
 خايعح سىهاج                                                                                      كهيح انطة انثشزي        

 1 انذاتيحخطح تًُيح انًىارد 

 

              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 جبيعت سىهبج

 كهيت انطب انبشزٌ

 
 

 خطة تنمية الموارد الذاتية 
5105/5151 



 خايعح سىهاج                                                                                      كهيح انطة انثشزي        

 2 انذاتيحخطح تًُيح انًىارد 

 

 الذاتية لمكميةتنمية الموارد  خطة
 مقدمة:

 ياسياساتتنفيذ كافة لالمؤسسة األساس الذى تعتمد عميو تعميمية ألى مؤسسة الموارد المالية  تعتبر
، وعميو العممية التعميمية، البحث العممى، خدمة المجتمع وتنمية البيئة سياساتفى وخططيا والمتمثمة 
 االعتمادات المالية الكافية والمالئمة لتتنفيذ ىذه السياسات.وضخ فانو البد من توفير 



 خايعح سىهاج                                                                                      كهيح انطة انثشزي        

 3 انذاتيحخطح تًُيح انًىارد 

 

 :الخطة أعداد مجموعة عمل
 أوال : يجًىعت ادارة انخطت :

 عميد الكمية      أنيس السيد محمدأ.د/  -
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب                ثروت محمودمحمد أ.د/  -
 ون الدراسات العميا والبحوثئوكيل الكمية لش             محمد أحمد محمود عمم الدينأ.د./  -
 وو   وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع الاله عبد الخالق عبد مصطفىأ.د./  -
  الجودة ضمان وحدة مدير       سامر أحمد الصاوى/ د.أ -

 

 : يجًىعت تنفيذ انخطت : ثبنيب  

 
 وحدة تنمية الموارد الذاتيةمشرف  الدسوقىابراىيم احمد د./ 
  يحًذ عثذ انحًيذ عهً./ ط
  اسايح عثذ انزؤوف فهيى/ ط

   َاهذ فتح هللا فهًًط./ 
  عصاو عثذ انزحيى عثذ انعالط./ 
 محمد عمى/ السيد
  احمد رزق ابراىيم/ السيد

 وحدة تنمية الموارد الذاتيةعضو 
 وحدة تنمية الموارد الذاتيةعضو 
 وحدة تنمية الموارد الذاتيةعضو 
 وحدة تنمية الموارد الذاتيةعضو 

 الكمية مدير عام حسابات
 مدير عام حسابات المستشفي  الجامعي 
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 :الكمية نبذة عن: أوال

 فممي رسممميا البكممالوريوس بمرحمممة لدراسممةا بممدأت و ،9112 عممام الكميممة افتتمماح تممم 
 أسمميوط جامعممة سمموىاج مممن فممرعإحممدى كميممات ك 9111-9112 الدراسممي العممام بدايممة
 أسميوط جامعمة عمن الكميمة فصمل وتمم 9191 لسنة 942 رقم الوزاري لمقرار وفقا وذلك

 دفعممة أول تخممري  تممم كممما 9111 ينمماير 2 مممن بدايممة المموادي جنمموب لجامعممة وتبعيتيمما
 و المموادي جنمموب جامعممة عممن حممديثا الكميممة انفصمممت وقممد 9111 فبرايممر فممى خممريجين
 .م2001 أغسطس أول من بداية سوىاج جامعة كميات إحدى أصبحت

 جنمممموب حتممممى شممممماال أسمممميوط محافظممممة جنمممموب مممممن الكميممممة خدمممممة منطقممممة وتمتممممد
 ىمممذه سمممكان تعمممداد ىمممم نسممممة ماليمممين عشمممرة يقمممارب مممما وتخمممدم جنوبممما أسممموان محافظمممة

 .المحافظات
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 : االفتراضات األساسية لخطة تنمية الموارد الذاتية:ثانيا
 :االفتراضات من مجموعة عمى لتنمية الموارد الذاتية الكمية خطة تبنى
 كسمممبيل بتنميمممة المممموارد الماليمممة الذاتيمممة والكميمممة الجامعمممة ادارتمممى ممممن كمممل ايممممان .9

 .أداء المؤسسةبمستوى الموارد  لمنيوض وحيد

 .الخطة وأنشطة برام  تنتفيذ دعم فى الكميةو  الجامعة ادارتى من كل تعاون .2

 .الخطة لتنفيذ مدربة كافية بشرية موارد توافر .1

مشاركة جميمع العماممين بكافمة المسمتويات ممن أعضماء ىيئمة تمدريس ومعماونييم  .4
 وجياز ادارى فى تنفيذ ما جاء بالخطة.

 .فى تنفيذ الخطة واضحة معايير بإتباع االلتزام .1

رى لممممدى تنفيمممذ مممما جممماء بالخطمممة ممممن خمممالل ممممراجعيين االسمممتعانة بمممالتقييم المممدو  .1
 خارجيين و استشاريين داخميين.

 
 ثالثا: منهجية اعداد الخطة:

 منيجيمة عممى -كجزء من الخطة اإلستراتيجية– لتنمية الموارد الذاتية الكمية خطة تقوم
 فمممي المنيجيمممة ىمممذه أىميمممة وتكممممن ،"Prospective Analysis"المسمممتقبمى التحميمممل"

 المحتممممممة، والتيديممممدات الفممممر  لمعرفممممة لمكميممممة الخارجيممممة البيئممممة تحميممممل عمممممى اقممممدرتي
 بممين التكامممل احممداث نحممو سممعياً  ، والضممعف القمموة نقمماط لتحديممد الداخميممة البيئممة وتحميممل
 وغاياتيممممممما المسمممممممتقبمية رؤيتيممممممما وتحقيمممممممق الكميمممممممة اسمممممممتراتيجية لتنفيمممممممذ االنشمممممممطة جميمممممممع

 لممعمايير وفقماً  االسمتراتيجية القمرارات التخماذ يمسمم بأسماس تممدنا أنيما كمما االستراتيجية،
 العممل بسوق عالقتيا فى لمكمية االستراتيجى لمتخطيط أساسياً  مدخالً  وتعتبر المحددة،

 المسممتوى فممى القطمماع الطبممى عمممى المسممتجدات وحركممة المجتمعيممة التنميممة واحتياجممات
 .العالمى
 – لممسممممممتقبل مطالعممممممة كونيمممممما حيممممممث مممممممن -" المسممممممتقبمى التحميممممممل" منيجيممممممة وتسممممممتند
 دراسمممة عممممى قمممادر ممممنظم تفكيمممر أسمممموب عممممى الممممني  ىمممذا ويقممموم" المممنظم ممممني "عممممى

والخممروج باليممات  الخارجيممة البيئممة منظومممة مممع وعالقتيمما البيئممة الداخميممة لمكميممة منظومممة
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اتخممماذ القمممرارات االسمممتراتيجية بنممماء عممممي اسممماس عمممممي ممممدروس متعممممق بواقمممع الكميمممة 
 .الداخمي والخارجي

 
 :الخطة اعداد عند اتخذت التى االجراءات

جامعة سوواا  سسوب االجوراءات  -لكمية الطب البشرىخطة تنمية الموارد الذاتية تم اعداد 
 التالية:

 المرسمة األولى: التأصيل المؤسسى والتوعية:
 كاحممممدى بالكميممممةخطممممة تنميممممة الممممموارد الذاتيممممة اعممممداد  تشممممكيل مجموعممممة عمممممل .9

   .بالكمية االستراتيجى لفريق التخطيط التابعة مجموعات العمل

تنميمة المموارد  بمفيموم بالكميمة والعاممين ومعاونييم التدريس ىيئة أعضاء توعية .5
 .الخطة اعداد فى المشاركين من كل ودور ومنيجيتو، ،الذاتية

 
 المرسمة الثانية: تسميل الوضع الراان:

ل االحصممائيات وتحميميممما تممم اتبممماع األليممات والوسمممائل العمميممة لجممممع البيانممات وعمممم
 التخصصمات حيمث الوضمع المراىن لكمل األقسمام العمميمة، ممن لموصول المى تحميمل

 بمما المبتغماه، الحالمة تممك تحقيمق وآليمات المتاحمة، والقدرات واالمكانات االكاديمية،
 الكميمة رؤيمة لتحقيمق والممكنمة المرغوبمة والخيمارات التصمورات من عدد توفير يكفل

، وقممممد تممممم ذلممممك فممممى اطممممار دراسممممة متكاممممممة لمبيئممممة االسممممتراتيجية فياوأىممممدا وغاياتيمممما
(، حيمث SWOTالخارجية والبيئة الداخمية وفق لمنيجية التحميل البيئمى الربماعى  

والتيديمدات لمكميمة لتصمميم المصمفوفة  الفمر  و والضمعف القموة تم تحديد عناصر
رسممالة الكميمة وتحديممد الرباعيمة لموضممع المراىن لمخممروج بالصمياغة المناسممبة لرؤيمة ول

المتبعة والخطمط التنفيذيمة  الماليةوالسياسات واالستراتيجيات  االستراتيجيةاالىداف 
الالزممممممة لتعزيمممممز نقممممماط القممممموة واسمممممتغالل الفمممممر  لتقويمممممة نقممممماط الضمممممعف وتفمممممادي 
التيديممدات والوصممول الممي المسممتوي المسممتيدف الداء الكميممة مممما يضمممن الحصممول 

قممما لممعمممايير الموضممموعة والمعمنمممة ممممن الييئمممة القوميمممة عممممي االعتمممماد المسمممتمر طب
 لضمان جودة التعميم واالعتماد.
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 :الماليةالمرسمة الثالثة: صياغة االستياجات 
بناءا عمى نتائ  تحميل الوضع الراىن، وما تم من تبنى الكمية لممعمايير األكاديميمة 

 .المالية القومية، وفى ضوء رؤية ورسالة الكمية، تم تحديد االحتياجات

 :الماليةالمرسمة الرابعة: تسديد الغايات واألاداف والسياسات 
لمكميممممة بنمممماء عمممممي ممممما تممممم  االسممممتراتيجيةتممممم تحديممممد السياسممممات والغايممممات واألىممممداف 

 الوصول الية من نتائ  التحميل البيئي لتحقيق رسالة الكمية.
 

 :لتنمية المواردالمرسمة الخامسة: صياغة الخطة التنفيذية 
وضممع مجموعممة مممن بممرام  العمممل المختمفممة والتممى يمكممن مممن خالليمما  تممم  -

 خطة تنمية المواردتحقيق الغايات وأىداف 

األنشمممطة الالزممممة لتحقيمممق كمممل ىمممدف، كمممما تمممم تحديمممد مسمممئولية  تمممم تحديمممد  -
التنفيذ، والمدى الزمنى ليما، وقمد روعمى فمى ذلمك االسمتفادة ممن عناصمر القموة، 

 والفر  المتاحة.

 دسة: صياغة خطة المتابعة والتقويم:المرسمة السا
مسمممئولية متابعمممة األنشمممطة ومؤشمممرات األداء وأدوات التحقمممق لكمممل  تمممم تحديمممد

 .تنمية الموارد الذاتيةنشاط بخطة 
 

 تسميل الوضع الراان:
كافة األطراف المعنية شاركت فييا  (SWOT)باستخدام اسموب  وباجراء دراسة لتحميل الوضع الراىن

مسئولى ادارة التخطيط والطالب( وخارجيا  والعاممين ضاء ىيئة التدريس ومعاونييم داخل الكمية  أع
مديرية الشئون الصحية وممثمين عن مديري مستشفيات وزارة الصحة والتأمين والموازنة بالجامعة، و 

يعتمد  طب سوىاجلمموارد المادية لكمية  الوضع الراىن أنتبين الصحى ومنظمات العمل المدنى(، 
 عمى:
 المصدر الرئيس لمصرف  اعتمادات واردة من موازنة الدولة: وتمثل.  

  والمتمثمة فى الوحدات ذات الطابع الخا موارد ذاتية لمكمية: وتعتمد عمى موارد : 
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 إَشاء"الئحح 2 وحذج تحسيٍ انخذيح تانًستشفً اندايعً )يزفق رقى .9

 (انىحذج"

 وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية .2

 كز السموم اإلكمينيكية.وحدة مر  .1

 وحدة أمراض التخاطب. .4

 وحدة جراحات الرأس والوجة والعيوب الخمقية لألطفال. .1

 :عهًها ويتى انصزف يُ

حيج أٌ انًستشفً يًثم انشزياٌ انحيىي انذي تتى  :دعى انعًهيح انتعهيًيح  - أ

يٍ خالنه انعًهيح انتعهيًيح نكم يٍ طالب انًزحهح األونً وطالب انذراساخ 

انًستًز نتذرية شثاب  انطثي، كًا يتى يٍ خالنه تُفيذ تزايح انتعهيى ياانعه

  يظ.حيختهف قطاعاخ انخذيح انصحيح تانًدتًع انً فياألطثاء انعايهيٍ 

 زي ته انعذيذ يٍ األتحاث انعهًيحتد حيج أٌ انًستشفً: انثحثيحدعى انعًهيح  - ب

: يٍ خالل انخذياخ انعالخيح انتً يقذيها خذيح انًدتًع دعى عًهيح - ت

يتى يٍ خالنه تُفيذ انعذيذ يٍ ، كًا نهًدتًع انًحيظ اندايعيانًستشفً 

 .( نخذيح هذا انًدتًعانقىافم انطثيح )انىقائيح وانتشخيصيح وانعالخيح

 
 الموارد المالية: مصدريمن  اإلنفاقسجم 

إنً إخًانً ًىارد انذاتيح:يٍ ان( َسثح انًستخذو 3رقى )ًزفق انيثيٍ اندذول 

 .2114/2115انحكىييح خالل انعاو انًانً  انًخصصاخ انًانيح
 
 

 تسميل االستياجات:
العممية التعميمية، وبالنظر الى االحتياجات الفعمية لمكمية لتتمكن من الصرف عمى كافة األنشطة فى 

لخطة التى أعدتيا ادارة التخطيط فاننا نجد أن الموضح با البحث العممى، خدمة المجتمع وتنمية البيئة
ارات المطموبة ليذه الخطة الى االستثمموالموازنة بالجامعة يمثل االحتياجات الفعمية لمكمية وقد كانت اج

 مميون جنيو مصرى  موزعة عمى كافة األنشطة. 2حوالى 
 

 تسديد الفجوة:



 خايعح سىهاج                                                                                      كهيح انطة انثشزي        

 9 انذاتيحخطح تًُيح انًىارد 

 

من خالل  الميزانية اقىببالتالى مطموب سد من موازنة الدولة، و  مبمغ........... اعتماد تم
% األخرى من المبالغ المطموبة لتنفيذ الخطة 40الموارد الذاتية لمكمية، وىى تمثل نسبة ال

 .الموضوعة
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 لخطة تنمية الموارد الذاتية الخطة التنفيذية
 

 انيبث انتنفيذ األنشطت  انهذف انغبيت
 انًذة انزينيت

 يسؤونيت انتنفيذ
 يؤشزاث انًتببعت

 19/21 18/19 17/18 16/17 15/16 وتمييى األداء

يح
ذات

 ان
يح

كه
 ان

رد
ىا

 ي
يى

ظ
تع

 

 إستكمال تفعيل 
 الوحدات

ذات الطابع 
  الخا 

 : إستكمال تفعيل-
 السموممركز عالج -9

 اإلكمينيكية
التعمم وحدة -2

 االلكتروني
التعميم الطبي  وحدة-1

 المستمر
 وحدة التدريب-4
معمل  وحدة-1

 المركزي األبحاث 
مكافحة وحدة  -1

 العدوى.
مركز الصحة -9

 اإلنجابية

 وضع الموائح-
تشكيل مجالس -

 إدارات
 اعتماد الموائح -

 الكمية مجمس من
 اعتماد الموائح -

مجمس  من
 الجامعة

األمر  اعتماد -
 لوزارةمن ا

× 

 مجمس الكمية    
 

 عميد الكمية
 

 رئيس الجامعة
 
 

االنتياء من تشكيل 
 مجالس االدارات

اعتماد من االنتياء 
مجمس  من الموائح

 الجامعة
 االنتياء من اعتماد

 لوزارةمن ااألمر 
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زيادة فاعمية 
الوحدات 
 القائمة

صمممممممممرف جمممممممممزء ممممممممممن  -
المممممممممممممممممممموارد كحممممممممممممممممممموافز 
ألعضاء ىيئة التمدريس 

 .ومعاونييم

لوائح ىذه  تطبيق-
 الوحدات

 القراراتاعتماد -
 من مجمس الكمية

 

× × × × 

صرف جزء من  عميد الكمية
 كحوافز الموارد

تطبيق الئحة متدرجة -
 لمصرف 

ربط المكافآت 
بمستويات االنتاج 

 واالنجاز.

 
× × × × 

 صرف حوافز متدرجة عميد الكمية

توعية الييئات  -
والمؤسسات المعنية 
يا مبالخدمات التى تقد

الوحدات ذات الطابع 
الخا  ومميزات ىذه 

 الخدمات

عمل إعالنات  -
ليذه الوحدات 
 عة.داخل الجام

زيارة المؤسسات -
المعنية بيذه 

 الخدمات.
عمل إعالنات -

عامة ليذه 
 الوحدات

× × × × × 

لس ادارة امج
 اتالوحد

زيادة أعداد المتعاقدين 
 ات القائمةمع الوحد
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تشجيع القطاع 
الخا  عمى 
دعم سياسات 

 الكمية

مخاطبة مؤسسات  -
 القطاع الخا 

  اإلنتاجية والخدمية(
 لدعم سياسات الكمية

عمل نشرات  -
عن الكمية 
وأقساميا 

 وأنشطتيا المختمفة
خطابات إرسال  -

 نشر
إلى مؤسسات 

القطاع الخا  
 المختمفة بالمنطقة

دوريات إعداد  -
عن انشطة 

 ، ومميزاتياالكمية

× × × × × 

من اليدايا المقدمة  - االدارة العميا
الشركات والييئات 

األجيزة  مثللمكمية 
والمعدات 

 تشغيلمستمزمات الو 
من الدعم المادى  -

الشركات والييئات 
لممؤتمرات العممية 

لتى تنظميا الكمية ا
 ومختمف أقساميا

الشركات دعم  -
حضور والييئات ل

أعضاء ىيئة 
التدريس ومعاونييم 
 لممؤتمرات العممية
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دعم أعضاء 
ىيئة التدريس 

 لكميتيم

ندوة لنشر الفكر بين  -
 أعضاء ىيئة التدريس

يئة أعضاء ىاقناع 
 التدريس

توقيع اقرارات  
بالموافقة عمى 
الخصم من 

 تباتر الم
إقناع أعضاء ىيئة 
التدريس بالتبرع 
بالكتب والمراجع 
 لمكتبة الكمية

× × × × × 

لجنة تنمية 
 الموارد

التبممممممرع بمبممممممالغ ماليممممممة 
تخصممممممم مممممممن السممممممادة 
أعضممممممممممممممممممماء ىيئمممممممممممممممممممة 
التمممممممممممدريس لحسممممممممممماب 
جمعيمممممممممممممممممممة المممممممممممممممممممدعم 

 الطالبى
 

التبممممممممممممممممممممرع بالكتممممممممممممممممممممب 
مكتبمممممممممممممة والمراجمممممممممممممع ل

 الكمية

دعم الخريجين 
 لكميتيم

ندوة لنشر الفكر بين  -
 الخريجين

 
دعم إنشاء رابطة  -

 الخريجين
 
 

دعم أنشطة رابطة  -
الخريجين معنويا 

  الخريجيناقناع  -
فتح حساب  -

 لتمقى التبرعات
تحفيز أعضاء  -

ىيئة التدريس 
عاونييم من وم

خريجى الكمية 
لتشجيع إنشاء 

 الرابطة 

 

× × × × 

لجنة تنمية 
 الموارد

 

 

 

 اإلدارة العميا

 

 

 

 

 

التبممممممرع بمبممممممالغ ماليممممممة 
توضمممممع فمممممى حسممممماب 

 الكمية
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قناع األعضاء بنشر  وا 
فكر التبرع لمكية بين 

 الخريجين  

إشتزاك انكهيح    -

كعضى إعتثاري فً 

يدهس إدارج راتطح 

انخزيديٍ وتىفيز 

يقزنهدًعيح 

 وإحتضاٌ أَشطتها.

× × × × × 

  اإلدارة العميا
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 خطط التقييم والمتابعة لمخطط التنفيذية عمى امتداد فترة الخطة:
 ستقوم الكمية بتنفيذ آليتين لعمميتى التقييم والمتابعة وىما:

 IFEM  ،.EFEMبتنفيذ  آلية عامة :تقوم -9
آليممممممممممة تفصمممممممممميمية: تقمممممممممموم بتنفيممممممممممذ النممممممممممماذج التاليممممممممممة مممممممممممن اسممممممممممتمارات المتابعممممممممممة.-2
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 اجسىه جبيعت

                    كهيت انطب انبشزٌ

 ............../ .............نعبو   نخطت تنًيت انًىارد انذاتيت انتنفيذيتيتببعت تنفيذ انخطت  تمزيز (:1يزفك رلى )

   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   تًُيح انًىارد انذاتيح : / وحذةلسى /إدارة

 

 انذاتيحتعظيى يىارد انكهيح  :     )االستزاتيديح( انغبيت

 

( :    رلى )  انتنفيذٌانهذف 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

)   ( :     انًستهذف   رلى 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 األنشطت

 انفزعيت  

يسئىل  

 انتنفيذ

 اإلطبر انزينً

 انًخزجبث  ربع سنىٌ

 انًتىلعت

 انًخزجبث

 انفعهيت 

يستىي 

 يالحظبث  األداء

 0 5 3 4 3 5 0 ويمتزحبث
 

 

 

 

 

 

        
 

 %08: ألم ين  1يستىي  -% 08% إنً ألم ين 08:  2يستىي  -% 08: فىق  3يستىي  يالحظت :          
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 (: لزار االعتًبد ين يجهس انكهيت2يزفك رلى )

( بجمستو رقم 9912من مجمس الكمية بالقرار رقم   2002/2091خطة  تم اعتماد -
 .94/1/2001 ( والمنعقدة بتاريخ922 

تم اعادة اعتمادىا بقرار مجمس الكمية رقم ( 2090/2091لتصبح  بعد تحديثيا  -
 .90/9/2090( المنعقدة بتاريخ 911( بجمستو رقم  9991 

( 914تم اعادة اعتمادىا بقرار مجمس الكمية رقم  ( 2091/2020لتصبح  بعد تحديثيا  -
 .21/9/2091( المنعقدة بتاريخ 292بجمستو رقم  

-  
 




