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 الفصل الرابع

 الخطة التنفيذية
 

 



 الخطة التنفيذية

 2025-9لينتهي في 2020 -9يبدأ العمل بالخطه التنفيذيه بدايه من 

الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

رفع القدرة  -1

املؤسسية 

للكلية 

لضمان 

الجودة 

 واالعتماد

تطوير نظم  1-1

ولوائح الكلية بما 

يتواكب مع 

متطلبات الجودة 

القومى واالعتماد 

 والدولى

تطوير لوائح 1-1-1

 نظام النقط املعتمده

تطوير لوائح 1-1-2

الدراسات العليا بما 

يتناسب مع سوق 

 العمل

تطوير لوائح  1-1-3

نظام الساعات 

 املعتمده

دراسة متطلبات سوق العمل و مطابقتها  -

 بالبرامج املقدمه للكليه

دعم مشروعات التطوير والتغييرمن قبل  -

   التدريس اعضاء عيئة

عمل لجنه خاصه بمتابعه تطبيق اللوائح  -

و  مناقشة تغييرها واستحداثها حسب 

 سوق العمل 

تحديث اللوائح والبرامج التعليمية  -

للوافدين  واملقررات الدراسية

 واعتماد اللوائح وتطبيقها

تطوير وجود  -

فياللوائح 

 لالفضل

اقبال الطلبه  -

علي هذه 

 البرامج

2021 2025 

 

 

 الكليهإدارة 

 

5000 

دعم وتطوير 1-2

قدرات ومهارات 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 الجامعي

توفير دورات  1-2-1

تدعم مهارات و 

 قدرات هيئة التدريس

عمل استبيانات ملعرفه متطلبات أعضاء  -

 هيئة التدريس

 متابعة أداء أعضاء هيئه التدريس  -

عمل دورات تنمي قدرات أعضاء هيئه  -

 التدريس 

تعليم وجود قسم 

 طبي

وجود اليه ملتابعه 

 جوده التعليم 

 

2021  2022 

 

 

 

وحده 

ضمان 

 الجوده

قسم 

التعليم 

 الطبي

 

10000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

تنمية مهارات  1-3

املوارد البشرية 

لإلداريين 

 والقيادات اإلدارية

هيكلة  تطبيق1-3-1

التنظيم اإلدارى 

 واألكاديمى

انشاء ادارات 1-3-2

 جديدة لتفى

باالحتياجات 

واملتطلبات الحديثة 

 العمل للسوق 

 

 

عمل دورات  1-3-3

تدريبيه لالداريين و 

 القيادات االدارية

 

اختيار لجنة لعمل دراسة مقارنة  - -

بين الهيكل الوظيفى االكاديمى 

واالدارى ببعض املنشئات املتميزة 

مثل مستشفى سرطان االطفال على 

 سبيل املثال

عمل مسودة ملقترح لنظام يتوافق  - -

مع وضعنا ويماثل لهذة االنظمة مع 

تحديد الفجوة ومقترح لسد هذة 

 الفجوة

دراسة احتياجات الهيكل االدارى و - -

االكاديمي بخصوص املهارات 

 االدارية املطلوبة

 تصميم وتنفيذ دورات تدريبية - -

ببعض الكليات  االستعانه - -

واملؤسسات التدريبية املعتمدة لتدريب 

هؤالء الشباب التدريب املناسب على ان 

يكونوا نواة النشاء هذه االدارات 

 الجديدة

وجود مركز 

 خدمه العامه 

2021 

 

 2022ا

 

وحده 

ضمان 

 جوده

 

 إدارة الكلية

 

 

 

 

مركز 

الخدمة 

 العامه

 

 

 

 

5000 

- 

5000 

 

 

 

 

 

 

5000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

 

 تطويرو  1-4

معادلة البرامج 

األكاديمية 

 ومقررات األداء.

عمل توامه مع 

 الجامعات االجنبيه

 الالئحة البكالوريوس الحالية تطوير  -

برنامج البكالوريس  متابعة -

بالساعات املعتمدة والكورسات 

االختيارية يعتمد فى املقام االول على 

 التعاون والتكامل بين االقسام

برنامج  اجراءات  وموافقات النشاء -

مميز لجذب الطالب املصريين 

واالجانب ذو للتوأمة مع جامعة 

 اجنبية معتمدة عاملية

االعتماد علي 

مناهج اجنبية في 

 تصميم املقرارات

املنسق  2025أكتوبر  2021أكتوبر 

 االكاديمي

لبرنامج 

الساعات 

   املعتمدة

100000 

االرتقاء 1-5 

بأساليب التعليم 

والتعلم وأنماط 

 . التقويم

 

عمل دورات  1-5-ا

تدريبيه للرقي من 

أساليب التعليم 

خاصه بالتعليم 

 الطبي

عمل درجات  1-5-2

علميه تشمل دبلوم و 

ماجستير في التعليم 

 الطبي

 

 عمل  دورات  تابعة لرقي التعليم الطبي -

 

 

 

 

 

 انشاء مقرر لبرامج  التعليم الطبي -

عمل لجنه ملراجعة برامج التعليم  -

 الطبي

 املقرارات الجديدةاعتماد  -

وجود أعضاء ذو 

 خبره في املجال

 2020أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

 2020أكتوبر 

 2021أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

 2022أكتوبر 

تعليم ال

 الطبي

 

 

 

 

 إدارة الكلية

10000 

 

 

 

 

 

50000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

استحداث 1-6 

نظم للتعامل مع  

 األعداد الكبيرة.

عمل دورات  1-6-1

تدريبيه للرقي من 

أساليب التعليم 

بالتعليم خاصه 

 الطبي

 

شبكه  1-6-2

الكترونية للكلية 

متصلة باحدث 

 النظم العاملية

(MIS) 

 

 

تحديد االحتياجات التدريبية  -

العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة 

تحديث خطة  تدريب أعضاء هيئة  -

 التدريس والهيئة املعاونة 

 

اعداد قاعدة بيانات رقمية  - 

 والخدمية للوحدات  االدارية واالكاديمية

 

 

 

-  

من   %50تدريس 

أعضاء هيئة 

التدريس بالطرق 

 الحديثه

 

 

 

وجود قاعدة 

بيانات لجميع 

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئه 

 املعاونه

 2021أكتوبر 

 

 

 

2021 

 

 

 

2021 

 2025أكتوبر 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2025 

قسم 

التعليم 

 الطبي     

 

 

 

 

 ITوحدة 

5000 

 

 

 

 

 

 

1000000 

تعزيز 1-7 

استمرارية 

جودةالبرامج 

األكاديمية لضمان 

 االعتماد

عمل فريق  1-7-1

جوده خاص بالبرنامج 

 الساعات املعتمده

متابعة وحدة  1-7-2

 ضمان الجوده لالداء

 

 نظام فعال للتقييم الخارجى للكلية -

 اعداد التقرير السنوى للكلية  -

نظام فعال للمتابعة الداخلية  -

 وتقييم االداء

تفعيل سياسات الحساب والعقاب  -

واعطاء صالحيات لالدارة للتعامل 

 مع اوجه التقصير

وجود وحدة 

ضمان جوده 

وفريقذو 

خبرهحاضل علي 

 االعتماد مرتين

 

وجود كثير من 

األعضاء لهم 

الرغبة في 

 االنضمام

وحدة  2025أكتوبر  2021أكتوبر 

ضمان 

 الجوده

10000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

االرتقاء -2

باملنظومة 

التعليمية 

ورفع 

الجدارات 

التنافسية 

 للطالب.

التوسع في  2-1

برامج التعليم عن 

بعد وتطوير نظم 

 الدراسة

تثبيت منصة 2-1-1

الكترونيه للتعلم عن 

 بعد

عمل مقرارات 2-1-2

 الكترونيه

عمل لجنه الختيار املنصه  -

 االلكترونيه باقل سعر

اختيار منصه ذات مواصفات جيده  -

للمساعدة  كمايكروسوفت تيمز 

 للتعلم عن بهد

االستمرار في تعاون مع الكليات  -

األخرى للحصول علي دوارات 

تدريبيه  تقوي املهارات اللغويه و 

التكنولوجيا الخديثة العضاء هيئة 

 التدريس

تدريب أعضاء هيئة التدريس  -

 الستخدام املنصه

 عمل املقرارات االلكترونيه اختياريه -

 عمل امتحانات الكترونيه -

منصه وجود 

 الكترونيه فعاله

 

اقبال طلبه 

الدراسات العليا 

ملقرري اللغة 

االنجليزيه و 

الحاسب االلي 

 دللتعلم عن بع

9-2021 

9-2021 

 

9-2021 

 

9-2021 

9-2021 

9-2021 

9-2021 

 

9-2021 

 

9-2022 

9-2022 

اإلدارة 

 الكلية

 ITوحدة 

 

 

منسقي 

الكورسات 

و اقسام 

 الكليه

100000 

 

 

 

10000 

 

 

 

10000 

 

 

 

 

 

إنشاء برامج  2-2

أكاديمية جديدة 

تخدم سوق 

 العمل.

برامج تعليمية 2-2-1

جديدة لتخصصات 

 نادرة

دبلومات 2-2-2

مهنيةمعنمدة تواكب 

 سوق العمل

 تقديم برامج جديدة للموافقة عليها  -

البدء العمل على تقديم هذة - -

 التخصصات

البدء بالعمل بما تم املوافقه عليه و  -

طب الجنين و دبلومات مهنيه تشمل 

 مكافحة العدوي 

اقبال طلبة 

الدراسات العليا 

ورغبتهم بهذه 

 التخصصات

9-2021 

9-2021 

 

9-2021 

9-2022 

9-2023 

 

 

 

9-2021 

 إدارة الكليه

 

 

اقسام 

 الكليه

10000 

 

 

 

100000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

لجنة عليا  2-3

لربط الطالب 

والخريجين بسوق 

 
ً
العمل محليا

 
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

عمل لجان  2-3-1

تطبيق ارشاد اكاديمي 

لتطوير ودعم الطالب 

وتابعتهم للتخرج 

 باعلي مستوي.

قياس متغيرات  2-3-2

سوق العمل من 

خالل املشاركات 

العلميه داخليا و 

 خارجيا

عمل لجنة  2-3-3

ملتابعة االمتياز في 

 األقسام املختلفه

 تحسين وضع الطالب: -

 رعاية الطالب املتفوقين -

رعاية الطالب املضطربين نفسيا  -

 واملتعثريين دراسيا وماديا. 

 الدورات التأهيلية للطلبة الجدد. -

دورات املساعدة على إختيار  -

 التخصص.

الية لضمان تكافوء الفرص بالكلية  -

للطلبة و أعضاء هيئة التدريس و  

 الجهاز اإلدارى.

دورات لتثقيف الطالب سياسيا  -

عدم وودينيا إجتماعياوتربويا مع 

 ممارسة السياسة بالجامعة.

مشاريع بحثية يتم اشراك االطالب - -

 بادوار فعاله بها لتطوير الكلية

 الدراسات العليا :

إتقديم كافة الخدمات للدارسين - -

بالخارج من تعلم اللغة و ثقافات 

الدول و إنهاء اإلجراءات و التواصل 

 بين الدارسين بالخارج.

 لتدريب فريق من املوظفين  للعم- -

كسكرتارية إلنهاء جميع إجراءات 

حضور املؤتمرات و البحث العلمى 

ارتفاع الرض ي 

الوظيفي للطلبه 

أعضاء هيئة  و 

 %80تدريس 

االرشاد  تطبيق 

في االكاديمي 

مناملراحل  60%

 الدراسيه

 

 

 

 

 

 

9-2021 

 

9-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-2021 

 

 

9-2021 

9-2022 

 

9-2022 

 

 

 

 

 

 

 

9-2022 

 

9-2022 

لجنه 

االرشاد 

 االكاديمي

لجان 

املسئوله 

 عن االمتياز

وحده 

ضمان 

 الجوده

 

 

 

 وحدة 

 الخريجين

 

10000 

 

50000 

 

 

 

 

 

5000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

للتسهيل على أعضاء هيئة 

 التدريس.

 تنظيم املؤتمرات الدولية .- -

تشجيع التخصصات الدقيقة و - -

 إنشاء وحدات متخصصة

 مركز 

 الخدمة

 العامه

 ادارةالكليه

برنامج تنمية  2-4

مهارات العمل 

للطالب 

والخريجين وريادة 

 األعمال

عمل درجات مهنية 

تساعد علي اإلدارة و 

 القيادة و تطور االداء

عمل مقرارات مهاريه لطلبه  -

 البكلريوس

تخدم عمل مقرارات اختياريه  -

 مهارات

تشجيع الطالب على  التقدم  -

 للمشاريع.

عن  عقد ورش العمل لالعالن - -

 طلب املشاريع.

تتدريب الطالب على كيفية التقدم  - -

 للمشاريع.

وجود نظام 

 ساعات معتمده

 

 وجودمركز 

 التعليم املستمر

قبول مشاريع 

 مموله

9-2021 

9-2021 

 

9-2021 

9-2022 

9-2022 

 

 

9-2023 

 

 

مركز 

التعليم 

 املستمر

50000 

تعزيز املهارات  2-5

التطبيقية لدى 

 الطالب

تغيير   2-5-1

الساعات باللوائح و 

عمل ساعات 

 للمهارات التطبيقيه 

عمل لجان  2-5-2

لتيسير تطبيق 

عمل لجان و متابعة دوريه لسير العمليه  -

 التعليميه

 التعرف علي مواطن القوه والضعف -

 تعديل اللوائح لتجنب مواطن الضعف -

املشاركين في  عمل مكافات العضاء -

 االعمال التطبيقيه

 stakeholdersمحاطبه املووردين  -

 لتمويل األبحاث التطبيقيه

وجود لجان 

 متابعه

وجود رغبة لدي 

 الطالب

 

9-2021 9-2025 

 

 

وحده 

ضمان 

 الجوده

املنسق 

 االكاديمي

50000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

 املهارات التطبيقيه في

 املجتمع املدني

 إدارة الكليه

التوسع فى 2-6 

برتوكوالت التبادل 

 الطالبى والتوأمة

البرنامج مع توأمة 

إحدى الجامعات 

املعتمدة  املميزة 

 بالخارج

التواصل مع الجامعات العاملية  -

 إلختيار مواصفات للبرنامج.

تشكيل لجنة إلعداد البرنامج من  -

 أعضاء هيئة التدريس

حدوث توامه 

وجود خاصة مع 

مشروع برنامج 

الساعات 

املعتمدة ملنح 

درجة 

و  البكالوريوس

تخريج اول دفعة 

2022 

املنسق  9-2025 9-2022

 االكاديمي

1000000 

تاسيس  2-7 

روابط قوية مع 

املنظمات القومية 

والعاملية من اجل 

تطوير فرص 

التعاون وتبادل 

 الخريجيين

عمل اتفاقيات مع 

 الجمعيات االجنبيه 

 

عمل بروتوكاالت 

 تعاون 

 زياده اعداد البعاثات  -

ودورات معتمدة   عمل ندوات وموتمرات -

مناسبة لسوق االحنبيه من جهات 

 العنل

ارتفاع نسبه 

البعاثات و 

 %20التبادل 

مركز  2025أكتوبر  2021أكتوبر 

العالقات 

 الثقافيه

1000000 

خطة فاعلة 2-8 

لجذب املزيد من 

 الطالب الوافدين

عمل لجنه 2-8-1

متخصصه للتعليم 

 املاليزي 

التواصل  2-8-2

مع الحكومة  

قبول طالب خارج الكلية للتدريب  -

 فى برنامج اإلمتياز برسوم.

 تطوير البرنامج و تحديثة -

قيام ادارة الوافدين بخطة  -

 تسويقية وترويجية لجذب املزيد

 ارتفاع االقبال

م يبرنامج للتعل

 %20 املاليزي 

 

 

 2021برو اكت

 

 

 

 

 

 2025أكتوبر 

 

 

 

 

 

منسق 

 االكاديمي 

200000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

املاليزية./ الحكومات 

للحصول علي  االخري 

 برامج جديدة

تدريب الطلبة  2-8-3

األجانب فى برنامج 

اإلمتياز التدريبى 

 لطلبة الكلية

 من الطالب الوافدين. -

معارض التعليم الدولية  التواجد في -

 والتنسيق مع السفارات /

امللحقيات الثقافية للدول  -

 املستهدفة

تسهيل اإلجراءات املتعلقة بالطالب  -

ي اإللكترون الوافدين وتطوير املوقع

 الخاص بالطالب الوافدين.

القيد  اجراءاتتيسير ومتابعة  -

 والتسجيل ورصد واعالن

النتائج ومتابعة إجراءات التخرج  -

 للطالب الوافدين.

توفير معلومات عن أماكن اإلقامة  -

 املميزة باملدن الجامعية .

التواصل مع الطالب الوافدين  -

 وتذليل الصعاب لهم

ومساعدتهم على التأقلم واالندماج  -

 في مجتمع الجامعة

عقد لقاءات دورية مع الطالب  -

 الوافدين ومتابعة تطورهم

 األكاديمي -

 

وجود لجان 

 ارشاد اكاديمي

 

2021 

 

 

2021 

2025 

 

 

2025 

 

100000 

 

1000000 

تعزيز  -3

منظومة 

التوسع فى  3-1

برتوكوالت 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على  - 

النشر الدولى من خالل حوافز 

وجود مجلة طبيه 

 لكليه طنطا

 2021أكتوبر 

 

 2025أكتوبر 

 

 100000 إدارة الكليه
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

البحث العلمى 

وتحقيق التميز 

 واالبتكار.

التعاون مع 

املؤسسات ذات 

االقليمية الصلة 

 والدولية.

عمل بروتكوالت 

تعاونيه تعزز النشر 

 الدولي

تقدمها الكلية يالؤتمر السنوى 

 للكلية

الترقى بمجلة الكلية من خالل  -

اسنادها لدار نشر عاملى وتحديد 

دوليين ووضعها على  مراجعيين

قواعد البيانات الدولية ولها 

 معامل تاثير

بمعامل   عامليه

 تاثير عالي

نشر دولي  ارتفاع

20% 

قبول مشاريع 

 بحثية مموله

وجود أعضاء ذو 

خبره في تعليم 

طريقه التقديم 

فياملشاريعا 

 ملموله

 

 2021أكتوبر 

 

 

 

 

 2025أكتوبر 

العالقات 

 الثقافية

1000000 

تحفيز البحث  3-2

العلمي التطبيقي 

  والنشر الدولي .

وضع خطة سنوية لتمويل البحث  - خطه بحثية متطورة

العلمي بالكلية ويشجع بها صغار 

 الباحثين 

خطط موثقة للبحث العلمى  -

الكلية املختلفة بها قدر من  باقسام

التنسيق بين االقسام ومرتبطة 

 بخطة البحث العلمي بالكلية. 

وضع خطط موثقة للبحث العلمى  -

باقسام الكلية املختلفة بها قدر من 

وجود 

وحدةالبحث  

 مستقلة العلمي

ارتفاع نسبه 

البحوث 

 %20التطبيقيه 

 2021أكتوبر 

 

 

 

 

 2025أكتوبر 

 

 

 

 

العالقات 

 الثقافية

 

 

 

10000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

التنسيق بين االقسام ومرتبطة 

 بخطة البحث العلمي بالكلية.

مشاريع بحثية تنافسية ممولةمن  -

 عتمخارج الكلية تحل مشكالت املج

االعالن عن املشاريع التنافسية  -

املتاحة عبر موقع الكلية االلكترونى 

 النتقاء ما يخدم املجتمع منها

ورش عمل العضاء هيئة التدريس  -

ومعاونيهم لشرح آليات التقدم 

 للمشاريع التنافسية

توقيع بروتوكوالت تعاون بين الكلية  -

والهيئات الصناعية واملؤسسات 

روعات الصحية الكبرى لدعم مش

 البحث العلمى

انشاء لجنة مساعدة الباحث والتى  -

تمدة بالدعم العلمى واملادى يشارك 

فيها اعضاء هيئه تدريس من داخل 

 مصر وخارجها

نشر قومى واقليمى وعاملى متزايد كما  -

 وكيفا 

عمل ورش عمل للتدريب على كيفية  -

كتابة األبحاث العلمية واعدادها 

 للنشر عامليا

 

 

 

2021 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الكلية 

العالقات 

 الثقافية
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

مؤسسات دولية  دورات وبرامج من -

لتنشيط البحث العلمى واعتماد 

 هذة الدورات دوليا

عمل ترتيب سنوى للنشر العلمى  -

ألعضاء هيئة التدريس بناء على 

معامل التأثير وتكريم أعلى األعضاء 

 تميزا كل عام من خالل مؤتمر الكلية

-  

 

 

تعظيم  3-3

االستفادة من 

برتوكوالت 

التعاون مع وزارة 

التعليم ودور 

 النشر

زيادة عدد 

 بروتوكوالت التعاون 

للتوأمة بين الجامعة 

 واملجتمع

 الدولى

زيادة حصة الكلية من رسوم صندوق   -

التنمية التعليمية و صندوق البحوث 

 املشتركة بالجامعة

تعريف املجتمع الدولى بالشراكات  -

التفاهم املبرمة وامكانية  ومذكرات

 االستفادة منه

توثيق العالقات العلمية والخدمية  -

 وذلك 
ً
 ودوليا

ً
 وإقليما

ً
للجامعة محليا

ى التلتشجيع املشروعات البحثية 

 تخدم املجتمع

مؤتمرات وندوات بالكلية للتواصل - -

 املستمر للمجتمع املدنى

-  

زياده غدد 

البروتكوالت مع 

املجتمع 

 %20الخاريجي

زيادة حصه 

البحث العلمي 

20% 

زيادةافبال 

مشاركة املجتمع 

الخاريجي 

بمشروعات 

 الكلية

إدارة  دار ا 2025سيتمبر  2021أكتوبر 

 الكلية 

العالقات 

 الثقافية

200000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

التوسع في  3-4 

صناديق دعم 

البحوث 

 التطبيقية

زيادة حصه البحث 

 العلمي

دراسة احتياجات املجتمع املحيط  -

بالكلية ودراسة خطة البحث العلمى 

 بالجامعة

وضع خطة للبحث العلمي بالكلية  -

 مرتبطة باحتياجات املجتمع

انشاء قاعدة بيانات للبحوث  -

 بالكليةالعلمية املنشورة 

ورش عمل لتنمية املهارات البحثية  -

 للهيئة املعاونة.

ندوات لدراسة مساهمة البحث  -

العلمى فى دعم وتطوير العملية 

 التعليمية

 

زيادة تمويل 

البحث العلمي 

20% 

 إدارة الكلية  2025 2021

العالقات 

 الثقافية

10000 

تطوير  -4

املستشفيات 

الجامعة 

وتعزيز دورها 

خدمة  فى

املجتمع 

والتنمية 

 املستدامة.

تطوير أداء  4-1

وجودة العمل 

باملستشفيات 

 الجامعية.

 

 

 

عمل فريق  4-1-1

جودة  ملتابعة 

 الخدمة الصحية

عمل مبادرات  4-1-2

 لخدمة املرض ي

 

مشروع القوافل الطبية الغير  -

تقليدية : ان يتم تخصيص يوم لنقل 

املرض ى من القرى الى العيادات 

الشاملة بالكلية  لعمل للكشف و 

 إجراء الفحوصات الالزمة مباشرة.

الية لعمل أبحاث لحصر إنتشار  -

األمراض املختلفة من خالل 

 القوافل الطبية.

 مشروع املستشفى املتنقل -

وجود لجنة  -

للخدمة 

 املجتمعبه

وجود  -

مبادرات 

 رئاسيه 

 2021اكتوبر

 

 2025سيبتمبر 

 

 

خدمة 

املجتمع و 

 البيئه
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

 

 

 

 

حمالت توعية حول الوقاية من  -

الوبائيات والكشف املبكر عن بعض 

 األمراض الشائعة

استبيان سنوى  لقياس رضاء  -

ات سوق العمل واملجتمع منظم

املدنى عن اداء الكلية ومستوى 

 خريجيها 

تفعيل الوحدات ذات الطابع  -

 الخاص التى تخدم املجتمع املحلى 

انشاء وحدات جديدة تخدم  -

 االحتياجات املجتمعية

خطة  4-1-2 
صيانة دورية 

 للمبان  
 

صيانة  4-1-3
 دورية لالجهزة

 تطوير المكاتب االدارية بالكلية -
 تطوير إدارة رعاية الشباب -
 
 
ي  -

تطوير مدخل الكلية والسلم حت 
 الدور السابع

 تطوير مدخل القاعات للكلية -
ي  -

ي    ح بالدور الثان   تطوير مدرج التشر
 

ي تطوير قاعة المؤتمرات  -
 بالدور الثان 

تطوير معمل الكيمياء الحيوية بالدور  -
 الثالث

 تطوير معمل المهارات بالكلية -
 تطوير دورات المياة بالكلية -
 انشاء اسانسير جديد  بالكلية -

تقليل نسبة  -
االعطال 

والمحافظة 
 عىل المبان  

الحصول  -
عىل اعىل 
فائدة من 

االجهزة 
وعدم اهدار 

الموارد 
واالجهزة 
 المتاحة

 2021نوفمي  
 
اير    2022في 

 
 

اغسطس 
2022 
 
اير    2021في 

 

اغسطس 
2023 

اير  2022في 
 

اغسطس 
2022 
 
 
اغسطس 

2023 
 

اغسطس 
2021 
 

اغسطس 
2025 

 ادارة الكلية
 

الهيئة 
الهندسية 
بالكلية / 

 الجامعة

تم الطرح من 
قبل االدارة 

العامة 
 بالجامعة

 
1574463 

 
 
 

7900 
 

379500 
834000 
324000 

265000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

    اسانسير بالكلية 3تطوير عدد 

اعادة بناء  4-1-4 
المستشف  

الجامىع القديم 
ليستبدل بثالث 
مبان  متخصصة 
عىل اعىل 
 مستويات الجودة 

استكمال العمل للمبت  مستشف   -
 مبت  

 
جراحات جامىع يتمثل ف

للجراحة وتخصصاتها المختلفة 
يضم اكي  غرف عمليات ينطبق 

 عليها اسس الجودة الدولية
ي  -

 
مستشف   استكمال العمل ف

 الطوارىء الجديدة
احات جر الاستكمال تجهير  مستشف   -

 الجامىع

مبت  الجراحة -
العامة 

والجراحات 
الخاصة 
الجامىع 
 الجديد

مستشف  - - -
طوارىء 

يخدم وسط 
الدلتا بكفاءة 

 تامة

اير   2021في 
 

اير   2021في 
 

ابر   2021في 
 

اغسطس 
2022 

اغسطس 
2022 

 
اغسطس 

2023 
 

اغسطس 
2022 

 
اغسطس 
2025 

 
الهيئة 

الهندسية 
بالكلية / 

 الجامعة
 

30000 
 

 مليون 25
 

 مليون 20
 مليون100

4-2  

تحسين نظم إدارة 

املستشفيات 

 الجامعية.

 تطبيق تشكيل اداري و هيكل تنظيمي - الحصول علي االيزو 

األعضاء لدورات تدريبه تساعدهم تدريب  -

 في تطبيق إدارة سليمه

 لالستعداد للحصول علي االيزو عمل لجان  -

مركز  تطوير -

 ضمان الجوده

وجود اعضاء ذو 

 خبره في املجال

وحدة  2022سيبتمبر  2021أكتوبر 

ضمان 

 الجودة

 

10000 

- 

تمويل  4-3

التوسعات فى 

املستشفيات 

 الجامعية

تحسين البتية  4-3-1

 التحتية

 

دراسة مستوفية من الهيئة  -

 الهندسية ملسح كافة املبانى

واملنشئات ووضع تصور لخطة 

 صيانة شاملة ومتجددة

ارسال املسح والخطة املقترحة  -

للهيئة الهندسية بكلية الهندسة 

الهيئة  2025سيبتمبر  2021أكتوبر  تقليل األعطال  -

الهندسية 

بالكلية / 

 الجامعة

100000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

ليتم اخذ الراى االستشارى قبل 

 تفعيلها

اعادة تاهيل وتدريب وحدات  -

الصيانة بالكلية واملستشفى لرفع 

كفاءتها لتنفيذ الجزء االكبر من 

 الخطة

ا تى يحتاجهاالستعانة بالكفاءات ال -

 اكتمال الخطة

دراسة شاملة لكافة االجهزة والحالة  -

 املوجودة عليها

عمل تعاقدات للصيانة الدورية  -

 لالجهزة

تدريب بعض الكفاءات فى مراكز  -

متخصصة للصيانة االجهزة 

االلكترونة والطبية املتعاقد معها 

وذلك للتقليل اهدار االجهزة 

 والحاجة للشركات

تعزيز املحاور  4 -4

االستراتيجية 

لقطاع شئون 

البيئة وخدمة 

املجتمع لتحقيق 

انشاء وحدات لخدمة 

 املجتمع

 عمل وحدة لزراعة الكبد  -

 بالوحدهتدريب فريق للعمل  -

مشاركه في تنفيذ مبادرات الرئيس  لتحقيق  -

 التنميهاملستدانه

وجود اقبال علي 

 تلك الخدمات

 

 ادارةالكلية 2025سيبتمبر  2021يونيو

لقطاع 

شئون 

البيئة 

-2000000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

التنمية 

 املستدامة.

وخدمة 

 املجتمع

 



 2025 - 2020 كلية الطب جامعة طنطا –الخطة االستراتيجية 
 

 

20 
 

 

توجيه نواتج  4-5

التعلم والبحث 

العلمى لخدمة 

 املجتمع.

 

 في األبحاث التطبيقيه تشجيع املشاركه - عمل أبحاث تطبيقيه

تشجيع املشاركه في براءه االختراع لخدمه  -

 البيئه

 تكريم  في مؤتمرات الكليه -

التعاون بين الكلية واملجتمع املدنى   -

 واملستثمريين

 

زيادة عدد  -

املشاريع 

التنافسية التى 

تخدم املجتمع 

 والبيئة

زيادة النشر  -

الدولى 

وحصول مجلة 

الكلية على 

عامل تاثير 

 مرتفع

 

 إدارة الكلية 2025أكتوبر  2021سيبتمبر

قسم 

التعليم 

 الطبي

شئون 

البيئة 

وخدمة 

املجتمع 

 لتحقيق

100000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

تطوير  -5

تكنولوجيا 

املعلومات 

 والتعليم

تحسين نظم  5-1

االتصاالت 

واملعلومات 

لعمليات التعليم 

والتعلم والبحث 

 العلمى

عمل منصه 

 الكترونية تعليميه

 

املنصه عمل لجنه الختيار  -

 االلكترونيه 

أعضاء عمل قاعده بيانات لكل من  -

هيئة التدريس  و الطالب و طالب 

 الدراسات العليا

وجود وحدة  -

ITمتميزه 

2021 

 

وحدة  2022

تكنولوجيا 

 املعلومات

10000 

 

نظم  5-2

الكترونية لتقييم 

إنجاز أعضاء هيئة 

التدريس 

واإلداريين 

 والطالب.

عمل طرق الكترونيه 

 الراجعهللتغذيه 

وحدة قياس و 

التقويم لنماذج 

 االمتحانات 

 

 عمل مقرارات الكترونيه  -

 اء الكتروني للتغذيه الراجعهصعمل استق -

 للخدمهاء الكتروني صعمل استق -

لنماذج االمتحانات  item analysisعمل  -

 الكترونيا

 امتحانات الكترونيهعمل  -

وحدة قياس و  -

 فعالة التقويم

وجود وحدة  -

ITمتميزه 

من  %40عمل  -

املفرارات 

 الكترونيه

عمل تقييم  -

من  80%

 االمتحانات

وحدة  - 2023 2021

قياس و 

 التقويم

 ITو وحدة 

 

-10000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

اإلرتقاء  5-3

بخدمات البوابة 

اإللكترونية 

إلستدامة منظومة 

 التحول الرقمي.

تطوير املوقع 

 االلكتروني

 عمل سياسه الكترونيه لالستعالم و التواصل -

 للمقرارات عمل اكواد  -

عمل طرق للحجز او التقديم الي برنامج  -

 اكترونبا

 عمل طرق للدفع االلكتروني -

 

 ITوجود وحدة  -

 متميزه

من  %80عمل  -

املعامالت 

 الكترونيه

 2021نوفمبر 

 

 

 2025سسبتمبر 

 

وحدة 

تكنولوجيا 

 املعلومات

25000 

تنمية قدرات  5-4 

املوارد 

 البشريةبالكلية فى

مجال تكنولوجيا 

االتصاالت و 

 املعلومات.

دورات تدريبيه في 

 مجال التكنولوجيا

 عمل دورات تدريبيه لتطبيقات املختلفه -

ريبيه لكيفية التواصل  مع عمل دورات تد -

 الطلبه و التعليم عن بعد

وحدة  2025 2021  -

تكنولوجيا 

 املعلومات

5000 

.تعزيز املكانه 6

 الدولية للكلية

i6-1 اإلرتقاء 

بتصنيف الكلية 

 
ً
 وإقليميا

ً
محليا

.
ً
 ودوليا

عمل مجلة كلية طب 

طنطا مجلة دولية 

 ذات معامل تأثير عالي

تحديث بيانات دورية بوحدة تكنولوجيا  -

 املعلومات.

 زيادة عدد البعثات. -

 التشجيع علي النشر الدولي  -

ارتقاء بتصنيف  -

الكلية خمس 

درجات علي 

 األقل

وحدة  2025 2021

تكنولوجيا 

املعلومات 

والعالقات 

 الثقافية

50000000 

تحسين  6-2 

السمعة األكاديمية 

 والتوظيفية للكلية

العمل علي برامج 

جديدة أكاديمية 

عمل لجان مناهج ملراجعة الدورية للبرامج  -

 األكاديمية 

زيادة إقبال  -

 الطالب 

املنسق  2025 2021

 األكاديمي 

 لجنة املناهج 

10000000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

تنافس البرامج 

 الدولية

عمل تغذية راجعة من الطالب والقائمين علي  -

 التدريس 

مشاركة قسم التعليم الطبي في تقييم املناهج  -

 واملقررات 

مشاركة وحدة القياس والتقويم في متابعة  -

 عمل اإلمتحانات

ارتفاع املستوي  -

العلمي 

 للخريجين

وحدة 

القياس 

 والتقويم

التوسع   6-3 

في برامج الشراكة 

مع الجامعات 

األجنبية املتميزة.

 

  

حرص الكلية علي 

عمل بروتوكوالت 

 تعاون مع دول اجنبية

 

ورش عمل لتعريف شباب الباحثيين  -

 بوسائل التواصل مع

 
ً
القنوات البحثية املمولة خارجيا

 مثل صندوق 
ً
وكذلك املمولة داخليا

 العلو والتنم التكنولوجية

-  ،STDF ... . أكاديمية البحث العلمي

،ASRT 

  تشجيع علي التبادل الطالبي -

ورش عمل لدعم املشروعات  -

 العلمية من خالل صندوق البحوث

 العلمية -

ألية لقياس املردود علي الباحثين   -

 والجامعة

حصول علي  -

مشاريع بحثيه 

 مموله

حدوث تبادل  -

 %5طالبي 

 
ً
 سنويا

مركز  2025سيبتمبر  2021نوفمبر 

التعليم 

 املستمر

100000000 

التبادل  .6-4 

األكاديمي والحراك 

الدولي ألعضاء 

هيئة التدريس 

 والطالب.

  تشجيع علي التبادل الطالبي - 

-  

حدوث تبادل  -

 %5طالبي 

 
ً
 سنويا

   100000000 
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الغاية 

 الاستراتيجية

الاهداف 

 الاستراتيجية

 التمويل  المطلوب الفترة الزمنية مؤشر النجاح الانشطة المطلوبة المخرجات

المسؤل عن  نهاية بداية

 التنفيذ

 التكلفةبالجنية

تعظيم  .6-5 

العائد من التمثيل 

 الدولي والبعثات.

زيادة عدد األبحاث 

املقدمة من أعضاء 

 هيئة التدريس 

زيادة املنح الدراسية املقدمة ألعضاء هيئة  -

 التدريس 

وضع آلية لتشجيع الباحثين علي األشتراك في  -

 املؤتمرات والندوات الدولية

الشراكة مع وزارة الصحة في تطبيق برنامج  -

 الزمالة املصرية والدولية

تطبيق برنامج  -

الزمالة كلية 

الطب جامعة 

 طنطا

زيادة املنح  -

الدراسية بنسبة 

10% 

زيادة النشر  -

الدولي بنسبة 

20% 

 إدارة الكلية 2025 2021

العالقات 

 الثقافية

2000000 

التوسع  .6-6 

في املشروعات 

.
ً
 املمولة دوليا

عمل فناة للتواصل 

املباشر مع املجتمع 

 الخارجي 

عمل دورات تدريبية للتقدم للمشروعات  -

 الدولية 

عمل لجنة ملتابعة املشروعات الدولية  -

 املمولة واالعالم بها 

 عمل برتوكوالت تعاون مع املجتمع الخارجي -

زيادة عدد  -

املشاريع 

 
ً
 املمولة دوليا

 إدارة الكلية 2025 2021

العالقات 

 الثقافية

10000000 
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   خطة تنمية الموارد الذاتية

 المتوقعةالقيمة  الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

زيادة التبرعات  -1

للمستشفيات الجامعية و 

 املستشفى التعليمى العاملى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أجهزة متطورة تخدم -1.1

العملية التعليمية ) 

طالب الكلية و الدراسات 

العليا( لصالح 

املستشفيات الجامعية  و 

 العاملىاملستشفى 

تلقى التبرعات فى   1.1.1

 صورة أجهزة 

تلقى تبرعات فى صورة  -

مبالغ نقدية على حساب 

املستشفيات الجامعية 

و حساب املستشفى 

 العاملى  

 لقاءات فى اإلعالم املرئ و املسموع -

 إعالنات على الشبكة العنكبوتية  -

تنظيم لقاءات مع رجال االعمال داخل و  -

 خارج الكلية

اء جمعية تضم نخبة من الخرجين انش-

ورجال االعمال واعضاء املجتمع املدنى 

واملستفيدين من الخدمة للمساعدة فى جمع 

 التبرعات وتلبية احتياجات الكلية

 انشاء رابطة املصريين العامليين بالخارج-

 

 مشروع كفالة السرير -

توزيع منشورات للتسويق للتبرع  -

 للمستشفى العاملى.

تفال إلفتتاح املستشفى العاملى و تنظيم إح -

 دعوة رجال األعمال و اإلذاعة و التلفزيون 

 جهود ذاتية  - مليون  100

 تبرعات -

 عميد الكلية -

وكيل الكلية لخدمة  -

 املجتمع و شئون البيئة

2021-2025 

العمل على التوسع فى إنشاء -

الوحدات  الطبية املتخصصة 

تقدم  داخل االقسام والتى

خدمات عالية التخصص وتندر 

 مراكز طبية متخصصة-

ظهور اقسام بها وحدات -

متخصصة تقدم خدمات 

 نادرة

زيادة االقبال على -

املراكز املتخصصة 

 بالكلية

 تطوير البنية التحتية للمراكز واالقسام-

اتفاقيات تعاون وتوءمة مع املراكز -

املتخصصة داخل مصر وخارجها مثل 

مستشفى سرطان االطفال ومركز مجدى 

 يعقوب لتدريب االطباء والهيئة املعاونة

 العميد  -  - مليون  15

 مجالس االقسام -

 الهيئة الهندسية -

2021-2025 
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 المتوقعةالقيمة  الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

وجودها باملستشفيات وزارة 

 الصحة

انشاء مراكز متخصصة -

 يتضامن فيها اقسام مختلفة 

 

الخدمية مثل  تطويراالقسام-

املعامل وقسم األشعة وذلك 

لتقديم خدمة عالية الجودة 

وباسعار التقبل املنافسة 

لتكون منافس قوى بسوق 

العمل وكذلك الخدمات 

املقدمة من الوحدات 

 املتخصصة

معامل جامعية حاصلة 

 على شهادات الجودة

 اقسام اشعة متميزة-

زيادة االقبال على -

االقسام الخدمية 

 بالكلية

 تطوير االجهزة واملعامل--

 دورات تدريبة لالطباء والهيئة املعاونة-

االستعانة بالخبراء لنقل الخبرات من داخل -

 مصر وخارجها

 تبرعات مليون  5

مشروعات 

 تنافسيه

 العميد  -

 مجالس االقسام  -

-  

2021-2025 

إنشاء  العيادات اإلقتصادية -

تقدم خدمة  املتخصصة  والتى

متميزة على يد اعضاء هيئة 

 التدريس متخصصين

عيادات متخصصة -

 باسعار زهيدة

زيادة االقبال على 

العيادات املتخصصة 

 بالكلية

 تطوير البنية التحتية للعيادات-

العمل بالعيادات بالخارجية للمستشفى -

 التعليمى العاملى 

 جداول تشغيل-

 العميد -  - مليون -

مدير املستشفيات  -

 الجامعية

2021-2025 

إستحداث بعض التخصصات -

باملستشفيات الجامعية والتى 

ال توجد بمستشفيات وزارة 

الصحة كوحدة األمراض 

الوراثية ووحدة ألمراض 

الشيخوخة والدراسة 

برامج تعليمية جديدة 

 لتخصصات نادرة

اقبال االطباء على هذة 

 التخصصات

 

 برامج جديدة للموافقة عليهاتقديم -

 البدء العمل على تقديم هذة التخصصات-

 مجلس الكلية -  - -

 ادارة الجودة بالكلية- -

 مجالس االقسام -

2021-2025 
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 المتوقعةالقيمة  الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

الفسيولوجية الكهربائية 

 للقلب

الحصول على مشاريع لتطوير -

الكلية واملستشفيات التابعة 

وذلك من خالل وزارات مثل 

وزارة التخطيط ووزارة التعاون 

وبعض الهيئات الدولية  الدولى

مثل منظمة الصحة العاملية 

 وبعض الهيئات الخيرية 

قبول املشروعات  1.1.3 

 من الهيئات املختلفة

عمل دورات لإلعالن عن الهيئات املمولة و 

 التدريب على آليات التقديم 

اإلعالن عن ورش عمل املقامة فى اماكن  -

 أخرى 

العميد ووكيل الكلية  -  - مليون 20

 للدراسات العليا

 مجلس الكلية -

2021-2025 

. تنشيط و إضافة وحدات الى 2

مركز الخدمة العامة و التسويق 

 له

زيادة القيمة املخصصة  

للكلية من وحدة الخدمة 

 العامة

زيادة فى دخل   1.1.2

 مركز الخدمة العامة

زيادة فى عدد  2.1.2

الوحدات ذات الطابع 

 الخاص.

حساب  - مليون  5 الخدمة  العامة .عمل دعاية ملركز  -

وحدة الخدمة 

 العامة 

مجلس إدارة وحدة  -

 الخدمة العامة

وكيل الكلية لخدمة  -

 املجتمع وشئون البيئة

2021-2025 

. الحصول على تعزيزات من 3

وزارة التعليم العالى ووزارة 

التخطيط من خالل تقديم 

 تقديم مشروع  1.3

HMIS  

قبول املشروعات  1.1.3

من وزارة التعليم ووزارة 

 التخطيط

 دورات للتدريب على كتابة املشاريع . -

 التقدم بمشاريع لوزارة التعليم العالى -

  

 مليون  5  -.

 مليون  160 -

 تبرعات -

 

 

 العميد -

ووكيل الكلية لخدمة  -

 -املجتمع و شئون البيئة 

2021-2025 
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 المتوقعةالقيمة  الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

املشاريع التى تخدم العملية 

 التعليم 

تجهيز املستشفى  2.3

 70التعليمى العاملى )

 مليون( 90-مليون 

إفتتاح املستشفى  2.1.3

التعليمى العاملى  ليكن 

اضافة لعملية تعليمية 

 متميزة

أعضاء هيئة التدريس 

 من األقسام املختلفة

. الحصول على مشاريع بحثية 4

يتم تمويلها  من الوزارات و 

للمشارع املؤسسات املمولة 

 البحثية

مشاريع تم قبولها من   1.4

 املؤسسات املمولة 

قبول املشاريع  1.1.4

 بحثية متميزة 

عمل دورات لإلعالن عن الهيئات املمولة و  -

 التدريب على آليات التقديم 

اإلعالن عن ورش عمل املقامة فى اماكن  -

 أخرى 

 جهود ذاتية  - مليون  40

 

العميد ووكيل الكلية  -

 للدراسات العليا. 

و كيل الكلية لشئون  -

 الطالب

2021-2025 

. إستحداث برامج تعليمية 5

 جديدة ذات طابع خاص.

مشروع برنامج   1.5

الساعات املعتمدة ملنح 

 درجة البكالوريوس 

توأمة البرنامج مع  2.5

إحدى الجامعات 

 املعتمدة  املميزة بالخارج 

من إعداد  اإلنتهاء 1.1.5

 البرنامج و إعتماده.

 

قبول التوامة من  2.1.5

قبل أحد الجامعات 

 املعتمدة املميزة بالخارج

التواصل مع الجامعات العاملية إلختيار  -

 مواصفات للبرنامج .

تشكيل لجنة إلعداد البرنامج من أعضاء  -

 هيئة التدريس 

العميد ووكيل الكلية  - جهود ذاتية - مليون 4 - 3

 الطالبلشئون 

مدير وحدة ضمان  -

 الجودة

2021-2025 

. تدريب الطلبة األجانب فى 6

برنامج اإلمتياز التدريبى لطلبة 

 الكلية 

حساب خاص بدخل  1.6

الوارد من برنامج اإلمتياز 

 التدريبى  

طلبة أجانب يتم  1.1.6

تسجيلهم  فى برنامج 

اإلمتياز التدريبى لبرنامج 

 البكالويوس

قبول طالب خارج الكلية للتدريب فى برنامج  -

 اإلمتياز برسوم.

 تطوير البرنامج و تحديثة . -

املشرف العام على  - جهود ذاتية - مليون   3-4

 املستشفيات

2021-2025 

.  تطوير البرنامج املاليزى/ 7

 انشاء برامج اخري 

زيادة دخل البرنامج  1.7

 املاليزى/ البرامج االخري 

زيادة الطالب  1.1.7

املقيدين بالبرنامج/ 

 البرامج االخري 

التواصل مع الحكومة  املاليزية./  -

الحكومات االخري للحصول علي برامج 

 جديدة

العميد ومدير  - جهود ذاتية - مليون  -10 5

 البرنامج املاليزى 

2021-2025 



 2025 - 2020 كلية الطب جامعة طنطا –الخطة االستراتيجية 
 

 

29 
 

 

 المتوقعةالقيمة  الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

.  إنشاء كافتيريا للطالب 8

 بالكلية 

بدء العمل فى  1.1.8  إنشاء كافيتريا بالكلية 1.8

 الكافيترا 

وكيل الكلية لخدمة  - جهود ذاتية - الف  250000 طرح مناقصة إلنشاء الكافيتريا -

 املجتمع و شئون البيئة.

ووكيل الكلية لشئون  -

 الطالب.

2021-2025 

. إنشاء صيدليات 9

 باملستشفيات الجامعية 

عدد من الصيدليات   1.9

باملستشفى الرئيس ى و 

الطوارىء و مستشفى 

 العيادة الشاملة

اإلنتهاء من   1.1.9

 املزايدة 

إنشاء  2.1.9

 الصيدليات 

بدء العمل  3.1.9

 بالصيدليات 

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

املشرف العام على  -

 املستشفيات الجامعية

2021-2025 

.  طرح كافتريات فى 10

 املستشفى الجامعى

عدد من  1.10

الكافيتريات باملستشفى 

الرئيس ى و مستشفى 

الطوارىء و العيادة 

 الشاملة

اإلنتهاء من  1.1.10

 املزايدة 

إنشاء  2.1.10

 بدء العمل -الكافيتريات

 بها

طرح مزايدة إلقامة الكافيتريات بنظام التيك 

اواى لخدمة العاملين و املترددين على 

 رينالزائ  املستشفيات الجامعية من الطلبة و 

 عميد الكلية - جهود ذاتية - مليون 

املشرف العام على  -

 املستشفيات الجامعية

2021-2025 

. التعاون مع هيئات مختلفه 11

لدعم مكتبة الكلية و دعم 

 أعضاء هيئة التدريس 

كتب حديثة   1.1.11

 بمكتبة الكلية.

مشاريع بحثية  2.1.11

 ممولة من الشركات 

وجود مخصصات  -

و تمويل لشراء كتب 

مشاريع بحثية يشترك بها 

 الطالب و دعم املعامل

 التواصل مع شركات االدوية. -

 إبرام  بروتوكوالت تعاون -

وكيل الكلية لخدمة  - جهود ذاتية - الف  250-500

 املجتمع و شئون البيئة.

أعضاء هيئة  -

التدريس فى األقسام 

 املختلفة

2021-2025 
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 المتوقعةالقيمة  الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

.  الحصول على تعزيزات من 12

 الجامعة للحاالت الطارئة 

 أمثلة: 1.12

 األسانسير  -

 دورات املياه -

تخصيص   1.1.12

الجامعة مبالغ للحاالت 

 الطارئة 

 2025-2021 عميد الكلية - جهود ذاتية - حسب اإلحتياج اإلتصال  املباشر بالجامعة

.  التعاون مع وزارة الصحة و 13

نقابة االطباء لدعم املؤتمرات و 

 الندوات و الدوات التدريبية 

ندوات علمية و   1.13

مجتمعية بالتعاون مع 

نقابة األطباء و وزارة 

 الصحة 

 عقد الندوات  1.1.13

اإلستمرارية فى  2.1.13

 التعاون 

تطوير مستوى  -

 االنشطة 

 ة األطباء و ووزارةالتواصل املستمر مع نقاب -

الصحة إلشركهم فى االنشطة و الحصول على 

 دعمهم املادى و  العلمى و اإلجتماعى

 تبرعات - ألف  30

 

 

 عميد الكلية -

وحدة خدمة املجتمع  -

 و شئون البيئة

2021-2025 

مشروعات طالبية  1.14 . زيادة املشاريع الطالبية  14

تخدم العملية التعليمية 

باإلمداد  باألجهزة و  سواءا

املعدات او تطوير العملية 

 التعليمية 

قبول العديد   1.1.14

من املشاريع من قبل 

 الهيئات املمولة

 تشجيع الطالب على  التقدم للمشاريع. -

عقد ورش العمل للغعالن عن طلب  -

 املشاريع.

تتدريب الطالب على كيفية التقدم  -

 للمشاريع. 

 عميد الكلية - ذاتيةجهود  - مليون  8 – 5

 طالب الكلية -

ووكيل الكلية لخدمة  -

 املجتمع و شئون البيئة

2021-2025 

. الحصول على تعزيزات من 15

الجامعة لصالح مستشفى 

 الطلبة 

تقديم خدمة مميزة   1.15

ج الطالب بمستشفى ال لع

الطلبة و زيادة إقبال 

 الطالب للعالج بها  

تحديث   1.1.15

مستشفى الطلبة و 

إدخال خدمات طبية 

جديدة  لصاح عالج 

 الطالب

 التقدم بمشاريع لتحديث مستشفى الطلبة  -

 

 عميد الكلية - جهود ذاتية  - مليون 

مدير مستشفى  -

 الطلبة

2021-2025 

زيادة رصيد  1.16 . تنمية  صندوق الزكاة 16

 الصندوق 

زيادة عدد   1.1.16

 التبرعات 

 عمل دعاية للصندوق  -

 

 لجنة الزكاة - تبرعات - الف  800 -500

وكيل الكلية لخدمة  -

 املجتمع و شئون البيئة

2021-2025 
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 المتوقعةالقيمة  الأنشطة مؤشرات النجاح المخرجات الهدف

 بالجنيه المصرى

 فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التكلفة

زيادة حصة الكلية من  -17

رسوم صندوق التنمية 

التعليمية و صندوق البحوث 

 املشتركة بالجامعة 

زيادة موارد  1.17

 الصناديق الخاصة 

إستجابة  1.1.17

 الجامعة لطلب الكلية 

من الجهة الفنية  إعداد املقايسات -

 بإحتياجات الكلية 

 عميد الكلية - الجامعة  - مليون  15

الشئون املالية  -

 بالكلية 

2021-2025 
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 لخطة البحث العلمى لكلية طب طنطا  الخطة التنفيذية

 األهداف المخرج األنشطة المسئول الفترة الميزانية

20000 2021-2025 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  - 

 والبحوث

 

دورات تدريبية لطالب املاجستير -

 والدكتوراة خاصة بالنشر العلمي الدولي

زيادة فى النشر الدولى العضاء 

 هيئة التدريس

رفع الطاقة األنتاجية لألبحاث 

العلمية بمستوى جودة 

 مناسب للنشر الدولى

100000 2021-2025 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  

 والبحوث

ة التدريسأعضاء هيئ  

تسجيل االبحاث التطبيقية على مواقع -

 املحاوالت االكلينيكية العاملية

زيادة  فى عدد األبحاث القابلة 

 للتطبيق

 تحفيز البحث العلمى التطبيقى

5000 2021-2025 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  

 والبحوث

مجلس الدراسات العليا املكون من رؤساء 

 االقسام

نشر الخطة البحثية للكلية على املوقع  -

 االلكترونى

تعميم الخطة على االقسام -  

على األقل من األبحاث  %75تحديد نسبة  -

 والرسائل باألقسام من الخطة البحثية

وثيقة ارتباط بين أبحاث 

األقسام العلمية بخطة البحث 

 بالكلية

توافق خطط األبحاث 

باألقسام العلمية بخطة 

للكليةالبحث   

10000 2021-2022  

 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  -

 والبحوث

لجنة اخالقيات البحث العلمى -  

نشر وثيقة حقوق امللكية الفكرية بالكلية  -

 و تعميمها على االقسام 

توفير برامج الكترونية تتيح كشف  -

االقتباس فى االبحاث العلمية و تدريب 

 أعضاء هيئة التدريس عليها

زيادة وعى  أعضاء هيئة 

التدريس بحقوق امللكية  

 الفكرية

الحد من التعديات على 

 الحقوق العلمية للغير

8000000 2021-2025 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا - 

 والبحوث

اعضاء هيئة التدريس-  

مخاطبة املؤسسات اإلقليمية والدولية -  

عقد اتفاقيات -  

الجامعة أو مشاريع بحثية ممولة من  -

 جهات أخرى 

وجود تعاقدات وتمويل متزايد 

من الجهات البحثية اإلقليمية 

 والدولية 

توفير مصادر تمويل بديلة 

لدعم ميزانية البحث العلمى 

 بالكلية
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 خطة خمسية لخدمة المجتمع و شئون البيئة

 فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة المخرجات/ العوائد األهداف
 فترة التنفيذ

 النهاية البداية

التدخين و -1

 اإلدمان

انخفاض ظاهرة  1-1

 15التدخين من 

 سنة فيما أقل 

 

 

عمل استبيان للوقوف على حجم  1-1-1

 المشكلة

من  اإلنتهاء-

اإلستبيان لكل 

 الفئات بالكلية

 و المستشفى

اإلقبال على 

حضور 

 الندوات

انخفاض -

اعداد 

المدخنين بين 

الطالب و 

الموظفين و 

اعضاء هيئة 

 التدريس

اإلقبال على -

الحضور 

لعيادة عالج 

 التدخين

أعضاء هيئة 

التدريس من 

قسمة الطب 

الشرعى و 

السموم و 

الصدر 

بمشاركة 

 الطلبة  و

 بالكلية.

 

8/2021 8/2025 

اقامة سلسلة من الندوات و المحاضرات  1-1-2

 العلمية و الدينية و المجتمعية العملية

 حمالت تثقيفية. 1-1-3

 ملصقات و مطويات1-1-4

 التوعية من خالل القوافل الصحية  1-1-5

 استبيانات نهائية لقياس أثر النشاط 1-1-6

تحديد مكان العيادة و البدء فى تجهيزها  1-1-7

و توفير األطباء المعاجين و األدوية الالزمة 

  للعالج.

اإلعالن عيادة لعالج التدخين تابعة  1-1-8

 الصدر.لقسم 

المشاركة فى اليوم العالمى للتدخين  1-1-9

 بمسيرة طالبية .

القضاء على   -1-2 

 ظاهرة اإلدمان  

 

مساعدة الطالب المدمنين فى الوصول  1-2-1

  الى اماكن للعالج من اإلدمان.

اقامة سلسلة من الندوات و المحاضرات  1-2-2

 العلمية و الدينية و المجتمعية العملية

اقبال الطالب 

للعالج من 

 اإلدمان

8/2021 8/2025 
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 فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة المخرجات/ العوائد األهداف
 فترة التنفيذ

 النهاية البداية

خفض  -2

إنتشار 

إلتهاب 

 الكبد 

 

 

 

 

 

 

 

  

زيادة الوعى  -1 -2

مكافحة  عن 

 الفيروسات الكبدية 

 

استطالع نسبة الوعى لدى األطباء و  2-1-1

هيئة التمريض والمترددين على القسم 

من مرضى ومرافقيهم بالفيروسات 

الكبدية و طريقـــة العدوى و طرق 

 الوقاية.
استبيان  بمدى رضى األطباء  2-1-2

والمرضى عن مستوى مكافحة 

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

التمريض.لكيفية مكافحة العدوى 

زورش عمل لمكافحة العدوى للمرضى 

 واقربائهم
التنسيق مع القوافل الطبية للتواصل مع  2-1-4

 األطباء
مسح شامل للالطباء والعاملين  2-1-5

بالمستشفى لالصابة بالفيروسات 

 الكبدية 
انشاء عيادة تطعيمات متوفر فيها  2-1-6

تطعيمات الفيروسات الكبدية والمصل 

 ضاد لها الم

الوعى -

بآليات 

مكافحة 

العدوى و 

تطبيقها داخل 

المستشفى و 

 األقسام

قياس إنتشار -

إلتهاب الكبد 

والحاالت 

 المصابة 

 

أعضاء هيئة 

التدريس بقسم 

طب المناطق 

الحارة و باقى 

األقسام 

 المعنية

بمشاركة 

 الطلبة بالكلية

تحت اشراف 

وكيل الكلية 

للخدمة 

المجتمعيةو 

 شئون البيئة

6/2021 6/2025 

زيادة االقبال  -2-2

على طلب التطعيمات 

 ضد الفيروسات الكبدية

أشهر لألطباء وهيئة  6ندوة كل  2-2-1

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

 واقاربهم.

  8/2021 8/2025 
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 فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة المخرجات/ العوائد األهداف
 فترة التنفيذ

 النهاية البداية

خفض انتشار  2-3

الكبد الوبائي بين 

 األطفال 

عيادة للكشف المبكر عن  أنشاء  2-3-1

 أمراض الكبد الوبائي بين األطفال 

ندوات تثقيفية كل شهرألهالي   2-3-2

 للمرضى من خالل القوافل الطبية 

قامة سلسلة من الندوات و المحاضرات  2-3-3

 العلمية و الدينية و المجتمعية العملية

التنسيق مع القوافل الطبية للتواصل مع 2-3-4

 األطباء .
 ملصقات و مطويات2-3-5

  9/2021 9/2025 

صحة المرأة  -3

 والطفل 

التغطية الكاملة  3-1

بخدمات رعاية 

األمهات واألطفال 

 حديثى الوالدة 

أنشاء عيادة لصحة المرأة تختص  3-1-1

بجميع التخصصات ويقتصر العالج فيه على 

 السيدات واالطفال 

العمل على انشاء مبنى متكامل  3-1-2

لألمراض النساء والتوليد واالطفال يقدم خدمة 

 متميزة بالمستشفى الجامعى 

ندوة تثقيفية كل شهر للمرضى  3-1-3

 واقاربهم.

قامة سلسلة من الندوات و المحاضرات  3-1-4

 العلمية و الدينية و المجتمعية العملية

مع  تواصللتنسيق مع القوافل الطبية لل3-1-5

 األطباء .
 ملصقات و مطويات

التوعية لعدد 

كبير من 

السيدات 

بالعدات 

الصحية 

والغذائية لها 

اثناء فترة 

الحمل 

والرضاعة 

والعادات 

الغذائية 

السليمة 

 لالطفال 

أعضاء هيئة 

التدريس بقسم 

طب االطفال 

وامراض 

النساء 

 والتوليد

10/2021 10/2025 

الحفاظ على  3-2

من شلل مصر خالية 

 األطفال

قامة سلسلة من الندوات و المحاضرات إ 3-2-1

 العلمية و الدينية و المجتمعية العملية

توعية عدد 

كبير بأهمية 

الحصول 

 10/2021 10/2025 
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 فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة المخرجات/ العوائد األهداف
 فترة التنفيذ

 النهاية البداية

التنسيق مع القوافل الطبية للتواصل مع  3-2-2

 األطباء 

 ملصقات و مطويات 3-2-3

على 

األمصال فى 

 أوقاتها 

صحة كبار  -4

 السن 

أنشاء عيادة خاصة بكبار السن تقدم  1-1-4 صحة كبار السن 4-1

 خدمة لهذه الفئة المهمشه من المجتمع 

ندوة تثقيفية كل شهر للمرضى  4-1-2

 واقاربهم.

إقامة سلسلة من الندوات و المحاضرات  4-1-3

 العلمية و الدينية و المجتمعية العملية

 

التنسيق مع القوافل الطبية للتواصل مع 4-1-5

 األطباء .
 ملصقات و مطويات

 

توعية عدد 

كبير من كبار 

السن 

بامراض 

هشاشة 

العظام وكيفية 

التغلب عليها 

واالمراض 

المصاحبة 

لكبار السن 

مثل السكر 

وامراض 

 القلب

أعضاء هيئة 

التدريس بقسم 

الباطنة العامة 

وجراحة 

العظام 

والطب 

الطبيعي 

 والتأهيل

8/2021 8/2025 

الوقاية و عالح  1-5 مرض السكر  -5

 مرض السكر

 

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

 

إستبيانات 

 المرضى

 

قطاع خدمة 

 المجتمع

أقسام الكلية 

 المتخصصة

7/2021 7/2025 

خفض إرتفاع  -6

 ضغط الدم

الوقاية و عالج  6-1

مرض إرتفاع ضغط 

 الدم

 التوعيةأنشطة  6-1-1

 حمالت العالج  6-1-2

إستبيانات 

 المرضى 

إحصائيات 

العيادات 

قطاع خدمة 

 المجتمع

أقسام الكلية 

 المتخصصة

8/2021 8/2025 
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 فريق العمل المسئول مؤشرات النجاح األنشطة المخرجات/ العوائد األهداف
 فترة التنفيذ

 النهاية البداية

الخارجية و 

 المستشفيات

خفض نسبة   -7

العدوي 

المكتسبة من 

 المستشفيات 

خفض نسبة العدوي  7-1  

 المكتسبة من المستشفيات 

ندوة تثقيفية كل شهر للعاملين  7-1-1

 بالمستشفيات 

التنسيق مع القوافل الطبية للتواصل مع  7-1-2

 األطباء .

إقامة سلسلة من الندوات و المحاضرات  7-1-2

 العلمية و الدينية و المجتمعية العملية

 ملصقات و مطويات

 

توعية عدد 

كبير من 

العاملين 

بالمستشفيات 

 بكيفية التغلب

عدوي على ال

المكتسبة من 

 المستشفيات 

قطاع خدمة 

 المجتمع

أقسام الكلية 

 المتخصصة

7/2021 7/2025 
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