها 

 إجراء تحول هيكلى شامل و وضع هيكلة شاملة تنظيمية وأدارية وأكاديمية  

  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

  الفترة الزمنية كافية لتنفيذ

 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

  عدم التكامل بين المقررات

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

 تحديث اللوائح و 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 

 تطوير التعليم وبيئاته فى مختلف الكليات 

  مشاركة كلية طب طنطا فى مشروعات

 تطوير التعليم وغيرها من المشروعات

   تأسيس روابط قوية مع المنظمات

عالمية من أجل تطوير فرص القومية وال

 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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  الخاصه تزايد عدد الكليات والجامعات

وإستمرار التنافس بين خريج الجامعات 

 الحكوميه وخريج الجامعات الخاص

  التطور األقتصادى المتباطىء للدولة

 يعكس غياب الدعم الجزئى للميزانية.

  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.

برنامج تعليمى متميز عمليا 

 وخريج مؤهل مهاريا

تفضيل سوق العمل فى البالد 

العربية للخريجين ذوى 

المهارات المتخصصة واللغة 

 وتكنولوجيا المعلومات.األجنبية 

إعداد كوادر متميزة معرفيا ومهاريا 

ومهنيا فى المجاالت التجارية لسوق 

 العمل المحلى واإلقليمى والدولى.

كفاءة الهيكل التنظيمي في ادارة 

 المنظومة التعليمية بالكلية

تقديم برامج ومقررات تعليمية  قوانين تتيح تقديم برامج متميزة

المعايير القومية متطورة فى ضوء 

 لتنمية المعارف والمهارات المهنية.

تكنولوجيا وجود خبرات فى 

 التعليم

زيادة الطلب على التعليم المفتوح 

 والتعليم عن بعد.

برامج دراسات عليا متطورة تواكب 

 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(استراتيجيات  الفرص )ف( مجاالت الضعف )ض(

عدم كفاية الموازنة المخصصة للكلية 

 سنويا.

ود برنامج التعليم الطبى وج

مثل  وازى بالكليهالم

 البرنامج الماليزى

 لتعاونامشروعات وجود 

 االتحاد األوروبي مع 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس إلعداد 

 مشاريع لتنمية الكلية ذاتيا.

زيادة عدد الطلبة بالنسبة لعدد 

 مدرجاتالمعامل وال

أرتفاع الحد األدنى للقبول 

 بكلية الطب 

 الحد من عدد الطلبة 

اعضاء عدم انتظام حضور بعض 

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

واالسترجاع  لقياس قدرات الحفظ

دون اختبار قدرة الطالب على 

االستنتاج والتحليل واإلبداع 

 واالبتكار.

قنوات مفتوحة مع وجود 

الكليات العالمية ذات السمعة 

المتميز في ضوء 

من  مشروعات مشتركة

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 

 والقطاع الخاص 

إيجاد آلية فاعلة لتحقيق التواصل 

مع خريجي الكلية بما يضمن  المستمر

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 

التدريس المدربين 

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.

عدم الثقة الكافية فى المجتمع فى 

 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 

مما يزيد من الضغط على 

والموارد المتاحة ويؤثر اإلمكانيات 

ً 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(

التوسع بالتعليم االلكترونى , والتعليم 

 بعد.عن 

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( مجاالت الضعف )ض(

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 

 الصيانة المستمرة.

بالنسبة لعدد زيادة عدد الطلبة 

 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 

مما يزيد من الضغط على 

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

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

 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  1972لسنة  49التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم الجامعة بطنطا فيما ورد بالالئحة 

 من قانون تنظيم الجامعات ومنها: 19المجلس األعلى للجامعات من قرارات واجبة بالمادة 

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

ى لمجموع الدراجات الذى وصل إليه القبول فى الكليية المحول إليها الطالب حاصل على الحد األدن

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

بتحويله، أن يتم التحويل بموافقة مجلس الكليتين، ويالحظ أن عند تحويل ونقل الطالب الحاصلين على 

يتم االلتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من المجلس األعلى  2009لعامة إعتبارا من عام الثانوية ا

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

ء الطالب هؤال ثانيا: فيما يختص بتحويل الطالب للفرق األعلى بين الكليات المناظرة يتم النحويل

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.   

 لة البكالوريوس(برنامج التعليم الجامعى األساسى )مرح

 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 

 ع المقررةتطويرالكتاب الجامعى والمراج 

 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 

 يز للطالب ذوى القدرات العاليةاستحداث نظام تدريس متم 

 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 

  تحديث أساليب التدريس 

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

 تطوير اساليب التقييم واالمتحان 

  العليادعم النظم والعمليات االدارية المتعلقة باالنشطة التعليمية الخاصة بالدراسات 

  التنمية االدارية للعاملين بالجهاز االدارى والفنى 

 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 

 والضوابط الحاكمة.

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

  .تحقيق أفضل الوسائل لالتصال بمؤسسات اإلنتاج والخدمات الخاصة والعامة 

 ة لها.بحوث التابعالتنسيق بين خطة الكلية وخطة الجامعة وتوجهات أكاديمية البحث العلمى ومراكز ال 

  .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 

 من جهات متعددة ووسائل داعمة الحصول على تمويل.(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

ؤتمرات والندوات واللقاءات مع أعالم المجتمع فى مختلف األنشطة األخرى كالرحالت وتنظيم الم

 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(

 ضاء هيئة التدريس والعامين بالكلية االرتقاء بكفاءات أع 

 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

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

 ومصالحهم

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

الخاص بمناقصات  1998لسنة  89، وبأحكام قانون 73لسنة  53االلتزام بالتأشيرات العامة للموازنة قانون 

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

 وذلك من أجل الوصول إلى:

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

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

 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   نمية الموارد المالية والذاتية للكلية: عن طريقالعمل علي ت

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

من جهات  ة. باإلضافة إلى المشروعات البحثية الممولوتشمل برنامج التعليم الماليزى،تلبى االحتياجات 

 خارجية، والتبرعات عينة ونقدية.

  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 

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

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 

 ديدةأجهزة محاكاة ج

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

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

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

 

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

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

 بمتابعة التقدم فى تنفيذ السياسات المالية

 

 السياسات وتحديث لمراجعة الكليةخطة

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 

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

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

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

 . ومستعينين بها فى اتخاذ قراراتهم

 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

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

 . قادرون على مواجهة التحديات 

 . ينوعون فرص التعلم ويشجعون األفكار الخالقة 

 . يحرصون على العمل بروح الفريق 
 التطور الشخصى والقيادة: وفى ذلك فهم يخلقون : -4

 . بيئة مناسبة لتطوير األفراد وااللتزام المهنى 

  العمل مع الواجبات األسرية .مكانا للعمل تتوازن فيه متطلبات 

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

 . أعلى درجات الرعاية الصحية للمرضى 

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

 . تشجيع االهتمام بالصحة وسالمة البدن تبعاً الحتياج المجتمع 
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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:
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 تحليل للفجوة بين الوضع الحالي واألهداف اإلستراتيجية

 )تحديث ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية( :  الهدف األول

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

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

 2014- 2009و قد قامت كلية طب طنطا بعمل اول خطة استراتيجية لها والتعزيز إلى األمام بصورة منتظمة.

و ذلك بعد عمل  2015-8-18في مجلس الكلية 2020-2015الخطة االستراتيجية الجديدة و تم الموافقة علي

 الكلية و رسالتها و االهداف و الغايات المنشودةفيه االطراف المعنية و تحديد رؤية  تحليل رباعي شارك

 الفجوة:

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

هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والمستفيدين من الخريجين، ووضح أليات لتحديث الرؤية والرسالة 

 واألهداف اإلستراتيجية والخطط التنفيذية.

 

 )تطوير الهيكل التنظيمى والنواحى األدارية للكلية( الهدف الثانى :

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

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

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

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

 نقطة جوهرية فى إنتظام العمل اإلدارى وتنفيذ خطط التنمية بالكلية. 

 الفجوة:

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

أعادة الهيكلة، وبالتالى فإن الهيكل والتوصيف الوظيقى بالكلية يحتاج الى المراجعة الشاملة، وكذلك بعض 

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

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

 : )االلتزام باالخالقيات المهنية وتطبيق الممارسات العادلة وعدم التمييز(الهدف الثالث 

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

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

 و تحقيقا لهذا الهدف فقد قامت الكلية بتكوين لجنة اخالقيات البحث العلميالعملية التعليمية والبحثية واإلدارية. 

 و تحديد اللوائح المنظمة لها -2009-12-23مجلس كلية في 

 :الفجوة

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

 القيم المشتركة وتعزيز الممارسات العادلة وعدم التمييز.

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

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

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

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

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

 إضافة إلى العاملين فى ادارات الكلية والموظفين والعمال.

 الفجوة:

ية البرامج التدريب معظم يتم تنفيذلتنمية قدرات هيئة التدريس بالكلية تحتاج الي تفعيل حيث الخطة 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 

دارية هيئة التدريس والقيادات األكاديمية واإلالنشاطات العلميه. وبالتالي  ينبغي العمل علي تنمية قدرات أعضاء 

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

 بالضرورة علي مستوي الخريج.

 

 (NARSالمعايير األكاديمية القياسية القومية  )تطوير البرامج والمقررات التعليمية لطالب البكالويوس والدراسات العليا لتتوافق معالهدف الخامس:

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

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

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

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

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

 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 وال تعمل علي تعظيم فرص التعلم, ومن ثم 

 NARSعليم الت تحتاج إلى تحسين وتطوير وإعادة توصيف بما يتمشى مع معايير الهيئة القومية لتوكيد جودة

عليم بالتوسع في التو ذلك تواكب 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.

 )تحسين المصادر المتاحة  للتعليم والتعلم وتحسين طرق التدريس والتقييم للطالب(لهدف السادس:ا

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

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

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

 . المعلومات , وأدوات كتابية وغيرها
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  الفجوة:

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

والشروحات التفاعلية ، كما أن نظم اإلمتحانات المتوافرة في الوقت الراهن ورقية وتقليدية ويتم تصحيحها 

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 ل .بشكل كلي  وتصحيحها وإعالن نتائجها إلكترونيا

وبالتالي  ينبغي تحسين طرق التقويم وتحسين البنية التحتية لمصادر  التدريس والقيادات األكاديمية واإلدارية

ي لالعمل علي تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية واإلدارية وتشجيعهم عمع  التعليم والتعلم

لي تنعكس بالضرورة عاكتساب 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:

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

 الخريجين وأمدادهم بأخر المستجدات فى المجال الطبى الذى يتطور بطريقة مذهلة

 الفجوة:

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

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

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

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

والخريجين ،  وبالتالى يجب دعم ألية الدعم الطالبى، وإنشاء مكتب لمتابعة الخريجين، وتنفيذ برنامج للتعليم 

 الطبى.

 )تطوير منظومة البحث العلمي بالكلية.(الهدف الثامن:

متطورة  البحوث التي تنتج معرفةالبحث العلمى والعمل علي شراكة وتكامل أدوار جميع أقسام الكلية في القيام ب

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

 الفجوة :

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

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

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

لعلمى بالكلية امتطورة وتوظيفها في معالجة القضايا والمشكالت الحقيقية عن طريق وضع إستراتيجية للبحث 

 تتفق مع إستراتيجية جامعة طنطا.

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

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

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

 ومعايشتهم لمشكالت المجتمع المحلي أحد أركان رسالة الكلية . 

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

أوبروتوكوالت للتعاون بين الكلية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تنويع مصادر التمويل للقيام بمشاريع 

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

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

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

ا ممدير التأمين الصحى بمجلس الكلية، واإلتفاق على برامج تدريبية تتم بالتعاون بين الكلية ووزارة الصحة.  ك

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.

البها متمثلة في نسبة من مصروفات طتم تحديد المصادر المتاحة لتوفير التمويل؛ حيث تمتلك مصادر داخلية 

وتعود إلى الكلية في صورة تعزيزات لبنود صرف محددة . إضافة  –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 

 تحديد أوليات خطط التطوير والتحسين وكذا نظام المتابعة والتقويم:

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

 التالية : 

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

 و التأهيل لالعتماد الربع سنوية فى متابعة التقدم فى تنفيذ الخطة اإلستراتيجية.

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

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

 CIQAPمشروع ال 

ثمارية تتقديم تقرير سنوى للجنة السياسات المالية لتوفير التمويل المالى من موازنة الدولة او الموازنة اإلس

 لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية

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

 معيارى فى تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

 منظومة خطط التطوير والتحسين والمتابعة :

ة؛ ة اإلستراتيجية بما يحقق األهداف العامة للكليتتكامل جميع خطط التطوير والتحسين وتتقاطع فى إطار الخط

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

 المبدأ األساسي في الخطة.
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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

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

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

 1017000سرير تعالج  1437والمستشفيات بقوة مركز متميز على مستوى وسط الدلتا واألعصاب وهو  المخ

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

 لندواتبالكلية عدد قاعتين للمؤتمرات ذات تجهيز متميز لعقد المؤتمرات العلمية وا

 الموارد البشرية:-2

مما يسمح بمساهمة أعضاء هيئة التدريس فى مشروعات  5,6: 1نسبة أعضاء هيئة التدريس: الطالب هى 

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

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

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

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

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

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

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

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

 30دبلوم و 20درجة علمية للدراسات العليا تتنوع بين  92مرجعية دولية ، كما أن كلية طب طنطا تمنح 

اءات ات المختلفة، كما توافر كفدكتوراه ويوجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس فى التخصص 33ماجستير و

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

 الوحدات ذات الطابع الخاص: -3

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

مجلة طنطا الطبية، إضافة الى العالج اإلقتصادى ولخدمة العامة ووحدة االشرعى، ووحدة أمراض الدم، 

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

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

 الطبى الماليزى:برنامج التعليم  -4

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

 مقابل مصروفات تساهم فى زيادة موارد الكلية المادية
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 خطة التطوير 

 اإلتاحة املسار االول :

 زيادة فرص اإلتاحة بمؤسسات التعليم العالي

  إنشاء مؤسسات تعليم عالي جديدة .1

  إنشاء برامج أكاديمية جديدة تخدم سوق العمل. .2

فاالقسام ذات الوحدات املسجلة واملفعلة مطالبة تقوم بوضع برامج أكاديمية جديدة بعد عمل دراسة الحتياجات سوق العمل 

        عن طريق مشروع متكامل بمشاركة جميع االقسام 

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

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

 القبول : املسار الثانى 

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

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

 : أعضاء هيئه التدريس والقيادات الجامعية:املسار 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  طالب لكل عضو 25الوصول إلى عدد املنح والبعثات بحيث يتم تكوين وبناء كوادر تدريسية متميزة. حيث يتم 

 الب لكل عضو هيئة تدريس في التخصصات النظريةط 60وعدد   العملية

 اإلداريون والقيادات اإلدارية : رابعاملسار ال

التعليم ب تنمية مهارات املوارد البشرية لإلداريين والقيادات اإلدارية من خالل مركز دولي لتنمية مهارات وقدرات اإلداريين والقيادات اإلدارية

 العالى

 الطالب : خامساملسار ال

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

 مركز قومي لتنمية وتطوير إبداعات الشباب وريادة األعمال و برنامج تنمية مهارات العمل للطالب  والخريجين وريادة األعمال

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

.
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

 : البحث العلمي و االبتكار دساملسار السا

 الفكريةتوعية بحقوق امللكية حمالت توعية قومية وبرامج تدريبية للبعمل  التعدي على حقوق امللكية 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 كامليكروبيولوحى ، الطفيليات ،  برامج شراكة فعالة بين الصناعة والتعليم العالي. .4

 الصحة العامة لعمل مشروعات بحثية وتقديم املشورة للمصانع والهيئات االقتصادية باالقليم 

تعليم االفتراض ى وكذلك مشروع معمل مركزى لل (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 امليدانى لطالب الكلية عن طريق وحدة ضمانالجودة وتحت اشرافها ويتم اشراك كل االقسام ذات  -

 العالقة به 

 تمويل التوسعات فى املستشفيات الجامعية  : سابعاملسار ال

 التوسع فى نظام كفالة االسر -أ

 التوسع فى نظام التعاقدات  -ب

 انشاء بعض املشروعات الحديثة داخل املستشفيات ويوجه دخلها لتمويل الخدمة باملستشفيات  -ت

 انشاء ادارة خاصة بالتسويق داخل املستشفيات  -ث
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 : ثامناملسار ال

 انشاء جمعيات صداقة بين مؤسسات التعليم العالى  -أ

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

اخل هذه لمية داملماثلة ومن خالل هذه البرامج تكون هناك أولوية لكليات الطب بجامعات الدلتا فى املشاركة فى االبحاث الع

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

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

 بالنسبة لتراخيص مزاولى املهنه -ب

عمل على تجديد ترخيص مزاولة املهنه بعد فترات مححدة ولتكن خمس سنوات وذلك لتشجيع االطباء على الدراسة ال -

 املستمرة 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 املنطقة العربية واالفريقية  :تاسعر الاملسا

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

 ياجات هذه الدول وسق العمل بها النتخصصة والعمل على انشاء برامج خاصة للطالب العرب واالفارقة حسب احت

 نظم إلكترونية لتقييم انجاز أعضاء هيئة التدريس واالداريين  :عاشراملسار ال

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

 قوانين العمل بالدولة وقانون تنظيم الجامعات  واالداريين وتقييم أدائهم وتكون متوافقة مع

 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 املسئولين عن هذين املعملين 
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