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 كلمة عميد الكلية                    

الكلية لتحقيق رؤيتها ورسالتها من خالل البحث  تسعى

واستكشاف المزيد من المعرفة  المرضىوالتعليم والتعلم ورعاية 

بأمراض المجتمع ومعالجتها، وإحراز التقدم الريادي واإلبداعي 

وإيمانًا منا بأهمية التطور والتحديث، . في تعليم وتدريب األطباء

ة وتطوير الخطة الدراسية نعمل بروح الفريق الواحد على مراجع

الحالية، ووضع خطة أكاديمية طموحة استجابة لمتطلبات االعتماد 

  .بما يتوائم مع متطلبات العصر الحديث االكاديمي

تعمل الكلية حاليًا على إقامة تعاون وثيق مع التخصصات األكاديمية والصحية 

داث بيئة مواتية للتعليم والتعلم ممن تتوفر لديهم الخبرة والمعرفة الالزمة الستح المجتمعية

وللبحوث الكفيلة بضمان نجاح الطلبة في المجالين العملي والنظري، وضمان أهلية 

الخريجين لالنخراط في سوق العمل بالتنافس والتفاعل مع كافة المتغيرات المحلية 

  .والدولية بكفاءة واقتدار

ر والتحديث، وتسعى على الدوام للتمّيز والريادة واإلبداع يالتطوبالكلية بدأت لقد  

لالعتماد لبرامجها التعليمية والتدريبية كأدوات رقابية على  القوميةلهيئة امعايير  بإتخاذها

مستويات جودة ونوعية الخدمات األكاديمية واالدارية واإلكلينيكية للمساهمة بإذن اهلل 

م والتدريب إلى المستويات المرموقة محليًا ودوليًا، في تعالى في االرتقاء بمخرجات التعلي

ظل الدعم المستمر والمتواصل من اإلدارة العليا للجامعة واإلستفادة الفعالة من اإلمكانيات 

بمستوى الخريج من الناحية العلمية والعملية وزيادة وتطوير  المتاحة والمتجددة لإلرتقاء

 الخدمات المجتمعية

 

 عميد الكلية                                               

 وائل محمد الشاعر/ د.ا                                                                    
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 مــقــدمـــة تـعـريـفـيـة عـن الـخـطـة االستراتيجية للكلية

تهدف هذه الخطة إلى اتباع منهجية علمية ومرجعية مبنية على أساسيات  

اإلدارة والتحسين المستمر لجودة األداء للوصول لالعتماد بناء على المعايير 

وتعتمد الخطة على إرساء مبادئ القياس المستمر . المحلية والقومية والدولية

رفع كفاءة األداء عن طريق لترشيد استهالك الموارد وتقليل الجوانب السلبية مع 

 .نشر مفهوم أحسن الممارسات المبنية على الدليل

تسعى هذه الخطة إلى زيادة فرص التمويل الذاتي باستخدام األصول طويلة 

األجل من معارف ومهارات وسلوكيات في االعتماد على الموارد البشرية واتباع 

، وتقليل الهدر، وإنشاء مصادر المنهج العالمي في تحسين األداء برفع كفاءة األفراد

جديدة تعتمد على الميزات التنافسية الخاصة والمقارنات العلمية محليًا وإقليميًا 

 .ودوليًا

تقوم هذه الخطة على خاصية التدريب المستمر بإنشاء مراكز متميزة 

للتدريب وإدارة جودة األداء وتنمية كفاءة وقدرات األطباء والعاملين واالرتقاء 

ريب كعنصر أساسي لرفع الكفاءة وتقليل السلبيات وزيادة ودعم الموارد بالتد

المالية بناء على أصول طويلة األجل تخص المؤسسة لتقليل الدعم الخارجي قدر 

 . اإلمكان واالعتماد على ذاتية الموارد البشرية والمالية والخدمية

مع بدء تنفيذ اتفاقية الجات تتزايد حدة المنافسة التي تواجهها المنظمات 

إدارية يكون األساس وتتطلب هذه المنافسة تخطيط وتنفيذ استراتيجيات . العربية

. إذ يعد سالح الجودة من أشد األسلحة التنافسية. فيها جودة عالمية وتكلفة مرشدة

ى مستوى المنظمة ككل سبياًل رئيسيًا للتميز ويعد االهتمام بإدارة الجودة الشاملة عل

عملهم فقط بل يساعدون أيضا في  يؤدون وهكذا فإن العاملين ال. والتأهل التنافسي

ويعد التحسين المستمر للخدمة هو جوهر الجودة . تحسين النظام من منظور أشمل

 .الشاملة
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 ى للمؤسسات التعليميةأهمية وفوائد ومراحل التخطيط األستراتيج

يعد التخطيط الرسمي أحد الوظائف األساسية للعملية اإلدارية التي يجب أن تمارسها القيادات األكاديمية 

 :، حيث من خالله يمكن تحديد(معتمد وموثق)واإلدارية في الكلية بشكل رسمي 

 ؟ What is to be doneما الذي سوف يتم عمله  -

 ؟ When it to be doneمتى سيتم عمله  -

 ؟ How is to be doneوكيف سيتم عمله  -

فالتخطيط هو التنبؤ بالمستقبل واالستعداد له انطالقا من تحليل الحاضر وتوقعات اتجاهات المستقبل 

لتحديد األهداف المرغوب تحقيقها، وتحديد األساليب والوسائل المناسبة لتحقيق هذه األهداف بكفاءة وفاعلية 

 .ل زمني محدد وتحديد دقيق للمسئولياتوفقًا ألولويات وجدو

- :ىما يلوالشك فأن للتخطيط الرسمي في الكلية العديد من الفوائد أهمها   

 يساعد اإلدارة على التفكير المنهجي المبنى على الرؤية المستقبلية. 

 يوجه كافة الجهود في الكلية نحو األهداف المرغوب تحقيقها. 

 األنشطة المختلفة في الكليةيساعد على التنسيق بين الجهود و. 

  يمكن اإلدارة من االستعداد للتغيرات المفاجئة مستقباُل وتحديد األساليب المالئمة للتعامل معها

 .بكفاءة

 يساعد على االستغالل األفضل لموارد الكلية البشرية والمادية. 

 قييم والرقابةيساعد اإلدارة على تنمية معايير األداء التي يمكن استخدامها في عملية الت. 

شأنها في  –وعمومًا يختلف التخطيط اإلستراتيجي عن التخطيط التقليدي في مؤسسات التعليم العالي 

 :من حيث المضمون، والمسئولية، والبعد الزمني –ذلك شأن أي منظمة إنتاجية أو خدمية 

 :المضمون

اإلستراتيجي يسعى إلى تحقيق الموائمة بين موارد وإمكانيات الكلية وبين قوى البيئة المحيطة  التخطيط

 .في محاولة الستغالل ما هو متاح من فرص وتجنب التهديدات في البيئة المحيطة

 :البعد الزمني
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هنا وات وسن 16 -5التخطيط اإلستراتيجي هو تخطيط طويل األجل وينصب على فترة زمنية تمتد من 

 (.2622 – 2619)بالتحديد خمس سنوات 

 :المسئولية

 .التخطيط اإلستراتيجي هو مسئولية اإلدارة العليا في المؤسسة 

- :وتبرز أهمية التخطيط األستراتيجى للكلية عمومًا في تحقيقه لآلتي

 رارات يوفر اإلطار العام للتخطيط األكلر تفصياًل في المستويات اإلدارية المختلفة بالكلية وللق

 .التكتيكية والتشغيلية

  تتضمن الرؤية المستقبلية للكلية " أو إستراتيجية " ينطوى على خطة استراتيجية طويلة األجل

 .والرسالة التي تسعى إلى تحقيقها واألهداف اإلستراتيجية المطلوب تحقيقها في ضوء هذه الرسالة

 حو األنشطة واألعمال المختلفة بالكليةيساعد على تركيز الجهود والموارد في المؤسسة وتوجيهها ن. 

  ،يملل األساس لجميع أنواع األنشطة في الكلية ملل نشاط التعليم، والدراسات العليا، والبحث العلمي

 .والمشاركة المجتمعية

  يساعد على تفهم التغيرات السريعة في البيئة الخارجية للكلية ورصد الفرص والتهديدات ذات العالقة

 .ومخرجاتها بنشاط الكلية

 يساعد على معرفة الرؤية المستقبلية في األجل الطويل للكلية. 

 هتمارسما وغنى عن القول فأن التخطيط األستراتيجى ليس هو اإلستراتيجية أو الخطة اإلستراتيجية ولكنه 

 .اهدافهااإلدارة العليا في الكلية للتوصل إلى 
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 االستراتيجيحتمية التخطيط 

اإلدارة التي تدرك أهمية . إلدارة الفاعلةاعلى  -إلى حد كبير  -يتوقف نجاح المؤسسات  

وال ينصرف هذا فقط إلى اإلدارة في . الجودة بمنظور شامل وتتبنى سياسة إدارة الجودة الشاملة

 . المنظمات الصناعية بل يشمل أيضا اإلدارة في المنظمات الخدمية

ترضي احتياجات ( سلعة أو خدمة)الجودة هي توافر خصائص وصفات في المنتج  إن

وفي مجال الخدمات وبرغم أنه ليس . المعلنة وغير المعلنة( الداخليين والخارجيين)وتوقعات العمالء 

بتقديم الخدمة  مرتبطةللخدمة كيانًا ماديًا ملموسًا وخصائص مادية كالسلعة إال أن هناك خصائص 

 .       عميل مالحظتها ومن ثم تكون موضعًا لتقييمهيمكن لل

ويتوقع العميل أن تكون اإلجراءات سهلة، والمهارات البشرية عالية، وجو العمل الذي تؤدى 

وهي عناصر ال . فيه الخدمة مريحًا، والرسائل اإلعالمية الصادرة عن منظمة الخدمة واضحة تمامًا

آلخر باختالف اللقافة والسن  كما يختلف تقييمها من مستفيد. يمكن التعبير عنها مباشرة بصيغة كمية

 .والجنس

فاألول ينصرف إلى جودة . وهناك فرق واضح بين تعبير الجودة وتعبير إدارة الجودة الشاملة

أما اللاني فينصرف إلى فلسفة إدارية معاصرة تستهدف أن يسري مفهوم جودة األداء في كافة . المنتج

وأن تكون الجودة مسئولية تضامنية . ت واألقسام وفرق العمل بالمنظمة بشكل شاملالقطاعات واإلدارا

بين كافة المستويات والتخصصات ويكون التحسين المستمر وإرضاء العميل هو عماد هذه الفلسفة 

 .  اإلدارية فـي جـميـع مـجـاالت اإلدارة

لي العلم و التحليل لكافة علي المؤسسة التخطيط المبني ع بو لتحقيق الجودة الشاملة يج 

النواحي داخل و خارج الكلية من خالل اعداد خطة استراتيجية متكاملة لضمان تطبيق نظم الجودة  و 

 .لضمان التقدم اللابت و المستمر للكلية

في ظل التطوير السريع الذي طرأ على التعليم الطبي خالل السنوات الماضية مع زيادة 

المستوى المحلي واإلقليمي، أصبحت الكلية تواجه تحديًا كبيرًا لتحقيق التنافس بين الجامعات على 

احتياجات المجتمع من إعداد أطباء أكفاء قادرين على تقديم خدمات طبية متميزة للمجتمع وقادرين 

وقد دفعت هذه التحديات الكلية إلى حتمية وجود . على مواكبة التطور السريع في الخدمات الصحية

تعتمد فلسفته على زيادة القدرة التنافسية للكلية في  2622– 2619لفترة القادمة تخطيط منهجي ل

 .جميع المجاالت التعليمية والبحلية والخدمات المجتمعية
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 :أهـم الصعوبات الـتـي تـواجـه الـكـلـيـة عـنـد إعـداد وتـنـفـيـذ الـخـطـة

سااويف تقادم الخاادمات الصااحية  االنطبااع السااائد لادى جميااع فئاات المجتمااع أن كلياة طااب بناي       .1

 .بصفة أساسية وتهتم بالشق العالجي بالدرجة األولى بالمقارنة بالمجاالت التعليمية والبحلية

زيادة المتطلبات التي يحتاجها الخريج لتحقيق متطلبات سوق العمل لمواكبة التطور في الحقال   .2

 .الطبي في ظل المنافسة الشديدة من خريجي كليات الطب األخرى

 .تشار استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير التعليم وإثراء البحث العلميان .3
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 نبذة عن المحافظة

 تعد حاضرة شمال الصعيد " لؤلؤة الصعيد " محافظة بنى سويف 

 و يبلغ عدد سكانها 2كم 16952و مساحتها التقريبية  1966عام  تأسيسهاتم 

مليون تقريبا، يحدها من الشمال محافظة حلوان و من الجنوب محافظة المنيا و غربا  355

محافظة الفيوم و شرقا محافظة البحر االحمر و بفضل تميز موقعها المتوسط في قلب مصر 

ساعد ذلك علي قرب ( القاهرة و الجيزة و البحر االحمر)وقربها من المحافظات المحورية 

. ظات المحيطة بواسطة شبكة النقل و المواصالت الموجودة بالمحافظةاالتصال بكافة المحاف

ا هرم ميدوم ، ثاني اقدم هكما تتميز المحافظة بكونها متحفا تاريخيا لكل العصور حيث يوجد ب

 .مدرج في العالم كما تتنوع االثار الفرعونية في مراكز و قري المحافظةهرم 

القبطية من كنائس و اديرة منها دير االنبا بوال و كما تتوزع بالمحافظة الكلير من االثار 

كذلك االثار االسالمية . دير القديس انطونيوس و كنيسة السيدة العذراء و دير ماري جرجس 

 .ملل مقبرة االمير احمد شديد و مسجد السيدة حورية و كهف سنور 

ف فدان و ال 265كما تتميز المحافظة بالزراعة حيث يبلغ اجمالي الزمام المنزرع 

 .و القطن و اللوم و البصل و دوار الشمس القمح بإنتاجتتميز 

 .   لها كليتنا تنتميوتحتوي المحافظة علي جامعة بني سويف  التي 
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 نبذة عن الجامعة

كفرع لجامعة القاهرة عام  نشأتجامعة بني سويف هي جامعة مصرية 

الكلية العريقة الي ان استقلت  هذهة الكليات تحت اشراف و كان التدريس بكاف 1921

و تضم الجامعة العديد من الكليات و  2665لعام  22بموجب القرار الجمهوري رقم 

قد تم انشاء العديد من الكليات الجديدة بها و التي تعتبر من اهم المميزات لها حيث 

علي مستوي الجامعات من الكليات النادرة تتفرد بكلية العلوم الصحية و هي 

 . 2615/ 2612الحكومية  و التي تم افتتاحها بالعام الجامعي 

 رؤية الجامعة

تسعى الجامعة إلى التطوير المستمر للعملية التعليمية من خالل التقييم 

لبرامجها التعليمية وضمان جودة االداء لكى تأخذ مكانًا مرموقًا ومعتمدًا بين  الذاتي

الجامعات المحلية واالقليمية والعالمية وبناء كليات جديدة او معاهد عليا تواكب 

 .مجاالت التكنولوجيا الحديثة لدفع التنمية واالنتاج  فيالتطورات السريعة 

 رسالة الجامعة

مجاالت  فيمزودين بالمعارف العلمية والخبرات إعداد خريجين مؤهلين 

سوق العمل المحلى  فيقادرين على العطاء واالبداع والمنافسة  المختلفةالتخصص 

 في والمنافسةوكذلك اعداد اجيال قادرين على العطاء واالبداع  والعالمي واإلقليمي

وكذلك اعداد اجيال من العلماء والمفكرين  والعالمي واإلقليميسوق العمل المحلى 

خدمة المجتمع وبناء ثقافته  فيواالدباء المتميزين القادرين على المشاركة الفعالة 

وتنمية بيئته ودفع قطاعات االنتاج للمنافسة العالمية من خالل برامج دراسية 

وم متميزة تحكمها معايير اكاديمية محلية وعالمية متواكبة مع تطورات العل

 .والمعرفة على مستوى العالم
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 ملخص تاريخي عن كلية الطب البشري بجامعة بنى سويف

تحملت . إن كلية طب جامعة بني سويف هي المدرسة األولى والمرجعية الطبية في محافظة بني سويف

امت بتعليم الطالب، وتدريب األطباء، على عاتقها منذ نشأتها مسئولية نهضة المحافظة الطبية الحديلة فق

وإعداد الكوادر الطبية المتميزة القادرة على البحث العلمي الصحيح، وتقديم خدمات الرعاية الصحية 

 .المتطورة في المحافظة ومناطق الجوار لها

بإنشاء كلية طب بنى سويف والمستشفى الجامعي الملحق  1995لسنة  23صدر القرار الجمهوري رقم 

للفرقة األولى بكلية طب قصر العيني بالقاهرة لحين  95/1996و بدأت الدراسة في العام الجامعي  بها

 .استكمال مبنى الكلية ببنى سويف

بعد استكمال مقومات بنى سويف في بمقر الكلية  96/1997بدأت الدراسة للفرقتين األولى واللانية عام 

 .للكليةدفعة ( 16)تم تخريج عدد و قد  الدراسة بها

وفي ظل التحديات والمتغيرات التي تواجه التعليم الطبي والرعاية الصحية في العالم، فقد استدعت 

الحاجة ضرورة إعداد خطط طموحة للسنوات القادمة تدفع بالكلية إلى األمام وتحسن بها من قدرتها التنافسية 

ذه الخطة على القدرات المتميزة ألعضاء وتحفظ لها مكانتها ومرجعيتها وتؤكد بها ريادتها، وقد اعتمدت ه

هيئة التدريس وتميزهم في مجال التعليم الطبي ومشاركتهم الفعالة في البحث العلمي الجاد، مع التأكيد على 

أهمية المسئولية المجتمعية للكلية والمستشفى الجامعي في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات 

 .المجتمع

إدارة تطوير المشروعات بالمجلس األعلى للجامعات للنهوض بالعملية التعليمية  إن الدفعة القوية من

وقد استفادت كلية . وتطوير التعليم في مصر صححت مسار المؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية

الطب البشري من هذه المشروعات من خالل مشروع ضمان وتوكيد الجودة بإنشاء وحدة ضمان وتوكيد 

 .التي كان لها دور مهم في تطوير التعليم بالكلية وتوثيق البيانات على اختالف أنواعهاالجودة و

في ضوء الخطة االستراتيجية لجامعة بني سويف وتوجهات الحكومة المصرية لتطوير التعليم الجامعي 

الغايات اهتمت كلية طب بني سويف بتطوير وتحديث الخطط االستراتيجية وخطط التحسين للكلية حتى تأتي 

عند إعداد الخطط  -إضافة إلى ذلك تستند فرق العمل . واألهداف متفقة مع رؤية جامعة بني سويف ورسالتها

 .وتسترشد بمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد -االستراتيجية وخطط التحسين 
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ورة التعليم الطبي تهدف الخطة االستراتيجية لطب بني سويف إلى وضع تصور كامل لتطبيق ص

لبرامج مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير خطة البحوث العلمية بما يتماشى مع التطورات 

 . وأيضًا بما يتواكب مع الخدمات الصحية التي تقدمها الكلية. العلمية الحديلة عالميًا

ق اإلصالح والتطوير حتى ندعو اهلل عز وجل أن يوفقنا في الرؤى واألهداف ويسدد خطانا على طري

تحتفظ كليتنا بريادتها ومرجعيتها وتستمر في أداء رسالتها التي أنشأت من أجلها ولم ولن تتوقف يومًا عن 

 . أدائها منذ إنشائها بإذن اهلل
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 البرامج التعليمية التي تمنحها الكلية

 Anatomy diploma  

   األجنةالتشريح االدمي وعلم دبلوم 

 Anatomy MSc 

  األجنةماجستير التشريح االدمي وعلم 

 Anatomy MD 

  األجنةدكتوراه التشريح االدمي وعلم 

 Andrology MD 

  وجراحتها الذكورةدكتوراه طب امراض 

 Anesthesia And Surgical  Intensive Care diploma 

  وعالج االلم الجراحية المركزة والعنايةدبلوم التخدير 

 Anesthesia And Surgical  Intensive Care MSc 

  وعالج االلم الجراحية المركزة والعنايةماجستير التخدير 

 Anesthesia And Surgical  Intensive Care MD 

  وعالج االلم الجراحية المركزة والعنايةدكتوراه التخدير 

 Cardiology diploma 

  الدموية واألوعيةدبلوم امراض القلب 

 Cardiology MSc 

  الدموية واألوعيةماجستير امراض القلب 

 Cardiology MD 

  الدموية واألوعيةدكتوراه امراض القلب 

 Cardiothorathic Surgery MD 

 دكتوراه جراحه القلب والصدر 

 Chest Diploma 

  الصدريةدبلوم االمراض 

 Chest MSc 

  الصدريةماجستير االمراض 

 Chest MD 

  الصدريةدكتوراه االمراض 

 Clinical and Chemical Pathology diploma 

  الكيميائيةو  اإلكلينيكيةالباثولوجيا دبلوم 

 Clinical and Chemical Pathology MSc 

  الكيميائيةو  اإلكلينيكيةالباثولوجيا ماجستير 

 Clinical and Chemical Pathology MD 

  الكيميائيةو  اإلكلينيكيةالباثولوجيا دكتوراه 

 Clinical Pharmacology diploma 

  اإلكلينيكيةدبلوم الفارماكولوجيا 
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 Clinical Pharmacology MSc 

 اإلكلينيكيةالفارماكولوجيا  ماجستير 

 Clinical Pharmacology MD 

  اإلكلينيكيةدكتوراه الفارماكولوجيا) 

 Dermatology MD 

  الجلديةدكتوراه االمراض 

 Diagnostic Radiology diploma 

  التشخيصية األشعةدبلوم  

 Diagnostic Radiology MSc 

  التشخيصية األشعةماجستير  

 Diagnostic And Interventional Radiology MD 

  التشخيصية األشعةدكتوراه  

 ENT diploma 

  والحنجرةجراحه االنف واالذن دبلوم 

 ENT MSc 

 والحنجرةجراحه االنف واالذن  ماجستير 

 ENT MD 

 والحنجرةجراحه االنف واالذن  دكتوراه 

 Audiology diploma 

 دبلوم امراض السمع والصم 

 Audiology MSc 

 ماجستير امراض السمع والصم 

 Audiology MD 

 دكتوراه امراض السمع والصم 

 Phoniatrics diploma 

 دبلوم امراض التخاطب 

 Phoniatrics MSc 

 ماجستير امراض التخاطب 

 Phoniatrics MD 

 دكتوراه امراض التخاطب 

 Family Medicine diploma 

  األسرةدبلوم طب 

 Family Medicine MSc 

 األسرةطب  ماجستير 

 Family Medicine MD 

  األسرةدكتوراه طب 

 Forensic Medicine And Clinical Toxicology diploma 

  اإلكلينيكيةالسموم و دبلوم الطب الشرعي 
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 Forensic Medicine And Clinical Toxicology MSc 

  اإلكلينيكيةماجستير الطب الشرعي و السموم 

 Forensic Medicine And Clinical Toxicology MD 

  اإلكلينيكيةدكتوراه الطب الشرعي و السموم 

 General Surgery diploma 

  العامة الجراحةدبلوم 

 General Surgery MSc 

  العامة الجراحةماجستير 

 General Surgery MD 

  العامة الجراحةدكتوراه 

 Vascular surgery MD 

  الدموية األوعيةدكتوراه جراحه 

 Gynecology And Obstetrics diploma 

 دبلوم التوليد وامراض النساء 

 Gynecology And Obstetrics MSc 

  وامراض النساءماجستير التوليد 

 Gynecology And Obstetrics MD 

 دكتوراه التوليد وامراض النساء 

 Histology diploma 

 دبلوم الهستولوجيا 

 Histology MSc 

 ماجستيرالهستولوجيا 

 Histology MD 

 دكتوراه الهستولوجيا 

 Intensive Care diploma 

  الحرجةالحاالت  ورعايةدبلوم طب 

 Intensive Care MSc 

  الحرجةالحاالت  ورعايةماجستير طب 

 Intensive Care MD 

  الحرجةالحاالت  ورعايةدكتوراه طب 

 Internal Medicine diploma 

  الباطنةدبلوم االمراض 

 Internal Medicine MSc 

  الباطنةماجستير االمراض 

 Internal Medicine MD 

  الباطنةدكتوراه االمراض 

 Clinical Hematology MSc 

 ماجستير امراض الدم 
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 Medical Biochemistry diploma 

  الحيويةدبلوم الكيمياء 

 Medical Biochemistry MSc 

  الطبية الحيويةماجستير الكيمياء 

 Medical Biochemistry MD 

  الطبية الحيويةدكتوراه الكيمياء 

 Medical Microbiology And Immunity diploma 

   الطبية والمناعةدبلوم الميكروبيولوجيا 

 Medical Microbiology And Immunity MSc 

   الطبية والمناعةماجستير الميكروبيولوجيا 

 Medical Microbiology And Immunity MD 

  الطبية والمناعةدكتوراه الميكروبيولوجيا 

 Medical Parasitology diploma 

  الطبيةدبلوم الطفيليات 

 Medical Parasitology MSc 

  الطبيةماجستير الطفيليات 

 Medical Parasitology MD 

  الطبيةدكتوراه الطفيليات 

 Medical Physiology diploma 

  الطبيةدبلوم الفسيولوجيا 

 Medical Physiology MSc 

  الطبيةماجستير الفسيولوجيا 

 Medical Physiology MD 

  الطبيةدكتوراه الفسيولوجيا 

 Neurology diploma 

  العصبيةدبلوم االمراض 

 Neurology MSc 

  العصبيةماجستير االمراض 

 Neurology M.D 

  العصبيةدكتوراه االمراض 

 Neurophysiology diploma 

  للجهاز العصبي اإلكلينيكيةدبلوم الفسيولوجيا 

 Neurophysiology MSc 

  للجهاز العصبي اإلكلينيكيةماجستير الفسيولوجيا 

 Neurophysiology MD 

  للجهاز العصبي اإلكلينيكيةدكتوراه الفسيولوجيا 

 Neurosurgery MD 

 دكتوراه جراحه المخ واالعصاب 
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 Oncology diploma 

 دبلوم عالج االورام 

 Oncology MSc 

 ماجستير عالج االورام 

 Oncology MD 

 دكتوراه عالج االورام 

 Ophthalmology diploma 

 دبلوم طب وجراحه العيون 

 Ophthalmology MSc 

 ماجستير طب وجراحه العيون 

 Ophthalmology MD 

 دكتوراه طب وجراحه العيون 

 Orthopedic Surgery diploma 

 دبلوم جراحه العظام 

 Orthopedic Surgery MSc 

 ماجستير جراحه العظام 

 Orthopedic Surgery MD 

 دكتوراه جراحه العظام 

 Pathology diploma 

  (علم االمراض)الباثولوجيا دبلوم 

 Pathology MSc 

  (علم االمراض)ماجستير الباثولوجيا 

 Pathology MD 

  (علم االمراض)دكتوراه الباثولوجيا 

 Pediatrics diploma 

 دبلوم طب االطفال 

 Pediatrics MSc 

 ماجستير طب االطفال 

 Pediatrics MD 

 دكتوراه طب االطفال 

 Plastic Surgery MD 

 جراحه التجميل واالصالح والحروق دكتوراه 

 Psychiatric Medicine diploma 

  النفسيةدبلوم االمراض 

 Psychiatric Medicine MSc 

  النفسيةماجستير االمراض 

 Psychiatric Medicine MD 

  النفسيةدكتوراه االمراض 



22 

 

 Public Health And Community Medicine diploma 

  المجتمعوطب  العامة الصحةدبلوم 

 Public Health And Community Medicine MSc 

  وطب المجتمع العامة الصحةماجستير 

 Public Health And Community Medicine MD 

  وطب المجتمع العامة الصحةدكتوراه 

 Occupational health diploma 

  المهنيةدبلوم طب الصناعات واالمراض 

 Occupational health MSc 

 المهنيةطب الصناعات واالمراض  ماجستير 

 Occupational health MD 

  المهنيةطب الصناعات واالمراض دكتوراه 

 Rheumatology And Rehabilitation diploma 

 دبلوم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي 

 Rheumatology And Rehabilitation MSc 

 ماجستير الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي 

 Rheumatology And Rehabilitation MD 

 دكتوراه الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي 

 Tropical Medicine diploma 

  وصحتها الحارةطب المناطق دبلوم 

 Tropical Medicine MSc 

  وصحتها الحارةطب المناطق ماجستير 

 Tropical Medicine MD 

  وصحتها الحارةطب المناطق دكتوراه 

 Urology diploma 

  البوليةدبلوم جراحه المسالك 

 Urology MSc 

  البوليةماجستير جراحه المسالك 

 Urology MD 

  البوليةدكتوراه جراحه المسالك 
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 الهيكل التنظيمي للكلية

 

 

 

 

 بيانات التواصل مع الكلية

 بني سويف  –مدينة بني سويف  –كلية الطب –شارع محمد حسن : العنوان البريدي -

    :الموقع اإللكتروني -

 :العنوان اإللكتروني  -

             081/   1128120            :تليفون  -

 081/   1128120             :فاكس -

                                   

www.bsu.edu.eg 
                           

Q.unit@med.bsu.edu.eg 
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 القيم الخاصة بكلية الطب البشري بجامعة بنى سويف

 تملل التي الحاكمة القيم من مجموعة تحديد للكلية تراتيجيةساال الخطة نجاح يتطلب

 يعتبر ال القيم تلك تحديد مجرد غير أن .كافة الكلية ناءب لسلوكيات األساسي الحاكم المنطلق

 من تتحول حتى مستمر تدعيم عمليات من القيم لتلك فالبد ,لتحقيق الخطة كافيًا ذاته حد في

ومؤثرة و تتملل المحاور االساسية للقيم الخاصة حول القوة  قوية ارات إلى أفعالشع  مجرد

للبيئة الخارجة  الكامنة بالكلية من اعضاء هيئة التدريس و الطالب و الخدمات المقدمة

 والبحث العلمي

 :وتتمثل القيم الخاصة بكلية الطب البشري بجامعة بنى سويف في اآلتي

 الـقيـم الـحـاكـمـة

 SEHA صـحـة

جــــــــــــودة الخــــــــــــدمة  المســــــــــــئولية 

 االجتـماعـية 

S: Service quality, social 

responsibility  

 E: Excellence الـتـمـيـز

 H: Honesty األمـانــة

 A: Authenticity األصالـة
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 جامعة بنى سويف -اإلطار والمضمون للتخطيط األستراتيجى بكلية الطب البشري 

يعتبر التخطيط االستراتيجي بملابة خريطة الطريق للمؤسسات لضمان تحقيق 

المحدودة بالطريقة وهو األسلوب األملل لتحديد األولويات واستخدام الموارد . النجاح

 .المللى

كما أن التخطيط االستراتيجي يجعل األهداف العامة للمؤسسة مشتركة وواضحة  

للجميع، وبالتالي تنبلق من الخطة االستراتيجية خطط اإلدارات واألقسام 

 .وتشكل اإلطار الذي يحكم جميع القرارات المختلفة،

  :تعريف التخطيط االستراتيجي

للمؤسسة يتم من خاللها التوافق على األولويات التي تعتبر هو عملية تنظيمية 

وفي نفس الوقت تستجيب للمتغيرات الداخلية والخارجية  -ضرورية لتحقيق أهدافها 

من خالل االستخدام األملل للموارد وتخصيصها باتجاه تحقيق تلك  -المحيطة بها 

 .األولويات، ويلتزم بذلك الشركاء الرئيسيون في المؤسسة

 :خطـوات التخطـيط االستراتيـجى

تبدأ هذه المرحلة بتبني اإلدارة العليا ألهمية التخطيط االستراتيجي : اإلعداد . 2

والتزامها بإعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية، وتشكيل فريق عمل إلعداد الخطة 

 .االستراتيجية

للتعرف على نقاط القوة والضعف : SWOT Analysisعمل تحليل للوضع القائم  . 2

تجميع الخاصة بالمؤسسة، وأيضًا الفرص المتاحة والتحديات القائمة، عن طريق 

المعلومات واالحصائيات الالزمة وإجراء مقابالت وعمل استبيانات وعقد عدد من 

 .ثم تحديد الفجوة بين الوضع الحالي والمستقبلي -النقاشحلقات 

والتي تحدد االتجاه المأمول  -نظرة المستقبلية للمؤسسة وهي ال: تحديد الرؤية .3

 .للمؤسسة

 .وهي توضح الغرض من وجود المؤسســة والخدمات التي تقدمها: تحديد الرسالة .2
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تحديد الغايات واألهداف واالستراتيجيات وتوضح كيفية الوصول إلى الغايات  .5

 .واألهداف المنشودة

المهام، والمسئوليات، والمدى الزمني للتنفيذ، تحدد : وضع خطة عمل تفصيلية . 6

 .والتكلفة المطلوبة

 .تخصيص الموارد المالية وتنفيذ الخطة .7

 .باستخدام المؤشرات: المتابعة والتقييم .2
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 :الرؤية والرسالة بكلية الطب البشري بجامعة بنى سويف

 بني سويفتحديد رؤية كلية الطب البشري بجامعة 

بصفة عامة تملل الرؤية وصفـًا مختصًرا لما تتمنى أن تكون عليه الكلية في المستقبل 

وعلى ذلك فإن الرؤية تكون . البعيد، فهي بملابة حلم تسعى الكلية إلى تحقيقه في األجل الطويل

ات أكلر توجًها نحو المستقبل وليست موجهه أكلر بالتطبيق والتنفيذ ملل الرسالة أو الغاي

 .واألهداف اإلستراتيجية

- :وتتمثل رؤية كلية الطب البشري بجامعة بني سويف على النحو األتي

تكون كلية طب بني سويف رائدة في مجاالت التعليم والعـالج والبحـ    أن " 

خريجيهـا علـى السـاحة     معترفـًا بهـا وبكفـاءة    -العلمي في مصر والشرق األوسط 

 "الدولية طبقًا للمعايير المحلية والقومية والدولية 
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 تحديد رسالة كلية الطب البشري بجامعة بني سويف

رسالة الكلية الصياغة الدقيقة المرتبطة بتوضيح أسباب وجود الكلية وتحديد ما  تملل

تقدمه للمجتمع، مع تعريف الغرض الرئيسي والمتفرد الذي يجعل الكلية مختلفة عن غيرها، كما 

توضح الرسالة نطاق عمل الكلية وخدماتها والقطاعات المستهدفة لخدماتها والموارد البشرية 

 .تتميز بها والمادية التي

بناء على ذلك يمكن صياغة رسالة كلية الطب البشري بجامعة بني سويف على النحو 

- :التالي

في مختلف  الطبية الممارسةتخريج المستوى االعلى من األطباء القادرين على " 

الطبية الحديثة والملتزمين  الرعايةنظم الرعاية الصحية والمتمرسين على مهارات خدمة 

و  للطلبةتطوير التعليم الطبي  و المستدامةوآداب المهنة والتنمية المهنية بأخالقيات 

المتدربين طبقا للمعايير والعمل على تدريب األطباء المتخصصين القادرين على إجراء 

والقومية    المحليةاألبحاث العلمية المتقدمة وتطبيق التقنيات الحديثة والمعايير الطبية  

  والسعي لخدمة المجتمع و حل المشاكل البشريةمع تنمية القدرة التنافسية للموارد 

 "الصحية القومية 

وتم توثيقها من مجلس الكلية رقم  وقد تم تحديث رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية   

 . 2612/  12/ 11بتاريخ  129
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تـتـضـمـن الـرؤيـة والـرسـالـة وشـعـار الـكـلـيـة الـمكـونـات 

 األسـاسـيـة الـتـالـيـة

 الـتـركـيـز المكــون م

 الـرؤيـة الـذاتـيـة 2
الريادة في الـعـلم والعـالج والبح  العـلمي على المستوى المحلي 

 واإلقـليمي

 التطـوير المسـتمر في المجـال الصحي التقـدم والريـادة ودعـم فـلـسـفـة الـكـلـيـة 1

 الـخـدمـة الـمـقـدمـة 1
المهارات الـطـبية في التعـليم الطبي والبح  العـلمي والعـالج 

 وخـدمة المجـتمع

2 
الـسـوق 

 الـمـسـتـهـدف
 األسـواق الـمـحـلـيـة واإلقـلـيـمـيـة والـعـالـمـيـة

5 
الـجـهـات 

 الـمـسـتـفـيـدة

والمؤســـــسات الصحـــــية والجـــــمعيات غيــــر الحـــــكومية  الهـــــيئات 

 المهـتمة بالصحـة

 تـطـبـيـق الـتـقـنـيـات الـحـديـثـة الـتـكـنـولـوجـيـا 1

 الـقـدرة الـتـنـافـسـيـة لـرأس الـمـال الـبـشـري الـقـوى الـبـشـريـة 7

 الـتـنـمـيـة الـمـهـنـيـة الـمـسـتـدامـة الـتـطـور والـنـمـو 8

9 
الـصـورة 

 الـمـجـتـمـعـيـة

ـــل      ـــل الـمـشـاكـ ــي حـ ـــمة فـ ـــتمع والـمسـاهـ ـــة الـمجـ ـــي لخـدمـ السـعـ

 الـصحـية الـقـومـيـة
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 التحليل البيئي للوضع الراهن لكلية الطب بجامعة بنى سويف

تحليل للبيانات الخاصة بالقوى والمتغيرات الخاصة بكل من البيئة  هو

المقارنة بينها وبين الكليات المناظرة لها )الداخلية للكلية، والبيئة الخارجية المحلية 

مدى توظيف )، واإلقليمية (من خالل األطراف المجتمعية المستفيدة من خدماتها

 (خريجي الكلية في سوق العمل

 مجاالت القوة التي تتميز بها الكلية وكذلك نقاط الضعف بها من خالل  تحديد

تشخيص البيئة الداخلية من حيث مواردها وإمكانياتها البشرية والمادية ووضعها 

 .التنافسي

  تحديد الفرص المتاحة في البيئة الخارجية للكلية والتي يمكن لها استغاللها لتطوير

افسين، باإلضافة إلى تحديد التهديدات في نفس البيئة أدائها وتميزها بالمقارنة بالمن

 .التي قد تؤثر على هذا األداء وعلى وضعها التنافسي

الراهن وتقييمه للكلية عن طريق أسلوب التحليل  الوضع وتحليل دراسة يتم

تشخيص مجاالت )و الذي يعتمد على تحليل وتقييم البيئة الداخلية    SWOTالرباعي 

والشك أن هناك تأثير (. الفرص والتهديدات)والبيئة الخارجية ( ونقاط القوة والضعف

مباشر لكل من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية على تحقيق الكلية لرسالتها وأهدافها 

 اإلستراتيجية 
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 أطار التحليل البيئي لكلية الطب البشرى بجامعة بنى سويف  يوضح الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بجامعة بنى سويفيبين الشكل إطار التحليل البيئي لكلية الطب البشرى 

 

لكلية الطب  أطار التحليل البيئي

جامعة بنى سويفب البشري  

 تحليل البيئة الخارجية  تحليل البيئة الداخلية 

 أسلوب التحليل المتبع

SWOT 

مجاالت القوة والضعف في 

 البيئة الداخلية
الفرص والتهديدات في 

 البيئة الخارجية

مدخل تحليل العوامل 

ية الداخليةجاإلستراتي   
مدخل تحليل العوامل 

ةاإلستراتيجية الخارجي  

مصفوفة القوة 

 والضعف

مصفوفة 

 الفرص
 والتهديدات
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 االفـتـراضـات األسـاسـيـة لـلـخـطـة

كليــة طــب بنــي ســويف تعــد منــارة الطــب فــي محافظــة بنــي ســويف مــن خــالل       -2

التــاريا الطويــل ألعضــاء هيئــة التــدريس فــي التعلــيم الطبــي وتقــديم الخــدمات    

 .الطبية المتميزة

وزارة كلية طب بني سـويف تـؤمن بأهميـة التطـوير المسـتمر وتنفيـذ سياسـات         -1

التعليم العالي السـتيفاء معـايير االعتمـاد للهيئـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم         

 .واالعتماد

كلية طـب بنـي سـويف ترتكـز علـى رأس مـال بشـري متميـز قـادر علـى تحقيـق             -1

 .الخطة الطموحة

كلية طب بنـي سـويف تعـي جيـدًا أهميـة الحفـار علـى ريادتهـا مـن خـالل إعـداد             -2

باء والمشاركة في دفع البح  العلمـي علـى المسـتوى    الكوادر البشرية من األط

 .القومي والدولي وتقديم الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع

كلية طب بني سويف تدرك أهمية تغيير ثقافة المجتمـع األكـاديمي لتطبيـق نظـم      -5

 .الجودة في جميع األنشطة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة

يــادة مواردهــا الذاتيــة لتحقيــق الغايــات     كليــة طــب بنــي ســويف تعمــل علــى ز      -1

 .االستراتيجية وتحقيق استمرارية التطوير
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              .تحديد عناصر البيئة الداخلية

 .وتم تحديدهذه العناصر اعتمادا  علي المعايير المحددة لالعتماد المؤسسي 

  و استراتيجية المؤسسةالقيادة : 

الهيكل التنظيمي النظام الذي تمارس من خاللاه الكلياة نشااطها     القيادة فيوتتملل 

لتحقيق أهادافها، وينطاوي علاى عملياات تجمياع و تصانيف و تقسايم هاذه األنشاطة فاي           

شاااكل إدارات وأقساااام و وحااادات، و تحدياااد المساااتويات اإلدارياااة، و تحدياااد عالقاااات  

االختصاصاات و المسائوليات و   السلطة على المستوى الرأسي في الهرم التنظيمي، و 

و يااتم التعبياار عاان هااذا الشااكل فااي   . األدوار، وخطااوط االتصااال، و تاادفق المعلومااات 

  التنظيميةمرسوم يطلق عليه الخريطة 

و يتسم ذلك الهيكل العديد مان الخصاائص أهمهاا المالئماة و الواقعياة و المروناة       

 . والوضوح والبساطة و عدم التعقيد
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  نمط القيادة : 

نمط اإلدارة األسلوب الذي تتبعه القيادات األكاديمياة و اإلدارياة فاي المؤسساة ساواء فاي إدارة        و يعكس

المااوارد البشاارية و الماديااة، أو فااي إدارة األنشااطة األساسااية فااي المؤسسااة سااواء كاناات تعليميااة أو بحليااة أو     

 .مجتمعية

 :خصائص نمط اإلدارة المتميز في مؤسسات التعليم العاليوتتمثل 

 األسلوب الديموقراطي في اإلدارة القائم على المشاركة في اتخاذ القرارات. 

  في مقدمة اهتمامات اإلدارة و العاملين( الطالب واألطراف المجتمعية ) وضع مصلحة المستفيدين. 

 تشجيع االبتكار و اإلبداع لدى اآلخرين. 

 دعم و رعاية المبدعين و المتفوقين. 

 يث المستمر و تحقيق الجودة الشاملةاالهتمام بالتطوير و التحد. 

 التفكير المنهجي و استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية اتخاذ القرارات. 

 اإلدارة المستندة إلى التخطيط العلمي و ليست اإلدارة الموجهة باألزمات. 

        روح  نشاار التعاااون و الصااداقة المتبادلااة بااين أعضاااء هيئااة التاادريس و بااين العاااملين و عاادم إذكاااء

 .الصراعات المنافسة الهدامة

 التعاطف النفسي و االجتماعي مع األفراد في المؤسسة. 

 الوضوح و الشفافية في السياسات المتبعة و القرارات ذات العالقة. 

 قيم الكلية الحاكمة: 

القيم المشتركة في المعتقدات و األخالقيات و العادات و أنماط السلوك التاي تساود المؤسساة، و     تتملل

وبلغاة  . من ثم توجه القرارات و التصرفات الخاصاة بالقياادات األكاديمياة واإلدارياة، والعااملين فاي المؤسساة       

و جيد و ما هو سيء و ما هو أخرى تتعلق القيم المشتركة في أي مؤسسة بما هو حالل و ما هو حرام، و ما ه

 .أخالقي و ما هو غير أخالقي مهنيًا، و ما هو مقبول من المجتمع و ما هو غير مقبول مجتمعيًا

العامة في التعامل بين العاملين بها و تتميز المؤسساات التعليمياة    تباألخالقيايجب ان تهتم المؤسسة  

اخالقيات البحاث العلماي و بالنسابة لكلياات الطاب تضااف اخالقياات مهناة الطاب حياث تملال الركيازة              بإضافة

 .االساسية في تعامل المؤسسة مع البيئة الخارجية
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العدالة في التعامل مع اآلخرين ايضا من اهم الركائز التي تحتاجها المؤسسة لرفع رضا العااملين بهاا   

 .لياعن السياسة العامة و االدارة الع

 الجهاز االداري: 

يملل األفراد الموارد البشارية ألي كلياة والتاي هاي مصادر الحيااة فاي هاذه الكلياة مان خاالل أداء الوظاائف و             

يتملل في المديرين و رؤساء األقسام اإلدارياة و   و الجهاز االداري .  المهام الالزمة لتحقيق أهدافها بكفاءة و فعالية

 :ي بيان عن هؤالء اإلداريين في الكليةالموظفين و العمال، و فيما يل

 واإلجازاتعدد المعارين  عدد اإلداريين على رأس العمل الموارد البشرية

 صفر 221 اإلداريين

و يجب أن يتم اختيار و تعيين األفاراد ذوي الصافات و الخصاائص التاي تاتالءم ماع طبيعاة الوظاائف المتاحاة          

 .الموارد البشرية في الكلية  من خالل التدريب و التحفيز و الترقية كما يجب الحرص على تنمية. في الكلية

 الموارد المالية: 

يقصد بالموارد المادية في المؤسسات التعليمية تلك الموارد التي تملال المادخالت المادياة الالزماة ألداء     

موازناة الكلياة السانوية و    األنشطة و المهام الخاصة بالمؤسسة بكفاءة و فعالية، و تشمل رأس المال ممالاًل فاي   

المباني، و تسهيالت العملية التعليمية و البحلية من مدرجات و قاعاات دراساية و معامال وأجهازة و معادات و      

 .أثاث، و وسائل نقل و اتصاالت، و وسائل تكنولوجيا المعلومات، و أدوات كتابية و غيرها

- :اآلتيفي خصائص الموارد المادية للمؤسسة الناجحة وتتمثل 

 كفاية الموارد بما يتالءم مع حجم النشاط و يساعد على تحقيق األهداف بكفاءة. 

    حسن استغالل الموارد من خالل تعظيم االستفادة منها و تقليل الفاقد و المحافظة عليها من خاالل الصايانة

 .المستمرة

 خفض تكاليف األداء التكلفة المناسبة حيث يجب الحصول عليها بتكلفة مناسبة تساعد على. 

              الحداثة حيث يجاب أن تاتالءم ماع التطاورات الحديلاة فاي التكنولوجياا و بماا ياؤدي إلاى تادفق وتطاوير

 .مستويات األداء
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 المالئمة حيث يجب أن تتالءم مع االحتياجات الفعلية و االستخدامات المتوقعة. 

الااي دخاال الكليااة ماان    ضااافةباإلوتعتمااد الكليااة علااى مواردهااا المخصصااة لهااا فااي موازنااة الجامعااة       

 .الخ...الدراسات العليا و بعض الوحدات الخاصة ملل وحدة تطوير التعليم الطبي و وحدة تحليل المخدرات

 األنظمة و اإلجراءات االدارية و التقويم المستمر: 

مياة  و يقصد بها أنظمة العمل و اإلجراءات الالزمة لتطبيق هذه النظم سواء كانات فاي المجااالت األكادي   

ملل التعليم و الدراسات العليا و البحث العلمي، أو فاي المجااالت الداعماة فاي الكلياة ملال األنشاطة اإلدارياة و         

 .الفنية و المالية و رعاية الشباب و غيرها

 :ويمثل خصائص نظم و إجراءات العمل الفعالة

 التحديد الدقيق و التوثيق الرسمي ألنظمة و إجراءات العمل. 

 الوضوح و البساطة لسهولة الفهم من جانب المسئولين عن التنفيذ. 

 الموضوعية بحيث تخدم األداء و ليس المصالح الشخصية. 

 المرونة بحيث يمكن تعديلها و تطويرها بما يواكب التغيير في بيئة العمل. 

 يناإلعالن و اإلتاحة بمعنى أن تكون معلنة و متاحة لمستخدميها و المستفيدين النهائي. 

  عدم الروتين من خالل التبسيط في اإلجراءات و البعد عن التعقيد و صعوبة التنفيذ، و من ثم عدم

 .األداء و عدم التأخير في تقديم الخدمات للمستفيدين النهائيين

 أعضاء هيئة التدريس بالكلية: 

المهاارة و الخبارة فاي    و يمللون مقدمي الخدمة التعليمية في المؤسسة، و يجب أن تتوافر لديهم القادرة و  

 .تقديم الخدمة التعليمية و البحلية و المشاركة المجتمعية

- :فيما يلي بيان عن أعضاء هيئة التدريس و أعضاء الوظائف المعاونة

الموارد 

 البشرية

 اعداد هيئة التدريس

 اإلجمالي
عدد المعارين 

 واإلجازات

على إجمالي 

 رأس العمل
 أستاذ

 متفرغ
 أستاذ

 أستاذ

 مساعد
 مدرس

أعضاء هيئة 

 التدريس 
27 58 87    180 221 222 112 
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 :بالكلية( معيدين و مدرسين مساعدين ) عدد أعضاء الهيئة المعاونة 

 الموارد البشرية

إجمالي عدد أعضاء  على رأس العمل

الجهاز المعاون على 

 رأس العمل 

عدد المعارين 

 واألجازات
عدد المدرسين  إجمالي نهائي

 المساعدين

عدد 

 المعيدين

الهيئة المعاونة من 

 األكاديميين
112 21 111 11 199 

 

 المعايير االكاديمية و البرامج الدراسية 

الدرجـة الجامعيـة   ) عدد األقسام و عدد البرامج التعليمية التـي تمنحهـا الكليـة و عـدد المقـررات        فيما يليو 

- : (األولى و الدراسات العليا 

الكلية
/

هد
المع

سام 
ألق
عدد ا

 

ج  دراسات عليا الدرجة الجامعية األولى
عدد البرام

ي 
جمال

إ

التعليمية
 

ت
عدد المقررا

ي 
جمال

إ
 

عدد 

البرامج 

 التعليمية

عدد 

 المقررات

 عدد البرامج التعليمية

/ دبلوم عدد البرامج

 ماجستير
 دكتوراه

الطب 

 البشري
17 1 

برنامج )28

 +)قديم

برنامج ( 51

  )جديد

19 20 209 222 190 

 المهارات و التدريب: 

و يقصد بها مهارات أداء الوظائف أو المهام و التي يجب توافرها فاي األفاراد ساواء كاانوا مان أعضااء       

 :و من أمللة هذه المهارات ما يلي. هيئة التدريس، أو معاونيهم أو من أعضاء الجهاز اإلداري في الكلية

 :الذهنية أو الفكرية المهارات

 .و تتعلق بالتفكير االبتكاري و التخطيط و التخيل و حل المشكالت و اتخاذ القرارات
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 : المهارات الفنية

ملااال ذلااك مهاااارات   . و تتعلااق بمهااارات أداء الوظااائف و المهاااام ذات الطبيعيااة الفنيااة المتخصصاااة     

، أو مهااارات أداء المشااتريات و المحاساابيةليااة و التاادريس، أو البحااث العلمااي، أو مهااارات أداء الوظااائف الما 

 .المخازن، أو مهارات التدريب، وغيرها

 :المهارات السلوكية    

و تتعلق بالمهارات اإلنسانية في التعامل ماع اآلخارين، و التحفياز و إثاارة دافعاة اآلخارين، ومهاارات        

 .غيرها االتصال، وحل الصراعات، و التأثير في سلوك اآلخرين، و التعاون و
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 تحديد عناصر البيئة الخارجية 

ولتحديااد عناصاار البيئااة الخارجيااة لكليااة الطااب البشاارى بجامعااة بنااى سااويف البااد ماان النظاار إلااى البيئااة     

الخارجية المحيطة بالكلية الستغالل الفرص المتاحة وتجنب التهديادات التاي قاد تاؤثر فاي قادرة وكفااءة الكلياة         

ن والتطوير المستمر والحصول على االعتماد المنشود من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم على التحسي

 واالعتماد

 عناصر البيئة الخارجية لكلية الطب البشرى ببنى سويف( 2)ويمثل الشكل  

 

 التحليل البيئي للفرص والتهديدات للمؤسسة التعليمية

 تحليل البيئة الخارجية لكلية الطب  

 البشرى بجامعة بنى سويف

 بيئة صناعةالتعليم الكبرى 

 وزارة التعليم العالي  -

(           الطالب)المستفيدون النهائيين  -
 الممولون -

 المنافسون      -

 الرأي العام -

 الفرص التهديدات

 البيئة

 -سياسية  -عوامل إقصادية   
  -إجتماعية  -قانوينة / تشريعية 

 ديموجرافية -تكنولوجية 

 الفرص التهديدات
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 جمع البيانات مصادر

 :تم جمع البيانات الالزمة إلعداد الخطة االستراتيجية من

  رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها االستراتيجية من الخطة االستراتيجية لجامعة بنى سويف )الجامعة

 ، والتي بها احتياجات الكلية والموازنة المعدة لذلك (2616/2626

  2636رؤية مصر 

 زيارة هيئة االعتماد  تقرير 

 أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس، الموظفين اإلداريين، الطالب : الكلية

 و الخريجين و  طالب الدراسات العليا 

  1972لسنة 29قانون تنظيم الجامعات رقم  

  الئحة الكلية 

 دليل الطالب 

  بيانات علمية وإدارية موثقة بالكلية 

  2612تقرير التسهيالت المادية للكلية 

 و نظام الدراسة نتائج استبيانات الطالب علي البنية التحتية للكلية 

  2612/ 2617الدراسة الذاتية للعام الدراسي 

 أدوات جمع البيانات

البشارى بجامعاة بناى     بلقد تم استخدام أكلر من أداة لجمع البياناات لكتاباة الخطاة االساتراتيجي لكلياة الطا      

 :سويف ومن هذه األدوات

   قاد تام تصاميم وتوزياع وجماع وتحليال اساتبيانات طالبياة لطلباة          (: االساتبيانات )قوائم االستقصااء

 . و الجهات الخارجية مرحلة البكالوريوس، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 ة المعاونةجلسات العصف الذهني مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئ 

            المقابالت الشخصاية واللقااءات المتعاددة ماع إدارة الكلياة ورؤسااء األقساام والساادة أعضااء هيئاة

 .التدريس
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 دليل الطالب، البيانات الموثقة بالكلية، الئحة الكلية : وثائقي فحص 

لضعف باخر ملحق تحليل الوزن النسبي وملخص نقاط القوة و ا) عناصر القوة والضعف في البيئة الداخلية 

 (الخطة

 Strengthsعناصر القوة في البيئة الداخلية للكلية 

تعتمد الكلية في تحقيق خطتها االستراتيجية على مجموعة من نقاط وعناصر القوة والتميز األستراتيجى 

 .التي تحوزها والتي يمكن استلمارها على النحو الذي يمكنها من تحقيقها رسالتها

- :عناصر للقوة في الكلية وفيما يلي أبرز

مصممة بناء على التحليل ( 2619-2612)جامعة بني سويف خطة استراتيجية معتمدة  –لكلية الطب  -1

 (.SWOT)البيئي 

 .رؤية ورسالة معتمدة تم صياغتها بناء على التحليل البيئي -2

 .هيكل تنظيمي مرن ومالئم لنشاط الكلية -3

 .دة، ووحدة األزمات والكوارث لخدمة الكليةاستحداث إدارات جديدة ملل وحدة ضمان الجو -2

 .عمل توصيف وظيفي لجميع وظائف الكلية -5

هيئة التدريس في تطوير األداء لتحقيق  يمعاون/ اإليجابية من القيادات األكاديمية وغالبية أعضاء -6

 .رسالة الكلية

 .كوادر بشرية مبشرة في المجال األكاديمي والبحلي -7

 .منتسبي الكليةالترابط واالنتماء بين جميع  -2

 .جهاز إداري متخصص يتالئم مع طبيعة وأنشطة الكلية -9

 .تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين باستخدام االستبيانات لعمل خطة التدريب -16

 .تقييم أداء بعض اإلدارات من قبل الطالب -11

 .خطة معتمدة لتنمية الموارد المالية والمادية للكلية ولها خطة تنفيذية مفعلة -12

 .مصادر التمويل الذاتيتنوع  -13

 .بنية تحتية مقبولة و قابلة للتعديلوجود  -12

 .تبني الكلية المعايير القومية األكاديمية وفقا إلجراءات رسمية سليمة -15

 .تواجد لجنة لتصميم وتطوير البرامج التعليمية -16

 .تواجد استراتيجية موثقة ومعتمدة للتعليم والتعلم -17

 .التعليم والتعلم سياسات مفعلة للتعامل مع مشكالتتوجد  -12
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 .آليات موثقة لتقويم نتائج التدريب الميدانيتوجد  -19

 .تنوع أساليب وطرق التقويم -26

تتوافر بالكلية برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للطالب وأعضاء هيئة التدريس  -21

 .ومعاونيهم والعاملين واألطراف المجتمعية

تم إعدادها من خالل آليات وأدوات فعالة لتحديد  2616/2617للكلية خطة للمشاركة المجتمعية  -22

 .أولويات المجتمع

 .تنوع الخدمات المجتمعية التي تنفذها الكلية للمجتمع الخارجي من خدمات استشارية وقوافل طبية -23

عقد اتفاقية تعاون وتمويل لمشروع تطوير وتشغيل بعض أقسام مستشفى جامعة بني سويف بالتعاون  -22

 .داعمة مؤسساتمع 

 .تنظيم برنامج تعريفي سنوي للطالب الجدد -25

 .NORMSتبني آليات فعالة للتغلب على عدم كفاية التسهيالت المادية المتاحة  -26

 .مشاركة الطالب الوافدين في األنشطة الطالبية بالكلية -27

 .نظام معتمد للدعم الطالبي المالي واإلجتماعي والطبي -22

 .الدعم الطالبي التي تقوم بها الكليةدورية قياس رضا الطالب عن إجراءات  -29

 .توافر دليل مطبوع للطالب به كافة المعلومات ومتاحًا لجميع الطالب -36

 .مشاركة الكلية في عدد من األنشطة المتنوعة على مستوى الجامعة وحصولها على مراكز متقدمة -31

 .2616/2617إنشاء رابطة للخريجين ووضع مخطط لألنشطة الخاصة بها للعام  -32

 .ة قياس رضا الخريجين عن الخدمات التي تقدمها الكليةدوري -33

 .اعتماد لجنة للجودة بكل قسم لعرض موضوعات الجودة بمجلس القسم وتنفيذ أنشطة الجودة -32

 .حرص الكلية على بناء كوادر فعالة بوحدة الجودة من شباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -35

 الجامعةوجود قطع اراضي مخصصة للكلية من قبل  -36

 انشاء مستشفى جامعي جديد شرق النيل و جاري استكماله -37

 عناصر الضعف في البيئة الداخلية

 :ومن أهم نقاط الضعف بالكلية التي تحتاج إلى تحسين

 .مشاركة البيئة الخارجية في التحليل البيئي ضعيفة -1

 .ضعف مشاركة جميع األطراف المعنية في صياغة الرؤية والرسالة -2

 .جميع العاملين بالكلية واألطراف المجتمعية برؤية ورسالة الكلية عدم وعي -3
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 .الخطة التنفيذية غير شاملة لكافة العناصر -2

 .لم تبرز الخطة االستراتيجية بوضوح دور الكلية المميز في خدمة المجتمع المحيط -5

 .لم يتم عمل أي تجارب لإلخالء منذ إنشاء وحدة األزمات والكوارث -6

 .يسوا على علم بوجود كتيب التوظيف الوظيفي كما توجد محدودية في استخدامهمعظم اإلداريين ل -7

 .قلة وسائل نشر حقوق الملكية الفكرية بين الفئات المستهدفة -2

 .نمطية وسائل تقييم الجهاز اإلداري -9

 .نقص في العمالة بما يؤثر على أداء بعض اإلدارات -16

 .داريةال توجد بالكلية معايير معلنة الختيار القيادات اإل -11

 .ال يشارك المعنيين في اختيار القيادات اإلدارية -12

 .يوجد إقبال مناسب من اإلداريين بالكلية على حضور الدورات التدريبية ال -13

 (.قياس مردود األثر)ال توجد مؤشرات لتقييم فاعلية التدريب بعد الدورات التدريبية  -12

 .عدم وجود خطة لتحديد بنود اإلنفاق -15

 .على قواعد األمن والسالمةعدم التدريب الكافي  -16

 .عدم توافر خدمة اإلنترنت بالصورة المرجوة -17

 .توافر آلية واضحة للكشف المبكر عن الطالب المتعلرين وتحديد الطالب المتفوقينعدم  -12

 .غير كافية وسائل متنوعة لدعم وتحفيز الطالب المتفوقين ورعاية الطالب المتعلرين -19

 .الطالب الوافدين لبرنامج البكالوريوس والدراسات العليا تبني الكلية آلليات فعالة لجذبال   -26

 .أنشطة الكلية على الموقع اإللكتروني محدودة -21

 .محدودية خدمات المكتبة -22

 ال يوجد معمل كمبيوتر كاف بالكلية -23

و خرائط  التدقيق والمراجعة لمصفوفة توافق المعايير مع البرنامج والبرنامج مع المقرراتعدم  -22

 .االمتحانات

 رابطة الخريجين غير مفعلة -25

 الخطة  البحلية للكلية غير محدثة -26

 بعض البرامج  للدراسات العليا لم تتم مراجعتها -27

 .قلة التوعية بالمعايير األكاديمية لألطراف المعنية -22

 .عدم مشاركة األطراف المعنية في تصميم البرامج أو المراجعة والتحديث -29

 .والمقررات مع ضرورة االلتزام بالالئحةالتدقيق والمراجعة لتوصيف البرنامج عدم  -36
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 .مراجعة استراتيجية التعليم والتعلمعدم  -31

 .عدم وجود تقارير متابعة ألي من خطط الكلية -32

 .ضعف تجهيزات بعض المعامل الدراسية -33

 .عدم اتخاذ إجراء تصحيحي أو وضع خطط تحسين بناء على نتائج االستبيانات -32

وسائل تعريف المجتمع بالكلية والخدمات التي يمكن أن تقدمها وضعف مشاركة األطراف  قصور -35

 .المجتمعية في أنشطة الجودة بالكلية

 .عدم وجود آلية واضحة لتحديد رضا الطالب عن سياسات الكلية -36

 .ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اإلشراف على األنشطة الطالبية  -37

 .متابعة مستوى الخريجين في سوق العملعدم توافر آليات واضحة ل -32

 .ضعف مشاركة الخريجين في تقييم البرامج بالكلية أو تطويرها -39

 .عدم توافر ميزانية محددة للتدريب بالكلية -26

 .ضعف مشاركة اإلداريين والطالب في أنشطة وحدة الجودة -21

 .ة والفاعلية التعليميةعدم استخدام الكلية لمؤشرات موضوعية للتقييم المستمر ألداء القدرة المؤسسي -22

 .عدم توافر مخصصات مالية للصرف على أنشطة وحدة الجودة -23

والشك أن الوفاء بتلك الخطة يتطلب أموال ضاخمة ولألساف ال توجاد موازناة كافياة لهاذا األمار الاذي يعطال          

 اتيجيةوأهدافها االستر من تحقيق الكلية لرؤيتها ورسالتها التعليمية والطالبية والبحلية والمجتمعية
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 (الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية)تحليل البيئة الخارجية لكلية الطب البشرى بجامعة بنى سويف 

الشك أن هناك عديد من المؤثرات في البيئة الخارجية التي يجب وضعها في الحسبان عند التخطيط 

لكلية الطب بجامعة بنى سويف لعل أبرزها ما يتعلق بالفرص المتاحة والتهديدات والمخاطر  االستراتيجي

 .المحتملة

اذن يتملل الجزء اللاني من التحليل البيئي للكلية في تحليل وتشخيص بيئتها الخارجية للوصول إلى 

 . الفرص والتهديدات الحالية والمحتملة

الكلية بما في ذلك مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها والتاي   أن الفرصة هي أي مجال من مجاالت نشاط

يمكن من خاللها أن تحقاق الكلياة ميازة تنافساية بالمقارناة بالكلياات المنااظرة فاي نفاس قطااع خادمات التعلايم،             

وذلك في ضوء المتغيرات اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والتشريعية والتكنولوجية التي تطرأ على البيئة 

وفي ضوء ذلك فإنه يجب على الكلية إكتشاف هذه الفرص للسعي إلستغاللها وتحقيق الميازة  . لية والدوليةالمح

 .التنافسية

  Opportunitiesالفرص اهم 

 اعتبار الهيئات المجتمعية ان المستوي األخالقي لخريجي الكلية جيد 

 ي العملتميز معظم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم  و االداريين باإللزام  ف 

  تلبي مقررات البكالوريوس الذى يدرسه الطالب احتياجات سوق العمل 

 يمكن االتصال بالكلية بسهولة 

 قيام خريجي الكلية بدور ملموس في تطوير األداء بمؤسسات سوق العمل 

 يري اطراف سوق العمل انه يمكنهم التعاون مع الكلية في شتي المجاالت 

  الجامعي من مكان النشاط  المستشفىقرب الكلية و 

 وجود مجلة علمية للكلية 

 احتياج المجتمع المحلي بشدة  الخدمات التالية: 

 عيادات متنقلة -1

 االستقبال -2

 تشجيع التخصصات  النادرة و فتح الدراسات العليا لها -3
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 . المخاطر الصحية و الوقاية منها بأهمحمالت توعية   -2

 االلتهاب الكبدي سيمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس  -5

 تدعم انشطة الكلية خاصة في مجال البحث العلمي 2636رؤية مصر  -6

 انشاء البورد المصري  -7

جراحاات االوعياة   : وجود وحدات خدمية بالمستشفى الجامعي غير موجودة في المحافظة ملال   -2

 . الدموية و التجميل و قياس وظائف التنفس و مناظير الجهاز التنفسي و تجويف الصدر

 تتوافر جهات متعددة للتبرع خاصة للمستشفيات -9

   Threatsالتهديدات  

مخرجاتها، ويملل / عملياتها / قد يرتبط التهديد بأي مجال من مجاالت نشاط الكلية المتعلق بمدخالتها 

 .تهديدًا حقيقيًا ألداء هذه المؤسسة ويؤثر سلبًا على وضعها التنافسي وعلى ثقة المجتمع فيها

التهديدات المحتملة والمعوقات التي تتعرض لها كلية الطب البشرى بجامعة بنى سويف اهم وتتملل 

- :ويتعين مواجهتها حتى يمكن تحقيق رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية و من اهم التهديدات ما يلي

 اعتبار الهيئات المجتمعية ان المستوي العملي لخريجي الكلية غير جيد 

 ية لتوفير المشاركة لجميع الجهات المجتمعية  في اتخاذ القرارات ال توجد ال 

 ال توجد برامج لتسويق خدمات الكلية في المجتمع المحيط 

 ال يتم تعديل سياسة  الكلية  وفق المستجدات والظروف البيئية 

  ال يوجد تواصل بين الكلية و القطاعات الخدمية في المجتمع المحيط 

 ة االلكترونية ال يحدث باستمرارموقع الكلية علي الشبك 

  ال يساهم المستفيدون من انشطة  الكلية  في صياغة أهدافها 

 بصورة كبيرة المعلومات عن الكلية و أنشطتها غير متاحة 

 قرب بعض كليات الطب من مقر الكلية منها ما هو عريق ملل كلية طب القاهرة. 

 جامعي بها لمستشفىد فتح كلية طب جديدة بجامعة النهضة الخاصة و االعدا 

  االيات معلنة لالسفادة منهال توجد  بصورة منظمه و المجتمعيةرضاء االطراف  قياس تميال 

 االداء بشكل أفضل في تطوير

 يوجد زيادة في  الطلب علي الزمالة المصرية 
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  ال توجد الشراكة مع جامعات إقليمية وعالمية 

   توجد بعض المؤسسات التي تمنح درجات  مهنية واكلينيكية مؤهلة لالطباء 

 توجد برامج الجامعات المنافسة 

  األزمات األقتصادية المحلية و العالمية و تأثيرها علي التنمية يوثر في انشطة الكلية المجتمعية

 محدود

 أعداد الطالب المفروضة على الكلية كبيرة 

   توثر علي دعم الكلية ممالياسياسة التعليم المجاني 

  تحرير سعر الصرف اثر سلبيا علي قدرات الكلية 

  عدم االعتراف من هيئة التعليم الطبى الفيدراليةWFME  بخريجى البرنامج إعتبارا من عام

 يوثر علي الكلية  2623

 تجذب الجامعات الخاصة ودول الخليج أعضاء هيئة التدريس والخريجين 
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 :تصميم الغايات واألهداف االستراتيجية للكلية -

يملل تصميم و صياغة األهداف اإلستراتيجية الخاصة بأي مؤسسة تعليمية المرحلة الجوهرية في 

و بالرغم من أن تصميم و صياغة اإلستراتيجية . عملية التخطيط االستراتيجي التي تقوم بها هذه المؤسسة

- :يلي على العديد من األنشطة فإنه يأتي في مقدمة هذه األنشطة ماينطوي 

  تـحـقـيـقـًا لـرؤيـة الـكـلـيـة ورسـالـتـهـا الـتـي تـتـضـمـن األبـعـاد الـثـالثـة الـخـاصـة

  الـتـعـلـيـم الـطـبـي لـطـلـبـة الـبـكـالـوريـوس والـدراسـات الـعـلـيـا 

  الـبـحـ  الـعـلـمـي 

  تـقـديـم الـخـدمـات الـصـحـيـة لـلـمـجـتـمـع الـمـصـري والـمـشـاركـة فـي تـنـمـيـة الـبـيـئـة 

 الغايات النهائية 1/2

النتائج النهائية المطلوب تحقيقها في األجل الطويل وغالبا تكون الغاية مفتوحة النهاية وغير محددة  هي

بفترة زمنية كما ال يتم التعبير عنها في شكل كمي كما هو الحال في األهداف، وال تتضمن إطارا زمنيا محددا 

 .لتحقيقها

بتحقيق التالحم بين " يادة المشاركة المجتمعيةز"ومن بين أمللة الغايات النهائية في مؤسسات التعليم 

توفير خريج متميز معرفيا ومهاريا لسوق العمل المحلي  "عضو هيئة تدريس متميز"الكلية والمجتمع، 

من خالل برامج دراسات عليا تواكب " توفير فرص ومجاالت التعليم المستمر " ، "واإلقليمي والدولي 

 .ودة البحث العلميواالرتقاء بمستوى ج تحديات العصر
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- :االتيوتتمثل الغايات النهائية لكلية الطب بجامعة بني سويف في 

 .التنافسيةزيادة كفاءة الـقـدرة الـمـؤسـسـيـة وتـحـسـيـن المزايا  .2

 .زيادة الـكـفـاءة الـتـعـلـيـمـية وتطوير شـخصـيـة طـلـبـة الـبـكـالـوريـوس .1

 .الـكـفـاءة الـتـعـلـيـمـيـة للـدراسـات الـعـلـيـا وتطوير الـبـحـ  الـعـلـمـيزيادة  .1

 .زيادة كـفـاءة الـمـشـاركـة الـمـجـتـمـعـيـة .2

 .تـنـمـيـة قـدرات ومـهـارات أعـضـاء هـيـئـة الـتـدريـس .5

 .تطبيق معـايير الجـودة وتقويم القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية للكلية .1
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درة ـقـالزيادة كفاءة 

ن ـيـسـحـة وتـيـسـؤسـمـال

 المزايا التنافسية
1 1 

5 1 

2 

2 

ية ـمـيـلـعـتـاءة الـفـكـالزيادة 

ة ـبـلـطـة يـصـخش تطويرو

.وسـوريـالـكـبـال  

 

ودة وتقويم ـايير الجـتطبيق مع

القدرة المؤسسية والفاعلية 

.التعليمية للكلية  

ة ـيـمـيـلـعـتـاءة الـفـكـالزيادة 

 تطويرا وـيـلـعـات الـدراسـلل

.يـمـلـعـ  الـحـبـال  

ارات ـهـدرات ومـة قـيـمـنـت

.سـدريـتـة الـئـيـاء هـضـأع  

ة ـاركـشـمـاءة الـفـك زيادة

.ةـيـعـمـتـجـمـال  

 

 الرســـالة

من األطباء القادرين على  االعلى مستوىالتخريج 

في مختلف نظم الرعاية الصحية  الممارسة الطبية

الطبية  الرعاية المتمرسين على مهارات خدمةو

داب المهنة آالحديثة والملتزمين بأخالقيات و

المستدامة تطوير التعليم الطبي والتنمية المهنية 

العمل على للطلبة و المتدربين طبقا للمعايير و

قادرين على إجراء المتخصصين الء طبااألتدريب 

األبحاث العلمية المتقدمة وتطبيق التقنيات الحديثة 

مع تنمية  ،القومية المحلية و والمعايير الطبية 

والسعي لخدمة  ، للموارد البشريةالقدرة التنافسية 

 " حل المشاكل الصحية القومية والمجتمع 
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 الـفـجــوة  تـحــلـيـل

طـبـقـًا لـنـتـائـج تـقـريـر الـمـراجـعـة الـخـارجـيـة لـلـهـيـئـة  -بـمـقـارنـة األداء الـحـالـي لـلـكـلـيـة 

 - 1027مـايــو   -كـلـيـة طـب بـنــي سـويــف    -الـقـومـيـة لـضـمـان جــودة الـتـعـلـيـم واالعـتـمـاد 

تـم تـحـلـيـل الـفـجـوة وتـحـديـد الـحـاجــة إلــى مــا    مـسـتـهـدفـة مـع األهــداف االسـتـراتـيـجـيـة الـ

 :يـلـي

  التنافسيةزيادة كفاءة الـقـدرة الـمـؤسـسـيـة وتـحـسـيـن المزايا: 

تطااوير الهيكاال التنظيمااي ووضااع سياسااات وآليااات مرنااة إلضااافة إدارات وأقسااام أكاديميااة جدياادة طبقااًا   .1

 .الحتياجات الكلية في المستقبل

 .تدعيم وتطبيق ممارسات القيادة والحوكمة وتطوير أسلوب اتخاذ القرار بالكلية .2

 .نشر وتطبيق كود الممارسات األخالقية داخل الكلية والمستشفى التابعة لها .3

وضع خطط لرفع كفاءة الجهاز اإلداري فنيًا وإداريًا وتنمياة المهاارات اإلدارياة للقياادات األكاديمياة ماع        .2

 .لمالية للتدريبزيادة المخصصات ا

 .تنمية مصادر التمويل المختلفة .5

معاماال أقسااام العلااوم األساسااية، ومعاماال المهااارات    )زيااادة االسااتلمارات الرأساامالية لتحااديث المعاماال    .6

 .والمكتبات وقاعات الدرس الصغيرة والمستشفى والمتاحف( اإلكلينيكية، ومعامل الكمبيوتر

جاراج   مستشافى لعاالج االورام و   شارق النيال وبنااء    استكمال بعاض منشا ت الكلياة ملال مستشافى طاب       .7

 .للسيارات

تطوير الموقع اإللكتروني للكلية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تحديث قواعد البياناات وفاي الاربط     .2

 .اإللكتروني بين مختلف اإلدارات

 .ةإعادة توزيع الموارد البشرية والمالية بما يتناسب مع احتياجات اإلدارات المختلف .9

 .التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف اإلدارية بالكليةالتوعية باستكمال  .16

 .االعتماد على الطرق الحديلة في قياس وتقييم األداء لتطوير الجهاز اإلداري .11

وضع نظام إلعارة أعضاء هيئة التدريس للعمال داخال وخاارج الابالد بماا ال يتعاارض ماع االحتياجاات          .12

 .الفعلية للكلية
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 زيادة الـكـفـاءة الـتـعـلـيـمـية وتطوير شـخصـيـة طـلـبـة الـبـكـالـوريـوس: 

 :زيادة الـكـفـاءة الـتـعـلـيـمـيـة -أ

االنتهاء من مراجعة برنامج الطالب لمرحلة البكالوريوس ليتوافق مع المعايير القومية األكاديمية  .1

 .االصدار الجديد لكليات الطب المصرية NARSالقياسية 

ادة المهارات المهنية والمهارات العلمية واإلكلينيكية والتدريب الميداني في برنامج زي .2

 .البكالوريوس

 .و تطبيق االمتحانات االلكترونية  ضرورة االنتهاء من تطوير نظم االمتحانات المختلفة .3

 سرعة إعداد وتطبيق البرنامج المتكامل بنظام الساعات المعتمدة  .2

   (Credit Hours integrated MBBCH program.) 

 .ضرورة زيادة الوسائل التعليمية التي تحث الطالب على التعليم الذاتي .5

قياس المخرجات التعليمية المستهدفة لجميع المهارات المدرجة في برنامج مرحلة  .6

 .البكالوريوس

 .نشر التعليم اإللكتروني وحث الطالب على استخدام التكنولوجيا .7

 بكالوريوس الطب و الجراحةانشاء برنامج خاص ل .2

 .إنشاء شهادة جديدة مشتركة مع جامعة أجنبية لها ترتيب عالمي متقدم .9

 .زيادة عدد الطالب الوافدين المقبولين بالكلية .16

 .التغلب على مشكلة الدروس الخصوصية وتفعيل برامج دعم الطالب المتعلرين .11

 :وتطوير شـخصـيـة طـلـبـة الـبـكـالـوريـوس -ب

الدعم وتشجيع المشاركة الطالبية في األنشطة الرياضية واللقافية واالجتماعية  زيادة .1

 .المختلفة

 .تنمية قدرات االبتكار واإلبداع عند الطالب .2

 .تشجيع الطالب على المشاركة في المشاريع البحلية .3

 .تطوير اإلرشاد األكاديمي والتوجيه النفسي لتنمية شخصية الطالب .2

 Student Centered)مهارات التعليم الذاتي وتطبيق أسلوب التعليم المعتمد على الطالب  تطوير .5

Learning.) 

 .زيادة مشاركة الطالب في جميع اللجان والمجالس الرسمية .6
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  زيادة الـكـفـاءة الـتـعـلـيـمـيـة للـدراسـات الـعـلـيـا وتطوير الـبـحـ  الـعـلـمـي 

 الـتـعـلـيـمـيـة للـدراسـات الـعـلـيـازيادة الكـفـاءة  -أ 

وتطبيااق بارامج الدراسااات العلياا وفقااًا    الئحاة الدراسااات العلياا    سارعة االنتهاااء مان تطااوير   .1

 .لنظام النقاط المعتمدة

 .استكمال مراجعة جميع برامج الدراسات العليا بواسطة مراجعين داخليين وخارجيين .2

االنتهاااء ماان إعااداد وتطبيااق باارامج التاادريب المهنااي بمااا يتوافااق مااع المواصاافات القياسااية المصاارية     .3

 .والعالمية

 .تطوير مكتبة الدراسات العليا وزيادة الدوريات في جميع التخصصات .2

 تطوير الـبـحـ  الـعـلـمـي -ب 

 .تحديث خطط البحث العلمي باألقسام وربطها بخطة الكلية .1

 .البحلية وااللتزام بالمعايير العالمية ألخالقيات البحث العلميرفع كفاءة العملية  .2

 Integrated)ساارعة االنتهاااء ماان المركااز المتكاماال إلعااداد ومراجعااة البحااوث العلميااة   .3

Research Center) 

 .زيادة ميزانية البحث العلمي وتنويع مصادر التمويل .2

الحصاول علاى معامال أثار      تطوير الدوريات والمجالت الصادرة من الكلية حتى نتمكن من .5

 .عال عالميًا

زيادة عدد اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات األجنبية وتفعيلها علاى المساتوى اإلقليماي     .6

 .والدولي

 .تشجيع البحوث المشتركة مع هيئات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية .7

الخادمات التنموياة   االساتخدام األملال لمخرجاات البحاوث العلمياة لخدماة العملياة التعليمياة و         .2

 . للمجتمع

 زيادة كـفـاءة الـمـشـاركـة الـمـجـتـمـعـيـة: 

زيادة قنوات االتصال والتنسيق والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الصحية المحلية والعالمية  .1

لمواجهة المتغيرات واالحتياجات المجتمعية الخاصة بالمجال الصحي بشقيه الوقائي 

 .والعالجي

من المجتمع المحيط لدعم التدريب المهني لطلبة مرحلة البكالوريوس  تعزيز االستفادة .2

 .والدراسات العليا
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المشاركة المجتمعية في تقييم وتطوير الخدمات المقدمة من الكلية في المجال التعليمي ومجال خدمة  .3

 .المجتمع من خالل استبيانات قياس الرضاء

 .جتمع المحيط بالكليةزيادة عدد الدراسات الالزمة لقياس احتياجات الم .2

 .إعداد خطط لتسويق األنشطة التي تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص .5

 .زيادة عدد المؤتمرات .6

 .زيادة عدد القوافل الطبية .7

زيادة تقديم الخدمات الالزمة لحماية البيئة من التلوث واألخطار من خالل التعاون مع المؤسسات  .2

 .الحكومية واألهلية

 .المشروعات البحلية الموجهة لحماية البيئةدعم وتعزيز  .9

 .تفعيل أنشطة مكتب متابعة الخريجين وإنشاء رابطة للخريجين .16

 تـنـمـيـة قـدرات ومـهـارات أعـضـاء هـيـئـة الـتـدريـس: 

تطوير البرامج التدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التادريس فاي البحاث العلماي والتادريس       .1

 .المستدامةوكذلك التنمية المهنية 

 .إعداد وتنفيذ برامج لتنمية القيادات اإلدارية األكاديمية بالكلية .2

 .دعم سفر أعضاء هيئة التدريس إلى المؤتمرات العالمية .3

 .زيادة عدد بعلات اإلشراف المشترك بين الكلية والجامعات العالمية .2

 .العملية التعليميةاالستفادة من نتائج المؤتمرات العلمية لألقسام المختلفة في تطوير  .5

        ـــة ـــة الـتـعـلـيـمـيـ ـــية والـفـاعـليـ ـــدرة الـمـؤسـسـ ـــويم الـقـ ــودة وتـقـ ـــر الجـ ـــق مـعـايـيـ تـطـبـيـ

 :لـلـكـلـيـة

 .زيادة عدد ورش العمل لدعم نشر ثقافة الجودة .  2

 تفعيل الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة وعمل خطة زمنياة محاددة لتطاوير األداء بالكلياة     .2

 .وتحديد العالقات بين الوحدة والقيادات األكاديمية بالكلية

 .تطبيق نظم إدارة الجودة بشكل متوازن وبأولويات محددة في جميع مكونات منظومة العمل بالكلية .3

زيااادة الحااوافز الماديااة والمعنويااة ألعضاااء هيئااة التاادريس ومعاااونيهم واإلداريااين لاادعم االشااتراك فااي     .2

 .أنشطة الجودة

 .تطبيق نظام المراجعة الداخلية للكلية .5

  جااودة لضاامان القوميااة الهيئااة لمتطلبااات طبقااًا ساانوات 5 كاال للكليااة دوريااةعماال دراسااة ذاتيااة 

 واالعتماد التعليم
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 فقد حددت الكلية أهدافها االستراتيجية التالية  و تحليل الفجوة وبناء على تحديد هذه الغايات

 األهداف اإلستراتيجية 1/1

 األهــداف االســتـراتـيـجـيـة

يـسـتـهـدف تـحـقـيـقـهـا عـلـى  سـتـة اهداف اسـتـراتـيـجـيـة أسـاسـيـةتـشـتـمـل الـخـطـة عـلـى 

 :الـنـحـو الـتـالـي

 :التنافسيةزيادة كفاءة الـقـدرة الـمـؤسـسـيـة وتـحـسـيـن المزايا  .2

 .و تعديله بما يناسب التغيرات الحاليةالهيكل التنظيمي للكلية  مراجعة 1-1

 .تدعيم مبدأ القيادة والحوكمة وتطوير أسلوب اتخاذ القرار 1-2

ميلاق شرف وكود الممارسات األخالقية للكلية والتزام القيادات وأعضاء هيئة  التدريس  تفعيل 1-3

 .والهيئة المعاونة والطالب والعاملين بتطبيقه

 .أداء الجهاز اإلداري وتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديميةرفع كفاءة  1-2

 .تنمية وتنويع مصادر التمويل الالزم لتحقيق الغايات االستراتيجية 1-5

األساسية   زيادة االستلمارات الرأسمالية لتحديث المعامل والمكتبات وقاعات الدرس والبنية  1-6

 .والمستشفى

  به قاعات تدريسية و جراج للسيارات بناء مستشفى لعالج االورام ملحق 1-7

 استكمال المستشفى الجامعي الجديد 1-2

تطوير الموقع اإللكتروني للكلية واستخدام تكنولوجيا المعلومات بالشكل الذي يساهم في جودة  1-9

 .الخدمة الصحية والتعليمية واتخاذ القرارات اإلدارية

 :شـخـصـيـة طـالب الـبـكـالـوريـوس زيادة الكـفـاءة الـتـعـلـيـمـيـة وتطوير .1

 :زيادة الكـفـاءة الـتـعـلـيـمـيـة   1-2

 .تطبيق المعايير األكاديمية القياسية القومية لكليات الطب المصرية  2-1-1

 .إلدخال نظم حديلة بالخبرات المتاحةتحديث وتطوير مناهج الكلية دوريًا مع االستعانة  2-1-2



57 

 

 .نظم جديدة للتكامل في التعليم الطبي استحداث 2-1-3

 .وضع وتحديث نظم لقياس المخرجات التعليمية المستهدفة لبرنامج مرحلة البكالوريوس 2-1-2

 .تحديث نظم التقييم لتشمل االمتحانات التحريرية والعملية واإلكلينيكية 2-1-5

نامج الدراسي الحالي ضمن مناهج البر E-Learningاستكمال تصميم مقررات إلكترونية  2-1-6

 .والمتوقع

إدراج مشاااريع بحليااة بالبرنااامج الدراسااي لكافااة المناااهج وتنميااة مهااارات التعلاايم الااذاتي         2-1-7

 (.القيادة والطب المبني على الدليل وأمان المرضى)

 (.Credit Hours)استحداث وتطبيق برنامج دراسي متكامل بالساعات المعتمدة  2-1-2

 .إنشاء شهادة جديدة مشتركة مع جامعة أجنبية لها ترتيب عالمي متقدم 2-1-9

 .تنمية العائد االقتصادي الذاتي من تسويق البرامج الدراسية2-1-16

زيادة أعداد الطالب الدوليين المتميزين وزيادة اتفاقيات التعاون ماع جامعاات دولياة لتحساين     2-1-11

 .المناخ الفكري وخبرات الطالب

ع خطااة لزيااادة عاادد المكتبااات اإللكترونيااة الحديلااة وإدخااال تكنولوجيااا المعلوماااات         وضاا  2-1-12

 .المتقدمة واستكمال مستلزمات المكتبة وقاعات اطالع للطالب

وضع خطة لتغطية قاعات للطالب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بشبكة اإلنترنت السالكية   2-1-13

 . والالسلكية لفتح آفاق جديدة من التعليم

 :بـنـاء شـخـصـيـة طالب البكالوريوس 2-1

تقديم رؤية وإطار ألنشطة الطالب لتدعيم وتنمية قادراتهم علاى القياادة وإيجابياة المشااركة       2-2-1

 .واتخاذ القرار في ظل بيئة من التفهم واالحترام

يير استمرار تقديم الدعم الطالبي والتوجيه النفسي والمشاورة مان خاالل مكاتاب تلتازم بمعاا       2-2-2

 .العدل والمساواة وعدم التمييز

تنميااة القاادرة علااى االبتكااار واإلبااداع والحااث علااى المشاااركة فااي مشاااريع بحليااة لتنميااة         2-2-3

 Student Centered)مهارات التعلم الذاتي والتوجاه نحاو التعلايم المعتماد علاى الطالاب       

Learning.) 
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 .نظم استطالع آراء الطالب الستخدامها في تطوير العملية التعليمية تحديث 2-2-2

اسااتمرار ودعاام باارامج التبااادل الطالبااي لاادعوة طااالب دوليااين لاادورات تدريبيااة وتشااجيع      2-2-5

 .طالب الكلية للتدريب بجامعات دولية

 :لـمـيزيادة الكـفـاءة الـتـعـلـيـمـيـة للـدراسـات الـعـلـيـا وتطوير الـبـحـ  الـعـ .1

 :زيادة الكـفـاءة الـتـعـلـيـمـيـة للـدراسـات الـعـلـيـا 3-1

 .و اعداد الئحة جديدة المعتمدة الساعاتتطوير برامج الدراسات العليا وفقًا لنظام  3-1-1

 .إعداد برامج التدريب المهني بما يتوافق مع المواصفات القياسية القومية والعالمية 3-1-2

 .مكتبة إلكترونيةتطوير مكتبة الدراسات العليا وإنشاء  3-1-3

 :تطوير الـبـحـث الـعـلـمـي 3-2

 .تحديث خطط البحث العلمي باألقسام وربطها بخطة الكلية 3-2-1

 .رفع كفاءة العملية البحلية مع االلتزام بالمعايير القومية والدولية 3-2-2

 (.Integrated Research Center)إنشاء مركز متكامل إلعداد ومراجعة البحوث العلمية  3-2-3

 .مركز إجراء التجارب اإلكلينيكيةتطوير  3-2-2

 .تنمية مصادر التمويل الذاتي 3-2-5

إعداد خطة لتطوير الدوريات والمجالت الصادرة مان الكلياة حتاى ناتمكن مان تحقياق معامال         3-2-6

 .أثر عال عالميًا

 .ازيادة عدد اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات األجنبية وتفعيله 3-2-7

 .تشجيع البحوث المشتركة مع هيئات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية 3-2-2

االسااتخدام األملاال لمخرجااات البحااوث العلميااة لخدمااة العمليااة التعليميااة والخاادمات التنمويااة      3-2-9

 .للمجتمع

 :زيادة كـفـاءة الـمـشـاركـة الـمـجـتـمـعـيـة .2

تدعيم التعاون مع هيئات ومؤسسات المجتمع المدني الصحية المحلية والعالمياة لمواجهاة المتغيارات     2-1

 .واالحتياجات المجتمعية الخاصة بالمجال الصحي والتعليمي
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تعزيز االستفادة من المجتمع المحيط لادعم التادريب المهناي لطلباة مرحلاة البكاالوريوس والدراساات         2-2

 .العليا

تمعياة فاي تقيايم وتطاوير الخاادمات المقدماة مان الكلياة فاي مجاال التعلايم وخدمااة           دعام المشااركة المج   2-3

 .المجتمع

 .إنشاء مكتب الخريجين وزيادة التواصل مع العاملين بالخارج وإعداد مؤتمرات دورية للخريجين 2-2

 .توسيع قاعدة زيارات القوافل العالجية 2-5

تقديم الخادمات الالزماة لحماياة البيئاة مان التلاوث واألخطاار وذلاك بالتعااون ماع المؤسساات الحكومياة              2-6

 .واألهلية

 .تنمية المشروعات البحلية الموجهة لحماية البيئة 2-7

 :تـنـمـيـة قـدرات ومـهـارات أعـضـاء هـيـئـة الـتـدريـس .5

 .قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال التدريس والبحث العلمي تنمية 5-1

 .إعداد وتنفيذ برامج لتنمية القيادات اإلدارية األكاديمية بالكلية 5-2

 .دعم سفر أعضاء هيئة التدريس إلى المؤتمرات العالمية 5-3

 .زيادة عدد بعلات اإلشراف المشترك بين الكلية والجامعات العالمية 5-2

 .العلمية لألقسام المختلفة بالكلية مع االستفادة من نتائجها عقد المؤتمرات 5-5

 .زيادة المهارات المهنية ألعضاء هيئة التدريس وحلهم على التنمية المهنية المستدامة 5-6

 :تطـبيق معـايير الجـودة وتقـويم القـدرة المؤسسية والفـاعلية التعـليمية للكـلية .1

 .نشر ثقافة الجودة 6-1

 .وضع خطة للتقويم الشامل والمستمر للقدرة المؤسسية وللفاعلية التعليمية 6-2

 .تطبيق نظم إدارة الجودة بشكل متوازن وبأولويات محددة في جميع مكونات منظومة العمل بالكلية 6-3

 .تطبيق نظام فعال للمتابعة والتقييم 6-2

 .دة التعليم واالعتمادتواصل فعال مع مركز ضمان الجودة بالجامعة والهيئة القومية لضمان جو 6-5
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 السياسات والخطط والبرامج المقترحة لتنفيذ اإلستراتيجية

 اعتبارات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لكلية الطب بجامعة بنى سويف  1/1/2

- :يتضمن عملية التخطيط األستراتيجى للكلية أطارًا يتملل في

التعليم والطالب، والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع تحديد وتحليل الوضع الراهن لمحاور  -1

 .وتنمية البيئة وإدارة الكلية

 .تخطيط الوضع المستهدف -2

 .تحديد الفجوة ووضع الطموحات المستقبلية بتحديد االحتياجات المادية والبشرية والفنية والمالية -3

 .تصميم خطة األعمال التنفيذية -2

 .مراحل التنفيذيةمراجعة ومتابعة وتقييم جميع ال -5

 :ويعتمد بناء وتنفيذ الخطة االستراتيجية على االعتبارات التالية

تقوم الخطة اإلستراتيجية للكلية على فلسفة دمج نظام الجودة الشاملة في مجال التعليم والبحوث والخدمة     -1

االعتماد األكاديمي  المجتمعية والنواحي اإلدارية، حيث يتم االعتماد على تطبيق فلسفة تحديد معايير

وآليات القياس والتقييم وأساليب تصحيح أي اختالفات أو فجوات، مع تضمين آليات التكنولوجيا الحديلة 

وأساليب االتصال اإللكترونية، والتوسع في استخدام التعليم االلكتروني والوسائط التعليمية الحديلة 

 .والتعليم عن بعد

بناء الخطة اإلستراتيجية للكلية في ضوء ترسيخ مبدأ االلتزام والمساءلة المحاسبية من أجل تحسين  يتم -2

 .وتطوير الفعالية التعليمية وتدعيم وتقويم القدرة المؤسسية بهدف تنفيذ الخطة ومتابعتها والرقابة عليها

عليا والبحوث وخطة المجتمع وضع مقاييس أداء ومؤشرات تحقيق ومتابعة لمحاور التقييم والدراسات ال -3

 .وتنمية البيئة، كما يتم توفير آليات مراجعة مستمرة لمتابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطط التنفيذية

تحضير واستكمال أعمال الخطة اإلستراتيجية للكلية بناء على مبدأ المشاركة من كافة األطراف المعنية  -2

هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين اإلداريين والخرجين  التي تشكل بيئة الكلية من طالب وأعضاء

 واألطراف المجتمعية األخرى المستفيدة من الخدمات التي تقدمها الكلية لهم 

يكون فريق العمل التنفيذي مكون من جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورؤساء األقسام  -5

اإلدارية بالكلية وتفاعلهم المتبادل مع قيادات إدارة الكلية حيث يتم التحقق من إجراء متابعة أنشاء 
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المختلفة، مع التحقق من  الخطة اإلستراتيجية للكلية ووحداتها بتنفيذوهيكلة الوحدات واللجان المنوطة 

 تطابق الخطة اإلستراتيجية للكلية مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة 

متابعة تنفيذ تلك الخطة اإلستراتيجية ومراجعتها وأعداد التقارير عنها في ضوء المراجعة والمتابعة  -6

 .المستمرة للسياسات والبرامج المرتبطة بتنفيذ الخطة االستراتيجية

لخطة اإلستراتيجية للكلية على عديد من المنهجيات أهمها التوجه المستقبلي في ضوء تعتمد أعداد ا -7

نقاط القوى والضعف، والفرص المتاحة والتهديدات والمخاطر )تحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية 

 .جيةلتنفيذ استراتيجية الكلية وتحقيق رؤيتها ورسالتها وغاياتها وأهدافها اإلستراتي( المحتملة

ويعتمد بناء الخطة اإلستراتيجية واتجاهها بناء على المنهج البيئي، وحلقات النقاش والندوات   -2

واالستبيانات الطالبية والخريجين وأعضاء هيئة التدريس أو العصف الذهني بين كافة أطراف بيئة 

 .الكلية بشكل يراعى مبدأ التغذية والتغذية الراجعة
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 ت والخطط والبرامج التنفيذيةالسياسا

السياسات هي عبارة عن تلك الخطوط العريضة والعامة التي ترشد عملية التنفيذ إلستراتيجية المؤسسة 

 .في جميع أجزائها وعلى مختلف مستوياتها

كما أن . ويبدو أن السياسات تدوم أو تستمر فترة زمنية أطول من االستراتيجية التي تسببت في وجودها

سياسة المحافظة على رضاء العمالء أو الطالب، أو سياسة البحث العلمي أو  :ملال ذلك)لسياسات هذه ا

المشاركة المجتمعية، أو سياسة التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد فإن ملل هذه السياسات يمكن أن تجعل 

تيارات اإلستراتيجية التي تقوم بها كما أنها تستطيع أيضا أن تقيد االخ. تنفيذ اإلستراتيجية المعنية أكلر سهولة

 .اإلدارة العليا في المؤسسة في المستقبل

ويقصد بتنفيذ اإلستراتيجية تلك العملية التي تنطوي على وضع اإلستراتيجية موضع التنفيذ من خالل 

غيير في وقد تتطلب هذه العملية إحداث ت. تنمية الخطط التنفيذية والبرامج والموازنات واإلجراءات المناسبة

الهيكل التنظيمي، أو أعادة هندسة عمليات   مؤسسة، أو أعادة تصميم الوظائف، أو تعديل اللقافة التنظيمية 

للمؤسسة، أو تغيير بعض النظم اإلدارية السائدة، أو تنمية مهارات القيادات األكاديمية واإلدارية وأعضاء 

 .هيئة التدريس والعاملين، وغيرها لضمان نجاح التنفيذ

إن تصميم اإلستراتيجية وتنفيذها هما وجهان لعملة واحدة، حيث أن التنفيذ الجيد يؤدى إلى نجاح 

 .اإلستراتيجية في تحقيق رسالة المؤسسة وغاياتها وأهدافها اإلستراتيجية، والعكس صحيح

ناحية أخرى فأن اإلدارة اإلستراتيجية الواعية في المؤسسة هي التي يجب أن تسعى إلى اإلجابة على  ومن

 :األسئلة اللالث التالية قبل الشروع في تنفيذ اإلستراتيجية المختارة

 من هم هؤالء األفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ اإلستراتيجية ؟ .1

 يجب القيام به لتجهيز عمليات المؤسسة للتوجه الجديد المقصود ؟ ما الذي .2

 كيف يمكن لكل فرد في المؤسسة أن يقوم بما يجب أن يقوم به ؟ .3

 من الذي يتولى تنفيذ االستراتيجية في المؤسسة؟

يجب أن يشارك في تنفيذ االستراتيجية جميع القيادات األكاديمية واإلدارية وأعضاء التدريس و 

هم و العاملين في المؤسسة على كافة المستويات التنظيمية، وبعتبر ذلك من أهم المتطلبات األساسية معاوني

لنجاح التنفيذ، حيث يؤدى إلى تقليل دائرة المقاومة للتنفيذ من جانبهم، أو احتماالت السلبية في التنفيذ، و 

 .التمسك بالسياسات و الخطط و البرامج الفرعية
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 ما الذي يجب عمله؟

تقوم اإلدارة األكاديمية و اإلدارية بمشاركة وحدة إدارة الجودة في المؤسسة بالتعاون مع القيادات و 

 .المجالس و اإلدارات في الكلية لتنمية الخطط و البرامج و الموازنات واإلجراءات الالزمة الستراتيجية الكلية

 كيف يمكن لكل فرد في المؤسسة أن يقوم بما يجب أن يقوم به؟

على هذا السؤال يجب أن تقوم المؤسسة بإعادة تنظيم نفسها بشكل عام وبتحديد األفراد المسئولة  لإلجابة

 .عن التنفيذ وذوى المهارات المناسبة إلحداث التغيير المرغوب
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 تنمية الخطط والبرامج و الموازنات و اإلجراءات

الستراتيجية الكلية يتطلب وضع الخطط و البرامج و األنشطة كما سبق اإلشارة فان التنفيذ الفعلي 

 .الالزمة للتنفيذ ومن ثم تحقيق الغايات النهائية و األهداف االستراتيجية التي تعبر عن المؤسسة

 :الخطة التنفيذية

- :هي خطة لتنفيذ االستراتيجية وتتضمن العناصر األساسية التالية

  المطلوب تحقيقها( الغايات)المحاور الرئيسة. 

 األهداف االستراتيجية التي تعبر عن كل غاية. 

 السياسة التي تحكم التنفيذ فيما يتعلق بكل غاية. 

  البرامج المقترحة للتنفيذ، حيث إن كل برنامج يتضمن أهداف محددة، وأنشطة و أعمال مطلوب

 .القيام بها

 مسئولية التنفيذ سواء كانت جهات أو أفراد. 

 المقدر للتنفيذ الجدول الزمني. 

  (الكمية و النوعية ) مؤشرات التابعة والتقييم 

 مستويات اإلنجاز وأسباب عدم اإلنجاز. 

 :البرامج

البرنامج هو عبارة عن خطة تفصيلية تتعلق بنشاط معين مطلوب القيام به لتحقيق هدف استراتيجي 

ويتضمن كل   Single-use plan معين للوصول إلى غاية محددة، انه عبارة عن خطة ذات استخدام واحد 

ملال ذلك برنامج تنمية الوعي بالبيئة، أو . برنامج أهداف محددة ، وأنشطة مهام تفصيلية مطلوب القيام بها 

برنامج نشر الوعي بلقافة الجودة، أو برنامج ميكنة إدارات الدراسات العليا، أو برنامج تنمية قدرات أعضاء 

 .يم العاليهيئة التدريس في مؤسسات التعل

 :الموازنات التقديرية

هي ترجمة لألنشطة و المهام المطلوبة فاي البارامج التاي تتضامنها الخطاة التنفيذياة الساتراتيجية الكلياة         

وبذلك يمكن التوصل إلى األموال الالزمة لإلنفاق علي البرامج (. اى تكاليف تقديرية ) وذلك في صورة مالية 

 .الخاصة بتنفيذ االستراتيجية
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 :اإلجراءات

بعد تصميم البرامج الالزمة لتنفيذ االستراتيجية، وكذلك بعد وضح الموزانات التقديرية و اعتمادها 

( SOPs)لتنفيذ البرامج فان الخطوة المطلوبة التالية يجب أن تكون تنمية إجراءات التشغيل المعيارية 

Standard Operation Procedures.الالزمة لتنفيذ جميع األنشطة  واإلجراءات هي الخطة التفصيلية

 .الخاصة بالبرامج التي سبق تصميمها في المؤسسة في الخطة التنفيذية لالستراتيجية
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 ترتيب األولويات في ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح

 االهتمام بتحسين البنية التحتية للكلية  -1

قاعات التدريس والمعامل الطالبية باألجهزة واالحتياجات الالزمة لتطوير العملية  تجهيز-2

 التعليمية

التوسع في تقديم الخدمات واألنشطة والرعاية الطالبية، باإلضافة إلى إنشاء برامج -3

تعليمية وبحلية متميزة ذات تخصصات جديدة تتفاعل مع احتياجات األطراف المعنية 

 .اعةبسوق العمل والصن

االهتمام بالتدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومختلف القيادات العاملين   -2

ألغراض زيادة تنمية مهاراتهم وقدراتهم بهدف زيادة كفاءة وفعالية األداء التعليمي  

 .والبحلي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة

مؤسسات التعليمية والبحلية على مختلف التوسع في عقد اتفاقيات للعالقات اللقافية مع ال  -5

 .المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية إلنشاء برامج ومشروعات بحلية مشتركة

السعي إلى تسويق الخدمات االستشارية والبحلية واالهتمام بقضايا البيئة والمجتمع  -6

ي إجراء والعمل على المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة عن طريق التوسع ف

المشروعات البحلية التطبيقية والتخصصية مع تفعيل إسهامات الوحدات ذات الطابع 

 .الخاص و اعداد خطة لخدمة المجتمع

 تحديد الصعوبات والتحديات المتوقعة -2

 Riskلتحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية بالكلية يجب تحديد وتقييم المخاطر 

Assessment  والعقبات المرتبطة بعملية تصميم وتطوير وتنفيذ الخطة التخاذ الخطوات الالزمة

 للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير الدعم 
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 مـخـاطـر تـنـفـيـذ الـخـطـة وتـحـديـاتـها

ســة وحصــر تمــت درا. هنــاك عــدة مخــاطر وتحــديات قــد تواجــه الكليــة عنــد تنفيــذ الخطــة  

المعوقات التي قد تتسبب في عدم تحقيق مؤشرات األداء الخاصة بنشاط أو أكثر طبقًا للجـدول  

 .الزمني أو في توقف كامل لتنفيذ بعض هذه األنشطة

 :تـنـقـسـم الـمـخـاطـر والـتـحـديـات إلـى مـخـاطـر خـارجـيـة ومـخـاطـر داخـلـيـة

 :مـخـاطـر خـارجـيـة .2

وعااي واهتمااام الطااالب واألطااراف ذات العالقااة بالكليااة خاصااة وزارة الصااحة       زيااادة .1

ونقابة األطباء والمراكز البحلية والهيئات المحلية والدولية التي تعمل في مجال الصاحة  

 .بمخرجات العملية التعليمية وإعداد أطباء قادرين على المنافسة في سوق العمل

عالقة بنوعية البرامج المقدمة من الكلياة والتركياز   االهتمام المتزايد من األطراف ذات ال .2

علااى ماادى اسااتيفاء هااذه الباارامج للمهااارات الفكريااة ومهااارات االتصااال ومهااارات حاال  

 .المشكالت الطبية والمهارات المهنية التي يحتاجها الخريج

 .زيادة إقبال سوق العمل على الشهادات المهنية في تخصصات مستحدثة ومتطورة .3

من قبل جامعات حكومية أخرى وجامعات خاصة وهيئاات محلياة ودولياة     وجود منافسة .2

 .تقدم شهادات مهنية وتتوافر لديها القدرة على تسويق الشهادات محليًا وإقليميًا

 .انتشار استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديلة في قطاع التعليم والبحث العلمي .5

 .ش ت التعليمية والبحليةضعف التمويل الستكمال أعمال البنية التحتية والمن .6

 .ضعف وسائل رعاية وتشجيع صغار الباحلين على إجراء أبحاث متميزة .7

 :مـخـاطـر داخـلـيـة .1

 .ضعف ثقة المجتمع األكاديمي وعزوفه عن المشاركة في أنشطة التطوير بالكلية .1

للعمال داخال    وتفرغاه صعوبة االحتفاظ برأس المال البشري المدرب على قياادة التغييار    .2

 .الحوافز والمرتبات الحالي ر الكلية في ضوء نظامأسوا

 .قلة عدد رأس المال البشري المدرب على تنفيذ الخطة .3

 .صعوبة تفرغ أعضاء هيئة التدريس للعمل داخل الكلية .2

مقاومة أعضاء هيئة التدريس لتطبيق ممارسات القيادة الرشيدة ملل الشافافية والمسااءلة    .5

 .والمحاسبة

 .ت مما يؤدي إلى البطء في تنفيذ بعض األنشطةمركزية اتخاذ القرارا .6

صااعوبة المفاضاالة بااين أولويااة تنفيااذ الخطااة واألحااداث الخارجيااة التااي تتطلااب مشاااركة  .7

 .الكلية
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 .صعوبة تحديد مؤشرات األداء لبعض األنشطة .2

أنشطة الخطة المختلفة لضخامة الكلية وكلارة عادد أعضااء هيئاة      التباين في سرعة تنفيذ .9

 .التدريس والعاملين بالكلية

اهتمااام أعضااااء هيئاااة التااادريس باألقساااام اإلكلينيكيااة بتقاااديم الخااادمات الصاااحية داخااال    .16

 .المستشفى بالمقارنة بالعملية التعليمية
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 عـنـاصـر نـجـاح الـخـطــة

 :تـعـتـمـد الـكـلـيـة فـي إنـجـاح الـخـطـة عـلـى عـدة ركـائـز أسـاسـيـة تـتـمـلـل فـي

اإليمان التام والرغبة الحقيقية للعمل على احتفااظ الكلياة بالرياادة والمرجعياة فاي التعلايم الطباي         -1

 .محليًا  وإقليميًا

العطاااء لخدمااة المجتمااع فااي المجااال التعليمااي والصااحي فااي حاادود      االلتاازام باسااتمرار مساايرة  -2

 .إمكانيات جميع فئات المجتمع

التزام الكلية أماام جامعاة بناي ساويف واألطاراف ذات العالقاة والطاالب بتحقياق مؤشارات أداء           -3

 .الخطة

 .ذدعم الجامعة للكلية في تنفيذ الخطة والمساهمة في حل المشكالت التي قد تطرأ خالل التنفي -2

 .إتاحة الفرصة لالستفادة من الكفاءات المتميزة والمتنوعة والكليرة في إنجاح الخطة -5

 .مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية في تنفيذ الخطة -6

االلتزام بتقديم تقرير سنوي عند انتهاء العام الدراسي عما تم تنفياذه مان الخطاة السانوية لتحقياق       -7

 .افيةمبدأ الشف

عرض نتائج مؤشرات األداء علاى الطاالب وأعضااء هيئاة التادريس والعااملين فاي نهاياة العاام           -2

 .الدراسي

 الـمـتـابـعـة والـتـقـيـيـم

تجتمااع . تقااوم الكليااة بتشااكيل لجنااة لمتابعااة أعمااال الخطااة ماان القيااادات األكاديميااة بالكليااة  

يجاد حلول للمعوقات التاي تظهار خاالل    اللجنة بصفة دورية لتقوم بمراجعة األعمال التي تمت وإ

. عميد الكلية ليتم عرضه على مجلاس الكلياة  / تقدم اللجنة تقريرها للسيد األستاذ الدكتور. التطبيق

كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع وحدة التخطيط االستراتيجي بالجامعة في حل المشكالت التي تحتاج 

 .إلى دعم الجامعة

  تـنـفـيـذ الـخـطـة االسـتـراتـيـجـيـةمـهـام أعـضـاء لـجـنـة: 

إعااداد الخطااة الساانوية واألنشااطة الفرعيااة مااع تحديااد المااوارد الماليااة والمااوارد البشاارية     .2

 .والوقت المخصص لكل نشاط

 .متابعة تنفيذ األنشطة ومؤشرات نجاحها .2

 .التأكد من جودة تنفيذ األنشطة المدرجة بالخطة .3

 .الدورية للخطةإعداد التقارير  .2
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 .إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تطرأ عند التطبيق .5

 .التركيز على الربط اإللكتروني لتسهيل تدفق المعلومات .6

 خـطـوات تـنـفـيـذ الـخـطـة: 

 .يتم تحديد األهداف الفرعية التي تحقق الغايات االستراتيجية .2

لمساائولية والوقاات المطلااوب والمااوارد  يااتم إعااداد الخطااة الخمسااية المتكاملااة مااع تحديااد ا   .2

 .الالزمة لتحقيق الخطة

 .يتم تقسيم الخطة إلى أنشطة نصف سنوية لسهولة التنفيذ والمتابعة .3

 .تبدأ الخطة السنوية قبل بداية العام الدراسي حتى تتمكن الكلية من إعداد آليات التنفيذ .2

متمشاية ماع التقريار السانوي للكلياة      يجوز تغييار بعاض األنشاطة وفقاًا الحتياجاات الكلياة        .5

 . ونتائج دراسة التغذية الراجعة

 .التنسيق مع وحدة ضمان الجودة لعمل آليات المتابعة وتحديد مؤشرات األداء .6

 آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة واستمرار الخطة االستراتيجية

والرقابة بملاباة المرحلاة األخيارة والضارورية فاي نماوذج        تعتبر عملية التقييم والمتابعة

حياث تشاير عملياة التقيايم والمتابعاة إلاى مراجعاة كافاة األهاداف ومتابعاة           . التخطيط اإلستراتيجي

جميع البرامج واآلليات واألنشطة وطرق تنفيذها في جمياع مراحال الخطاة اإلساتراتيجية لمعرفاة      

متابعااة الفتاارة الزمنيااة والتكلفااة التقديريااة لالحتياجااات  كيفيااة سااير العماال بتلااك الخطااة ماان حيااث   

وتحدياد ماا إذا كاان يتعاين عمال      . والجودة التي يتم التنفيذ بها باإلضافة إلى تقييم األداء ومؤشراته

وعاادة ماا ياتم أداء    . تطوير وتعديل في أسلوب التنفيذ أو اتخاذ أي إجاراءات تصاحيحية ضارورية   

 -:ي عام باإلضافة إلى إنجاز عديد من األهداف الفرعيةتلك العملية لتحقيق هدف رئيس

 الهدف الرئيسي العام للمتابعة

يتم أداء عملية المتابعة في التخطيط اإلستراتيجي بغرض المساعدة في التحقق من أن ما 

وأن تلاك  . تم إنجازه مان نتااج األداء الفعلاي يتفاق ويتمشاى ماع الخطاط اإلساتراتيجية الموضاوعة         

لياة قاد أثمارت عان تحقياق رساالة وغاياات الكلياة وكاذلك أهادافها اإلساتراتيجية، أم أن            النتائج الفع

 .هناك سلبيات تستدعي ضرورة التدخل لمعالجتها من خالل اتخاذ قرارات تصحيحية
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- :األهداف الفرعية للتقييم والمتابعة

لنتاائج  الشك أن هنااك عدياد مان األهاداف الفرعياة التاي تتعلاق بمتابعاة قيااس األداء أو ا         

 :الفعلية المحققة ومقارنتها باألهداف المخططة لعل أهمها

 تحقيق التوافق مع المتغيرات البيئية. 

 تحقيق التكيف مع المتغيرات التنظيمية. 

 ترشيد التكاليف. 

 توحيد التصرفات الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية. 

 المساعدة في التخطيط اإلستراتيجي لفترات زمنية الحقة. 

 تقليل مخاطر األخطاء عند وضع الخطط. 

 متابعة التقدم في المراحل المختلفة لتنفيذ اإلستراتيجية. 

 تحقيق التعاون بين القطاعات واإلدارات األقسام التي تشارك في التنفيذ. 

عمومااـًا ماان خااالل أداء الخطااوات التنفيذيااة للخطااة اإلسااتراتيجية الخمسااية لكليااة الطااب   

ومان خاالل   . تم تعياين مسائولين عان التنفياذ وأيًضاا المتابعاة والتقيايم       بجامعة بني ساويف ساوف يا   

وضع إطار زمني لتنفيذ البرامج واألنشطة التنفيذية واالستقرار على مؤشارات أداء قابلاة للقيااس    

وبعد توفير الموارد البشرية والمادية يتم إجراء مراجعة ورقابة دورية لما يتم تنفيذه بهدف متابعة 

 .يد العوائق وأسباب أي انحراف عن الخطة واتخاذ القرارات التصحيحية المالئمةالتنفيذ وتحد

- :وعادة ما تتطلب مرحلة التقييم والمتابعة أداء عديد من اإلجراءات اآلتية

وضع آليات وأساليب المتابعة داخل الكلية عن طريق تكوين فريق عمل يتولى تنفيذ ( 1)

 .الخطة الموضوعة

- :ذلك الفريق على مستوى الكلية من ويتم تكوين

 عميد الكلية  -

 وكالء الكلية  -

 .رؤساء األقسام بالكلية   -

 .أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والكفاءة   -

 الهيئة المعاونة من أعضاء هيئة التدريس ذوى الخبرة والكفاءة والقدرة على النشاط الزائد  -

 وحدة ضمان الجودة بالكلية    -
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 مركز ضمان الجودة بالجامعة -    

 .التأكد من صياغة األهداف بطريقة واضحة في ضوء إطار األهداف العامة لخطة الجامعة

 .تحديد األنشطة المرتبطة بتحقيق كل هدف -1

 .آلية تنفيذ كل نشاط ومسئولية التنفيذ وزمنه ومؤشرات تحقيق الهدف -2

 .أداء األنشطة وتحليل والتقرير عن النتائج لهدف التحقق من فعالية قياس األداء جودة -3

متابعة تحقيق الخطة اإلستراتيجية التنفيذية طبًقا للفترات الزمنية لألداء ودقة التنفيذ  -2

 .وتكلفة االحتياجات المالية

ألهداف تحديد المشاكل التي تعوق التنفيذ واقتراح السيناريوهات الممكنة لتحقيق ا -5

 .اإلستراتيجية

- :وعمومـًا يتملل دور وحدة ضمان وتوكيد الجودة في األتي

متابعة إنشاء وهيكلة الوحدات أو اللجان المنوطة بإعداد الخطط اإلستراتيجية بالكلية  -1

 .من خالل لجنة الخطة االستراتيجية

 .متابعة تطابق الخطط اإلستراتيجية بالكلية بالخطة اإلستراتيجية بالجامعة -2

 .متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية بالكلية -3

 .متابعة تطابق الجدول الزمني لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية بالكلية -2

مراجعة الخطة اإلستراتيجية المكتوبة بصفة دورية مع قياس مؤشرات األداء ومدى  -5

 .تقدم تنفيذ الخطة

الصعوبات والمعوقات وإيجاد  كتابة التقارير عن مدى التقدم في تنفيذ الخطة وتحديد -6

 .الحلول
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 من الجامعة  مثيلتهامطابقة بين الرؤية و الرسالة واالهداف االستراتيجية للكلية و 

 رؤية الجامعة رؤية الكلية

أن تكون كلية طب بني سويف رائدة في 

مجاالت التعليم والعالج والبحث العلمي في 

معترفًا بها وبكفاءة  -األوسط  مصر والشرق

خريجيها على الساحة الدولية طبقًا للمعايير 

 المحلية والقومية والدولية

 

تسعى الجامعة إلى التطوير المستمر للعملية 

لبرامجها التعليمية  الذاتي التعليمية من خالل التقييم

ومعتمدًا  وضمان جودة االداء لكى تأخذ مكانًا مرموقًا

المحلية واالقليمية والعالمية وبناء كليات بين الجامعات 

معاهد عليا تواكب التطورات السريعة فى  جديدة او

 . التنمية واالنتاج مجاالت التكنولوجيا الحديلة لدفع

 رسالة الجامعة رسالة الكلية

تخريج المستوى االعلى من األطباء 

القادرين على الممارسة الطبية في مختلف نظم 

والمتمرسين على مهارات الرعاية الصحية 

خدمة الرعاية الطبية الحديلة والملتزمين 

بأخالقيات وآداب المهنة والتنمية المهنية 

المستدامة و تطوير التعليم الطبي للطلبة و 

المتدربين طبقا للمعايير والعمل على تدريب 

األطباء المتخصصين القادرين على إجراء 

نيات األبحاث العلمية المتقدمة وتطبيق التق

الحديلة والمعايير الطبية  المحلية والقومية ، مع 

تنمية القدرة التنافسية للموارد البشرية، والسعي 

 لخدمة المجتمع و حل المشاكل الصحية القومية

إعداد خريجين مؤهلين مزودين بالمعارف 

 المختلفة مجاالت التخصص فيالعلمية والخبرات 

سوق العمل  فيقادرين على العطاء واالبداع والمنافسة 

وكذلك اعداد اجيال قادرين  والعالمي واإلقليمي المحلى

سوق العمل  في والمنافسة على العطاء واالبداع

 وكذلك اعداد اجيال من والعالمي واإلقليميالمحلى 

العلماء والمفكرين واالدباء المتميزين القادرين على 

خدمة المجتمع وبناء ثقافته وتنمية  فيلة المشاركة الفعا

العالمية من خالل  بيئته ودفع قطاعات االنتاج للمنافسة

 برامج دراسية متميزة تحكمها معايير اكاديمية محلية

وعالمية متواكبة مع تطورات العلوم والمعرفة على 

 .مستوى العالم



72 

 

 للجامعةاالهداف االستراتيجية  االهداف االستراتيجية للكلية

 الـمـؤسـسـيـة الـقـدرة كفاءة زيادة .1

 التنافسية المزايا وتـحـسـيـن

 

  إستحداث برامج تعليمية متميزة او كليات ومعاهد

تعليمية جديدة تدفع الجامعة الى اإلعتماد والمنافسة 

 المحلية واالقليمية

 بالمستوى اإلداري للجامعة من خالل  االرتقاء

يساعد على توثيق الصلة  اإلدارة اإللكترونية بما

بين كلياتها واالرتباط بغيرها من المؤسسات 

 المحلية واإلقليمية والعالمية التعليمية

 الـمـجـتـمـعـيـة الـمـشـاركـة كـفـاءة زيادة .2

زيادة الـكـفـاءة الـتـعـلـيـمـيـة للـدراسـات . 3

 الـعـلـيـا وتطوير الـبـحـث الـعـلـمـي

  توفير مناخ االبداع والتميز وتعميق القيم النبيلة

المجتمع وتقدمه ملل الوالء  التي تحافظ على نسيج

 الوطني والملل العليا واالخالق الحميدة لإلرتقاء

بالمجتمع على اسس علمية فعالة وحل مشكالته 

 هادفه بحلية التي تعوق تفوقه من خالل مشاريع

  إنشاء المراكز العلمية المتخصصة للتدريب الفعال

 .وخدمة المجتمع وتنمية ودفع عجلة التقدم اللقافي

 وتطوير الـتـعـلـيـمـية الـكـفـاءة زيادة .2

 الـبـكـالـوريـوس طـلـبـة شـخصـيـة

 أعـضـاء ومـهـارات قـدرات تـنـمـيـة .5

 الـتـدريـس هـيـئـة

 القدرة وتقويم الجـودة معـايير تطبيق .6

 للكلية التعليمية والفاعلية المؤسسية

  التطور المستمر للبرامج التعليمية وبرامج

الدراسات العليا بما يواكب متطلبات العصر 

 ويؤدى الى جودة الخريجين

  اإلستفادة الفعالة من إمكانيات الجامعة المتاحة

بمستوى الخريج من الناحية  والمتجددة لإلرتقاء

 مية والعملية وزيادة وتطوير الخدماتالعل

 المجتمعية
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 بني سويف جامعي –اهم السمات المميزة لكلية الطب 

 : كاالتيوتتميز كلية الطب البشرى والمستشفى الجامعي بما تقدمه من خدمات  

 ألعدادمن اهم ما يميز كلية الطب عن مثيالتها هو مطابقة نسبة اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة  -

 (كالوريوس او الدراسات العليابسواء بمرحلة ال) الطالب حسب المعايير 

 :قسم الباطنة العامة  -

 يوجد وحدات تخصصية لعالج امراض المناعة والغدد الصماء

 الجامعياء وحدة زرع الكلى بالمستشفى جار العمل على انش

 :قسم جراحة العامة  -

 -وحدة جراحة االورام -وحدة جراحة االوعية الدموية -وحدة جراحة التجميل)يوجد وحدات تخصصية ملل 

 ( .وحدة جراحة المناظير

 :قسم االنف واالذن والحنجرة  -

  .التخاطبوالسمعيات  وحدتيجارى العمل على انشاء وحدة زرع القوقعة لخدمة شمال الصعيد بالتنسيق مع 

 :قسم االمراض المتوطنة  -

 .المرارية التشخيصية والعالجية  القنواتوحدة مناظير 

 :قسم رعاية القلب والقسطرة  -

 لألطفالعمليات دقيقة  بإجراءيوجد وحدة رعاية مركزة ويقوم القسم بعمل قساطر تشخيصية وعالجية وتقوم 

 حاالت اللقوب القلبية  في

 :قسم االمراض العصبية  -

 .جارى العمل على انشاء وحدة رعاية مركزة لمرضى الجلطات الدماغية 

 :قسم االمراض الصدرية  -

ووظائف الرئة و نفاذية الغازات و  التنفسيمناظير الجهاز  -ضى الصدريوجد وحدة رعاية مركزة لمر

 مناظير التجويف البلوري  و الرعاية المركزة الصدرية

 :قسم األطفال  -

 لألطفالتوجد وحدة رعاية مركزة 
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 لألطفالتوجد وحدة غسيل كلوى 

 ( ماء الغدد الص –امراض الكبد والجهاز  –امراض الدم )توجد عيادات تخصصية ملل 

 :قسم جراحة القلب والصدر  -

 كما توجد وحدة رعاية متخصصة . عمليات القلب المفتوح وتغيير الصمامات والشرايين التاجية  بإجراءيقوم 

 :قسم جراحة الما واالعصاب  -

كما جارى العمل على ادخال المناظير  الفقريالمخ والعمود  فيالعمليات الجراحية الدقيقة  بإجراءيقوم 

 .التشخيصية والعالجية 

 : النوويقسم الطب  -

الغدد  –العظام  –القلب )تم افتتاحها ويوجد به اجهزة المسح الذرى على  التيوهو من االقسام الجديدة 

 ( .الصماء

 .يوجد قسم الباثولوجى وعمل عينات وفحص االنسجة  -

م ويوجد به احدث اجهزة للكشف المبكر عن المخدرات والمسكرات مثل العمل على فتح مركز للسمو -

 GSMASSجهاز 

 .  وجود وحدة مكافحة العدوى  -

 .البح  العلمي معتمدة دوليا ألخالقياتالكلية لديها لجنة  -
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 الوضع التنافسي للكلية

 :علي المستوي االقليمي : اوال

شمال الصعيد همل طب الفيوم و طب المنيا و هما في االجمال  بإقليمتوجد كليتين للطب 

 في نفس المستوي او اقل بدرجة طفيفة

 :ثانيا علي المستوي المحلي

تقل الكلية عن مليالتها من الكليات العريقة ملل طب القاهرة و عين شمس و االسكندرية 

 الكليات العريقة هذهو اسيوط وان كانت تعتبر جزء من احدي 

 :ستوي العالم العربي و االفريقيعلي م

عن مليالتها في الدول االفريقية متل ليبيا بينما دول الخليج فال تستطيع  الكليةتتميز 

 .العالية لهذه الدول و كبر ميزانياتها لإلمكانياتالتفوق عليهم نظرا 

 :علي المستوي العالمي

المادية  لإلمكانياتنظرا  ال تستطيع الكلية المنافسة علي المستوي االوربي و االمريكي

 .المهولة لهذه الكليات
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 (1012 – 1029)للـكـلـيـة  التنفيذية خـطــة ال

 (:1 – 2)الـنـهـائـيـة الـسـتـة  لألهداف

 :التنافسيةزيادة كفاءة الـقـدرة الـمـؤسـسـيـة وتـحـسـيـن المزايا  -2

 آلـيـات الـتـنـفـيـذ األهـداف االسـتـراتـيـجـيـة

مراجعــة الهيكــل التنظيمــي   1-2

ــب    ــا يناســ ــه بمــ ــة و تعديلــ للكليــ

 التغيرات الحالية

 .تحديد اإلدارات المستحدثة واألقسام األكاديمية الجديدة -

مراجعة وتحديث هيكل تنظيمي متكامل وشامل يوضح العالقة مع اإلدارات  -

 .واألقسام المستحدثة بالكلية

 . الكوادر البشرية إعداد وتدريب -

تــــــــدعيم مبــــــــدأ القيــــــــادة  2-1

ــلوب   ــوير أســـ ــة وتطـــ والحوكمـــ

 .اتخاذ القرار

 .وضع قواعد النمط الديمقراطي للقيادة -

إعداد الكوادر البشرية القادرة على وضع السياسات الالزمة لدعم مبدأ القيادة  -

 .والحوكمة

معايير اختيار القيادات وتفعيل دور أعضاء هيئة التدريس في اختيار  تفعيل -

 .ادات األكاديميةالقي

ميثــاق شــرف وكــود تفعيــل  2-1

ــزام   ــة والتـ ــات األخالقيـ الممارسـ

القيــــــــادات وأعضــــــــاء هيئــــــــة 

ــة المع  ــدريس والهيئـــ ــة التـــ اونـــ

 .والطالب والعاملين بتطبيقه

 .ميلاق شرف وكود الممارسات األخالقية نشر -

 .مارسات األخالقيةوضع آليات تنفيذ ومراقبة تطبيق ميلاق شرف وكود الم -

رفــــع كفــــاءة أداء الجهــــاز  2-2

 .اإلداري

 .تحديد االحتياجات الخاصة لرفع كفاءة الجهاز اإلداري -

وضع خطة تدريب للعاملين بالجهاز اإلداري واعتماد ميزانية خاصة  -

 .للتدريب

توصيف وظيفي للعاملين بالجهاز اإلداري واالستعانة به عند التعيين ال نشر -

 .والنقل واالنتداب

 .معايير اختيار المتطلبات الوظيفية نشر -

وضع سياسة موثقة ومعلنة لربط الحوافز باألداء وتفعيل سياسات اللواب  -

 .والعقاب

طبقًا  إعادة توزيع رأس المال البشري الحالي على اإلدارات المختلفة -

 .الحتياجات العمل الفعلية
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 .عمل قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بالجهاز اإلداري -

التقييم الذاتي )وضع نظم تقييم متطورة لتقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين  -

 (.االطالع على نتائج التقييم –

 . مقترحات تحسين ية وإيجادمناقشة نتائج استقصاء رضاء العاملين بصفة دور -

ــادر   2-5 ــع مصـــ ــة وتنويـــ تنميـــ

التمويل الالزمة لتحقيق الغايات 

 .االستراتيجية

رصد مصادر التمويل بالكلية وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص  -
 .ومشاريع

تحديد القطاعات ذات القدرة التنافسية العالية وتعزيزها لتحقيق تنمية مصادر  -

 .التمويل

 .لتنويع مصادر التمويل وضع خطة متكاملة -

 .تحديد االحتياجات الفعلية من الموارد المالية قبل بداية كل عام دراسي -

 .فتح مجاالت جديدة لزيادة مصادر التمويل -

 .وضع موازنة سنوية ألنشطة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع -

 .عمل برامج توعية لترشيد اإلنفاق -

 بمرحلة البكالوريوس اعداد الئحة لبرنامج خاص -

زيــــــــــادة االســـــــــــتثمارات   2-1

ــل   ــي المعامــــــ ــمالية فــــــ الرأســــــ

ــدرس   ــات الـــ ــات وقاعـــ والمكتبـــ

 .والبنية األساسية والمستشفى

قسم  –قسم الطفيليات  –قسم الفسيولوجيا )تطوير معامل األقسام األكاديمية  -

 (.قسم الميكروبيولوجيا –الباثولوجيا 

 .تطوير قسم الصحة العامة -

 .ر مشرحة قسم التشريحتطوي -

 .وضع خريطة متكاملة لمعامل الكمبيوتر بالكلية - -

 .زيادة عدد وتطوير معامل كمبيوتر بالكلية -

 .تطوير حرم الكلية -

 إنشاء قاعات امتحانات لألقسام اإلكلينيكية والعلوم األساسية  -

 .تطوير حجرات الكنترول -

 .العليامكتبة الدراسات و تطوير مكتبة الطالب -

متحف  –متحف النساء والتوليد  –متحف الباثولوجيا )تطوير المتاحف بالكلية  -

 (.الطب الشرعي

 .زيادة عدد حجرات الدرس الصغيرة في األقسام األكاديمية -

 .تطوير البنية التحتية للكلية من صرف صحي وأعمال إنشائية -

 و جراج انشاء مستشفي لعالج االورام ملحق به قاعات تدريسية -

 استكمال المستشفى الجامعي الجديد -
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زيادة تطوير تكنولوجيا  2-20

المعلومـــــــــــــات والموقـــــــــــــع 

ــكل   ــة بالشــ ــي للكليــ اإللكترونــ

الذي يساهم في جودة الخدمة 

 .الصحية والتعليمية

 .الكليةتحديث قواعد البيانات اإللكترونية والربط اإللكتروني بمختلف إدارات  -

 .وسائل الحفظ وتداول واستدعاء الوثائق بالكلية تطوير -

 :زيادة الكـفـاءة الـتـعـلـيـمـيـة وتطوير شـخـصـيـة طـالب الـبـكـالـوريـوس -1 

 زيادة الكـفـاءة الـتـعـلـيـمـية  1-2

 آلـيـات الـتـنـفـيـذ األهـداف االسـتـراتـيـجـيـة

ــايير   1-2-2 ــق المعـــــــــ تطبيـــــــــ

ــة    ــية القوميــ ــة القياســ األكاديميــ

مع تميـز  لكليات الطب المصرية 

 .يواكب المعايير الدولية

مراجعة برنامج الطالب لمرحلة البكالوريوس ليتوافق مع المعايير األكاديمية  -

 (.NARS)القياسية القومية 

 .النشر والتوعية عن المعايير األكاديمية القياسية المرجعية -

تحــدي  وتطــوير منــاهج  1-2-1

ــتعانة    ــع اإلســ ــًا مــ ــة دوريــ الكليــ

إلدخــال نظــم   المتاحــة خبراتالبــ

حديثة ونظم جديـدة للتكامـل فـي    

 .التعليم الطبي

 .تشكيل لجنة متخصصة للمناهج -

 .دعم وسائل التعليم الذاتي الحديلة -

 .إدخال التعليم القائم على حل المشكالت في البرامج التعليمية -

 .إدراج التدريب الميداني في جميع المقررات -

 .إدراج البحث العلمي في المقررات والبرامج -

لعمل ورش عمل ألعضاء هيئة  األخرىاالستعانة بالخبراء من جامعات  -

 .التدريس والمشاركة في تحديث البرنامج الدراسي

اســـتحداث نظـــم جديـــدة    1-2-1

 .للتكامل في التعليم الطبي

عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس لتطبيق التكامل في التعليم إقامة ورش  -

 .الطبي

 .لعرض نظم التكامل المطبقة دوليًاالمتاحة  خبراتالاالستعانة ب -

التدرج في تطبيق بعض نظم التكامل البسيطة كالتوعية والتناغم والتسكين  -

 .والتوافق الزمني كطرق متاحة لتكامل التعليم الطبي

وتحـــــدي  نظـــــم وضــــع   1-2-2

ــات التعليميــــة    ــاس المخرجــ لقيــ

المســـــتهدفة لبرنـــــامج مرحلـــــة 

 .البكالوريوس

 

 .code of assessmentتطبيق ميلاق شرف االمتحان  -

 .تطوير نظم االمتحانات التحريرية بعمل ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس -

 .OSPE / OSCEإنشاء معامل لالمتحانات العملية واإلكلينيكية الموضوعية  -

 .للمقررات( MCQ)إعداد بنك لألسئلة المتعددة االختيارات  -
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ــيم   1-2-5 ــم التقيـــ ــدي  نظـــ تحـــ

ــة   ــات التحريريـ ــمل االمتحانـ لتشـ

 .والعملية واإلكلينيكية

 .مراجعة دورية مع االستعانة بالتقارير السنوية لألقسام -

 .عمل تقييم دوري للبرامج التعليمية مع االستعانة بمقيم خارجي -

 (.feed back)مدى رضاء المستفيدين من البرنامج قياس  -

ــم مــن      1-2-1 ــا ت ــى م ــاء عل البن

ــة   -Eتصــميم مقــررات إلكتروني

Learning    ضــــمن البرنــــامج

 .الدراسي

 .زيادة المقررات اإللكترونية ضمن البرنامج الدراسي -

شبكة سلكية وتغطية السلكية  –كمبيوترات )مكتبة للطالب بها وسائل حديلة  -

 (.االطالعلقاعات 

استحداث مكتبات إلكترونية صغيرة داخل األقسام وإدراجها ضمن كافة  -

 .المقررات

ــة   1-2-7 ــاريع بحثيــ إدراج مشــ

ــامج الدراســــــي لكافــــــة    بالبرنــــ

المناهج وتنمية مهارات التعلـيم  

ــذاتي  ــادة والطــب المبنــ  )ال ي القي

 (.على الدليل وأمـان الـمـرضـى

 .عدد المقررات اإللكترونية وإدراجها ضمن كافة المقررات زيادة -

 .زيادة إشراك الطالب في عمل أبحاث باستخدام تكنولوجيا المعلومات -

ــق   1-2-8 ــتحداث وتطبيــــــ اســــــ

برنــــــــامج دراســــــــي متكامــــــــل  

 Credit)المعتمـدة   لسـاعات با

Hours.) 

 .تدريب أعضاء هيئة التدريس على تطبيق البرنامج -

 .المناهج الجديدة بالبرنامجإعداد وتوصيف  -

 .....(.مستشارين ثقافيين )تسويق البرنامج  -

ــدة   1-2-9 ــهادة جديــ ــاء شــ إنشــ

ة أجنبيـة لهـا   مشتركة مـع جامعـ  

 .ترتيب عالمي متقدم

إعداد شهادة جديدة مشتركة بين الكلية وإحدى الجامعات األجنبية ذات  -

 .الترتيب العالمي

تنميــــــــــــــة العائــــــــــــــد  1-2-20

ــذاتي مــن تســويق  االقتصــادي ا ل

ة وزيـادة أعـداد   البرامج الدراسي

 .الطالب الدوليين

 .إعداد خطة لتسويق البرامج الدراسية إقليميًا ودوليًا -

 .تحسين الخدمات المقدمة لرعاية الطالب الدوليين -

 .....(.مستشارين ثقافيين )تسويق البرنامج  -

ــالب   1-2-22 ــداد الطـ ــادة أعـ زيـ

وزيـــــادة الـــــدوليين المتميـــــزين 

اتفاقيــات التعــاون مــع جامعــات    

نــاا الفكــري  دوليــة لتحســين الم 

 .ونوعية خبرات الطالب

 .تسويق البرنامج الجديد -

 .جذب مزيد من الطالب الدوليين المتميزين باتفاقيات تحقق عائد مادي كبير -

 .توظيف العائد لدعم الوسط األكاديمي والقدرة المؤسسية للكلية -

ــة إل  1-2-21 ــع خطـ ــافة وضـ  .تفعيل وحدة التعليم اإللكتروني -ضـ
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مكتبـــــــات إلكترونيـــــــة حديثـــــــة 

وإدخال تكنولوجيا العلم وتغطية 

ــتكم  ــة الســ ــة إلكترونيــ ال المكتبــ

 .وقاعات اطالع الطالب

 .حث أعضاء هيئة التدريس إلعداد البرامج اإللكترونية -

 .نشر البرامج اإللكترونية بقاعات اطالع الطالب -

 شـخـصـيـة طـالب الـبـكـالـوريـوس تطوير  1-1

 آلـيـات الـتـنـفـيـذ األهـداف االسـتـراتـيـجـيـة

تقـــــديم رؤيـــــة وإطـــــار    1-1-2

ــطة الطـــالب تـــدعم تنميـــة     ألنشـ

ــة    ــى القيــادة وإيجابي قــدراتهم عل

ــي    ــرار فـ ــاذ القـ ــاركة واتخـ المشـ

 .بيئة من التفاهم واالحترام

 

 .وتخصيص ميزانية لهاعمل خطة طموحة لألنشطة الطالبية سنويًا  -

حث الطالب على المشاركة في كافة األنشطة الجامعية واإلقليمية  -

 .ومكافأة المتميزين

مشاركة إيجابية للطالب في اتخاذ القرار من خالل تمليل طالب في  -

مجلس الكلية واللجان المختلفة ولقاءات طالبية مع اإلدارة وأعضاء هيئة 

ل استطالعات لرأي م ومقترحاتهم من خالالتدريس مع اإلستعانة ب رائه

 .الطالب دورية

ــدعم    1-1-1 ــديم الـ ــتمرار تقـ اسـ

الطالبـــــي والتوجيـــــه النفســـــي   

والمشـــورة مـــن خـــالل مكاتـــب     

تلتزم بمعـايير العـدل والمسـاواة    

 .وعدم التمييز

 

استمرار دعم مكاتب الدعم الطالبي ومكتب المشورة ومكتب الطالب  -

 .الوافدين

 .المشاركين من أعضاء هيئة التدريس توسيع قاعد -

االلتزام بمعايير العدل والمساواة وعدم التمييز في قرارات مكاتب الدعم  -

 .الطالبي

تنميـــــــــــــة القـــــــــــــدرات  1-1-1

االبتكاريــة واالبــداع والمشــاركة 

فـــــي مشـــــاريع بحثيـــــة لتنميـــــة 

مهارات التعليم الـذاتي والتوجـه   

ــى    ــد علـــ ــيم المعتمـــ ــو التعلـــ نحـــ

 Student centeredالطالب 

learning. 

 .استمرار دعم المتميزين من الطالب بمكتب رعاية المتفوقين -

 .تبني فكرة االبتكار واإلبداع في المشاريع البحلية للطالب باألقسام -

 . عمل مسابقات خاصة بالمشاريع البحلية المبتكرة ومكاف ت للطالب -

ــتطالع   1-1-2 ــم اسـ ــدي  نظـ تحـ

آراء الطــالب وتــدارس رضــائهم 

الســتخدامها فــي تطــوير العمليــة 

التعليميـــــة وتحســـــين مجتمـــــع   

ــطة   ــاكن األنشــــــ ــة وأمــــــ الكليــــــ

 .واالطالع

متابعة عمل استبيانات آلراء الطالب لحث الطالب على المشاركة  -

 .بإبداء الرأي واقتراح حلول لمشكالت الكلية

الب وأعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات عرض النتائج على الط -

 .طالبية

 . تطبيق مقترحات الطالب الجادة وإعالنها بمجتمع الكلية -

اســتمرار ودعــم بــرامج    1-1-5

التبـــادل الطالبـــي لـــدعوة طـــالب 
ية من خالل اتفاقيات أو دعم التبادل الطالبي بين الكلية وكليات دول -
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دوليــين لــدورات تدريبيــة ودعــم  

طـالب الكليــة للتــدريب بجامعــات  

 .ليةدو

 .أنشطة لجمعيات معتمدة بالكلية

استمرار تخصيص بريد إلكتروني بمكتب وكيل الكلية للطالب  -

 .واإلعالن عنه

 :زيادة الكـفـاءة الـتـعـلـيـمـيـة للـدراسـات الـعـلـيـا وتطوير الـبـحـ  الـعـلـمـي -1

 للـدراسـات الـعـلـيـازيادة الكـفـاءة الـتـعـلـيـمـيـة  1-2

 آلـيـات الـتـنـفـيـذ األهـداف االسـتـراتـيـجـيـة

تطوير برامج الدراسـات   1-2-2

ــ ــاعات   العليــ ــام الســ ــًا لنظــ ا وفقــ

 .المعتمدة

 .تنفيذ الئحة الدراسات العليا ذات الساعات المعتمدة -

 .إدراج برامج جديدة بالئحة الدراسات العليا ذات الساعات المعتمدة -

ــدريب   1-2-1 ــرامج التـ ــداد بـ إعـ

ــع    ــق مــــ ــا يتوافــــ ــي ممــــ المهنــــ

فات القياســية المصــرية المواصــ

 .والعالمية

 .إعداد برنامج التدريب المهني -

 .اعتماد المستشفيات المشاركة في التدريب -

 .إعداد خطة لتدريب المتدربين -

 .وطرق التقويم للبرنامج وللمتدربين Logbookعمل  -

دراسـات  تطوير مكتبـة ال  1-2-1

 .العليا وإنشاء مكتبة إلكترونية

 .إعداد مشروع لتطوير مكتبة الدراسات العليا -

 (.من توثيق وحفظ)تطوير العمل داخل مكتبة الدراسات العليا  -

 .االنتهاء من المكتبة اإللكترونية -

 .2616توثيق الرسائل العلمية منذ عام  -

 تطوير الـبـحـ  الـعـلـمـي 1-1

ــدي  1-1-2 ــ    تحــ ــط البحــ خطــ

العلمي باألقسـام وربطهـا بخطـة    

 .الكلية

 

تطوير الخطط البحلية لألقسام المختلفة في إطار الخطة البحلية المحدثة  -

 .للجامعة 

ربط الخطة البحلية باحتياجات المجتمع طبقًا لرسالة الدراسات العليا  -

 .بالكلية

 .اتية بالكلية لدعم البحث العلميتنمية الموارد الذ -

ــة    1-1-1 ــاءة العمليـــ ــع كفـــ رفـــ

زام بالمعـــــايير  البحثيـــــة بـــــااللت 

 .القومية والدولية

 .نشر الوعي للمعايير القومية والدولية للبحث العلمي -

تدريب أعضاء هيئة التدريس لرفع كفاءة البحث العلمي وزيادة قدراتهم  -

 .على المنافسة على المشاريع الدولية

ــل   1-1-1 ــز متكامــ ــاء مركــ إنشــ

راجعــــــة البحــــــوث  إلعــــــداد وم

 Integratedالعلميــــــــة 

Research Center. 

 .إعداد الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والفنيين واإلداريين -

 .تجهيز المكان -

 .تحديد مصادر التمويل -
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ــراء   1-1-2 ــز إلجــ ــاء مركــ إنشــ

 Clinicalالتجارب اإلكلينيكية 

Trial Center. 

 .مركز إجراءات التجارب اإلكلينيكية تطوير -

وضع معايير وسياسات وإجراءات االختبار إلجراء التجارب  -

 .اإلكلينيكية

 .تحديد الموارد المالية المخصصة سنويًا -

 .سويق لمركز التجارب اإلكلينيكيةالت -

 آلـيـات الـتـنـفـيـذ األهـداف االسـتـراتـيـجـيـة

مصــادر التمويــل   تنميــة 1-1-5

 .الذاتي

 .تنمية مصادر التمويل الذاتي -

 .حصر المشاريع البحلية مع األقسام -

 .زيادة عدد المشاريع المشتركة مع جهات وهيئات بحلية -

 .تسويق مخرجات البحث العلمي -

ــوير    1-1-1 ــة تطـــ ــداد خطـــ إعـــ

ــدوريات والمجــالت    إصــدارات ال

الصادرة من الكلية حتـى نـتمكن   

ــر   حصــول مــن ال ــل أث ــى معام عل

 .عال عالميًا

 .تحديد المجالت والدوريات الصادرة من الكلية -

 .نشر مجلد واحد للنشر العلمي خاص بالكلية -

 .ربط الدوريات بالكلية بالشبكة القومية للمعلومات -

تحديث الدوريات العلمية بالكلية والعمل على تحديد معامل أثر للمجالت  -

 .الصادرة من الكلية

زيـــــادة عـــــدد اتفاقيـــــات  1-1-7

التعــاون العلمــي مــع الجامعــات    

 .األجنبية وتفعيلها

 .حصر االتفاقيات الحالية مع الجامعات األجنبية -

 .تحديد االتفاقيات المفعلة -

 .زيادة عدد اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات الدولية -

ل خريجي األجنبية من خالتنمية شبكة العالقات الدولية مع الجامعات  -

 . الكلية

ــوث  1-1-8 تشـــــــــــجيع البحـــــــــ

ــات   المشــــــــــتركة مــــــــــع هيئــــــــ

ــة وإقليميــــة    ــات محليــ ومؤسســ

 .ودولية

إعداد خطة لزيادة البحوث المشتركة مع جامعات مصرية وإقليمية  -

 .ودولية

 .زيادة الدعم المادي إلجراء البحوث المشتركة بين األقسام -

تحديد الهيئات والمؤسسات التي تمنح مشروعات بحلية ملل الهيئة  -

 .األلمانية للتبادل األكاديمي واالتحاد األوروبي

إعداد قاعدة بيانات ألعضاء هيئة التدريس الموفدين من قبل هذه  -

 .الهيئات

 .حصر المشاريع البحلية مع الهيئات المختلفة -

 .المقدمة من الجهات المانحة إقامة ورش عمل للتعريف بالمشروعات -

 .تصال بمشاريع االتحاد األوروبيزيادة قنوات اال -
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االســـــــــتخدام األمثـــــــــل   1-1-9

ــة    ــوث العلميـــ ــات البحـــ لمخرجـــ

ــة    ــة التعليميـــــ ــة العمليـــــ لخدمـــــ

 .مات التنموية للمجتمعدوالخ

استحداث درجات علمية جديدة ملل ماجستير أمراض الكبد المتوطنة  -

 .الهضميودكتوراه الجهاز 

 .استحداث درجة وقسم في التعليم الطبي -

 .نشر مخرجات البحوث العلمية على المجتمع المدني -

طوير العملية التعليمية تطبيق مخرجات البحوث العلمية والبحلية في ت -

 .بالكلية

 

 :زيادة كـفـاءة الـمـشـاركـة الـمـجـتـمـعـيـة -2

 الـتـنـفـيـذ آلـيـات األهـداف االسـتـراتـيـجـيـة

ــات  2-2 ــدعيم العالقــــــــــ تــــــــــ

ــع الهيئـــــــات    ــاون مـــــ والتعـــــ

ومؤسســات المجتمــع المــدني  

ــة    ــة والعالميـ ــحية المحليـ الصـ

لمواجهــــــــــــة المتغيــــــــــــرات  

واالحتياجــــــــات المجتمعيــــــــة 

الخاصــــة بالمجــــال الصــــحي   

 .والتعليمي

تحديد المؤسسات والهيئات الصحية والجمعيات األهلية التي تتعاون مع  -

 .الكلية

 .الخدمات الصحية والتنموية المقدمة من الكلية للمجتمع تحديد -

 .عمل خطة الستيفاء احتياجات المجتمع -

 .مبادرة لمكافحة اإلدمان بين الشباب -

 .مبادرة لرعاية األم والطفل -

اشتراك أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين في األنشطة والخدمات  -

 .المجتمعية

طبي بين كلية الطب والمحافظات المصرية في عمل بروتوكوالت تعاون  -

صورة إيفاد مجموعات متخصصة من أساتذة كلية الطب إلقامة ورش عمل 

مرات سنويًا مع الكشف على الحاالت  2تدريبية دورية لألطباء بالمحافظة 

 .المرضية وإيفاد األطباء لتدريبهم من خالل الفصول الدراسية بالكلية

 

ــتفادة مــــ   2-1 ــز االســ ن تعزيــ

المجتمـــــــع المحـــــــيط لـــــــدعم 

التدريب المهني لطلبة مرحلة 

ــات   ــالوريوس والدراســــ البكــــ

 .العليا

تحديد المخرجات التعليمية المستهدفة في البرامج التعليمية التي تحتاج إلى  -

 .التدريب المهني بالمجتمع

 .التعاون مع الجهات المجتمعية المختلفة لتدريب الطالب -

 .للطالب للوصول إلى أماكن التدريبدعم وسائل المواصالت  -

 .اشتراك الطالب في القوافل العالجية -

 .برامج التدريب الميداني للطالب وضع آلية لعملية تقويم -
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دعــــــــــــم المشــــــــــــاركة   2-1

المجتمعية فـي تقيـيم وتطـوير    

الخــدمات المقدمــة مــن الكليــة  

فــي المجــال التعليمــي ومجــال  

 .معخدمة المجت

مجتمعية في الخدمات المقدمة من الكلية في المجال دراسة رأي الجهات ال -

التعليمي ومجال خدمة المجتمع بصفة دورية من خالل القوافل الطبية ومتلقي 

 .الخدمة

 .تمعية في تطوير الخدمات بالكليةاشتراك الجهات المج -

مــؤتمرات دوريــة  إعــداد 2-2

للخـــــريجين وإنشـــــاء مكتـــــب 

للخـــريجين وزيـــادة التواصـــل 

ــاملين    ــريجين العــــ ــع الخــــ مــــ

 .بالخارج

 .إعداد جدول زمني للمؤتمرات الدورية للخريجين -

 .تفعيل مكتب الخريجين وتحديد أماكن عملهم داخليًا وخارجيًا -

 .وضع قاعدة بيانات -

 .رابطة خريجي الكلية تفعيل -

ــيع 2-5 ــل   توسـ ــدة القوافـ قاعـ

 .العالجية

 .عمل خطة للقوافل العالجية -

 .تطوير عمل القوافل العالجية والمساهمة مع منظمات المجتمع المدني -

 .ر القوافل العالجية على المجتمعدراسة أث -

تقــديم الخــدمات الالزمــة   2-1

لحمايـــة البيئــــة مـــن التلــــوث   

واألخطــار مــن خــالل التعــاون  

ــة  ــات الحكوميــ ــع المؤسســ  مــ

 .واألهلية

 .نشر ثقافة حماية البيئة في محيط البيئة الداخلية للكلية -

 .تحديد الخدمات الالزمة لحماية البيئة التي يمكن للكلية تقديمها -

 .تطوير الخدمات المقدمة لحماية البيئة -

مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للمشاركة في  عمل اتفاقيات تعاون -

 .األنشطة المقدمة لحماية البيئة

 .لى البيئة الداخلية داخل الكليةالتعاقد مع شركة للحفاظ ع -

تنميــــــــة المشــــــــروعات  2-7

البحثيـــــة الموجهـــــة لحمايـــــة 

 .البيئة

 .دعم تقديم التسهيالت الخاصة -

 .عمل أبحاث في مجال حماية البيئة -

 .تقديم الدعم المادي لعمل المشروعات البحلية الموجهة لحماية البيئة -

 :تـنـمـيـة قـدرات ومـهـارات أعـضـاء هـيـئـة الـتـدريـس -5

 آلـيـات الـتـنـفـيـذ األهـداف االسـتـراتـيـجـيـة

ــاء    5-2 ــدرات أعضـ ــة قـ تنميـ

هيئة التدريس لرفع القـدرات  

فـــــــي مجـــــــال   والمهـــــــارات

 .العلمي التدريس والبح 

 .تطوير برامج التدريس -

 .إعداد خطة لتدريب أعضاء هيئة التدريس -

 .إعداد دورات تدريبية -

 .دراسة مردود البرامج على العملية التعليمية والبحلية -
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ــرامج   5-1 ــذ بــ ــداد وتنفيــ إعــ

ــاد ــة القيـــ ــة لتنميـــ ات اإلداريـــ

 .األكاديمية بالكلية

 .بالكليةإعداد برامج لتنمية القيادات اإلدارية  -

 .تنفيذ الخطة -

 .دراسة مردود البرامج -

دعم سفر أعضـاء هيئـة    5-1

ــدريس إلــــى المــــؤتمرات    التــ

 .يةالعالم

 .عمل خطة لزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس للسفر إلى المؤتمرات العالمية -

 .تحديد ميزانية لسفر صغار الباحلين سنويًا -

ــات    5-2 ــدد بعثــــ ــادة عــــ زيــــ

بــــــين  اإلشـــــراف المشـــــترك  

 .الكلية والجامعات العالمية

 .عقد اتفاقيات مع الجامعات األجنبية -

 .التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالخارج لدعم البعلات الخارجية -

عقد المؤتمرات العلميـة   5-5

الكليـة مـع   لألقسام المختلفـة ب 

 .االستفادة من نتائجها

 .دعم المؤتمرات العلمية بالكلية -

 .سنوي للكليةإعداد مؤتمر  -

 .تحديد نتائج المؤتمر واألبحاث التي يمكن االستفادة منها -

زيادة المهارات المهنية  5-1

ــة التـــــدريس    ــاء هيئـــ ألعضـــ

علـى التنميـة المهنيـة     وحثهم

 .المستدامة

تنفيذ برامج توعية لحلهم على أهمية المشاركة في برامج التنمية المهنية  -

 .المستدامة

 .ألعضاء هيئة التدريس وفقًا لتخصصاتهمتنفيذ برامج تدريب  -

 .توفير الموارد المالية والمادية والبشرية الالزمة للتدريب -

 

تـطـبـيـــق مـعـايـيـــر الـجـــودة وتـقـويـــم الـقـــدرة الـمـؤسـســـية والـفـاعـلـيـــة الـتـعـلـيـمـيـــة   -1

 :لـلـكلية

 آلـيـات الـتـنـفـيـذ األهـداف االسـتـراتـيـجـيـة

 نشر ثقافة الجودة 1-2

 . إعداد خطة لنشر ثقافة الجودة بالكلية -

 .إعداد نشرة دورية عن وحدة ضمان الجودة بالكلية -

 .ضمان الجودة مرتبط بموقع الكليةعمل موقع إلكتروني لوحدة  -

وضـــــع خطـــــة للتقـــــويم  1-1

ــدرة    ــتمر للقــ ــامل والمســ الشــ

المؤسســـــــــــية وللفاعليـــــــــــة 

 .التعليمية

 .قويم الشامل والمستمر للقدرة المؤسسيةإعداد خطة للت -

 .إعداد خطة للتقويم الشامل للفاعلية التعليمية -

 . طريق التقارير ومؤشرات األداء تنفيذ ومتابعة الخطة عن -
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تطبيـــــــــق نظـــــــــم إدارة   1-1

الجـــــــودة بشـــــــكل متـــــــوازن 

ــع    ــي جميـ ــددة فـ ــات محـ وبآليـ

مكونــــــات منظومــــــة العمــــــل 

 .بالكلية

 .الجودةتحديد أنشطة وحدة ضمان  -

 .إعداد التقارير الدورية للكلية وعرضها على المجالس المختلفة -

 .تنفيذ خطة تطوير الكلية المحدثة -

 .خطة االسترتيجية المحدثة للكليةاستكمال الخطة التنفيذية لل -

تطبيــــــق نظــــــام فعــــــال    1-2

 .للمتابعة والتقييم

 .إعداد خطة للمراجعة الداخلية -

 .الداخليةتنفيذ خطة المراجعة  -

 . وضع مؤشرات للمتابعة والتقييم -

تواصــل فعــال مــع مركــز   1-5

ــة    ــودة بالجامعـــ ــمان الجـــ ضـــ

ــمان   ــة لضـــ ــة القوميـــ والهيئـــ

 .جودة التعليم واالعتماد

 .المشاركة في اجتماعات مركز الجودة بالجامعة -

االشتراك في الدورات التدريبية بالمركز والهيئة القومية لضمان جودة  -

 .العتمادالتعليم وا

 .بالكلية في المؤتمرات المختلفة عرض الممارسات الجيدة للجودة -
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 ملحق مصفوفة نقاط القوة و الضعف

 نقاط الضعف نقاط القوة

 االستراتيجي التخطيط:  اوال

 وجود تقارير سنوية للخطة االستراتيجية معلنة

الخطة األستراتيحية  و تصميم وجود بعض نقاط القصور في أعداد 

 السابقة
  

 وجود رؤية و رسالة للكلية معتمدتان و معلنتان و الية لمراجعتهما 

 التقدم في خطة الكلية الجديدة معلن 

 وجود فريق مؤهل مدرب علي التخطيط األستراتيجي 

  4102-4102وجود خطة أستراتيجية  

 القيادة والحوكمة  -ثانيا 

 د  اليات لضمان حداثة وشمولية المعلومات المعلنة عن الكليةووجعدم   معايير تقييم أداء القيادات معلنة و مطبقةوجود   

 .تدريب للقياداتالخطة  عدم كفاية يوجد دور داعم للقيادة في تعظيم الموارد الذاتية للكلية  

وجود معايير موضوعية ألختيار القيادات األكاديمية واألدارية  

 وأليات تطبيقها لتحقيق تكافؤ الفرص معلنة و مطبقة
النتائج لتحسين  هاأستخدامعدم معايير تقييم أداء القيادات و  عدم كفاية 

 األداء المؤسسي
وجود قيم جوهرية للمؤسسة معلنه ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة  

لضمان الشفافية و الممارسات العادلة وعدم التمييز و تطبيق 

 بين أفراد المؤسسة األخالقيات المهنية

 يوجد تغيير المستمر للقيادات والخطط المعتمدة  

 لتغلب على الدروس الخصوصية  منفذةا د خطةووجعدم  
وجود هيكل تنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسة ونشاطها،  

 ويتضمن اإلدارات األساسية الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافها

 إدارة الجودة والتطوير -ثالثا 

 يوجد أمتناع األقسام عن المشاركة في المشاريع الموجودة 
تتوافر الكوادر المؤهلة وال يشارك بالوحدة مختلف الفئات بما يتناسب  ال

 وحجم الكلية

 مناقشة نتائج التقويم مع األطراف المعنية في توجد محدودية توافر تقارير سنوية للكلية معلنة 

وجود وحدة لضمان الجودة لها هيكل تنظيمي و الئحة داخلية  

 .وتتوافر بها التجهيزات الالزمة الداء مهامها
الهيئة المعاونة /توجد محدودية المشاركة من أعضاء هيئة التدريس  

 باألقسام في أنشطة الوحدة

 توفر جميع النماذج لقياس االداء والرضا 
وجود أساليب وإجراءات ونماذج لتقييم جميع عناصر القدرة  يتوافر دليل لوحدة ضمان الجودة للتوعية ال 

 المؤسسية والفاعلية التعليمية

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -رابعا 

يتم تنفيذ برامج تدريبية متعددة فى التعليم والبحث العلمي وفى   

 التخصص مع وجود بيان إحصائى بها
 التدريسلهيئة  الوظيفيعدم تحديد العبء  

 محدودية إتخاذ اجراءات تصحيحية بناء على قياس الرضا   ية و ذات كفاءةفاعداد أعضاء هيئة التدريس كا  

 لم يتم  تفعيل ألية تقييم أداء هيئة التدريس   مع المقررات  التدريسيتالئم التخصص العلمى العضاء هيئة   

 الجهاز اإلداري -خامسا 

الزيادة فى أفراد الجهاز االدارى فى /اليات التعامل مع النقص  

 بعض االدارات معلنة
 قيادات وأعضاءو ال اإلداري بالجهازتتوافر برامج تدريبية خاصة ال  

 هيئة التدريس

 يتم االستفادة من قياس رضاء الجهاز االدارى ال .وجود تقارير سنوية لتقييم االداء    

 توافر عدد من االداريين مالئم لحجم الكلية  
  

 خطة تدريبية لالداريين عدم كفاية 

وجود توصيف وظيفى لجميع الوظائف بما فيها عدم التوعية الكافية ب

 المستحدث معلن

 .يوجد عدم استغالل أقصى لموارد التدريس والتعلم 

المرافق العامة غير مطابقة للمعايير وغير مؤهلة الحتياجات المعاقين فى  
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 نقاط الضعف نقاط القوة

 الكلية

وجود مجلس لإلداريين أسوة بمجلس الكلية لمناقشة كل ما يخص  عدم

 الجهاز االدارى

 الموارد المالية والمادية -سادسا 

 لتعامل مع األزماتاتتم متابعة خطة  ال .يوجد موقع للكلية على االنترنت باللغتين 

 خطة الصيانةلتوجد متابعة  ال يتم التوسع فى الموارد المتاحة للتدريس والتعلم 

 للكلية يتم تفعيل وسائل االتصال والموقع االلكتروني ال .تم البدء فى ميكنة إدارات الكلية 

يوجد نمو متزايد فی أعداد الطالب الوافدين القادمين من الدول  

 العربية
 يتم دراسة كفاءة الخدمات بالمكتبة وتحديث المكتبات بالكلية ال

 توجد خطة للتعامل مع األزمات 
عدد المترددين على الموقع من أعضاء هيئة التدريس والطالب محدود  

 .نظرا لعدم االنتظام فى تحديلها

يوجد معامل كمبيوتر للطلبة وخدمة االنترنت متاحة لهيئة التدريس  

 والطالب
 توجد أماكن ممارسة األنشطة الطالبية بالكلية محدودةال 

 .المبنى قديم ال يتفق مع معايير االمن والسالمة  توجد زيادة فى الموارد الذاتية للكلية 

ووجود لجنة التعامل تتوافر احتاجات المحافظة على االمن والسالمه 

 .مع االزمات والكوارث

 توجد عمليات االحالل والتجديد بمبانى وقاعات وردهات الكلية   

 بالكليةوجود مكتبة  

 توجد خطة صيانة معتمدة 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية -سابعا 

بنظام  4102تم تحديث وتطوير الئحة برنامج البكالوريوس عام  

 .الساعات المعتمدة
يوجد عدم متابعة بعض األقسام لخطط التحسين الموجودة فى تقرير  

 المقررات

يساهم فى تطوير البرامج " التعلم عن بعد"تتوافر أنماط للتعليم ملل  

 والمقررات
 الجديدةتم استكمال توصيف مقررات الالئحة ي لم

 توجد تقارير سنوية للبرنامج وبعض المقررات  

 جديدة مقررات/ ال توجد الية أستحداث برنامج 
  

 تشجع إدارة  الكلية  الطالب على التجديد واالبتكار 

 توجد مصفوفة طرق التدريس والتقويم لنواتج التعلم للمقررات 

توجد كتلة حرجة من أعضاء هيئة التدريس للقيام بمهام تطوير  

 مقررات برنامج البكالوريوس

 تم استكمال إعداد تقارير البرنامج والمقررات في الموعد المحدد 

 التدريس والتعلم -ثامنا 

يوجد معمل المهارات للتدريب علي مهارات االتصال والتعلم  

 ابالمحاكاة
كمبيوتر مركزي للتدريب و أعداد و تنفيذ التعلم االلكترونى وجد معمل ي ال

 واالمتحانات

توجد كتلة حرجة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي شهادات  

و دورات في التعلم الطبي للتدريب و تقديم الدعم والمشاركة في 

 .أنشطة التطوير
 حيةتوجد  منظومة قياس رضاء الطالب واتخاذ االجراءت التصحي ال

توجد تجارب بالكليات العالمية ألستراتجيات التعلم الفعال وإعداد   

 االمتحانات
إعتماد سياسات واضحة للتعامل مع مشاكل التعليم االعالن عن تم لم ي 

 كالدروس الخصوصية ومراقبة فعاليتها

تتم زيادة كفاءة البرامج التدريبية و تقييم األلتزام بها خاصة برنامج  

 تدريب االمتياز
و تعميمه ( blueprint)تم توحيد جدول مواصفات األمتحان لم ي 

 .واإلستفادة من التغذية الراجعة ومحدودية التدريب الميدانى للطالب

يوجد مركزالقياس و التقويم للتدريب و تحليل االمتحانات  

 الموضوعية وإعداد بنك االسئلة
 حضور الطالب للمحاضرات ضعيف 

   يتم االستعانة بالممتحنين الخارجيين فى بعض المقررات  
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 نقاط الضعف نقاط القوة

 توجد أنماط غير تقليدية من التعلم الذاتي و األلكتروني  والتفاعلى  

 تتالئم أنماط التعلم للمخرجات المستهدفة 

 تتبنى الكلية استراتيجيات حديلة للتعليم والتعلم والتقويم 

تم اعتماد آلية لمراقبة تطبيق قواعد التعامل مع تظلمات الطالب فى   

 امتحانات أعمال السنة

 توجد زيادة نسبة اإلختبارات الموضوعية 

 يتم اعالن جداول التدريس واالمتحانات والنتائج علي موقع الكلية 

 توجد استراتيجية للتدريس والتعلم والتقييم 

 الطالب والخريجون: تاسعا

 .ال توجد برامج جذب للوافدين  توجد مجالت يعدها ويصدرها الطالب  

 ال يوجد تمليل الطالب في اللجان ذات الصلة  يوجد مكتب للدعم الطالبى   

 توجد مواد تعليمية عالمية متاحه لمهارات التوظف ال  .يوجد برنامج تعريفى وتأهيلى للطالب الجدد  

 .توجد آلية محددة للكشف عن المتعلرين والموهوبين من الطالب ال تعدد األنشطة الطالبية  

 .توجد قواعد بيانات للخريجين تقيس التوجه الوظيفى ال .قينتوجد إجرءات لتحفيز الطالب المتفو  

 يوجد مكتب الخريجين   
) ال يوجد األعالم و األعالن الكافي عن الدعم الطالبي بكافة أنواعه  

 .هوقياس مدى فعاليت (خاصة علي موقع الكلية

 يوجد دليل للطالب على موقع الكلية   
  

 يوجد تواصل بين الكلية و خريجيها ال  

 لم يتم تفعيل رابطة الخريجين 

 يوجد تغيير مستمر ومتالحق للوائح  

 .توجد محدودية أماكن ممارسة ألنشطة الطالبية بالكلية  

 البح  العلمي واألنشطة العلمية:  عاشرا

 الباحلين دعم وتحفيزيتم   ال  توجد زيادة معدالت النشر الدولى   

 غير محدثة خطة البحث العلمى   لجنة ألخالقيات للبحث العلمى معترف بها عالميا   

توجد قواعد بيانات لالبحاث والمعامل واالجهزه البحليه والمشروعات   ال يوجد دور داعم للقيادة في تطوير مراكز البحث  

 والجوائز
 يوجد مكتب للمنح لدعم البحث العلمى     

 الدراسات العليا:  عشرأحدي 

تستخدم البرامج المختلفة طرق تدريس متنوعه بما يتناسب مع كل    

 برنامج
 ال توجد الية واضحة لالستفادة من أستطالع رأي الطالب وهيئة التدريس 

توجد الئحة دراسات عليا محدثه متوافقه مع الئحة الجامعة و رؤية  

و رسالة الكلية كما أنها تتناسب بالمرونة بما يتوافق مع مصلحة 

 الطلبة

الموارد و األمكانيات و التسهيالت الالزمة للعملية التعليمية والبحلية ال    

 تتناسب مع عدد الطالب وعدد البرامج التي تقدمها الكلية

 ال يوجد أليه ممنهجه لمتابعة موضوعية وعدالة التقويم  برامج دراسات عليا متنوعة ومنها عدد من البرامج المستحدثة   

تقوم االقسام بإعداد تقارير البرامج سنويا و عرضها  على االقسام    

 المعنية
 تم إستكمال المراجعة الخارجية لبعض البرامج  التي تم تعديلهاي لم  

البرامج موصفة ومعتمدة ولها معايير اكاديمية متبناه و متوافقة مع    

ال زال عدد كبير من البرامج يعتمد علي مستشفي بني سويف الجامعي   المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة

تتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايير القياسية كما انها    فقط في لتدريب

 .مقرراتهاتتناسب مع 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:  أثنا عشر

يوجد تنوع في أنشطة خدمة المجتمع خاصة بالمستشفيات و   

 الوحدات ذات الطابع الخاص والقوافل الصحية
ال يتم قياس رضاء االطراف المجتمعية بصورة منظمه واليات معلنة  

 لالسفادة منه بشكل أفضل في تطويراالداء
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 نقاط الضعف نقاط القوة

 يتم توثيق جميع االنشطة بشكل منتظمال 

لجان المؤسسة /تشارك األطراف المجتمعية و الطالب في مجالس ال

 (لجنة شئون التعليم والطالب -مجلس لجنة المجتمع والبيئة( مجلس الكلية)
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 ملحق مصفوفة الفرص و التحديات

 التحديات الفرص

 اإلستراتيجيالتخطيط :  اوال

 .وجود جهات تدعم ماديا مشاريع في التخطيط األستراتيجي و الجودة
 جيدغير الوضع التنافسي للكلية  

 وجود خطة استراتيجية محدثة للجامعةعدم 

 القيادة والحوكمة  -ثانيا 

 بين أفراد المجتمع تراجع المصداقية واالخالقيات   يوجد استقرار لالوضاع االمنية مقارنة بالبالد المحيطة  

 يوجد اهتمام حكومي بتوفير البيانات لدعم إتخاذ القرار  

 السياسات واللوائح العليا مقيدة لعمل الكلية 

 يوجد اختراق مجتمعى لحقوق الملكية الفكرية

 توافر التعليم الموازى الغير مؤسسى

 إدارة الجودة والتطوير -ثالثا 

يوجد اتجاه عام للدولة نحو تبني أنظمة الجودة بأعتماد ميزانيات  

 لتمويل مشاريع للتطوير المستمر

توجد زيادة األهتمام القومي و العالمي بالتحسين المستمر في    

 منظومة العملية التعليمية

 وجود هيئة لألعتماد المحلي 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -رابعا 

تحرص الدولة على رفع المستوي المادي و الرضا ألعضاء هيئة  

 التدريس والهيئة المعاونة
 تجذب الجامعات الخاصة ودول الخليج أعضاء هيئة التدريس والخريجين 

 الجهاز اإلداري -خامسا 

توجد سياسات معيقة للدولة فى محدودية التعيين بما ال يسمح  ال

 بإحالل المتقاعدين على المعاش
 

 الموارد المالية والمادية -سادسا 

 تتوافر جهات متعددة للتبرع خاصة للمستشفيات 
 

 توجد مشاريع قومية وعالمية للتطوير فى البنية والتجهيزات 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية -سابعا 

توجد برامج تدريبية متاحة من الهيئة القومية عن توصيف البرامج  

 والمقررات
بخريجى  WFMEعدم االعتراف من هيئة التعليم الطبى الفيدرالية 

 يوثر علي الكلية 4142البرنامج إعتبارا من عام 
تم تحديث المعايير القومية القياسية لخريجى كليات الطب وتوافر    

 تبنيها معايير عالمية يمكن

 التدريس والتعلم -ثامنا 
 أعداد الطالب المفروضة على الكلية كبيرة  يوحد تطور سريع عالميا في طرق التدريس و التدريب واالمتحانات 

توجد حقائب تدريبية بالهيئة القومية الستراتيجيات التعلم الفعال  

 وإعداد االمتحانات
 سياسة التعليم المجاني توثر علي دعم الكلية مماليا 

 توجد منح محلية وعالمية لتمويل مشروعات تطوير التعليم 
 تحرير سعر الصرف اثر سلبيا علي قدرات الكلية 

توجد برامج تدريبية عالمية للطالب علي األنترنت ملل برنامج    

DREXEL   لمهارات التواصل 

 والخريجونالطالب : تاسعا
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 التحديات الفرص

  
سياسات القبول التي تسمح بأعداد و نوعية من الطالب بما ال يتناسب   

 وإمكانات الكلية توثر سلبيا علي اداء الكلية

 يوجد تغيير مستمر ومتالحق للوائح  

 البح  العلمي واألنشطة العلمية:  عاشرا
 يوجد إتاحة الحصول على مشروعات تنافسية وبحلية  

  

 إتاحة بنك المعلوماتيتم   

 يوجد وقف علمي بالجامعة 

جنبية لتمويل المشروعات تتجة  الجهات المانحه المصرية واال   

 المشتركة مع الدول االفريقية

 .بالمحافظة توجد كليات و مراكز بحليه متخصصه  منافسة للكلية ال 

 الدراسات العليا:  أحدي عشر

 يوجد زيادة في  الطلب علي الزمالة المصرية  واإلقليمى على الدبلومات المهنيةتوجد زيادة الطلب القومى   

يوجد دعم فنى إلعتماد برامج والمقدم من الهيئة القومية لضمان   

 جودة التعليم واإلعتماد
  

 توجد الشراكة مع جامعات إقليمية وعالميةال  

توجد بعض المؤسسات التي تمنح درجات  مهنية واكلينيكية مؤهلة   

 لالطباء

 توجد برامج الجامعات المنافسة

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:  أثنا عشر

 توجد شبكة المعلومات تيسر قياس رضا األطراف المجتمعية  

األزمات األقتصادية المحلية و العالمية و تأثيرها علي التنمية يوثر في  

 انشطة الكلية المجتمعية محدود
 .توجد الكلير من االتفاقيات الدولية ومشروعات الشراكة 

تقوم الجامعات المنافسة في المناطق المحيطة بأنشطة مجتمعية  

 كليرة واإلعالن عنها بشكل مميز
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 9192-9102مصفوفة نقاط القوة للتحليل البيئي للخطة االستراتيجية 

      
 العبارة

 نسبة متوسطة
 ثقل نسبي وزن نسبي

 ال الي حد ما نعم

 التخطيط اإلستراتيجي:  اوال

 2.5 2.63 %6.0 %25.0 %69.0 وجود تقارير سنوية للخطة االستراتيجية معلنة

 2.4 2.66 %12.9 %7.8 %79.2 وجود رؤية و رسالة للكلية معتمدتان و معلنتان و الية لمراجعتهما 

 2.1 2.07 %30.6 %31.7 %37.7 التقدم في خطة الكلية الجديدة معلن 

 2.0 2.47 %15.0 %23.0 %62.0 وجود فريق مؤهل مدرب علي التخطيط األستراتيجي 

 1.8 2.18 %18.9 %43.8 %37.2 .التخطيط األستراتيجي و الجودة وجود جهات تدعم ماديا مشاريع في

 1.3 2.64 %14.6 %9.1 %76.3  4102-4102وجود خطة أستراتيجية  

 القيادة والحوكمة  -ثانيا 

 2.9 2.42 %15.4 %22.3 %62.3 يوجد استقرار لالوضاع االمنية مقارنة بالبالد المحيطة  

 2.8 2.08 %26.5 %37.7 %35.8 البيانات لدعم إتخاذ القراريوجد اهتمام حكومي بتوفير   

 2.7 2.672 %8.0 %16.8 %75.2 وجود معايير تقييم أداء القيادات معلنة و مطبقة  

 2.5 2.88 %3.6 %4.4 %92.0 يوجد دور داعم للقيادة في تعظيم الموارد الذاتية للكلية  

وجود معايير موضوعية ألختيار القيادات األكاديمية واألدارية وأليات  

 تطبيقها لتحقيق تكافؤ الفرص معلنة و مطبقة
77.6% 9.6% 12.8% 2.648 2.4 

وجود قيم جوهرية للمؤسسة معلنه ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة لضمان  

الشفافية و الممارسات العادلة وعدم التمييز و تطبيق األخالقيات المهنيةبين 

 أفراد المؤسسة

83.4% 7.7% 8.9% 2.74 1.9 

وجود هيكل تنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسة ونشاطها،  

 ويتضمن اإلدارات األساسية الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافها
79.4% 11.4% 9.2% 2.70 1.7 

 إدارة الجودة والتطوير -ثاللا 

يوجد اتجاه عام للدولة نحو تبني أنظمة الجودة بأعتماد ميزانيات لتمويل  

 مشاريع للتطوير المستمر
77.2% 9.8% 12.9% 2.64 2.9 

توجد زيادة األهتمام القومي و العالمي بالتحسين المستمر في منظومة  

 العملية التعليمية
80.3% 10.8% 8.9% 2.71 2.9 

 2.8 1.57 %55.0 %33.0 %12.0 يوجد أمتناع األقسام عن المشاركة في المشاريع الموجودة 

 2.7 2.70 %5.8 %17.5 %76.6 وجود هيئة لألعتماد المحلي 

 2.1 2.52 %9.6 %28.0 %62.4 توافر تقارير سنوية للكلية معلنة 

وجود وحدة لضمان الجودة لها هيكل تنظيمي و الئحة داخلية وتتوافر بها  

 .التجهيزات الالزمة الداء مهامها
84.5% 8.8% 6.8% 2.78 2.1 

 1.6 2.58 %10.0 %22.0 %68.0 توفر جميع النماذج لقياس االداء والرضا 

وجود أساليب وإجراءات ونماذج لتقييم جميع عناصر القدرة المؤسسية 

 والفاعلية التعليمية
80.2% 10.9% 8.9% 2.71 1.4 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -رابعا 

يتم تنفيذ برامج تدريبية متعددة فى التعليم والبحث العلمي وفى التخصص   

 مع وجود بيان إحصائى بها
65.0% 15.0% 20.0% 2.45 2.9 

تحرص الدولة على رفع المستوي المادي و الرضا ألعضاء هيئة  

 التدريس والهيئة المعاونة
34.2% 45.4% 20.5% 2.12 2.2 
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 1.4 2.685 %10.0 %11.5 %78.5 اعداد أعضاء هيئة التدريس كفاية و ذات كفاءة  

 1.2 2.73 %10.5 %6.0 %83.5 يتالئم التخصص العلمى العضاء هيئة التدريس  

 الجهاز اإلداري -خامسا 

الزيادة فى أفراد الجهاز االدارى فى بعض /اليات التعامل مع النقص  

 االدارات معلنة
70.0% 30.0% 0.0% 2.7 2.7 

 2.5 2.9 %0.0 %10.0 %90.0 .وجود تقارير سنوية لتقييم االداء    

 1.6 2.73 %6.2 %14.4 %79.3 توافر عدد من االداريين مالئم لحجم الكلية  

توجد سياسات معيقة للدولة فى محدودية التعيين بما ال يسمح بإحالل  

 المتقاعدين على المعاش
18.5% 52.2% 29.4% 1.89 1.2 

 الموارد المالية والمادية -سادسا 

 2.9 2.32 %25.4 %16.9 %57.7 تتوافر جهات متعددة للتبرع خاصة للمستشفيات 

 2.9 2.73 %5.5 %15.5 %79.0 يتم التوسع فى الموارد المتاحة للتدريس والتعلم 

 2.9 2.78 %5.0 %11.5 %83.5 .تم البدء فى ميكنة إدارات الكلية 

 2.8 2.00 %28.2 %43.4 %28.5 يوجد نمو متزايد فی أعداد الطالب الوافدين القادمين من الدول العربية 

 2.8 2.67 %10.2 %12.6 %77.2 توجد خطة للتعامل مع األزمات 

يوجد معامل كمبيوتر للطلبة وخدمة االنترنت متاحة لهيئة التدريس  

 والطالب
87.5% 7.5% 5.0% 2.82 2.8 

 2.7 2.36 %20.5 %23.1 %56.5 توجد مشاريع قومية وعالمية للتطوير فى البنية والتجهيزات 

 2.7 2.78 %5.1 %11.3 %83.6 توجد زيادة فى الموارد الذاتية للكلية 

تتوافر احتاجات المحافظة على االمن والسالمه ووجود لجنة التعامل مع 

 .االزمات والكوارث
70.7% 10.4% 18.9% 2.54 2.6 

 2.4 2.775 %5.0 %12.5 %82.5 توجد عمليات االحالل والتجديد بمبانى وقاعات وردهات الكلية 

 2.3 2.88 %0.5 %10.5 %89.0 وجود مكتبة متطورة 

 2.2 2.63 %11.1 %14.2 %74.7 توجد خطة صيانة معتمدة 

 1.9 2.77 %8.3 %6.2 %85.5 .يوجد موقع للكلية على االنترنت باللغتين 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية -سابعا 

بنظام الساعات  4102تم تحديث وتطوير الئحة برنامج البكالوريوس عام  

 .المعتمدة
65.0% 32.0% 3.0% 2.62 2.8 

يساهم فى تطوير البرامج " التعلم عن بعد"تتوافر أنماط للتعليم ملل  

 والمقررات
76.0% 15.5% 8.5% 2.67 2.8 

 2.7 2.61 %8.0 %23.0 %69.0 توجد تقارير سنوية للبرنامج وبعض المقررات  

 تشجع إدارة  الكلية  الطالب على التجديد واالبتكار 
100.0% 0.0% 0.0% 3 2.7 

 2.6 2.4 %14.0 %32.0 %54.0 توجد مصفوفة طرق التدريس والتقويم لنواتج التعلم للمقررات 

توجد برامج تدريبية متاحة من الهيئة القومية عن توصيف البرامج  

 والمقررات
59.0% 21.0% 20.0% 2.39 2.4 

تم تحديث المعايير القومية القياسية لخريجى كليات الطب وتوافر معايير  

 عالمية يمكن تبنيها
54.5% 32.8% 12.8% 2.44 2.4 

توجد كتلة حرجة من أعضاء هيئة التدريس للقيام بمهام تطوير مقررات  

 برنامج البكالوريوس
71.0% 22.0% 7.0% 2.64 2.1 

 2.0 2 %35.0 %30.0 %35.0 تم استكمال إعداد تقارير البرنامج والمقررات في الموعد المحدد 

 التدريس والتعلم -ثامنا 

 2.9 2.63 %11.0 %15.0 %74.0 يوجد معمل المهارات للتدريب علي مهارات االتصال والتعلم ابالمحاكاة 
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توجد كتلة حرجة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي شهادات و  

دورات في التعلم الطبي للتدريب و تقديم الدعم والمشاركة في أنشطة 

 .التطوير
77.5% 11.5% 11.0% 2.665 2.9 

توجد تجارب بالكليات العالمية ألستراتجيات التعلم الفعال وإعداد   

 االمتحانات
47.0% 40.0% 13.0% 2.34 2.8 

 2.7 2.08 %25.8 %39.8 %34.5 يوحد تطور سريع عالميا في طرق التدريس و التدريب واالمتحانات 

كفاءة البرامج التدريبية و تقييم األلتزام بها خاصة برنامج  زيادةتتم  

 االمتياز تدريب
26.0% 74.0% 0.0% 2.26 2.7 

يوجد مركزالقياس و التقويم للتدريب و تحليل االمتحانات الموضوعية  

 وإعداد بنك االسئلة
78.0% 10.0% 12.0% 2.66 2.7 

 2.6 2.785 %5.0 %11.5 %83.5 يتم االستعانة بالممتحنين الخارجيين فى بعض المقررات  

 2.6 2.655 %11.0 %12.5 %76.5 توجد أنماط غير تقليدية من التعلم الذاتي و األلكتروني  والتفاعلى  

توجد حقائب تدريبية بالهيئة القومية الستراتيجيات التعلم الفعال وإعداد  

 االمتحانات
45.0% 30.0% 25.0% 2.2 2.4 

 2.4 2.73 %6.5 %14.0 %79.5 تتالئم أنماط التعلم للمخرجات المستهدفة 

 2.3 2.76 %6.5 %11.0 %82.5 توجد منح محلية وعالمية لتمويل مشروعات تطوير التعليم 

 DREXELتوجد برامج تدريبية عالمية للطالب علي األنترنت ملل برنامج  

 لمهارات التواصل  
76.0% 12.5% 11.5% 2.645 2.1 

 1.8 2.665 %10.5 %12.5 %77.0 تتبنى الكلية استراتيجيات حديلة للتعليم والتعلم والتقويم 

تم اعتماد آلية لمراقبة تطبيق قواعد التعامل مع تظلمات الطالب فى   

 امتحانات أعمال السنة
100.0% 0.0% 0.0% 3 1.8 

 1.7 2.65 %12.0 %11.0 %77.0 توجد زيادة نسبة اإلختبارات الموضوعية 

 1.5 3 %0.0 %0.0 %100.0 يتم اعالن جداول التدريس واالمتحانات والنتائج علي موقع الكلية 

 1.4 2.82 %5.0 %8.0 %87.0 توجد استراتيجية للتدريس والتعلم والتقييم 

 الطالب والخريجون: تاسعا

 2.9 3 %0.0 %0.0 %100.0 توجد مجالت يعدها ويصدرها الطالب  

 2.9 3 %0.0 %0.0 %100.0 للدعم الطالبىيوجد مكتب    

 2.8 3 %0.0 %0.0 %100.0 .يوجد برنامج تعريفى وتأهيلى للطالب الجدد  

 2.7 3 %0.0 %0.0 %100.0 تعدد األنشطة الطالبية  

 2.6 3 %0.0 %0.0 %100.0 .توجد إجرءات لتحفيز الطالب المتفوقين  

 2.3 3 %0.0 %0.0 %100.0 يوجد مكتب الخريجين   

 1.2 3 %0.0 %0.0 %100.0 يوجد دليل للطالب على موقع الكلية   

 البحث العلمي واألنشطة العلمية:  عاشرا

 2.9 2 %35.0 %30.0 %35.0 يوجد إتاحة الحصول على مشروعات تنافسية وبحلية   

 2.9 3 %0.0 %0.0 %100.0 يوجد إتاحة الحصول على مشروعات تنافسية وبحلية  

 2.8 2.44 %19.0 %18.0 %63.0 زيادة معدالت النشر الدولى توجد   

 2.8 2.62 %10.0 %18.0 %72.0 لجنة ألخالقيات للبحث العلمى معترف بهما عالميا   

 2.8 2.62 %10.0 %18.0 %72.0 يتم إتاحة بنك المعلومات  

 2.5 2.61 %7.0 %25.0 %68.0 يوجد دور داعم للقيادة في تطوير مراكز البحث  

 1.6 2.08 %33.0 %26.0 %41.0 يوجد وقف علمي بالجامعة 

تتجة  الجهات المانحه المصرية والجنبية لتمويل المشروعات المشتركة    

 مع الدول االفريقية
71.0% 9.0% 20.0% 2.51 1.4 

 1.4 2.52 %9.0 %30.0 %61.0 يوجد مكتب للمنح لدعم البحث العلمى   
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 1.4 1.92 %27.5 %53.0 %19.5 .بحليه متخصصه  منافسة للكليةتوجد كليات و مراكز   

 الدراسات العليا:  أحدي عشر

 2.9 2.6 %15.0 %10.0 %75.0 توجد زيادة الطلب القومى واإلقليمى على الدبلومات المهنية  

توجد الئحة دراسات عليا محدثه متوافقه مع الئحة الجامعة و رؤية و  

 رسالة الكلية كما أنها تتناسب بالمرونة بما يتوافق مع مصلحة الطلبة
81.0% 10.0% 9.0% 2.72 2.9 

 2.7 3 %0.0 %0.0 %100.0 برامج دراسات عليا متنوعة ومنها عدد من البرامج  المستحدثة   

بإعداد تقارير البرامج سنويا و عرضها  على االقسام تقوم االقسام    

 المعنية
77.5% 11.0% 11.5% 2.66 2.5 

البرامج موصفة ومعتمدة ولها معايير اكاديمية متبناه و متوافقة مع    

 المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة
79.5% 10.5% 10.0% 2.695 2.1 

المعايير القياسية كما انها تتناسب مع تتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع   

 .مقرراتها
83.0% 12.0% 5.0% 2.78 2.0 

تستخدم البرامج المختلفة طرق تدريس متنوعه بما يتناسب مع كل    

 برنامج
74.5% 16.5% 9.0% 2.655 1.8 

يوجد دعم فنى إلعتماد برامج والمقدم من الهيئة القومية لضمان جودة   

 التعليم واإلعتماد
81.0% 9.5% 9.5% 2.715 1.4 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:  أثنا عشر

 2.9 2.65 %10.0 %15.0 %75.0 توجد شبكة المعلومات تيسر قياس رضا األطراف المجتمعية  

 2.8 2.38 %23.2 %15.8 %60.9 .توجد الكلير من االتفاقيات الدولية ومشروعات الشراكة 

خدمة المجتمع خاصة بالمستشفيات و الوحدات يوجد تنوع في أنشطة   

 ذات الطابع الخاص والقوافل الصحية
65.0% 15.0% 20.0% 2.45 2.6 

تقوم الجامعات المنافسة في المناطق المحيطة بأنشطة مجتمعية كليرة  

 واإلعالن عنها بشكل مميز
21.7% 31.8% 46.5% 1.75 1.3 
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 9192-9102للتحليل البيئي للخطة االستراتيجية مصفوفة نقاط الضعف 

 
     

 العبارة
 نسبة متوسطة

 ثقل نسبي وزن نسبي
 ال الي حد ما نعم

 التخطيط اإلستراتيجي:  اوال

 2.90 2.082222 %37.8 %16.2 %46.0 وجود بعض نقاط القصور في أعداد الخطة األستراتيحية السابقة 

 2.70 1.823077 %32.2 %53.4 %14.5 الوضع التنافسي للكلية جيد 

 2.40 1.809231 %45.2 %28.6 %26.2 وجود خطة استراتيجية محدثة للجامعة

وجود كيانات تقدم الدعم الفني ببرامج تدريبيه فى التخطيط  

 اإلستراتيجى
23.0% 55.0% 22.0% 0.618462 2.00 

 القيادة والحوكمة  -ثانيا 

 2.90 1.690769 %47.7 %35.5 %16.8 توجد  اليات لضمان حداثة وشمولية المعلومات المعلنة عن الكلية 

 2.80 1.65 %55.0 %25.0 %20.0 .توجد  خطة تدريب للقيادات 

توجد معايير تقييم أداء القيادات و أستخدام النتائج لتحسين األداء  

 المؤسسي
14.0% 22.0% 64.0% 1.5 2.70 

 2.60 2.24 %16.0 %44.0 %40.0 يوجد تغيير المستمر للقيادات والخطط المعتمدة  

 2.40 2.118462 %31.5 %25.4 %43.1 تراجع المصداقية واالخالقيات بين أفراد المجتمع  

 2.10 2.353333 %6.7 %51.3 %42.0 السياسات واللوائح العليا مقيدة لعمل الكلية 

 1.90 1.724615 %44.3 %38.9 %16.8 لحقوق الملكية الفكريةال يوجد اختراق مجتمعى 

 1.60 1.75 %45.0 %35.0 %20.0 توجد خطة للتغلب على الدروس الخصوصية  منفذة 

 1.40 1.595385 %55.4 %32.3 %12.3 ال يتوافر التعليم الموازى الغير مؤسسى

 إدارة الجودة والتطوير -ثاللا 
تتوافر الكوادر المؤهلة وال يشارك بالوحدة مختلف الفئات بما  ال

 يتناسب وحجم الكلية
59.2% 29.6% 11.2% 2.48 2.90 

 2.90 1.761538 %46.6 %30.6 %22.8 ال توجد محدودية مناقشة نتائج التقويم مع األطراف المعنية

الهيئة /توجد محدودية المشاركة من أعضاء هيئة التدريس  

 المعاونة باألقسام في أنشطة الوحدة
51.0% 37.0% 12.0% 2.39 2.80 

 2.00 2.412 %18.4 %22.0 %59.6 ال يتوافر دليل لوحدة ضمان الجودة للتوعية 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -رابعا 

 2.90 2.4 %15.0 %30.0 %55.0 يوجد عدم تحديد العبء الوظيفى لهيئة التدريس 

 2.80 2.48 %15.0 %22.0 %63.0 محدودية إتخاذ اجراءات تصحيحية بناء على قياس الرضا  

 2.70 2.45 %10.0 %35.0 %55.0 لم يتم  تفعيل ألية تقييم أداء هيئة التدريس  

تجذب الجامعات الخاصة ودول الخليج أعضاء هيئة التدريس  

 والخريجين
53.8% 20.9% 25.2% 2.286154 2.50 

 الجهاز اإلداري -خامسا 

 2.90 1.2 %80.0 %20.0 %0.0 تتوافر برامج تدريبية خاصة بالجهاز االدارى قيادات وأعضاء 

 2.80 1.7 %30.0 %70.0 %0.0 يتم االستفادة من قياس رضاء الجهاز االدارى 

 2.70 1 %100.0 %0.0 %0.0 توجد خطة تدريبية لالداريين  

 2.70 1.1 %90.0 %10.0 %0.0 وجود توصيف وظيفى لجميع الوظائف بما فيها المستحدث معلن  

 2.40 2.225 %10.0 %57.5 %32.5 .يوجد عدم استغالل أقصى لموارد التدريس والتعلم 

المرافق العامة غير مطابقة للمعايير وغير مؤهلة الحتياجات  

 المعاقين فى الكلية
45.3% 45.8% 8.9% 2.364444 2.00 
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وجود مجلس لإلداريين أسوة بمجلس الكلية لمناقشة كل ما يخص  

 الجهاز االدارى
0.0% 20.0% 80.0% 1.2 1.50 

 الموارد المالية والمادية -سادسا 

 2.90 1.706667 %42.9 %43.6 %13.6 تتم متابعة خطة للتعامل مع األزمات 

 2.70 1.715 %48.5 %31.5 %20.0 توجد متابعة خطة الصيانة 

 2.50 1.72 %47.5 %33.0 %19.5 يتم تفعيل وسائل االتصال والموقع االلكتروني 

 2.40 1.915 %25.5 %57.5 %17.0 يتم دراسة كفاءة الخدمات بالمكتبة وتحديث المكتبات بالكلية 

عدد المترددين على الموقع من أعضاء هيئة التدريس والطالب  

 .محدود نظرا لعدم االنتظام فى تحديلها
30.2% 36.9% 32.9% 2.17 2.40 

 2.30 1.83 %32.0 %53.0 %15.0 توجد أماكن ممارسة األنشطة الطالبية بالكلية محدودة

 1.20 2.02 %37.7 %32.6 %29.7 .المبنى قديم ال يتفق مع معايير االمن والسالمة 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية -سابعا 

بخريجى  WFMEعدم االعتراف من هيئة التعليم الطبى الفيدرالية 

 يوثر علي الكلية 4142البرنامج إعتبارا من عام 
20.8% 64.8% 14.5% 2.0625 2.80 

يوجد عدم متابعة بعض األقسام لخطط التحسين الموجودة فى  

 تقرير المقررات
55.0% 25.0% 20.0% 2.35 2.80 

 2.70 1.92 %49.0 %10.0 %41.0 تم استكمال توصيف مقررات الالئحة الجديدة 

 2.40 2.49 %13.0 %25.0 %62.0 مقررات/ ال توجد الية أستحداث برنامج 

 والتعلمالتدريس  -ثامنا 
توجد معمل كمبيوتر مركزي للتدريب و أعداد و تنفيذ التعلم  

 االلكترونى واالمتحانات
28.0% 11.0% 61.0% 1.67 2.90 

 2.90 1.835 %31.5 %53.5 %15.0 توجد  منظومة قياس رضاء الطالب واتخاذ االجراءت التصحيحية 

تم إعتماد سياسات واضحة للتعامل مع مشاكل التعليم كالدروس  

 الخصوصية ومراقبة فعاليتها
32.5% 20.0% 47.5% 1.4325 2.80 

و تعميمه ( blueprint)تم توحيد جدول مواصفات األمتحان  

واإلستفادة من التغذية الراجعة ومحدودية التدريب الميدانى 

 .للطالب
25.0% 30.0% 45.0% 1.8 2.80 

 2.70 2.23 %32.3 %43.5 %24.3 أعداد الطالب المفروضة على الكلية كبيرة 

 2.30 2.2025 %20.8 %38.3 %41.0 حضور الطالب للمحاضرات ضعيف 

 1.40 2.017778 %33.1 %42.0 %24.9 سياسة التعليم المجاني توثر علي دعم الكلية مماليا 

 1.10 2.809231 %37.2 %35.4 %27.4 الصرف اثر سلبيا علي قدرات الكلية تحرير سعر 

 الطالب والخريجون: تاسعا

 2.90 2.0325 %32.3 %32.3 %35.5 .ال توجد برامج جذب للوافدين 

 2.90 2.205 %20.0 %39.5 %40.5 ال يوجد تمليل الطالب في اللجان ذات الصلة 

 2.90 1.35 %75.0 %15.0 %10.0 توجد مواد تعليمية عالمية متاحه لمهارات التوظف  

 2.90 1.785 %31.5 %58.5 %10.0 .توجد آلية محددة للكشف عن المتعلرين والموهوبين من الطالب 

سياسات القبول التي تسمح بأعداد و نوعية من الطالب بما ال   

 علي اداء الكلية يتناسب وإمكانات الكلية توثر سلبيا
57.0% 0.0% 43.0% 2.14 2.80 

ال يوجد األعالم و األعالن الكافي عن الدعم الطالبي بكافة أنواعه  

 .وقياس مدى فعاليتها(خاصة علي موقع الكلية) 
50.0% 35.0% 15.0% 2.35 2.70 

 2.40 2.28 %25.8 %20.5 %53.8 ال يوجد تواصل بين الكلية و خريجيها  

 2.20 2.26 %31.5 %11.0 %57.5 لم يتم تفعيل رابطة الخريجين 

توجد  وسائل أتصال متطورة مما يتيح التواصل مع الطالب  

 بسهولة لتفعيل الدعم بكافة صوره
0.0% 42.0% 58.0% 1.42 2.10 
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 1.40 2.215 %26.8 %25.0 %48.3 يوجد تغيير مستمر ومتالحق للوائح  

 1.40 3 %0.0 %0.0 %100.0 .ممارسة  ألنشطة الطالبية بالكليةتوجد محدودية أماكن   

 1.10 1.993333 %35.8 %29.1 %35.1 .توجد قواعد بيانات للخريجين تقيس التوجه الوظيفى 

 البحث العلمي واألنشطة العلمية:  عاشرا

 3.00 1.57 %64.0 %15.0 %21.0 توجد أساليب لدعم وتحفيزالباحلين    

 2.70 1.63 %57.0 %23.0 %20.0 خطة البحث العلمى يتم تحديث   

توجد قواعد بيانات لالبحاث والمعامل واالجهزه البحليه   

 والمشروعات والجوائز
33.0% 15.0% 52.0% 1.81 2.40 

 الدراسات العليا:  أحدي عشر
ال توجد الية واضحة لالستفادة من أستطالع رأي الطالب وهيئة  

 التدريس
64.5% 24.5% 11.0% 2.535 3.00 

الموارد و األمكانيات و التسهيالت الالزمة للعملية التعليمية    

والبحلية ال تتناسب مع عدد الطالب وعدد البرامج التي تقدمها 

 الكلية
80.5% 14.5% 5.0% 2.755 2.90 

 2.70 2.5175 %6.0 %36.3 %57.8 ال يوجد أليه ممنهجه لمتابعة موضوعية وعدالة التقويم 

 2.60 1.63 %62.0 %13.0 %25.0 يوجد زيادة في  الطلب علي الزمالة المصرية  ال 

 2.60 1.7275 %43.8 %39.3 %17.0 تم إستكمال المراجعة الخارجية لبعض البرامج  التي تم تعديلها   

 2.60 1.96 %36.5 %31.0 %32.5 توجد الشراكة مع جامعات إقليمية وعالمية 

ال توجد بعض المؤسسات التي تمنح درجات  مهنية واكلينيكية   

 مؤهلة لالطباء
27.0% 40.0% 33.0% 1.94 2.50 

 1.80 1.765 %45.8 %32.0 %22.3 ال توجد برامج الجامعات المنافسة

ال زال عدد كبير من البرامج يعتمد علي مستشفي بني سويف  

 الجامعي فقط في لتدريب
27.5% 42.3% 30.3% 1.9725 1.20 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:  أثنا عشر

بصورة منظمه واليات  المجتمعيةال يتم قياس رضاء االطراف  

 ءتطوير األدامعلنة لالسفادة منه بشكل أفضل في 
25.0% 13.0% 62.0% 1.63 3.00 

 2.90 2.0675 %33.5 %27.8 %38.8 ال يتم توثيق جميع االنشطة بشكل منتظم

لجان المؤسسة /تشارك األطراف المجتمعية و الطالب في مجالس 

 التعليملجنة شئون  -والبيئةمجلس لجنة المجتمع ( الكلبةمجلس )

 (والطالب
31.3% 21.3% 47.3% 1.84 2.70 

يوثر  التنميةالمحلية و العالمية و تأثيرها علي  االقتصاديةاألزمات  

 في انشطة الكلية المجتمعية محدود
40.3% 30.0% 29.7% 2.104615 1.20 
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

 (1012– 1029) للخطة االستراتيجية للكلية  التنفيذية الخطة

 :رفـع الـقـدرة الـمـؤسـسـيـة لـلـكـلـيـة وتـحـسـيـن وضـعـهـا الـتـنـافـسـي -2

 والبرامج الخطط

 التنفيذية
 مسؤول التنفيذ المؤشرات آلـيـات الـتـنـفـيـذ

الموازنة 

 باأللف

اإلطار 

 الزمني

تطوير الهيكل  2-2

التنظيمي للكلية 

واستحداث إدارات 

 .وأقسام جديدة

 .تحديد اإلدارات المستحدثة واألقسام األكاديمية الجديدة  -

هيكل تنظيمي متكامل وشامل يوضح وتحديث مراجعة  -

 . العالقة مع اإلدارات واألقسام المستحدثة بالكلية

هيكل تنظيمي  وجود -

 محدث

 .مجلس الكلية -

 مدير الكلية  -
 سنويا صفر

تدعيم مبدأ القيادة  2-1

والحوكمة وتطوير 

 .أسلوب اتخاذ القرار

 .وضع قواعد النمط الديمقراطي للقيادة -

إعداد الكوادر البشرية القادرة على وضع السياسات  -

من خالل خطة  الالزمة لدعم مبدأ القيادة والحوكمة

 .التدريب

معايير الختيار القيادات وتفعيل دور أعضاء  مراجعة -

 .هيئة التدريس في اختيار القيادات األكاديمية

سنويا %  26تحسن  -

في اراء العاملين عن 

 القيادة

 أعضاءمشاركة  -

 في التدريس هيئة

 القيادات اختيار

 .األكاديمية

دورات لتنمية  -

 الكوادر الجديدة

 .عميد الكلية -

 مدير الكلية- -

 الكلية مجلس -

وحدة  -

 التدريب

وحدة ضمان  -

 الجودة

 سنويا 50

إعداد واعتماد  2-1

ميثاق شرف وكود 

الممارسات األخالقية 

والتزام القيادات 

وأعضاء هيئة التدريس 

 .ميلاق شرف وكود الممارسات األخالقيةمراجعة  -

تطبيق ميلاق شرف وكود  وضع آليات تنفيذ ومراقبة -

 .الممارسات األخالقية

شرف ميلاق وجود  -

وكود الممارسات 

 محدث األخالقية

اجراءات متخذة  -

 لتطبيقه

 .عميد الكلية -

لجنة  -

أخالقيات 

البحث 

 العلمي

لجنة تفعيل  -

50 
 5كل 

 سنين
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

والهيئة المعاونة 

والطالب والعاملين 

 .بتطبيقه

الميلاق 

 االخالقي

رفع كفاءة أداء  2-2

 .الجهاز اإلداري

 .كفاءة الجهاز اإلداريتحديد االحتياجات الخاصة لرفع  -

وضع خطة تدريب للعاملين بالجهاز اإلداري واعتماد  -

 .ميزانية خاصة للتدريب

توصيف وظيفي للعاملين بالجهاز اإلداري  مراجعة -

 .نتدابالواالستعانة به عند التعيين والنقل وا

للقيادات  معايير الختيار المتطلبات الوظيفية مراجعة -

 .االدارية

داء وتفعيل ألومعلنة لربط الحوافز باوضع سياسة موثقة  -

 .سياسات اللواب والعقاب

إعادة توزيع رأس المال البشري الحالي على اإلدارات  -

 .المختلفة طبقًا الحتياجات العمل الفعلية

وضع نظم تقييم متطورة لتقييم أداء القيادات اإلدارية  -

 (.االطالع على نتائج التقييم –التقييم الذاتي )والعاملين 

مناقشة نتائج استقصاء رضاء العاملين بصفة دورية  -

 . وإيجاد مقترحات تحسين

وجود خطة تدريبية  -

لرفع كفاءة الجهاز 

االداري مبنية علي 

االحتياجات التدريبية 

 لهم

سياسة موثقة وجود  -

ومعلنة لربط الحوافز 

 داءألبا

مناقشة نتائج وجود  -

استقصاء رضاء 

 العاملين بصفة دورية

باء تحسن توزيع اع -

% 16العمل بنسبة 

 سنويا

 عميد الكلية -

 مدير الكلية -

وحدة ضمان  -

 الجودة

 سنويا 250

تنمية وتنويع  2-5

مصادر التمويل الالزمة 

لتحقيق الغايات 

 .االستراتيجية

رصد مصادر التمويل بالكلية وما يتبعها من وحدات ذات  -

 .طابع خاص ومشاريع

عالية وتعزيزها التنافسية القدرة التحديد القطاعات ذات  -

 .لتحقيق تنمية مصادر التمويل

 .وضع خطة متكاملة لتنويع مصادر التمويل -

 سنوياتحديد االحتياجات الفعلية من الموارد المالية  -

انشاء وحدات ذات  -

 طابع حاص جديدة

 5زيادة موارد الكلية  -

 سنويا% 

ترشيد االنفاق بنسبة  -

 سنويا% 1

 عميد الكلية -

 وكالء الكلية -

 مدير الكلية -

 سنويا 200
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

 .فتح مجاالت جديدة لزيادة مصادر التمويل -

وضع موازنة سنوية ألنشطة التعليم والبحث العلمي  -

 .وخدمة المجتمع

 .برامج توعية لترشيد اإلنفاق عمل -

 البكالوريوس بمرحلة خاص لبرنامج الئحة اعداد -

زيادة االستثمارات  2-1

الرأسمالية في المعامل 

والمكتبات وقاعات 

الدرس والبنية األساسية 

 .ىوالمستشف

قسم  –قسم الفسيولوجيا )تطوير معامل األقسام األكاديمية  -

 (.الميكروبيولوجياقسم  –قسم الباثولوجيا –الطفيليات 

 .تطوير قسم الصحة العامة -

 .تطوير مشرحة قسم التشريح -

معامل للمهارات اإلكلينيكية بقسم الباطنة العامة إنشاء  -

 .والجراحة العامة وطب األطفال

 .زيادة عدد وتطوير معامل كمبيوتر بالكلية -

إنشاء قاعات امتحانات لألقسام اإلكلينيكية والعلوم  -

 (.OSPE – OSCE)األساسية 

 .تطوير مكتبة الطالب -

 .الدراسات العليا تطوير مكتبة -

متحف  –متحف الباثولوجيا )بالكلية تطوير المتاحف  -

 (.متحف الطب الشرعي –النساء والتوليد 

زيادة عدد حجرات الدرس الصغيرة في األقسام  -

 .األكاديمية

تطوير البنية التحتية للكلية من صرف صحي وأعمال  -

 .إنشائية

 مستشفى لعالج االورام ملحق به قاعات تدريسية و إنشاء -

 .جراج خاص للسيارات

 المستشفى الجامعي الجديداستكمال  -

 وجود قاعات جديدة -

شراء اجهزة جديدة  -

 للمعامل 

تطوير مكتبة الطالب  -

 و الدراسات العليا

وجود جراج  -

 للسيارات

رؤساء  -

 األقسام

 مدير الكلية -

مدير  -

 المستشفى

 مدير المكتبة -

مدير معمل  -

 المهارات
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

زيادة تطوير  2-7

تكنولوجيا المعلومات 

والموقع اإللكتروني 

للكلية بالشكل الذي 

يساهم في جودة الخدمة 

 .الصحية والتعليمية

تحديث قواعد البيانات اإللكترونية والربط اإللكتروني  -

 .بمختلف إدارات الكلية

 .تطوير وسائل الحفظ وتداول واستدعاء الوثائق بالكلية -

ربط و تحديث قواعد  -

 البيانات بالكلية

 مدير الكلية -

البوابة  -

 االلكترونية

 

10 

 

1-1029 

-1حتي 

1010 

 :رفـع كـفـاءة الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة وبـنـاء الـشـخـصـيـة الـمـتـمـيـزة لـطـالب الـبـكـالـوريـوس -1

 رفـع كـفـاءة الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـية  1-2

 والبرامج الخطط

 التنفيذية
 مسئول التنفيذ المؤشرات آلـيـات الـتـنـفـيـذ

الموازنة 

 باأللف

اإلطار 

 الزمني

تطبيق المعايير  1-2-2

األكاديمية القياسية 

القومية لكليات الطب 

المصرية مع تميز 

 .يواكب المعايير الدولية

النشر والتوعية عن المعايير األكاديمية القياسية  -

 .المرجعية

  برنامج البكالوريوس الجديد توصيف -

مراجعة برنامج الطالب لمرحلة البكالوريوس ليتوافق مع  -

 .الجديدة (NARS)المعايير األكاديمية القياسية القومية 

منشورات عن  -

المعايير األكاديمية 

 القياسية المرجعية

 2615اصدار 

وجود توصيف  -

لمرحلة البكالوريوس 

 بالنظام الجديد

 عميد الكلية -

الكلية وكيل  -

 لشئون الطالب

 رؤساء االقسام -

 لجنة المناهج -

وحدة ضمان   -

 الجودة

 

50 

 

 

1-1029 

-20حتي 

1029 

 

تحدي  وتطوير 1-2-1

مناهج الكلية دوريًا مع 

اإلستعانة بخبرات دولية 

إلدخال نظم حديثة ونظم 

 .تشكيل لجنة متخصصة للمناهج -

 .دعم وسائل التعليم الذاتي الحديلة -

إدخال التعليم القائم على حل المشكالت في البرامج  -

 .التعليمية

 .إدراج التدريب الميداني في جميع المقررات -

 وجود لجنة للمناهج -

زيادة نسبة التعلم  -

الذاتي للطالب بنسبة 

 سنويا 16

وجود ابحاث للطالب  -

 عميد الكلية -

وكيل الكلية  -

 لشئون الطالب

 

 

70 

 

 

2-1029 

-2حتي 
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

جديدة للتكامل في 

 .التعليم الطبي

 .إدراج البحث العلمي في المقررات والبرامج -
لعمل ورش عمل  اخري ستعانة بالخبراء من جامعات الا -

ألعضاء هيئة التدريس والمشاركة في تحدي  البرنامج 

 .الدراسي

 اثناء الدراسة

 عمل ورش عمل  -
1010 

استحداث نظم  1-2-1

جديدة للتكامل في 

 .التعليم الطبي

إقامة ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس لتطبيق  -

 .التكامل في التعليم الطبي

لعرض نظم  اخري ستعانة بخبرات من جامعات الا -

 التكامل 
التدرج في تطبيق بعض نظم التكامل البسيطة كالتوعية  -

كطرق متاحة لتكامل  يوالتناغم والتسكين والتوافق الزمن

 .التعليم الطبي

 عمل ورش عمل -

تطبيق النظام التكاملي  -

 للدراسة

 عميد الكلية -

 وكالء الكلية -
  سنويا 200

وضع وتحدي   1-2-2

نظم لقياس المخرجات 

تهدفة التعليمية المس

لبرنامج مرحلة 

 .البكالوريوس

 .code of assessmentمتحان تطبيق ميلاق شرف اال -

ورش عمل  بعقدمتحانات التحريرية التطوير نظم ا -

 .ألعضاء هيئة التدريس

متحانات العملية واإلكلينيكية الموضوعية إنشاء معامل لال -

OSPE / OSCE. 

( MCQ)ختيارات الإعداد بنك لألسئلة المتعددة ا -

 .للمقررات

شرف وضع ميلاق  -

 متحاناال

ورش عمل عن نظم  -

 االمتحانات

 انشاء بنك لألسئلة -

معمل  وجود -

 لالمتحانات

 بنك االسئلة -

 لجنة التقويم -

رئيس  -

 الكنترول

 

 

70 

 

نصف 

 سنوي

تحدي  نظم  1-2-5

التقييم لتشمل 

متحانات التحريرية اال

 .والعملية واإلكلينيكية

 .ستعانة بالتقارير السنوية لألقسامالمراجعة دورية مع ا -

ستعانة بمقيم عمل تقييم دوري للبرامج التعليمية مع اال -

 .خارجي

 feed)تفيدين من البرنامج سقياس مدى رضاء الم -

back.) 

تقرير سنوي عن  -

التدريس و البرامج 

 المقدمة

استبيان سنوي عن  -

 البرنامج

 وحدة الجودة -

 

 رؤساء األقسام -

 سنين 1كل  500

البناء على ما تم  1-2-1

من تصميم مقررات 

 .المقررات اإللكترونية ضمن البرنامج الدراسيزيادة  -

شبكة  –كمبيوترات )مكتبة للطالب بها وسائل حديلة  -

استخدام عدد من  -

 المقررات االلكترونية

 مدير المكتبة -

البوابة  -
100 

2-1010 

-21حتي 
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

-Eإلكترونية 

Learning  ضمن

 .البرنامج الدراسي

 (.طالعالسلكية وتغطية السلكية لقاعات ا

استحداث مكتبات إلكترونية صغيرة داخل األقسام  -

 .وإدراجها ضمن كافة المقررات

 تكوير معمل الكمبيوتر -

انشاء شبكة السلكية  -

 داخل الكلية

 اإللكترونية

 مدير الكلية -

1012 

إدراج مشاريع  1-2-7

بحثية بالبرنامج 

الدراسي لكافة المناهج 

وتنمية مهارات التعليم 

 الذاتي 

زيادة عدد المقررات اإللكترونية وإدراجها ضمن كافة  -

 .المقررات

ستخدام ازيادة إشراك الطالب في عمل أبحاث ب -

 .تكنولوجيا المعلومات

استخدام عدد من  -

 المقررات االلكترونية

وجود ابحاث للطالب  -

 اثناء الدراسة

 عميد الكلية -

وكيل الكلية  -

 لشئون الطالب

 اقسام الكلية -

100 

2-1010 

-2حتي 

1012 

استحداث 1-2-8

وتطبيق برنامج دراسي 

 ساعاتمتكامل بال

 Credit)المعتمدة 

hours.) 

 .تدريب أعضاء هيئة التدريس على تطبيق البرنامج -

 .إعداد وتوصيف المناهج الجديدة بالبرنامج -

 تسويق البرنامج  اعداد برنامج خاص و -

لتطبيق  ورش عمل -

النظم الجديدة في 

 التدريس

 وجود برنامج خاص -

 عميد الكلية -

 وكالء الكلية -

وحدة ضمان  -

 الجودة

10 

7-1029 

-20حتي 

1029 

 

إنشاء شهادة  1-2-9

جديدة مشتركة مع 

جامعة أجنبية لها ترتيب 

 .عالمي متقدم

إعداد شهادة جديدة مشتركة بين الكلية وإحدى الجامعات   -

 .األجنبية

وجود اتفاقية مع  -

جامعة اجنبية لشهادة 

 مشتركة 
 50 عميد الكلية -

2-1012 

-21حتي 

1012 

تنمية العائد  1-2-20

الذاتي من  يقتصادالا

تسويق البرامج 

 .تسويق البرامج الدراسية إقليميًا ودوليًالإعداد خطة  -

 .الوافديين تحسين الخدمات المقدمة لرعاية الطالب  -

تسويق لوجود خطة  -

 البرامج الدراسية

زيادة اعداد الوافدين  -

 سنويا% 5

العالقات  -

 الثقافية

 العامة العالقات -

 عميد الكلية -

50 

1-1011 

-1حتي 

1012 
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

الدراسية وزيادة أعداد 

 .الوافديينالطالب 

 وكالء الكلية -

زيادة أعداد  1-2-22

 الوافديينالطالب 

تفاقيات االمتميزين وزيادة 

التعاون مع جامعات دولية 

لتحسين المناا الفكري 

 .ونوعية خبرات الطالب

تفاقيات اجذب مزيد من الطالب الدوليين المتميزين ب -

 .تحقق عائد مادي كبير

توظيف العائد لدعم الوسط األكاديمي والقدرة المؤسسية   -

 .للكلية

زيادة اعداد الوافدين  -

 سنويا% 5

من % 66توجيه  -

العائد لدعم الوسط 

األكاديمي والقدرة 

 المؤسسية للكلية

 عميد الكلية -

 وكالء الكلية -
 سنويا 220

ضع خطة و 1-2-21

إلضافة مكتبات إلكترونية 

حديثة وإدخال تكنولوجيا 

العلم وتغطية إلكترونية 

ستكمال المكتبة وقاعات ال

 .طالع الطالبا

 .تفعيل وحدة التعليم اإللكتروني -

 .اإللكترونية المقرراتحث أعضاء هيئة التدريس إلعداد  -

 .طالع الطالبانشر البرامج اإللكترونية بقاعات  -

 مقرراتوجود  -

 1)جديدة  اإللكترونية

 (كل عامين

 عميد الكلية -

 وكالء الكلية -

مدير وحدة  -

التعليم 

 اإللكتروني

100 

1-1010 

-1حتي 

1011 

 

 بـنـاء الـشـخـصـيـة الـمـتـمـيـزة لـلـطـالب 1-1

 مسئول التنفيذ المؤشرات آلـيـات الـتـنـفـيـذ التنفيذية والبرامج الخطط
الموازنة 

 باأللف

 اإلطار

 الزمني
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

تقديم رؤية وإطار 1-1-2

ألنشطة الطالب تدعم تنمية 

قدراتهم على القيادة وإيجابية 

المشاركة واتخاذ القرار في بيئة 

 .حترامالمن التفاهم وا

عمل خطة طموحة لألنشطة الطالبية سنويًا  -

 .وتخصيص ميزانية لها

حث الطالب على المشاركة في كافة األنشطة  -

 .ومكافأة المتميزين الجامعية واإلقليمية

تخاذ القرار من امشاركة إيجابية للطالب في  -

خالل تمليل طالب في مجلس الكلية واللجان 

المختلفة ولقاءات طالبية مع اإلدارة وأعضاء هيئة 

رائهم ومقترحاتهم من  ب االستعانةالتدريس مع 

 .خالل استطالعات لرأي الطالب دورية

 زيادة المخصصات -

لألنشطة الطالبية 

 سنويا% 2بنسبة 

استخدام اراء  -

الطالب في 

اجراءات تصحيحية 

و القرارات 

 الخاصة بهم

 عميد الكلية -

وكيل الكلية  -

لشئون 

الطالب و 

 التعلم

 سنويا 100

استمرار تقديم الدعم  1-1-1

الطالبي والتوجيه النفسي 

والمشورة من خالل مكاتب 

ر العدل والمساواة تلتزم بمعايي

 .وعدم التمييز

استمرار دعم مكاتب الدعم الطالبي ومكتب  -

 .المشورة ومكتب الطالب الوافدين

 .توسيع قاعد المشاركين من أعضاء هيئة التدريس -

لتزام بمعايير العدل والمساواة وعدم التمييز في الا -

 .قرارات مكاتب الدعم الطالبي

تقارير الدعم  -

 الطالبي

زيادة عدد اعضاء  -

 هيئة التدريس في

% 5المشاركة 

 سنويا

 تقرير العدالة -

لجنة عدم  -

 التمييز

اعضاء هيئة  -

 التدريس

وكيل الكلية  -

لشئون 

الطالب و 

 التعلم

 سنويا 100
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

تنمية القدرات  1 -1-1

بداع والمشاركة البتكارية واالا

في مشاريع بحثية لتنمية 

مهارات التعليم الذاتي والتوجه 

نحو التعليم المعتمد على الطالب 

Student centered 

learning. 

دعم المتميزين من الطالب بمكتب رعاية  راستمرا -

 .المتفوقين

بداع في المشاريع البحلية إلبتكار واتبني فكرة اال -

 .للطالب باألقسام

مسابقات خاصة بالمشاريع البحلية المبتكرة  عمل -

 . ومكاف ت للطالب

 مكاف ت المتميزين -

انشطة وحدة   -

 البحوث الطالبية

 الكليةعميد  -

وكيل الكلية  -

لشئون 

 الطالب

ادارة رعاية  -

 الشباب

 سنويا 100

تحدي  نظم استطالع  1-1-2

آراء الطالب وتدارس رضائهم 

الستخدامها في تطوير العملية 

التعليمية وتحسين مجتمع الكلية 

 .طالعالوأماكن األنشطة وا

 استبيانات آلراء الطالب لحث عمل متابعة -

الطالب على المشاركة بإبداء الرأي واقتراح 

 .حلول لمشكالت الكلية

عرض النتائج على الطالب وأعضاء هيئة  -

 .التدريس في مؤتمرات طالبية

تطبيق مقترحات الطالب الجادة وإعالنها بمجتمع  -

 . الكلية

وجود استبيان  -

سنوي للطالب 

 بكافة الفرق

عرض نتائج  -

االستبيان علي 

 الطالب

اجراءات اتخاذ  -

 مبنية عليه

وكيل الكلية  -

لشئون 

 الطالب

ضمان وحدة  -

 الجودة

 سنويا 50

ودعم برامج  اراستمر 1-1-5

التبادل الطالبي لدعوة طالب 

دوليين لدورات تدريبية ودعم 

ب الكلية للتدريب بجامعات طال

 .دولية

التبادل الطالبي بين الكلية وكليات دولية من  دعم -

 .خالل اتفاقيات أو أنشطة لجمعيات معتمدة بالكلية

استمرار تخصيص بريد إلكتروني بمكتب وكيل  -

 .الكلية للطالب واإلعالن عنه

وجود تبادل  -

 طالبي

استمرار استخدام  -

البريد االلكتروني 

 للطالب

وكيل الكلية  -

 للطالب
 سنويا 50
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

 :الـعـلـمـي الـبـحـ  ودعـم الـعـلـيـا بـالـدراسـات الـتـعـلـيـمـيـة الـعـمـلـيـة كـفـاءة رفـع -1

 الـعـلـيـا بـالـدراسـات الـتـعـلـيـمـيـة الـعـمـلـيـة كـفـاءة رفـع 1-2

 مسئول التنفيذ المؤشرات الـتـنـفـيـذ آلـيـات التنفيذية والبرامج الخطط
الموازنة 

 باأللف

 اإلطار

 الزمني

تطوير برامج الدراسات  1-2-2

 ساعاتالعليا وفقًا لنظام ال

 .المعتمدة

ساعات ال ذات العليا الدراسات الئحة تنفيذ -

 .المعتمدة

 ذات العليا الدراسات بالئحة جديدة برامج إدراج -

 .المعتمدةساعات ال

وجود الئحة جديدة  -

للدراسات العليا 

 بالساعات المعتمدة

وجود برنامجين  -

علي االقل  جديدين

 بها

وكيل الكلية  -

للدراسات 

 العليا

50 

1-1029 

-7حتي 

1029 

إعداد برامج التدريب  1-2-1

المهني مما يتوافق مع 

فات القياسية المصرية المواص

 .والعالمية

 .المهني التدريب برنامج إعداد -

 .التدريب في المشاركة المستشفيات اعتماد -

 .المتدربين لتدريب خطة إعداد -

 للبرنامج التقويم وطرق  Logbookعمل -

 .وللمتدربين

اعداد الئحة  -

 للدبلومات المهنية

   Logbook اعداد  -

للتدريب بكافة 

 االقسام 

وكيل الكلية  -

للدراسات 

 العليا

رؤساء  -

 األقسام

مدير  -

 المستشفى

100 

8-1029 

-21حتي 

1029 

تطوير مكتبة الدراسات  1-2-1

 .العليا وإنشاء مكتبة إلكترونية

 .لتطوير مكتبة الدراسات العلياإعداد مشروع  -

من )تطوير العمل داخل مكتبة الدراسات العليا  -

 (.توثيق وحفظ

 .اإللكترونية المكتبة من االنتهاء -

 .2616 عام منذ العلمية الرسائل توثيق -

تطوير مكتبة  -

 الدراسات العليا

وجود قاعدة بيانات  -

للرسائل العلمية من 

2616 

وكيل الكلية  -

للدراسات 

 العليا

 مدير المكتبة -

مدير البوابة  -

 اإللكترونية

150 

2-1010 

-1حتي 

1010 
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

 الـعـلـمـي الـبـحـ  دعـم 1-1

تحدي  خطط البح   1-1-2

العلمي باألقسام وربطها بخطة 

 .الكلية

 هاربط اعداد خطة بحلية جديدة للكلية و -

 العليا الدراسات لرسالة طبقًا المجتمع باحتياجات

 .بالكلية

 إطار في المختلفة لألقسام البحلية الخطط تطوير -

 . للجامعة المحدثة البحلية الخطة

 .العلمي البحث لدعم بالكلية الذاتية الموارد تنمية -

اعداد خطة بحلية  -

جديدة للكلية مبنية 

علي احتياجات 

 المجتمع

من % 2تخصيص  -

دخل الكلية لرعاية 

االبحاث التطبيقية 

 الهامة للمجتمع

وكيل الكلية  -

للدراسات 

 العليا

رؤساء  -

 األقسام

 سنويا 200

رفع كفاءة العملية  1-1-1

زام بالمعايير لتالالبحثية با

 .القومية والدولية

 للبحث والدولية القومية للمعايير الوعي نشر -

 .العلمي

 البحث كفاءة لرفع التدريس هيئة أعضاء تدريب -

 على المنافسة على قدراتهم وزيادة العلمي

 .الدولية المشاريع

ورش عمل عن النشر الدولي و استخدام  اعداد -

 بنك المعرفة

ورش عمل عن  -

معايير البحث 

العلمي و النشر 

 الدولي

وكيل الكلية  -

للدراسات 

 العليا

 سنويا 150

إنشاء مركز متكامل  1-1-1

إلعداد ومراجعة البحوث العلمية 

Integrated Research 

Center. 

 التدريس هيئة أعضاء من البشرية الكوادر إعداد -

 .واإلداريين والفنيين

 .المكان تجهيز -

 .التمويل مصادر تحديد -

دورات تدريبية علي  -

 النشر الدولي

انشاء مركز إلعداد  -

 و مراجعة البحوث

وكيل الكلية  -

للدراسات 

 العليا

150 

1-1010 

-7حتي 

1010 
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

مركز إلجراء  تطوير 1-1-2

 Clinicalالتجارب اإلكلينيكية 

Trial Center. 

 .اإلكلينيكية التجارب إجراءات مركزتطوير  -

 االختبار وإجراءات سياسات و معايير وضع -

 .له التسويقو   اإلكلينيكية التجارب إلجراء

 .سنويًا المخصصة المالية الموارد تحديد -

 مركزوجود  -

 التجارب إجراءات

 اإلكلينيكية

وجود الئحة للعمل  -

 بالمركز

تحديد الموارد المالية  -

 المستخدمة

الكلية وكيل  -

للدراسات 

 العليا

 عميد الكلية -

100 

2-1012 

-1حتي 

1012 

تنمية مصادر التمويل  1-1-5

 .الذاتي

 .الذاتي التمويل مصادر تنمية -

 .األقسام مع البحلية المشاريع حصر -

 وهيئات جهات مع المشتركة المشاريع عدد زيادة -

 .بحلية

 .العلمي البحث مخرجات تسويق -

 جديدةانشاء وحدات ذات طابع خاص  -

وجود مشاريع بحلية  -

ممولة من جهات 

 خارج الكلية

وجود ثالث وحدات  -

ذات طابع خاص 

 جديدة

انشاء قاعدة بيانات   -

 المشتركة لمشاريعل

وكيل الكلية  -

للدراسات 

 العليا

رؤساء  -

 األقسام

 سنويا 50

إعداد خطة تطوير  1-1-1

إصدارات الدوريات والمجالت 

الصادرة من الكلية حتى نتمكن 

حصول على معامل أثر من ال

 .عال عالميًا

 .الكلية من الصادرة والدوريات المجالت تحديد -

 .بالكلية خاص العلمي للنشر واحد مجلد نشر -

 على والعمل بالكلية العلمية الدوريات تحديث -

 .الكلية من الصادرة للمجالت أثر معامل تحديد

 .للمعلومات القومية بالشبكة بالكلية الدوريات ربط -

حصر بالمجالت  -

 الصادرة من الكلية

زيادة عدد االبحاث  -

  المنشورة في المجلة

 سنويا% 2بنسبة 

وكيل الكلية  -

للدراسات 

 العليا

250 

2-1011 

-1حتي 

1011 
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

زيادة عدد اتفاقيات  1-1-7

التعاون العلمي مع الجامعات 

 .لهاياألجنبية وتفع

 .األجنبية الجامعات مع الحالية االتفاقيات حصر -

 .المفعلة االتفاقيات تحديد -

 الجامعات مع العلمي التعاون اتفاقيات عدد زيادة -

 .الدولية

 األجنبية الجامعات مع الدولية العالقات شبكة تنمية -

 . الكلية خريجي خالل من

احصائية باالتفاقيات  -

 الحالية

التواصل مع  -

الجامعات االجنبية 

المستهدف التعاون 

 معها

وكيل الكلية  -

للدراسات 

 العليا

200 

2-1011 

-1حتي 

1011 

تشجيع البحوث  1-1-8

المشتركة مع هيئات ومؤسسات 

 .محلية وإقليمية ودولية

 جامعات مع المشتركة البحوث لزيادة خطة إعداد -

 .ودولية وإقليمية مصرية

 بين المشتركة البحوث إلجراء المادي الدعم زيادة -

 .األقسام

 مشروعات تمنح التي والمؤسسات الهيئات تحديد -

 األلمانية الهيئة ملل بحلية

 .األوروبي واالتحاد األكاديمي للتبادل -

 التدريس هيئة ألعضاء بيانات قاعدة إعداد -

 .الهيئات هذه قبل من الموفدين

 .المختلفة الهيئات مع البحلية المشاريع حصر -

 المقدمة بالمشروعات للتعريف عمل ورش إقامة -

 .المانحة الجهات من

 .األوروبي االتحاد بمشاريع االتصال قنوات زيادة -

 الهيئات تحديد -

 التي والمؤسسات

 مشروعات تمنح

 بحلية

فتح قنوات تعاون مع  -

 الجامعات االخري

 بيانات قاعدةوجود  -

 هيئة ألعضاء

 الموفدين التدريس

عمل ورشة عمل  -

 للتعريفربع سنوية 

 بالمشروعات

 الجهات من المقدمة

 .المانحة

وكيل الكلية  -

للدراسات 

 العليا

ادارة العالقات  -

 الثقافية

 سنويا 100

ستخدام األمثل الا 1-1-9

لمخرجات البحوث العلمية 

لخدمة العملية التعليمية 

 ماجستير ملل جديدة علمية درجات استحداث -

 .الهضمي الجهاز ودكتوراه الكبد أمراض

 .الطبي التعليم في وقسم درجة استحداث -

وجود توصيف  -

 ماجستيرلبرنامجي 

 الكبد أمراض

 الكلية وكيل -

 للدراسات

 العليا

 سنويا 100



 

 

Fax: 082/ 2318605                                           

E-mail: Q.unit@med.bsu.edu.eg 

 

كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

 المجتمع على العلمية البحوث مخرجات نشر - .مات التنموية للمجتمعدوالخ

 .المدني

 في والبحلية العلمية البحوث مخرجات تطبيق -

 .بالكلية التعليمية العملية تطوير

 الجهاز ودكتوراه

و  الهضمي

 .اضافتهما لالئحة

اعداد نشرة سنوية  -

بالبحوث المقدمة 

 لخدمة المجتمع

دراسة سنوية  -

إلمكانية تطبيق 

في  البحوث المقدمة

تطوير العملية 

 التعليمية

رؤساء  -

 األقسام
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

 :ةـيـعـمـتـجـمـة الـاركـشـمـاءة الـفـع كـرف -2

 مسئول التنفيذ المؤشرات آلـيـات الـتـنـفـيـذ التنفيذية والبرامج الخطط
الموازنة 

 باأللف

اإلطار 

 الزمني

تدعيم العالقات والتعاون  2-2

مع الهيئات ومؤسسات المجتمع 

المدني الصحية المحلية 

والعالمية لمواجهة المتغيرات 

حتياجات المجتمعية الخاصة االو

 .بالمجال الصحي والتعليمي

المؤسسات والهيئات الصحية والجمعيات  تحديد -

 .األهلية التي تتعاون مع الكلية

 مات الصحية والتنموية المقدمة من الكليةدتحديد الخ -

 .للمجتمع

 تحديد الخدمات لتي يحتاجها المجتمع -

 اعداد خطة لخدمة المجتمع و البيئة -

لمؤسسات قائمة با -

والهيئات الصحية 

والجمعيات األهلية التي 

و  الكلية تتعاون مع

 .الخدمات المطلوبة

خطة مبنية علي  -

 االحتياجات المجتمعية

وكيل الكلية  -

لشئون 

المجتمع 

 والبيئة

 سنويا 500

ستفادة من التعزيز ا 2-1

المجتمع المحيط لدعم التدريب 

المهني لطلبة مرحلة 

 .البكالوريوس والدراسات العليا

تحديد المخرجات التعليمية المستهدفة في البرامج  -

 .التعليمية التي تحتاج إلى التدريب المهني بالمجتمع

التعاون مع الجهات المجتمعية المختلفة لتدريب  -

 .الطالب

 .اشتراك الطالب في القوافل العالجية -

وضع آلية لعملية تقويم برامج التدريب الميداني  -

 .للطالب

الجهات  وجود تعاون -

المجتمعية المختلفة 

 .لتدريب الطالب

في  اشتراك الطالب  -

 .القوافل العالجية

آلية لعملية تقويم وجود  -

برامج التدريب الميداني 

 .للطالب

وكيل الكلية  -

لشئون 

المجتمع 

 والبيئة

 سنويا 70
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

دعم المشاركة المجتمعية  2-1

في تقييم وتطوير الخدمات 

ال المقدمة من الكلية في المج

 .التعليمي ومجال خدمة المجتمع

رأي الجهات المجتمعية في الخدمات المقدمة  دراسة -

من الكلية في المجال التعليمي ومجال خدمة المجتمع 

 يقتلورية من خالل القوافل الطبية ومدبصفة 

 .الخدمة

ة في تطوير الخدمات ياشتراك الجهات المجتمع -

 .بالكلية

دراسة استبيان سنوي ل -

رأي الجهات المجتمعية 

في الخدمات المقدمة من 

 ة في المجال التعليميالكلي

اشراك ممللين من  -

 المجتمع في مجالس الكلية

وكيل الكلية  -

لشئون 

المجتمع 

 والبيئة

 سنويا 50

إعداد مؤتمرات دورية  2-2

للخريجين وإنشاء مكتب 

للخريجين وزيادة التواصل مع 

 .الخريجين العاملين بالخارج

 .إعداد جدول زمني للمؤتمرات الدورية للخريجين -

مكتب الخريجين وتحديد أماكن عملهم داخليًا تفعيل  -

 .وخارجيًا

 .وضع قاعدة بيانات -

 .رابطة خريجي الكليةتطوير  -

جدول زمني للمؤتمرات  -

 الدورية للخريجين

مكتب الئحة للعمل ب -

 الخريجين

 رابطة مفعلة للخريجين -

وكيل الكلية  -

لشئون 

المجتمع 

 والبيئة

مدير مكتب  -

 الخريجين

 سنوبا 50

قاعدة القوافل  توسيع 2-5

 .العالجية

 .عمل خطة للقوافل العالجية -

تطوير عمل القوافل العالجية والمساهمة مع منظمات  -

 .المجتمع المدني

 .دراسة أثر القوافل العالجية على المجتمع -

عمل خطة للقوافل  -

 ربع سنويا العالجية

 في المجتمعراي دراسة  -

 المقدمةالقوافل العالجية 

وكيل الكلية  -

لشئون 

المجتمع 

 والبيئة

 نصف سنويا 200

تقديم الخدمات الالزمة 2-1

لحماية البيئة من التلوث 

واألخطار من خالل التعاون مع 

 .المؤسسات الحكومية واألهلية

نشر ثقافة حماية البيئة في محيط البيئة الداخلية  -

 .لكليةل

تحديد الخدمات الالزمة لحماية البيئة التي يمكن  -

 .للكلية تقديمها

 .تطوير الخدمات المقدمة لحماية البيئة -

عمل اتفاقيات تعاون مع المؤسسات الحكومية  -

والمجتمع المدني للمشاركة في األنشطة المقدمة 

 .لحماية البيئة

ندوة سنوية للتوعية  -

حماية البيئة في بأساليب 

محيط البيئة الداخلية 

 .لكليةل

الخدمات الالزمة قائمة ب -

 البيئةلحماية 

وجود اتفاقية واحدة علي  -

تعاون مع االقل لل

المؤسسات الحكومية 

-  
وكيل الكلية  -

لشئون 

المجتمع 

 والبيئة

 سنويا 200
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

والمجتمع المدني 

للمشاركة في األنشطة 

 .المقدمة لحماية البيئة

تنمية المشروعات البحثية  2-7

 .الموجهة لحماية البيئة

 .دعم تقديم التسهيالت الخاصة -

 .بحاث في مجال حماية البيئةأعمل  -

تقديم الدعم المادي لعمل المشروعات البحلية  -

 .الموجهة لحماية البيئة

بحاث وجود الية لدعم األ -

 في مجال حماية البيئة
وكيل الكلية  -

لشئون 

المجتمع 

 والبيئة

 سنويا 100
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كلية  –شارع محمد حسن  -محافظة بني سويف : العنوان

 وحدة ضمان الجودة –الطب 

 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

 :سـدريـتـة الـئـيـاء هـضـارات أعـهـدرات ومـة قـيـمـنـت -5

 مسئول التنفيذ المؤشرات آلـيـات الـتـنـفـيـذ التنفيذية والبرامج الخطط
الموازنة 

 باأللف

اإلطار 

 الزمني

تنمية قدرات أعضاء هيئة  5-2

التدريس لرفع القدرات 

ال التدريس والمهارات في مج

 .والبح  العلمي

 .تطوير برامج التدريس -

 .التدريستدريب أعضاء هيئة لإعداد خطة  -

 .إعداد دورات تدريبية -

دراسة مردود البرامج على العملية التعليمية  - -

 .والبحلية

اعداد لوائح جديدة  -

للبكالوريوس و الدراسات 

 العليا

تدريب أعضاء لخطة وجود  -

 هيئة التدريس

استبيان سنوي للمعنيين  -

 هيئة التدريسبتدريب اعضاء 

 عميد الكلية -

وحدة ضمان  -

 الجودة 

 التدريب وحدة -

 لجنة المناهج -

 سنويا 70

إعداد وتنفيذ برامج لتنمية  5-1

دارية األكاديمية القيادات اإل

 .بالكلية

 .إعداد برامج لتنمية القيادات اإلدارية بالكلية -

 .التدريبية تنفيذ الخطة -

 .دراسة مردود البرامج - -

تدريب القيادات لخطة وجود  -

 اإلدارية

استبيان سنوي للمعنيين  -

 القيادات اإلدارية بتدريب

 عميد الكلية -

وحدة ضمان  -

 الجودة

 مدير الكلية -

 وحدة التدريب -

 سنويا 50

دعم سفر أعضاء هيئة 5-1

التدريس إلى المؤتمرات 

 .العالمية

هيئة التدريس أعضاء عمل خطة لزيادة أعداد  -

 .للسفر إلى المؤتمرات العالمية

 .تحديد ميزانية لسفر صغار الباحلين سنويًا - -

خطة لزيادة أعداد وجود  -

هيئة التدريس للسفر أعضاء 

 إلى المؤتمرات العالمية

ميزانية لسفر صغار وجود  -

 الباحلين سنويًا

 سنويا 100 العالقات الثقافية -

زيادة عدد بعثات اإلشراف 5-2

بين الكلية والجامعات  المشترك

 .عقد اتفاقيات مع الجامعات األجنبية -

التدريس بالخارج التواصل مع أعضاء هيئة  -

 .لدعم البعلات الخارجية

مع أعضاء وجود عالقات  -

هيئة التدريس بالخارج لدعم 

 .البعلات الخارجية
 سنويا 200 العالقات الثقافية -
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 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

 .العالمية

عقد المؤتمرات العلمية  5-5

لألقسام المختلفة بالكلية مع 

 .ستفادة من نتائجهاالا

 .دعم المؤتمرات العلمية بالكلية -

 .للكلية إعداد مؤتمر سنوي -

تحديد نتائج المؤتمر واألبحاث التي يمكن  - -

 .ستفادة منهاالا

 مؤتمر سنوي للكليةعقد  -

دراسة االبحاث المقدمة  -

 لالستفادة منها

 عميد الكلية -

 وكالء الكلية -

 العالقات الثقافية -

 سنوي 150

زيادة المهارات المهنية  5-1

 ألعضاء هيئة التدريس وحثهم

 .على التنمية المهنية المستدامة

تنفيذ برامج توعية لحلهم على أهمية المشاركة  -

 .في برامج التنمية المهنية المستدامة

تنفيذ برامج تدريب ألعضاء هيئة التدريس وفقًا  -

 .لتخصصاتهم

توفير الموارد المالية والمادية والبشرية  - -

 .الالزمة للتدريب

تنفيذ برامج تدريب ألعضاء  -

التدريس وفقًا  هيئة

 لتخصصاتهم

 عميد الكلية -

 العالقات الثقافية -
 سنويا 150
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 وحدة ضمان الجودة

 :ًاـكلية دوريـلـة لـيـمـيـلـعـتـة الـيـلـاعـفـة والـلـامـشـية الـسـؤسـمـدرة الـقـم الـويـقـودة وتـجـر الـيـايـعـق مـيـبـطـتـلتزام باال -1

 مسئول التنفيذ المؤشرات آلـيـات الـتـنـفـيـذ التنفيذية والبرامج الخطط
الموازنة 

 باأللف

اإلطار 

 الزمني

 نشر ثقافة الجودة 1-2

 . نشر ثقافة الجودة بالكليةلإعداد خطة  -

 .إعداد نشرة دورية عن وحدة ضمان الجودة بالكلية -

موقع إلكتروني لوحدة ضمان الجودة مرتبط تطوير  -

 .بموقع الكلية

نشر ثقافة لخطة وجود  -

 الجودة بالكلية

نشرة دورية عن وحدة وجود  -

 ضمان الجودة بالكلية

موقع إلكتروني لوحدة اعداد  -

 ضمان الجودة

دة حو -
 الجودة

البوابة  -

 االلكترونية 

210 

1-1029 

-5حتي 

1010 

وضع خطة للتقويم الشامل  1-1

والمستمر للقدرة المؤسسية 

 .وللفاعلية التعليمية

 .للتقويم الشامل والمستمر للقدرة المؤسسيةإعداد خطة  -

 .تقويم الشامل للفاعلية التعليميةللإعداد خطة  -

تنفيذ ومتابعة الخطة عن طريق التقارير ومؤشرات  -

 . األداء

خطة للتقويم الشامل وجود  -

و  والمستمر للقدرة المؤسسية

 لفاعلية التعليميةا

وجود تقارير دورية لهذه  -

 الخطط 

وحدة  -

 الجودة
 سنويا 70

تطبيق نظم إدارة الجودة  1-1

بشكل متوازن وبآليات محددة في 

جميع مكونات منظومة العمل 

 .بالكلية

 .تحديد أنشطة وحدة ضمان الجودة -

إعداد التقارير الدورية للكلية وعرضها على المجالس  -

 .المختلفة

 .تنفيذ خطة تطوير -

 .ليةاالستراتيجية للكاستكمال الخطة التنفيذية للخطة  -

التقارير الدورية للكلية  -

وعرضها على المجالس 

 .المختلفة

متابعة دورية لتنفيذ الخطة  -

 االستراتيجية

وحدة  -

 الجودة
 سنويا 200

تطبيق نظام فعال للمتابعة  1-2

 .والتقييم

 .إعداد خطة للمراجعة الداخلية -

 .تنفيذ خطة المراجعة الداخلية -

 . وضع مؤشرات للمتابعة والتقييم -

خطة للمراجعة  وجود -

و الخطة التنفيذية  الداخلية

 لها

وحدة  -

 الجودة
 سنويا 10
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 كلية الطب البشرى
 وحدة ضمان الجودة

تواصل فعال مع مركز ضمان  1-5

الجودة بالجامعة والهيئة القومية 

 .عتمادلضمان جودة التعليم واال

 .المشاركة في اجتماعات مركز الجودة بالجامعة -

االشتراك في الدورات التدريبية بالمركز والهيئة  -

 .القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

عرض الممارسات الجيدة للجودة بالكلية في المؤتمرات  -

 .المختلفة

مشاركة في وجود  -

اجتماعات مركز الجودة 

 بالجامعة

عرض الممارسات الجيدة  -

دة بالكلية في مؤتمرات للجو

 .لكليةا

وحدة  -

 الجودة
 سنويا 20

 

 


