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فريق اعداد الخطة:

أوال  :فريق االدارة االستراتيجية :
 أ.د /عبد المنعم دمحم أبوزيد أ.د /دمحم ثروت محمود أ.د /.دمحم أحمد محمود عبد هللا علم الدين أ.د /.مصطفى عبد الخالق عبد الاله أ.د /سامر أحمد الصاوى -أ.د /.محمود السيد عباس

عميد الكلية
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع -نائب مدير وحدة التخطيط
االسترتيجى بالجامعة -رئيس فريق التخطيط االستراتيجى
مديروحدة ضمان الجودة
عميد كلية التربية -خبير التخطيط االستراتيجى

ثانيا ً  :الفريق التنفيذى :
-

د /.سلوى دمحم عويس
د /.أحمد مصطفى محمود
د /.نجوى سيد أحمد
د /.ضحى صابر دمحم
د /.ايمان دمحم صالح الدين دمحم
د /.ندا عبدالفتاح عبدالمقصود
أ.د /عبير شنيف دمحم
د /.فاتن دمحم عمران
د /.ايمان عبد الباسط دمحم
د /.مها عبد الحميد هالل
أ.د /أحمد مصطفى الجعفرى
د /.دمحم عبد القادر أحمد
د /.على طه على حسن
د /.عصام الدين عبد العزيز دمحم
د /.كمال عبد الستار البراجيلى
أ.د /حميد مصطفى بدارى
د/.غادة مصطفى كمال
د /.عالء الدين حسن دمحم
أ.د /عاطف جالل عبد الوهاب
د /.الشاذلى صالح موسى
د /.سامية دمحم أحمد سعيد
د /.خالد دمحم عبد العال

عضوا ا عن قسم التشريح
عضوا ا عن قسم الفسيولوجى
عضوا ا عن قسم الكيمياء الحيوية
عضوا ا عن قسم الهستولوجى
عضوا ا عن قسم الباثولوجى
عضوا ا عن قسم الطفيليات
عضوا ا عن قسم البكتريا
عضوا ا عن قسم الفارماكولوجى
عضوا ا عن قسم الصحة العامة
عضوا ا عن قسم الطب الشرعى
عضوا ا عن قسم طب وجراحة العين
عضوا ا عن قسم األذن واألنف والحنجرة
عضوا ا عن قسم الباطنة العامة
عضوا ا عن قسم االمراض الجلدية والتناسلية
عضوا ا عن قسم الصدرية
عضوا ا عن قسم االمراض العصبية والنفسية
عضوا ا عن قسم طب المناطق الحارة
عضوا ا عن قسم الجراحة العامة
عضوا ا عن قسم جراحة المسالك البولية
عضوا ا عن قسم جراحة العظام
عضوا ا عن قسم جراحة التجميل
عضوا ا عن قسم جراحة القلب والصدر
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 د /.دمحم عبد العال دمحم د /.أحمد سيف االسالم د /.عبد الرحمن حسن عبد الرحمن د /.خالد فوزى زكى أ.د /دمحم سليمان جابر د /.ليلى دمحم يوسف د /.عبده سعيد عايت هللا د /.عبد الاله رضوان د /.دمحم عبد العال دمحمثالثا  :عن أصحاب المصلحة (:)Stakeholders
إستشاري /دمحم عبد العال دمحم
إستشاري /جمال حامد محمود
 -إستشاري /على حراز

عضوا ا عن قسم جراحة المخ واالعصاب
عضوا ا عن قسم جراحة االوعية الدموية
عضوا ا عن قسم التخدير
عضوا ا عن قسم االشعة
عضوا ا عن قسم االورام
عضوا ا عن قسم الباثولوجى االكلينيكى
عضوا ا عن قسم التوليد وأمراض النساء
عضوا ا عن قسم الروماتيزم والتأهيل
عضواًُا عن قسم طب االطفال
وكيل وزارة الصحة
مدير مستشفى سوهاج العام
مدير مستشفى طهطا العام

 -إستشاري /أحمد عبد الكريم

مدير مستشفى الهالل للتأمين الصحى

 إستشاري /وليد عمران -إستشاري /أحمد فوزى قاسم

مدير الطب العالجى بمديرية الشئون الصحية
نقيب األطباء بسوهاج

 -طالبة /هيام جمال أحمد

طالب بالفرقة السادسة

 طالبة /اسراء كمال عبد الظاهر -طالب /حسام الدين مصطفى عبد الخالق

طالب بالفرقة الثانية
طالب بالفرقة األولى
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الجزء األول

اإلطـار الفكري والمنهجي
لـلـخـطة االستراتيجية
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أوالً :نبذة عن الكلية:
تم افتتاح الكلية عام  ،1991و بددأت الدراسدة بمرحلدة البكدالوريوس رسدميا فدي بدايدة العدام
الدراسي  1991-1991كإحدى كليات جامعة أسيوط وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم  141لسنة
 1991وتددم فصددل الكليددة عددن جامعددة أسدديوط وتبعيتهددا
لجامعة جنوب الدوادي بدايدة مدن  1ينداير  1991كمدا تدم
تخددددري أول دفعددددة خددددريجين فددددى فبرايددددر  1991وقددددد
انفصدددلت الكليدددة حدددديثا عدددن جامعدددة جندددوب الدددوادي و
أصدددبحت إحددددى كليدددات جامعدددة سدددوهاج بدايدددة مدددن أول
أغسطس 1001م.
وتمتدددد منطقدددة خدمدددة الكليدددة مدددن جندددوب محافظدددة
أسيوط شماال حتى جندوب محافظدة أسدوان جنوبدا وتخددم
مددا يقددارب عشددرة ماليددين نسددمة هددم تعددداد سددكان هددذه
المحافظات.
وقددد حصددلت الكليددة علددى االعتمدداد األكدداديمى مددن
الهيئددة القوميددة لضددمان جددودة التعلدديم واالعتمدداد بقددرار
مجلدددددس ادارة الهيئدددددة بجلسدددددته التدددددى عقددددددت بتددددداريخ
1014/9/9

المنطقة الجغرافية التى تغطيها
خدمات كلية طب سوهاج
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الوصف العام للوضع الراهن (فى :)5302/6/03
 عدد أعضاء هيئة التدريس232 : معاوني أعضاء هيئة التدريس233 : العاملين بالجهاز االدارى- :عمالة دائمة113 : عمالة موسمية146 :-

عدد المبعوثين فى الخارج29 :
عدد طالب المرحلة األولى (فى العام الدراسى 1521 :)2115/2114
طالب مرحلة الدراسات العليا (فى العام الدراسى 515 :)2115/2114
البرام التعليمية التى تقدمها الكلية لطالب المرحلة األولى :برنام واحد
البرام التعليمية التى تقدمها الكلية لطالب الدراسات العليا 23 :برنام
عدد الوحدات ذات الطابع الخاص :اثنان

الوضع التنافسى للكلية:
 على المستوى المحلى:

 تحتددل الكليددة وضددعا ا تنافسدديا ا متوسددطا ا بددين كليددات الطددب علددى المسددتوى المحلددى ،حي دأوضحت مصفوفة البروفيل التنافسى للكلية مقارنة بالمنافسين على هذا المسدتوى -والتدى
تددم اعدددادها بمشدداركة القيددادات األكاديميددة وعينددة مددن أعضدداء هيئددة التدددريس العدداملين
بالكلية -أن المنافسين الحاليين للكلية فى منطقة الصعيد هما كليتى الطب البشدرى بجامعدة
أسيوط ،وكلية الطب البشرى بجامعة جنوب الوادى.
 وقدد أظهددر تطبيددق مصددفوفة البروفيددل التنافسددى علددى الكليددات الددثالث (مرفددق رقددم  )1أنالقيمة التنافسية لكلية الطب البشرى بجامعة سوهاج كانت ( )2011مقارنة بالقيم التنافسية
للمنافسين؛ كلية طب أسيوط ( ،)209كلية طب قنا (( )1046مرفق رقم .)1

 على المستوى االقليمى:

 أيضا تحتل الكلية وضعا ا تنافسيا ا متوسطا ا بين كليدات الطدب علدى المسدتوى االقليمدى،حيدد أوضددحت مصددفوفة البروفيددل التنافسددى للكليددة مقارنددة بالمنافسددين علددى هددذا
المستوى -والتى تم اعدادها بمشاركة القيادات األكاديمية و أعضاء هيئة التدريس من
منسدددوبى الكليدددة المعدددارين والمتعاقددددين بجامعدددات المملكدددة العربيدددة السدددعودية -أن
المنافسين الحاليين للكلية فى اإلقليم العربى هى كليات الطدب البشدرى بجامعدات دول
الخلي .
 وقد أظهر تطبيق مصفوفة البروفيل التنافسى على الكلية مقارنة بكل مدن كليدة الطدبجامعة الملك سعود (أول جامعة عربية شملها التصنيف العالمى) ،كلية الطب جامعدة
القصدديم بالمملكددة العربيددة السددعودية (إحدددى كليددات المسددتوى المتوسددط) أن القيمددة
التنافسية لكلية الطب البشرى بجامعة سدوهاج كاندت ( )2011مقارندة بدالقيم التنافسدية
للمنافسين؛ كلية الطب جامعة الملك سعود ( ،)6012كلية الطب جامعة القصيم ()209
(مرفق رقم .)2
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ثانيا ً :االفتراضات األساسية للخطة االستراتيجية:
تبنى خطة الكلية االستراتيجية لتوكيد الجودة على مجموعة من االفتراضات:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.2

إيمان كل من إ دارتى الجامعدة والكليدة بدالتطوير كسدبيل وحيدد للنهدوض بمنظومدة التعلديم
الطبى.
تعاون كل من إدارتى الجامعة والكلية فى دعم تنتفيذ برام وأنشطة الخطة.
توافر موارد بشرية كافية لتنفيذ الخطة.
مشدداركة جميددع العدداملين بكافددة المسددتويات مددن أعضدداء هيئددة تدددريس ومعدداونيهم وجهدداز
إدارى فى تنفيذ ما جاء بالخطة.
توافر موارد مالية كافية لتنفيذ كل برام الخطة.
اإللتزام بإتباع معايير واضحة لألداء.
اإلستعانة بالتقييم الدورى من خالل مراجعيين خارجيين و إستشاريين داخليين.

ثالثا :منهجية إعداد الخطة:
تقوم خطة الكلية االستراتيجيه لتوكيد الجوده على منهجية "التحليل المستقبلى" Prospective
 ،"Analysisوتكمن أهمية هذه المنهجية في قدرتها على تحليل البيئة الخارجية للكلية لمعرفة
الفرص والتهديدات المحتملة ،وتحليل البيئة الداخلية لتحديد نقاط القوة والضعف  ،سعيا ا نحو
احداث التكامل بين جميع االنشطة لتنفيذ استراتيجية الكلية وتحقيق رؤيتها المستقبلية وغاياتها
االستراتيجية ،كما أنها تمدنا بأساس سليم التخاذ القرارات االستراتيجية وفقا ا للمعايير المحددة،
وتعتبر مدخالا أساسيا ا للتخطيط االستراتيجى للكلية فى عالقتها بسوق العمل واحتياجات التنمية
المجتمعية وحركة المستجدات فى القطاع الطبى على المستوى العالمى.
وتستند منهجية "التحليل المستقبلى"  -من حي كونها مطالعة للمستقبل – على"منه النظم"
ويقوم هذا المنه على أسلوب تفكير منظم قادر على دراسة منظومة البيئة الداخلية للكلية
وعالقتها مع منظومة البيئة الخارجية والخروج بآليات اتخاذ القرارات االستراتيجية بناء علي
اساس علمي مدروس متعلق بواقع الكلية الداخلي والخارجي.

اإلجراءات التى إتخذت عند إعداد الخطة:
تم إعداد الخطة االستراتيجية لكلية الطب البشرى -جامعة سوهاج حسب اإلجراءات التالية:

المرحلة األولى :التأصيل المؤسسى والتوعية:
 .1تشكيل فريق ا لتخطديط االسدتراتيجى بالكليدة كاحددى فدرق التخطديط االسدتراتيجى التابعدة
لوحدة التخطيط االستراتيجى بالجامعة ،بصورة تضمن تمثيل جميع أقسام الكلية ،وجميدع
األطراف أصحاب المصلحة فى الخطة االستراتيجية.
 .5توعية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية بمفهوم التخطيط االسدتراتيجى،
ومنهجيته ،ودور كل من المشاركين فى اعداد الخطة.
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المرحلة الثانية :تحليل الوضع الراهن:
تم اتباع اآلليات والوسائل العلمية لجمع البياندات وعمدل االحصدائيات وتحليلهدا للوصدول الدى
تحليل الوضدع الدراهن لكدل األقسدام العلميدة ،مدن حيد التخصصدات االكاديميدة ،واالمكاندات
والقدرات المتاحة ،وآليات تحقيق تلدك الحالدة المبتغداه ،بمدا يكفدل تدوفير عددد مدن التصدورات
والخيارات المرغوبة والممكنة لتحقيق رؤية الكليدة وغاياتهدا وأهددافها االسدتراتيجية ،وقدد تدم
ذلك فى اطدار دراسدة متكاملدة للبيئدة الخارجيدة والبيئدة الداخليدة وفدق لمنهجيدة التحليدل البيئدى
الربدداعى ( ،)SWOTحيد تددم تحديددد عناصددر القددوة والضددعف و الفددرص والتهديدددات للكليددة
لتصميم المصفوفة الرباعية للوضع الراهن للخروج بالصياغة المناسبة لرؤية ولرسالة الكلية
وتحديد االهداف االستراتيجية والسياسات واالستراتيجيات المتبعة والخطط التنفيذيدة الالزمدة
لتعزيز نقاط القوة واستغالل الفرص لتقويدة نقداط الضدعف وتفدادي التهديددات والوصدول الدي
المستوي المستهدف ألداء الكلية ممدا يضدمن الحفداظ علدي االعتمداد األكداديمى طبقدا للمعدايير
الموضوعة والمعلنة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

المرحلة الثالثة :صياغة الرؤية والرسالة ومحاور الخطة:
بناءا على نتائ تحليل الوضع الراهن ،وما تم من تبنى الكلية للمعايير األكاديميدة القوميدة ،تدم
تعديل رؤية ورسالة الكلية ،بحي تتضمن رسالة الكلية المهام الثالث الرئيسة للكلية والمتمثلة
في التعليم والتعلم ،والدراسات العليا والبح العلمى ،وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المرحلة الرابعة :تحديد الغايات واألهداف االستراتيجية والسياسات:
تم تحديد السياسات والغايات واألهداف االستراتيجية للكلية بناء علي ما تم الوصدول اليدة مدن
نتائ التحليل البيئي لتحقيق رسالة الكلية.

المرحلة الخامسة :صياغة الخطة التنفيذية:
 تددم وضددع مجموعددة مددن بددرام العمددل المختلفددة والتددى يمكددن مددن خاللهددا تحقيددقالغايات واألهداف االستراتيجية
 تددم تحديددد األنشددطة الالزمددة لتحقيددق كددل هدددف ،كمددا تددم تحديددد مسددئولية التنفيددذ،والمدى الزمنى لهدذه األنشدطة ،وقدد روعدى فدى ذلدك االسدتفادة مدن عناصدر القدوة،
والفرص المتاحة.

المرحلة السادسة :صياغة خطة المتابعة والتقويم:
تم تحديد مسئولية متابعة األنشطة ومؤشرات األداء وأدوات التحقق لكل نشاط
بالخطة.
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المرحلة السابعة :تقدير الموارد المالية الالزمة:
تددم تقدددير التكلفددة الماليددة لكددل األنشددطة آخددذين فددي االعتبددار معدددالت التضددخم
والوسائل المختلفة المستخدمة لتوفير التمويل الالزم للخطة.

رابعا :األطراف أصحاب المصلحة فى الخطة االستراتيجية:
يعتبر تحديد االطراف أصحاب المصلحة  Stakeholdersمن العوامل الهامة لضمان فاعلية
الخطة ،حي أن مقابلة احتياجات وتوقعات تلك االطراف من أولى الضمانات التى توضح مدى
واقعية الخطة المقترحة في توكيد الجودة وتميز الخدمة التعليمية والبحثية ومدى المساهمات التى
تقدمها الكلية لخدمة المجتمع والبيئة.

االطراف ذات المصلحة:
 .1وزارة التعليم العالى
 .2وزارة البح العلمى
 .3الجامعة.
 .4أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة
 .5الجهاز االدارى :مديرى االدارات والعاملين.
 .6الطالب :فى كل من المرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا.
 .2أولياء االمور.
 .2مديرية الشئون الصحية واالدارات الصحية التابعة لوزارة الصحة.
 .9المستشفيات الحكومية :التابعة لوزارة الصحة ،والتأمين الصحى والمستشفيات العسكرية.
 .11المستشفيات الخاصة.
 .11نقابة األطباء.
 .12خريجى الكلية.
 .13االعالم
 .14المجتمع بوجه عام.
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خامسا :تقييم المخاطرRisk Assessment:
لتحقيق النجاح فى تطوير وتنفيذ الخطة االستراتيجية لتوكيد الجودة بالكلية كان من الواجب تحديد
وتقييم المخاطر والعقبات المرتبطة بعملية تصميم وتطوير وتنفيذ الخطة ،مع وضع اآلليات
الالزمة للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومات النجاح للخطة.وقد تمثلت هذه
المخاطر فى المحاور األتية:
 .1المنافسددة مددع كليددات طددب أخددرى علددى المسددتويين العددالمى واالقليمددى ،حاصددلة علددى
االعتماد مدن جهدات عالميدة وتقدوم بتخدري أطبداء ذوى وضدع تنافسدى علدى المسدتويين
الدولى واالقليمى أفضل من خريجى الكلية.
 .2المنافسة مع كليات طب أخرى على المستوى المحلى ،حصلت على االعتماد مدن الهيئدة
القومية لضمان جودة ا لتعليم واالعتمداد وتقدوم بتخدري أطبداء ذوى وضدع تنافسدى علدى
المستويين المحلى ربما يسبق خريجى الكلية.
 .3عدم وجود ضمان استمرارية تدفق الموارد المالية من موازنة الحكومة طوال فترة تنفيذ
الخطة.

وللتغلب على هذه المخاطر فانه البد من اتباع اآلليات التالية:
 .1العمل على الحفاظ على االعتمداد الدذى حصدلت عليده الكليدة مدن الهيئدة القوميدة لضدمان
جودة التعليم واالعتماد ،حي يوفر ذلك االعتراف بوضع تنافسى أفضل لخريجى الكلية
على كل من المستوى الدولى واالقليمى والمحلى.
 .2إدخال بعض البرام التعليمية المميزة للكلية والتى تعطى لها وضعا تنافسديا أفضدل بدين
كليات الطب على المستوى القومى.
 .3اإلستفادة من الدعم المقدم من إدارة المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالى مدن خدالل
"مشدددروع انشددداء مركدددز الرعايدددة وجراحدددات الوجددده والدددرأس التكميليدددة لألطفدددال" ،و
اإلعتماد على تنمية الموارد الذاتية من خالل تنمية الوحدات ذات الطابع الخاص القائمدة
وإنشدداء المزيددد منهددا ،وتنميددة المشدداركة المجتمعيددة ،ورفددع مسددتوى الشددراكة لمؤسسددات
المجتمع المدنى.
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أوالً :الوضع الراهن لمنظومة الكلية:
أ .نتائج تحليل الوضع الراهن:
أوضحت نتائ التحليل البيئى للكلية أن هناك مجموعة من نقاط القوة التى تتميز بها الكلية داخليا ا
والتى يمكن استثمارها وتفعيلها على النحو الذى يحقق رسالة الكلية ،وكذلك أظهرت نتائ التحليل
بعض نقاط الضعف التى قد تؤثر على كفاءة وفاعلية الكلية فى تحقيق رسالتها وغاياتها ،كما أنه
فى ظل المتغيرات الراهنة محليا ا واقليميا ا وعالميا ا أوضحت نتائ التحليل أن الكلية أمامها العديد
من الفرص المتاحة والتى يمكن االستفادة منها فى تدعيم "المركز التنافسى" للكلية وتحقيق
غاياتها وأهدافها االستراتيجية ،وعلى الجانب األخر فان هناك مجموعة من التهديدات المحتملة
والتى يتحتم على الكلية ان تحدد كيفية التعامل معها فى سبيل تحقيقها لرسالتها وغاياتها.

جدول ( :)0نقاط القوة والضعف
م

ضعف

قوة

 -5الهيكل التنظيمى
 .0هناك هيكل تنظيمى معتمد ومحدث.
 .5وجود توصيف وظيفىى شىامل وموثىق لجميى
الوظائف.
 .0وجىىود شىىكل تنظيمىىى للتعامىىل مىى االزمىىات
والكوارث.
 .4توجد بالمؤسسة وحدة ضمان جودة.
 .2للوحدة عالقة قوية مى مركىز ضىمان الجىودة
بالجامعة.
 .6تشىىارك الوحىىدة فىىى عىىر ومناقشىىة قضىىايا
الجىىىودة بالمؤسسىىىة علىىىى مسىىىتوى المجىىىالس
الرسمية.
%61
 -0القيادة والحوكمة
 .0وض وتطبيق معايير الكفاءة عند ترشيح
واختيار القيادات االكاديمية
 .5مشاركة أعضاء هيئة التدريس عند ترشيح
واختيار القيادات االكاديمية بالمؤسسة
 .0اسلول القيادة فى المؤسسة ديمقراطى
 .4توجد ممارسات فعلية للمجالس واللجان
11

عىىىىىىىدم اسىىىىىىىتمرارية اسىىىىىىىتخدام بطاقىىىىىىىات
التوصيف الوظيفى لألفراد
الحاجة الى مزيىد مىن التىدريل علىى إدارة
األزمات والكوارث
مخىىىاوف عىىىدم اسىىىتمرارية االسىىىتفادة مىىىن
مركز ضمان الجودة
فتىىور حمىىاس منتسىىبى الكليىىة نحىىو قضىىايا
الجودة بعد الحصول على االعتماد
%41
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الرسمية المختلفة بالمؤسسة فى مجال مناقشة
واتخاذ القرارات الخاصة بالتعليم والتعلم
 .2حصول القيادات االكاديمية بالمؤسسة على
دورات خاصة بالتنمية االدارية
 .6أخذ التدريل كمعيار عند اختيار القيادات
االكاديمية
 .7توجد مصادر لتنمية التمويل الذاتى بالمؤسسة
 .8وجود تعاون (شراكة/اتفاقيات) م
المؤسسات االنتاجية و الخدمية فى المجتم
المحيط بالمؤسسة
%6606
 -4المصداقية واالخالق
 .0وض اجراءات محددة للمحافظة على حقوق
الملكية الفكرية والنشر

الحاجىىىىىىة الىىىىىىى اسىىىىىىتمرارية تلبيىىىىىىة كىىىىىىل
اإلحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية
الحاجة الى قيىاس مىردود تىدريل القيىادات
األكاديمية
قلة عدد مصادر التمويل الذاتى
الحاجة الىى المزيىد مىن (شىراكة/اتفاقيىات)
مىىى المؤسسىىىات االنتاجيىىىة و الخدميىىىة فىىىى
المجتم المحيط بالمؤسسة
%3303
الحاجة الى استمرارية نشر اجراءات
المحافظة على حقوق الملكية الفكرية
والنشر

 .5زيادة فاعلية االجراءات التى تتبعها المؤسسة
للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
 .0تطبيق قواعد محددة لضمان العدالة وعدم
التميز بين الطالل
 .4اتخاذ اجراءات  /قرارات تصحيحية لمعالجة
أى ممارسات غير عادلة
 .2وجود اجراءات تضمن عدم تعار
المصالح لالطراف المختلفة فى المؤسسة
 .6وض وسائل تحدد الممارسات االخالقية الحاجة الى استمرارية النشر الكافى
لوسائل تحديد الممارسات االخالقية
المهنية
المهنية
 .7اتاحة هذه الوسائل لجمي االطراف
 .8وض اجراءات تتخذها المؤسسة فى حالة
عدم االلتزام بأخالقيات المهنة
%21
%21
 -2الجهاز االدارى
 -1تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات االدارية الحاجىىىىىة الىىىىىى اسىىىىىتمرارية تلبيىىىىىة كىىىىىل
االحتياجىىىات التدريبيىىىة للقيىىىادات االداريىىىة
والعاملين بالمؤسسة
وأفراد الجهاز االدارى
 -2وض التدريل كأحد المعايير عند اختيار الحاجة الى قيىاس مىردود تىدريل القيىادات
االدارية
القيادات االدارية
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-3
-4

وض وتطبيق وسائل متنوعة لتقييم أداء
القيادات االدارية والعاملين
استخدام وسائل متنوعة لقياس مستوى الرضا
الوظيفى للعاملين

 -5االستفادة من نتائج قياس الرضا الوظيفى
للعاملين بالمؤسسة.
%2206
%2104
 -6الموارد المالية والمادية
 -0وجود خطة معتمدة من مجلس الكلية تحدد
بنود ومصادر اإلنفاق لتغطية خطة المؤسسة
فى المجاالت االكاديمية المختلفة
 -5التطور النسبى فى الموارد المالية المتاحة
(من الموازنة -ذاتيا) لتتناسل م ماجاء فى
الخطة التنفيذية
 -0القياس الدورى لمدى التطور فى حجم الحاجة الى التحديد الدورى لنسبة
الموارد الذاتية للمؤسسة خالل السنوات المستخدم من الموارد الذاتية فى دعم
االنشطة األكاديمية الى اجمالى
الخمس االخيرة
المخصصات المالية
عدم زيادة مساحة المبانى لممارسة
 -4تطور مالءمة المبانى لممارسة أنشطة
االنشطة االكاديمية للمؤسسة
المؤسسة (التهويه/االضاءة الطبيعية/الخ)
 -2توفير التجهيزات والمعدات المختلفة لتحقيق
االمن والسالمة فى مبانى المؤسسة
 -6تتصف المؤسسة بالنظافة
 -7زيادة المرافق المتاحة لتصبح كافية لتغطية
احتياجات أعداد الفئات المختلفة بالمؤسسة
عدم توفير تسهيالت مادية كافية لممارسة
 -8صيانة المرافق المتاحة لتصبح صالحة
االنشطة الطالبية (رياضية /اجتماعية/
لالستخدام
كشفية)..
توفير تسهيالت مادية كافية لممارسة االنشطة الحاجة الى االستخدام الفعلى للتسهيالت
فى ممارسة االنشطة الطالبية المختلفه
الطالبية (رياضية /اجتماعية /كشفية)..
الحاجة الى زيادة منشآت أقسام العلوم
 -9مناسبة المعدات واالجهزة المستخدمة فى
المعامل وغرف العمليات لتحقيق المخرجات الطبية األساسية
التعليمية المستهدفة
 -03تناسل اعداد الحاسبات المتاحة بالكلية م
اعداد الطالل
 -00وجود قواعد بيانات رقمية بالكلية
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-05
-00
-04

وجود موق للمؤسسة على شبكة االنترنت
(باللغتين العربية واالنجليزية)
تضمين الموق معلومات متنوعة وحديثة عن حاجة موق المؤسسة على شبكة االنترنت
الى التحديث المستمر.
الكلية
اتاحة خدمة االنترنت بالكلية العضاء هيئة
التدريس  /الهيئة المعاونة /الطالل
%31
%21

 -7المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع
 -0وجود برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتم
وتنمية البيئة لكل من:
 الطالب
 اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
 االطراف المجتمعية ذات العالقة
 -5وجود خطة موثقة لخدمة المجتم وتنمية
البيئة
مشاركة ممثلى االطراف المجتمعية المختلفة
فى مجلس /لجان الكلية
 -0وجود ممارسات فعلية موثقة لتطبيق خطة
خدمة المجتم وتنمية البيئة
 -2مشاركة االطراف المجتمعية فى أنشطة
الكلية (وض خطط الكلية /اعداد البرامج
التعليمية  /تدريل الطالل /عيد الخريجين/
فرص التوظف /لجنة أخالقيات البحث
العلمى /تقويم الطالل وغيرها)
 -6وجود وسائل لقياس مستوى رضا االطراف
المجتمعية نحو خدمات المجتم وتنمية التى
تقدمها سنويا
 -7االستفاة من نتائج قياس رضا االطراف
المجتمعية
%1
%111
 -8التقويم المؤسسى وادارة الجودة
 .0وجود خطة للتقييم الدوري الشامل لعناصر
القدرة المؤسسية
 .5تحليل نتائج التقييم وعرضها ومناقشتها م
االطراف المعنية
 .0وجود ممارسات وانشطة خاصة بالتعزيز عدم تضمين نتائج التقويم في خطط
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.4
.2
.6
.7

.8
.9

والتطوير للقدرة المؤسسية والتى اعتمدت االقسام العلمية واالدارية ثم ترجمتها في
صورة ممارسات فعلية
على نتائج التقويم.
وجود هيكل تنظيمى للوحدة وكوادر بشرية
مدربة قادرة على القيام بمهام الوحدة.
تتوافر المخصصات المالية الكافية للوحدة
لممارسة أنشطتها
تتوافر التجهيزات المالئمة لوحدة ضمان
الجودة لممارسة أنشطتها
يشارك مدير الوحدة فى المجالس الرسمية
بالمؤسسة عند مناقشة الموضوعات التى
تتعلق بادارة الجودة
توجد ممارسات خاصة بادارة الجودة
والمتعلقة بأبعاد وعناصر القدرة المؤسسية
مشاركة االطراف المعنية في جمي
الممارسات الخاصة بادارة الجودة والمتعلقة
بأبعاد وعناصر القدرة المؤسسية.
%9
% 91

الفاعلية التعليمية
ضعف

قوة

م
 -0الطالب والخريجون
 .0اعالن قواعد القبول
.5

يتم تنظيم لقاء تعريفي للطالل الجدد

.0

اعالن قواعد التحويل

.4

تحديد نسبة طلبات التحويل من والى
الكلية سنويا
مالئمة أعداد الطالل المقبولين م
الموارد المتاحة للمؤسسة
عدم وجود طالل وافدين
استحداث برنامج للطالل الوافدين

.7

وجود برامج وانشطة معينة لرعاية
الطالل الوافدين
وجود نظام معتمد للدعم الطالبى (دعم
مالى /عينى/نفسى/ماشبه ذلك)
وجود أنواع معينة من الدعم تقدمه

.2
.6

.8
.9
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المؤسسة للطالل ذوى االحتياجات
الخاصة
 .03وجود نظام معلن للرعاية االجتماعية
للطالل
 .00وجود عيادة طبية مجهزة للحاالت
الطارئة
 .05وجود قواعد موثقة لتحديد المتفوقين
والمبدعين فى الدراسة
 .00وجود دراسة لتطور نسبة الطالل
المتفوقين علميا خالل السنوات الخمس
الماضية
 .04وجود وسائل رعاية وتحفيز المتفوقين
والمبدعين المطبقة بالمؤسسة
 .02وجود برامج لرعاية الطالل المتعثرين
فى الدراسة
 .06يوجد دليل للطالل
 .07اتاحة الدليل لجمي الطالل
 .08وجود نظام للريادة العلمية مع:
 توعية واعالم الطالب بنظام الريادة
العلمية
 ايجاد آليات رسمية وموثقة الختيار
وتعيين الرائد العلمى.
 .09وجود تزايد فى نسبة الطالب المشاركين
فى االنشطة المختلفة بالمقارنة باالعوام
الخمس السابقة
الطالل على مراكز
 .53حصل بع
متقدمة فى االنشطة الطالبية
 .50وجود نظم لتقدير ومكافأة المتفوقين فى
االنشطة الطالبية
 .55وجود سياسة العداد الخريجين لسوق
العمل
الحاجة الى استمرارية تفعيل وحدة متابعة
 .50وجود وحدة لمتابعة الخريجين
الخريجين
الحاجة الى استمرارية تفعيل رابطة
 .54وجود رابطة للخريجين
الخريجين
%1101
%2209
 -5المعايير االكاديمية /البرامج التعليمية
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تبنى المؤسسة لمعاييراكاديمية
-0
مراعاة المعايير االكاديمية عند تصميم
-5
البرنامج التعليمى لطالل المرحلة
الجامعية األولى
إتخاذ اجراءات لدراسة سوق العمل عند
-0
تصميم البرنامج التعليمى لطالل
المرحلة الجامعية األولى
توصيف البرنامج التعليمى لطالل
-4
المرحلة الجامعية األولى والمقررات
الدراسية
مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم
-2
المستهدفة الهداف البرنامج التعليمى
وجود اجراءات موثقة للمراجعة
-6
الدورية البرنامج التعليمى لطالل
المرحلة الجامعية األولى /المقررات
الدراسية
االستفادة من تقارير المراجعين
-7
الخارجيين
تحديث وتطوير البرنامج التعليمى
-8
لطالل المرحلة الجامعية األولى
والمقررات نتيجة للتقارير السنوية
تطور عدد الطالل الملتحقين بالبرنامج
-9
التعليمى لطالل المرحلة الجامعية
األولى خالل السنوات الخمس الماضيه
 -03تطور نسبة النجاح فى الفرق الدراسية
(أو المستويات) المختلفة فى البرنامج
التعليمى لطالل المرحلة الجامعية
األولى خالل السنوات الخمس الماضية
 -00االستفادة من دالالت المؤشرات السابقة
فى تطوير البرنامج التعليمى لطالل
المرحلة الجامعية األولى
%111
 -4التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم
 .0وجود استراتيجية موثقة ومعلنة للتعليم
والتعلم فى الكلية
 .5مشاركة االطراف المعنية فى اعدادها
16
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.0

.4
.2

.6

.7

.8

.9
.03
.00
.05

.00
.04

داخل وخارج الكلية
وجود اوجه لتطوير استراتيجية التعليم
والتعلم فى ضوء:
 مراجعة نتائ االمتحانات
 نتائ االستقصاء الموجه الى
االطراف المعنية المختلفة
توافق انماط التعليم المستخدمة لتحقيق
المخرجات المستهدفة للتعلم
وض المقررات الدراسية بحيث تساعد
على تنمية قدرات الطالل على التعلم
الذاتى
وجود سياسات للكلية لمعالجة مشكالت
التعليم فى المجاالت التالية:
 الكثافة العددية للطالل. ضعف الموارد. نقص أعضاء هيئة التدريس. الدروس الخصوصية. عدم توافر المراج العلمية. ضعف حضور الطالل.وجود برامج موثقة للتدريل الميدانى
للطالل بقسمى الصحة العامة والطل
الشرعى
االخذ بنتائج التدريل فى عملية تقويم
الطالل بقسمى الصحة العامة والطل
الشرعى

عدم وجود برامج موثقة للتدريل الميدانى
للطالل بباقى األقسام
عدم تصميم وتوصيف هذه البرامج التدريبية
وفقا لمخرجات التعلم المستهدفة

عدم وجود آليات موثقة لتقويم نتائج التدريل
الميدانى للطالل
عدم وجود مؤشرات لقياس فاعلية التدريل
الميدانى للطالل
وض االمتحانات بحيث تقيس مخرجات عدم وجود آليات للتأكد من استيفاء
االمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة
التعلم المستهدفة
وجود آليات (ممارسات) على مستوى
القسم والكلية للتأكد من عدالة تقويم
الطالل
اتسام نتائج تقويم الطالل بالعدالة
وض برنامج لتحليل نتائج تقويم عدم تحديد مدى االستفادة من نتائج تقويم
الطالل على مستوى الفرق الدراسية /الطالل فى تطوير البرنامج التعليمى لطالل
12
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.02
.06
.07
.08
.09
.53
.50
.55
.50
.54
.52
.56
.57

.58

.59

المقررات
اتخاذ قرارات تصحيحية فى نتائج
االمتحانات فى ضوء تظلمات الطالل
وجود ممارسات للتأكد من شفافية نتائج
االمتحانات الشفوية
توافق التجهيزات المتاحة م طبيعة
نشاط المكتبة واعداد الطالل
اتاحة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة
فى المكتبة للفئات المختلفة المستهدفة
توافر االعداد والمؤهالت المناسبة من
العاملين بالمكتبة
تحديث المراج العلمية
كفاية الدوريات العلمية
تحديد نسبة المستفيدين من خدمات
المكتبة الى العدد االجمالى
تناسل قاعات المحاضرات والفصول
الدراسية م اعداد الطالل
تناسل المعامل م اعداد الطالل
كفاية االمكانيات المعملية (االجهزة
الالزمة لتحقيق المستهدف)
توافر العدد الكافى من الفنيين
المتخصصين بالمعامل
كفاية الوسائل التعليمية الداعمة للبرنامج
التعليمى لطالل المرحلة الجامعية
األولى
اجراء استقصاء لقياس رضاء الطالل
فى مجاالت:
 الفاعلية التعليمية سياسات التظلم من االمتحانات كفاية الموارد المادية لالنشطةالطالبية
 استخدام نتائ االمتحانات فى تحسينمستوى التحصيل االكاديمى
 نظم الرعاية االجتماعية والصحيةاتخاذ القرارات واالجراءات المناسبة
لالستفادة من نتائج قياس رضاء الطالل
%2102
12
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 -2كفاية أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة
التوافق فى النسبة االجمالية العضاء
-0
هيئة التدريس  :الطالل م المعدالت
المرجعية
كفاية عدد اعضاء هيئة التدريس
-5
المؤهلين للتدريس فى عدد  31/14قسم
من التخصصات المختلفة
وجود توافق فى نسبة اعضاء الهيئة
-0
المعاونة الى الطالل م احتياجات
الخطة التعليمية
االجراءات للتعامل م
اتخاذ بع
-4
فى اعضاء هيئة
العجز /الفائ
التدريس /الهيئة المعاونة
تحديد االحتياجات التدريبية العضاء
-2
هيئة التدريس/الهيئة المعاونة
وجود برامج تدريبية تلبى االحتياجات
-6
التدريبية لكل فئة

عدم كفاية عدد اعضاء هيئة التدريس
المؤهلين للتدريس فى عدد  31/14قسم من
التخصصات المختلفة

الحاجة الى استمرارية تلبية كل االحتياجات
التدريبية لكل فئات اعضاء هيئة التدريس/
الهيئة المعاونة

تحديد مؤشرات قياس لمردود التدريل
-7
وض قواعد لتقويم أداء اعضاء هيئة الحاجة الى استمرارية تفعيل القواعد
-8
الموضوعة لتقويم أداء اعضاء هيئة
التدريس/أعضاء الهيئة المعاونة
التدريس/أعضاء الهيئة المعاونة
الحاجة الى استمرارية تضمين التقرير
-9
السنوى للمؤسسة لنتائج تحليل هذا التقييم
الحاجة الى استمرارية االستفادة من نتائج
-03
هذا التقييم
 -00وجود آليه لتقييم مستوى الرضاء الحاجة الى استمرارية تطبيق آليه تقييم
الوظيفى العضاء هيئة التدريس/الهيئة مستوى الرضاء الوظيفى
المعاونة
 -05االستفادة من نتائج التقييم
%3303
%6602
 -6البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى
 .0وجود خطة موثقة للبحث العلمى
 .5وجود ابحاث منشورة محليا ودوليا الحاجة الى اجراء بحوث علمية مشتركة م
العضاء هيئة التدريس خالل السنوات مؤسسات علمية دولية
الخمس االخيرة
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 .0وجود قواعد بيانات للبحوث العلمية
بالكلية
 .4استفادة المؤسسات االنتاجية والخدمية
من البحوث العلمية التطبيقية الخاصة
بالمؤسسة
 .2تحديد اوجه االستفادة من نتائج البحث الحاجة الى زيادة عدد المشروعات البحثية
الممولة من مؤسسات بحثية محلية /دولية
العلمى بالمؤسسة فى العملية التعليمية
خالل السنوات الخمس االخيرة
عدم كفاية الموازنة المخصصة سنويا
.6
الغرا انشطة البحث العلمى
 .7مشاركة اعضاء هيئة التدريس بابحاث عدم تحديد مردود المخصصات المالية
علمية او مقاالت فى مؤتمرات/ندوات المنفقة على البحث العلمى بالمؤسسة خالل
السنوات الخمس االخيرة
علمية محلية/عالمية
عدم تحديد نسبة االتفاقيات الثقافية المفعلة
 .8قامت المؤسسة بتنظيم مؤتمرات و
ندوات خالل السنوات الخمس االخيرة الى اجمالى االتفاقيات الثقافية خالل السنوات
الخمس االخيرة بين المؤسسة ومؤسسات
التعليم العالى والبحثى الدولية
 .9مشاركة الطالل فى المؤتمرات العلمية
%3205
%6105
 -7الدراسات العليا
 .0منحت الكلية عددا من الدبلومات عدم منح درجات علمية كافية من بع
والدرجات العلمية خالل السنوات التخصصات
الخمس االخيرة
 .5تبنى وتطبيق المعايير االكاديمية القومية
القياسية لبرامج الدراسات العليا المختلفة
 .0وجود توصيف لبرامج ومقررات
للدراسات العليا
 .4مراجعة برامج ومقررات الدراسات
العليا المختلفة بواسطة مراجعين
خارجيين.
 .2توافق مخرجات التعلم المستهدفة م
المعايير القومية المرجعية االكاديمية
لكل برنامج
 .6تلتزم االقسام العلمية بتوزي االشراف
على الرسائل وفقا للتخصص
 .7وجود اجراءات موثقة ومطبقة لمتابعة
21
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وتقييم أداء الباحثين قبل واثناء التسجيل
للدرجات العلمية
 .8مالئمة عدد اعضاء هيئة التدريس للقيام
بأعباء تدريس المقررات/بحث فى كل
برنامج فى بع التخصصات
 .9مالئمة التخصص العلمى لعضو هيئة
التدريس للمقررات التى يشارك فى
تدريسها
 .03توفير االمكانيات والتسهيالت المادية
الالزمة للعملية البحثية فى برامج
الدراسات العليا
 .00وجود دراسة لمعدل تطور اعداد
الطالل المقيدين فى برامج الدراسات
العليا
 .05تحديث طرق تقويم الطالل لتتوافق م
المخرجات المستهدفة للتعلم
 .00تحديد مدى توافق االمتحانات م
محتوى المقررات المعلنة للطالل
 .04قيام طالل الدراسات العليا بنشر ابحاث
من الرسائل
 .02تحقيق العدالة فى طرق تقويم طالل
الدراسات العليا
 .06اتباع وسائل معينة لقياس رضا طالل
الدراسات العليا
 .07وجود تحليل لنتائج تقييم رضا الطالل
واالستفادة منها فى تطوير برامج
الدراسات العليا
%21
 -8التقويم المستمر للفاعلية التعليمية
القيام بالتقويم الدورى لعناصر الفاعلية
-0
التعليمية للمؤسسة
تحليل وعر ومناقشة نتائج التقويم م
-5
االطراف المعنية
وجود ممارسات فعلية لتعزيز وتطوير
-0
الفاعلية التعليمية بالمؤسسة
وجود نظام لالستفادة من قرارات
-4
21

عدم مالئمة عدد اعضاء هيئة التدريس للقيام
بأعباء تدريس المقررات/بحث فى كل
برنامج فى بع التخصصات

عدم وجود طالل وافدين فى الدراسات العليا

عدم وجود قواعد معلنة للتعامل م تظلمات
الطالل
%19
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-2
-6
-7

-8
-9

وانشطة التعزيز والتطوير فى تحسين
أداء المؤسسة
وجود نظام داخلى متكامل الدارة جودة
التعليم والتعلم بالمؤسسة
مشاركة جمي االطراف المعنية فى هذا
النظام
وجود مؤشرات يعتمد عليها النظام
الداخلي للجودة فى التقييم الشامل
والمستمر للفاعلية التعليمية بالمؤسسة
تفعيل للوائح والقوانين المتعلقة
بالمساءلة فى مجاالت الفاعلية التعليمية
تطبيق اساليل اخرى لتطوير نظم
المساءلة والمحاسبة فيما يخص تحسن
الفاعلية التعليمية
%111

%1

الفرص المتاحة Opportunities
 -1التوجه العام للسياسات القومية:
 دعم تطوير التعليم العالى بصفة عامة ،واالهتمام بالتعليم الطبى على وجه الخصوص. تحقيق التنمية المستدامة لصعيد مصر (انشداء مطدار سدوهاج ،إنشداء طريدق سدوهاج-البحدراألحمر ،انشاء مقر الجامعدة بمديندة سدوهاج الجديددة ،المنداطق الصدناعية الجديددة ،قدرى
الظهير الصحراوى).
 انشدداء الهيئددة القوميددة لضددمان جددودة التعلدديم واالعتمدداد ،وتطبيددق نظددام الجددودة واالعتمددادبالجامعات والكليات.
 انشاء نظدام طدب األسدرة مدن خدالل مشدروع االصدالح الصدحى الدذى تنفدذه وزارة الصدحةوالذى يمكن أن يستوعب العديد من الخريجين فى هذا التخصص.
 -2الموقع الجغرافى للكلية:
 مالئمدة الموقدع الجغرافدى للكليدة لتقدديم خددماتها التعليميدة والبحثيدة والوحددات ذات الطددابعالخاص لسكان محافظات جنوب الصعيد.
 قرب المسافة مع كلية طب أسيوط مما يسهل االستفادة من خبدرات هدذه الكليدة فدى الجواندبالعلمية ،واألكاديمية ،واالدارية.
 -3جددذب الطددالب الوافدددين فددى بعثددات علميددة مددن قبددل بعددض الدددول العربيددة واألفريقيددة للتعلدديم
بجامعات مصر.
 -4االستغالل الجيد من الكلية للفرص المتاحة من الجامعة والمتمثلة فى:
 تقديم الدعم المادى الالمحدود. -تقديم الدعم المعنوى واللوجيستى فى كل خططها وسياساتها.
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 تطوير المستشفيات الجامعية وإستحداث نظام إلدارتهدا حسدب معدايير جدودة إدارة المنشدآتالصددحية؛ والتددى تع تبددر الشددريان الحيددوى الددذى يسددتخدم للعمليددة التعليميددة والبحثيددة وخدمددة
المجتمع.
 وجددود العديددد مددن المراكددز والوحدددات الداعمددة لعمليددة التطددوير مثددل :مركددز تنميددة قدددراتأعضاء هيئدة التددريس ومعداونيهم واالداريدين ،ووحددة ادارة المشدروعات ،ومركدز ضدمان
الجودة ،ووحدة التخطيط االستراتيجى ،ومركز اللغة االنجليزية ،شدبكة االتصداالت ومركدز
المعلومات.
 تبنى الجامعة لحزمة من الجوائز لتقدير التميز لمنتسبيها. وجود مكتبة إلكترونية مركزية بالجامعة. انشاء مقر الجامعدة بمديندة سدوهاج الجديددة علدى مسداحة  221فددان ممدا سديتيح نقدل بعدضالكليددات الددى هددذا المقددر وتخصدديص بعددض مبانيهددا لتوسدديع المنشددآت المتاحددة ألقسددام العلددوم
الطبية األساسية ،كما سيتيح انشاء مجمع مالعب بهدذا المقدر يسدمح لطدالب الكليدة بممارسدة
أنشطتهم.
 وجود مدينة جامعية تتكون من ( )14مبنى وتستوعب عدد ( )6111طالب وطالبدة ومطعدممركزى بطاقة  2111وجبة فى الساعة الواحدة ،ممدا يدوفر سدبل االقامدة واالعاشدة للطدالب
المغتربين الملتحقين بالكلية.
 -5وجود الكثير من المتغيرات التكنولوجية فى العملية التعليمية بصفة عامة ،وفى نطاق التعلديم
الطبى على وجه الخصوص.
 -6وجددود نقددص فددى بعددض تخصصددات األطبدداء فددى النطدداق الجغرافددى للكليددة مثددل :األشددعة
التشخيصية ،وعالج األورام ،والتحاليل الطبية ،والتخدير والعناية المركزة.
 -2ارتفداع نسدبة االصدابة بدبعض األمدراض فدى نطداق الكليدة الجغرافدى مثدل األمدراض الكبديدة،
وأمراض الكلى.

التهديدات المحتملةThreats:
 -1المنافسة مدع خريجدى الكليدات المحليدة الحكوميدة األكثدر خبدرة ،وكليدات الطدب الخاصدة ذات
االمكانات المادية األعلى.
 -2محدودية اهتمام هيئات المجتمع المدنى وبخاصة القطاع الخاص بمبدأ الشراكة مع الكلية.
 -3ضعف الموازنة المخصصة للبح العلمى من قبل وزارة التعليم العالى.
 -4التوقف عن رصد مبالغ مالية كبيرة مدن قبدل وزارة التعلديم العدالى النتهداء تمويدل العديدد مدن
مشروعات التطوير.
 -5عدم كفاية عدد البعثات الخارجية المخصصة للكلية من قبل وزارة التعليم العالى.
 -6ارتفددداع مسدددتوي التضدددخم االقتصدددادي بمدددا ال يتدددوازي مدددع دخدددول أعضددداء هيئدددة التددددريس
ومعاونيهم.
 -2وجود بعض القوانين واللوائح القديمة التى ال تتماشى مع التطوير مثل مركزية المخصصدات
المالية.
 -2تشبع السوق المحلى فى بعض التخصصات الطبية.
 -9عدم مالئمة مخرجات التعليم قبل الجامعى لمتطلبات العملية التعليمية بالكلية.
 -11انخفاض المستوى االقتصادى فى نطاق الكلية الجغرافى.
 -11انشاء العديد من كليات الطب بالجامعات الخاصة.
 -12المنافسة الناتجة من عولمة التعليم ،وانشاء المؤسسات التعليمية عابرة القارات.
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القيم الجوهرية األساسية (:)Core Values
االحترام :لجميع األطراف والجهات المعنية بأنشطة ،وبرام وخدمات الكلية .
التنوع :في البرام والخدمات واألنشدطة التدي تقددمها الكليدة ،والتندوع فدي الفئدات المسدتهدفة
من هذه البرام  ،والمناطق ،والتوقيتات التي تقدم فيها هذه البرام .
الحرية األكاديمية والبحثية المسئولة :حرية التعبير ،وتبادل اآلراء ووجهات النظر واألفكار
والنتائ العلمية.
التركيز على البحث واالستكشاف المستمر :الذي يسهم في زيادة التدراكم المعرفدي وذلدك مدن
خالل البحوث العلمية األساسية والتطبيقية.
المبااادرة واإلبااداع :بالتحدددي المسددتمر فددي أسدداليب التعلدديم والبحد العلمددي وخدمددة المجتمددع
وتنمية البيئة.
االلتاازام والتعهااد الواضا والمسااتمر :بتخصدديص وبددذل الجهددد والوقددت والفكددر نحددو تحدددي
طرق التعليم ،والبح .
العماال باارو الفريااق :مددن خددالل التدددريس المشددترك وإجددراء البحددوث العلميددة متعددددة الددنظم
والتخصصات.
العدالااة والمسااااواة وعااادم التحيااز :فدددي البدددرام والخددددمات واألنشددطة التدددي تقددددمها الكليدددة
للمستفيدين دون أي تحيز للون ،أو لدين ،أو لفئة اجتماعية واقتصادية معينة.
الشراكة والتعااو  :مدن خدالل بنداء وتددعيم عالقدات التعداون والمسداهمة المشدتركة مدع كافدة
األطراف والجهات المعنية بأنشطة ،وبرام وخدمات الكلية على كافة المستويات.
األمانة والتكامل الشخصي والمؤسسي :من خالل تدعيم القديم التعليميدة والبحثيدة الجيددة بدين
جميع العاملين بالكلية ونشر هذه القيم بين كافة األطراف والجهدات المعنيدة بأنشدطة ،وبدرام
وخدمات الكلية.
االستدامة التي تضمن االستقالل المؤسسي :من خالل المبدادرة والتددعيم للبدرام واألنشدطة
التي توفر مصادر تمويلية إضافية تساعد في توفير الخدمات المتميزة لكافة األفدراد والجهدات
المعنية.
الحوكمة  :Governanceبوضع ضمانات مشاركة مجتمع الكلية في نظام للرقابة والتوجيده
على المستوى المؤسسي ،يحدد المسئوليات والحقوق والعالقات مع وبين جميع الفئات المعنية
بالكلية ،ويوضح القواعد واإلجراءات الالزمة لصنع القدرارات الرشديدة المتعلقدة بعمدل الكليدة
بما يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.
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الجزء الثانى

الخطة االستراتيجية

أوال :الرؤية والرسالة:
بناءا على نتائ التحليل البيئى للكلية تم تعديل الرؤية والرسالة للكلية الى ما يأتى-:
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رؤية كلية الطب البشرى
جامعة سوهاج
كلية الطب البشرى – جامعة سوهاج رمزا للريادة والتفوق
والتميز العلمى على الصعيدين االقليمى والعالمى.
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رسالة كلية الطب البشرى
جامعة سوهاج
تلتزم كلية الطب البشرى – جامعة سوهاج بتخريج أطباء قادرين على تلبية احتياجات
المستويات المختلفة لسوق العمل االقليمى بمستوى تنافسى متميز ،وانتاج بحوث
علمية عالمية تنافسية تساهم فى تطوير المهنة وحل المشاكل المجتمعية ،وتقديم
خدمات صحية مجتمعية تدعم تنمية المجتمع المحلى فى إطار من القيم والعادات من
خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية -فى ضوء المعايير األكاديمية القومية-
وأدوات البحث العلمى وتدعيم آليات التعلم الطبى المستمر.
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ثانيا ً :سياسات الكلية
أوالً :سياسه شئو التعليم والطالب:
تتبنى كلية الطب البشرى جامعة سوهاج بتطبيق السياسات التالية فيما يخص العملية التعليمية
لطالب المرحلة األولى:
-0
-5
-0
-4

-2
-6

االلتزززام بالقواعززد العامززة التززى يقرهززا مجلززس الكليززة بخصززوي المعززايير التززى يجززب
تطبيقهززا فززى قبززول للطززالب الجززدد وعززدم قبززول طززالب ال تتززوافر فززيهم المززؤهالت الفنيززة
والعلمية والشخصية الالزمة لذلك.
االلتزام بالجداول الدراسية المعلنة لكافة الفزرق الدراسزية مزع عزدم التعزديل بال ألسزباب
قاهرة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطالب.
بلزام مجالس االقسام باإلعالن عن المصادر التعليمية المختلفة (مصادر محلية ودولية
متوفرة بالمكتبة) على أن تكون فى متناول الطالب من حيث السعر وبمكانيزة الوصزول
بليها.
االعززالن عززن نظززم االمتحانززات النظريززة والشززفوي والعمليززة بعززد اعتمادهززا وااللتزززام
بالمواعيد وكذا أسماء المصححين والمراجعين طبقا ً لما يقرره مجلس القسم وااللتززام
بأساليب التصحيح وتوزيع الدرجات طبقزا ً لمزا يقزرره مجلزس القسزم -وبمزا ال يتعزار
مع الالئحة الداخلية -ويحقق قياس مدى تحقق أهداف المقرر.
قبول أى مقترح يؤدى بلى تحسين جودة العمليزة التعليميزة ورفز أى مقتزرح يزؤدى
بلى تدنى العملية التعليمية.
االلتزام بالتخصي العلمى لعضزو هيئزة التزدريس عنزد توزيزع المقزررات الدراسزية فزى
المرحلة الجامعية االولى.

ثانياًًً  :سياس شئون الدراسات العليا والبحث العلمى:
وضعت الكلية السياسات التالية للبحث العلمى والدراسات العليا:
-0
-5
-0
-4
-2
-6

االولوية للبحوث العلمية التى تسهم فى حل المشاكل الطبية المجتمعية.
االلتزام فى البحوث العلمية بالخطة البحثية المعتمدة للكلية.
االبحاث المشتركة تعتبر التزاما ً دائما ً.
تززوفير التمويززل الكززافى لابحززاث العلميززة والتطبيقيززة التنافسززية العالميززة وذات الطززابع
القومى.
التطوير والتحديث المستمر للمعامل البحثية.
تحديث الخطة البحثية كل  2سنوات.

ثالثاًًً  :سياس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
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تسهم الكلية بدعم أنشطة خدمة المجتمع من خالل السياسات التالية:
-0
-2
-3
-4
-5
-6

دعم أنظمة المشاركة المجتمعية.
االلتزام بالخطة الخمسية الموثقة لخدمة المجتمع والرجوع بليها عند تنفيذ كل نشاط.
توفير التمويل الكافى ألنشطة خدمة المجتمع المجانية المطابقة للخطة.
دعم وتحفيز المشاركة االيجابية.
تدعيم االشتراك بشكل فعال فى المشروعات القومية لتنمية البيئة وتطوير المجتمع.
التدعيم المستمر آلليات التعليم الطبى المستمره.

رابعا :السياسات االدارية:
تلتزم كلية الطب البشرى جامعة سوهاج بتطبيق سياسة ادارية تعتمد على:
 -0االلتزام بمعايير تعيين الكوادر الجديدة طبقا ً لما تقزرره لجنزة شزئون العزاملين المعتمزدة
من مجلس الجامعة وكذا سياسة التنمية البشرية بالكلية المعتمدة والموثقة والمعلنة.
 -2االلتزام بالعمل طبقا ً لنظم بدارة الجودة الشاملة.
 -3االلتزام بمعايير الجودة االدارية طبقا ً لشهادة ادارة الجودة (االيزو .)9330

31

الخطة االستراتيجية لكلية الطب البشرى -جامعة سوهاج2121/2115

ثالثا ً :تحديد اإلستراتيجيات
اإلستراتيجيات التى تحقق للكلية أهدافها :
أ :تحديد الوضع الحالي للكلية بإستخدام مصفوفتي العوامل الداخلية والخارجية:
مصفوفة العوامل الداخلية والخارجية
جدول ( :)5مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية (القوة والضعف)
المعيار
()4

 -0المعايير االكاديمية

النقاط
الترتيب
الوزن
المرجحة
()0
()5
()4
نقـــــــــــــــــــــــــــــــــاط القــــــــــــــــــــــــــــوة
3005
4
3038

التعليق
()2

تتبني الكلية المعايير القومية

 -5البرامج التعليمية  /المقررات
الدراسية
 -0التقويم المؤسسى وادارة الجودة

3037

4

3058

تحقق المخرجات التعليمية

3037

4

3058

يوجد نظم داخلية للتقويم المؤسسي

 -4التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

3037

4

3058

يوجد نظم جيدة لتقويم الفاعلية التعليمية

 -2المصداقية واالخالق

3034

3

3005

تطبق الكلية نظام دقيق للمصداقية

 -6المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

3005

3

3006

مشاركة فعالة من الكلية لخدمة المجتمع

 -7القيادة والحوكمة

3030

3

3039

نظام حكم داخلي محكم ومعلن

 -8الطالب والخريجون

3039

3

3.2.

يتمتع الطالب برعاية متميزة من الكلية

 -9التعليم والتعلم والتسهيالت المادية
للتعلم
 -03البحث العلمي واألنشطة العلمية
األخرى
 -00الدراسات العليا

3036

3

3008

توفر الكلية وسائل التعليم والتعلم
المناسبة

3035

3

3036

للكلية خطة بحثية موثقة ومتميزة

3036

3

3.1.

تمنح الكلية  73برنامج محكم

 -0الجهاز االدارى

نقـــــــــــــــــــــــــــــــاط الضــــــعف
3034
0
3034

 -5كفاية أعضاء هيئة التدريس/الهيئة
المعاونة
 -0الموارد المالية والمادية

3036

2

3005

3038

0

3038

 -4الهيكل التنظيمى

3005

5

3054

بجمالى

0

يحتاج الجهاز االداري لتطوير
اعداد هيئة التدريس غير كافية فى بع
التخصصات
الموارد المادية تحتاج الي دعم لتنفيذ
خطط التطوير
هيكل يحتاج الي تعديل

000

جدول ( :)0مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية (الفري والتهديدات)
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المعيار
()4
 -0التوج العام للسياسات القومية

الوزن
()5

الترتيب
()0

النقاط المرجحة
()4

الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
3006
0
3005

التعليق
()2
سياسات قومية داعمة

 -5دعم الجامعة

300

0

300

دعم ال محدود

 -0الموقع الجغرافى للكلية

3039

5

3008

موقع جغرافى متميز

 -0وجود طالب وافدين الى مصر
 -5المتغيرات التكنولوجية

التــــــــــــــــــهديـــــــــــــــــــــــــــدات
3006
5
3038

وجود طالب وافدين الى مصر
سرعة المتغيرات

3038

5

3006

التخصصات الطبية

3005

5

3054

الحاجة بلى بع

المتوطنة فى نطاق الكلية

3037

5

3004

األمرا

 -2الكليات المنافسة المحلية /االقليمية/
العالمية /الخاصة
 -6مشاركة المجتمع المدنى

3036

0

3036

تزايد التنافسية

3036

0

3036

محدودية مشاركة المجتمع المدنى

 -7الموازنة الحكومية

3032

0

3032

عدم كفاية الموازنة الحكومية

 -8البعثات الخارجية

3034

0

3034

توافر البعثات

 -9مستوى التضخم

3034

0

3034

تزايد مستوى التضخم

 -03القوانين الحاكمة

3035

0

3035

حاجة القوانين للتطوير

3034

0

3034

عدم عدالة التوزيع

3030

0

3030

البدء فى تطوير التعليم قبل الجامعى

 -0نقي بع
 -4األمرا

 -00زيادة بع

التخصصات

 -05التعليم قبل الجامعى
اجمالى

0088

0
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والرسم التالي يوض الوضع الحالي للكلية:

9
8
7
6

5العوامل الداخلية
4
3
2
1
0
10

8

6

4

2

0

العوامل الخارجية

شكل ( :)0رسم بياني يبين الوضع الحالي للكلية من واقع العالقة بين مصفوفة
العوامل اإلستراتيجية الداخلية ومصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية
ويتضح منة وجود الكلية في منطقة الوضع اإلستراتيجي الواعد (بعيدة عن منطقة الوضع
االستراتيجي ال ُمهدد الغير آمن).

ب :مرحلة المطابقة لتحديد االستراتيجيات:
وفيها مطابقة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات كتوضيح آلليات إختيار أهم
اإلستراتيجيات التي ستتبعها الكلية طوال فترة الخطة.
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جدول ( :)4مصفوفة الفرص/التهديدات -نقاط القوة/نقاط الضعف
نقاط القوة
 -0المعايير االكاديمية
 -5البرامج التعليمية  /المقررات
الدراسية
 -0التقويم المؤسسى وادارة الجودة
 -4التقويم المستمر للفاعلية التعليمية
 -2المصداقية واالخالق
 -6المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع
 -7القيادة والحوكمة
 -8الطالب والخريجون

الفرص
 -0ارتفاع أسعار التعليم الخاي
 -5زيادة االهتمام بالمستقبل الوظيفي
 -0التوج العام للسياسات القومية
 -4دعم الجامعة
 -2الموقع الجغرافى للكلية

التهديدات
 -0المتغيرات التكنولوجية
 --5نقي بع التخصصات الطبية
 -0األمرا المتوطنة فى نطاق الكلية

استراتيجيات نقاط القوة مع الفرص

 التوسع األفقي
 تنمية الخدمة

استراتيجيات نقاط القوة مع التهديدات

 تنمية الخدمة
 التوسع االفقي

نقاط الضعف
 -0الجهاز االدارى
 -5كفاية أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة
 -0الموارد والمالية المادية
 -4الهيكل التنظيمى

استراتيجيات نقاط الضعف مع الفرص
 تنمية الخدمة
 التنافسية والتميز
 المشروع المشترك

استراتيجيات نقاط الضعف مع التهديدات
 الشراكة والتنافسية
 الشراكة المجتمعية

 -4مشاركة المجتمع المدنى
 -6الموازنة الحكومية
 -7البعثات الخارجية
 -8مستوى التضخم

من واقع "أ" (تحديد وضع الكلية اإلستراتيجي)" ،ب" (مصفوفة إتخاذ القرار اإلستراتيجي أو
مرحلة المطابقة) تم التوصل إلى تبنى الكلية بصفة عامة إلستراتيجية توكيد الجودة باإلضافة الى
اإلستراتيجيات التالية لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية :
 -1في قطاع التعليم والتعلم :تتبني الكلية استراتيجية تنمية الخدمة التعليمية
 -2في قطاع الدراسات العليا :تتبني الكلية استراتيجيات الشراكة والتنافسية والتميز.
 -3في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة :تتبنى الكلية استراتيجية تنمية الخدمة المجتمعية
وتعزيزها مع التدعيم المستمر للشراكة المجتمعية.
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الجزء الثالث
الغايات
واألهداف االستراتيجية
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الغايات العليا
 -0الحفاظ على استمرارية اإلعتماد األكاديمى.
 -5تطوير السياسات والبرامج التعليمية بالكلية.
 -0تعزيز وتطوير الدراسزات العليزا والبحزث العلمزى
والقدرات اإلبداعية لدى الباحثين بالكلية.
 -4تدعيم ورفع نسبة الشراكة الفاعلة مع المجتمزع
وبعالء قيمة المسئولية اإلجتماعية.
 -2اإلرتقاء بالمميزات التنافسية للكلية.
 -6رفع كفاءة األداء اإلدارى الداخلى.
 -7تعزيز نظم المتابعة والتقويم.
 -8رفع مستوى الرضا الوظيفى بالكلية.
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الغاية العليا األولى
الحفاظ على استمرارية اإلعتماد األكاديمى.
األهداف االستراتيجية:
 -1تطوير أداء الموارد البشرية بالكلية فى ضىوء معىايير الهيئىة
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 -2استمرارية وتنمية ثقافة الجودة لدى جمي منتسبى بالكلية.
 -3استمرارية توظيف مخرجات مشروعات التطوير والتحسىين
داخل الكلية.
 -4إستكمال وصيانة المنشآت لتالئم األنشطة األكاديمية.
 -5صيانة واحالل التجهيىزات بكافىة االقسىام العلميىة واالدارات
وقاعات الدرس والمدرجات بالكلية.
 -6تأهيىىل المعامىىل البحثيىىة لالعتم ىاد االكىىاديمى بتنفيىىذ بىىرامج
تحقىىىق الجىىىودة واالعتمىىىاد فىىىى اطىىىار معىىىايير الهيئىىىة القوميىىىة
لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 -2استمرارية دور وحدة ضمان الجودة
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الغاية العليا الثانية
تطوير السياسات والبرامج التعليمية بالكلية
األهداف االستراتيجية
 -1التطىىوير والتحىىديث المسىىتمر للبىىرامج التعليميىىة القائمىىة واضىىافة
تقىىديم بىىرامج تعليمىىة جديىىدة متميىىزة فىىى اطىىار معىىايير الهيئىىة القوميىىة
لضمان جودة التعليم واإلعتماد.
 -2إستكمال الهياكل التعليمية لألقسام العلمية.
 -3التطوير المستمر وتنمية قدرات القيادات األكاديمية وأعضاء/
معاونى هيئة التدريس.
 -4الدعم الطالبي وتحسين آليات تنفيذ برامج األنشطة الطالبية.
 -5تنوي مصادر المعرفة م التركيز على المصادر المعرفية
اإللكترونية.
 -6استمرارية تطوير أساليل القياس والتقىويم لقيىاس مىدى تحقىق
مخرجات التعلم المستهدفة.
 -2القيىىاس الىىدورى للرضىىاء الىىوظيفي ألعضىىاء /معىىاونى هيئىىة
التدريس.
 -2التقييم الدورى ألداء أعضاء /معاونى هيئة التدريس.
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الغاية العليا الثالثة
تعزيز وتطوير الدراسات العليا والبحث العلمى
والقدرات االبداعية لدى الباحثين بالكلية
األهداف اإلستراتيجية:
 -1تحىىىديث بىىىرامج الدراسىىىات العليىىىا وفىىىق المعىىىايير األكاديميىىىة
المعتمدة.
 -2تحديث وتطبيق الخطة بحثية للكلية.
 -3تشجي ودعم اإلبداع فى مجال البحث العلمى.
 -4تشجي النشر العلمى لألبحاث والمشروعات.
 -5زيىىادة الموازنىىة المخصصىىة ألغىىرا
بإستحداث مصادر تمويل جديدة.
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الغاية العليا الرابعة
تدعيم ورفع نسبة الشراكة الفاعلة مع المجتمع واعالء
قيمة المسؤولية االجتماعية.
األهداف االستراتيجية:
 -1تطىىىوير وتنشىىىيط الوحىىىدات ذات الطىىىاب الخىىىاص بالكليىىىة
لتعظىىيم مىىوارد الكليىىة الذاتيىىة والعمىىل علىىى انشىىاء وحىىدات
أخرى تلبى حاجات المجتم وتحسين البيئة.
 -2زيىىادة عىىدد البىىرامج والمشىىروعات والخىىدمات التىىى تقىىدمها
الوحىىدات ذات الطىىاب الخىىاص بالكلي ىة وذلىىك لالسىىهام فىىى
تحقيق أهداف المجتم وتنمية البيئة.
 -3تطوير دور الكلية فىى تقىديم االستشىارات العلميىة والبحثيىة
والتعليمية والبيئية لمختلف قطاعات ومؤسسات المجتم .
 -4تقوية الروابط بين الكلية وخريجها لتحقيق تنمية المجتم .
 -5تىىدعيم دور كليىىة طىىل سىىوهاج فىىى مجىىال التنىىوير ونشىىر
الوعى والتأكيد على الهوية الثقافية وعمق االنتماء.
 -6زيادة عدد المؤتمرات والندوات وورش العمل التى تعقىدها
الكليىىىىة والوحىىىىدات ذات الطىىىىاب الخىىىىاص مىىىى مؤسسىىىىات
وهيئات المجتم الخارجى.
 -2إستمرارية قياس رضاء المستفيدين من خدمات الكلية
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الغاية العليا الخامسة
االرتقاء بالمميزات التنافسية للكلية
االهداف االستراتيجية:
 -1اسىىتمرارية تطبيىىق البىىرامج التعليميىىة المتميىىزة التىىى تقىىدمها
الكلية.
 -2دعىىم أداء خىىدمات الوحىىدات ذات الطىىاب الخىىاص الموجىىودة
بالكلية.
 -3اسىىتمرارية قيىىاس تطىىور احتياجىىات سىىوق العمىىل والمجتم ى
المحيط.
 -4تطبيق خطة البحث العلمى التى تعتمد على تلبيىة احتياجىات
المجتم المحيط.
 -5وض آليات تطبيق برنامج المنح الدراسية.
 -6وض آليات تطبيق برنامج الطالل الوافدين.
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الغاية العليا السادسة
رفع كفاءة االداء االدارى الداخلى
االهداف االستراتيجية:
 -1تحىىديث ومراجعىىة الهيكىىل التنظيمىىى للكليىىة واسىىتكمال هياكىىل
إدارية مكتملة تتميز بالعناصر البشرية المتميزة والمتخصصة.
 -2تنمية الموارد البشرية للكلية.
 -3تنمية الموارد المالية للكلية.
 -4التقويم المستمر لالداء.
 -5ميكنة األعمال االدارية بكىل مىن الكليىة ووحىداتها ذات الطىاب
الخاص.
 -6تحسين الرعاية الصحية واالجتماعية للعاملين بالكلية.
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الغاية العليا السابعة
 -2قياس الرضاء الوظيفى للجهاز االدارى.

تعزيز نظم المتابعة والتقويم

االهداف االستراتيجية:
 -1استمرارية ودورية التقويم الذاتى.
 -2مراجعة ومناقشة آليات التقويم الذاتى.
 -3تبني آليات اتخاذ القرارات فى ضوء نتائج التقويم الذاتى.
 -4التحديد المستمر لمجاالت التعزيز والتطوير.
 -5القياس المستمر لكفاءة االستراتيجيات وبرامج التعزيز والتطوير
 -6القياس المستمر لمردود تنفيذ برامج التعزيز والتطوير.
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الغاية العليا الثامنة
رفع مستوى الرضا الوظيفى بالكلية
االهداف االستراتيجية:
 .1استمرارية تطبيق آلية تضمن اتباع سياسة محىددة ومعىايير
موضوعية معتمدة ومعلنة تحقق تكىافؤ الفىرص فىى اختيىار
القيادات االدارية واألكاديمية.
 .2استمرارية تطبيق آلية تضمن اتباع سياسة محىددة ومعىايير
موضىىوعية معتمىىدة ومعلنىىة تحقىىق تكىىافؤ الفىىرص فىىى كىىل
اشكال الثوال والعقال بالكلية
 .3تىىوفير بيئىىة العمىىل المناسىىبة لكىىل قسىىم او ادارة بمىىا يضىىمن
تحقيق االهداف.
 .4اسىىتمرارية تطبيىىق اليىىة تضىىمن اتبىىاع سياسىىة الممارسىىات
العادلة وعدم التمييز بين جمي الفئات.
 .5اسىىتمرارية تطبيىىق آليىىة تضىىمن مالئمىىة المىىؤهالت لطبيعىىة
العمل.
 .6تنمية الموارد البشرية للكلية بصورة مستمرة دائمة
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محاور الخطة االستراتيجية لكلية
طل سوهاج
ترتكز الخطة االستراتيجية لكلية طب سوهاج على
خمسة محاور رئيسية هى:
 -0محور حفاظ الكلية على االعتماد األكاديمى المستمر (ويشمل
الغايات )8-7-2-0
 -5محور التعليم والتعلم (ويشمل الغاية .)5
 -0محور الدراسات العليا والبحوث (ويشمل الغاية .)0
 -4محور خدمة المجتمع وتنمية البيئة (ويشمل الغاية .)4
 -2محور االداء االدارى للكلية (ويشمل الغاية .)6

45

الخطة االستراتيجية لكلية الطب البشرى -جامعة سوهاج2121/2115

الخطة التنفيذية
للخطة اإلستراتيجية
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 -0الخطة التنفيذية لمحور حفاظ الكلية على االعتماد االكاديمى للسنة المالية 5353-5302

الحفاظ على استمرارية االعتماد االكاديمى بتنفيذ برامج تحافظ
على معايير الجودة واالعتماد.

 -1تطىىىوير أداء المىىىوارد
البشرية بالكلية في ضوء
معىىىىايير الهيئىىىىة القوميىىىىة
لضىىىىمان جىىىىودة التعلىىىىيم
واإلعتماد.

 ورش عمىىىىىىىىل تدريبيىىىىىىىىةونىىىدوات حىىىول اسىىىتمرارية
تحقيق معايير الهيئة القومية
لضىىىىىىىمان جىىىىىىىودة التعلىىىىىىىيم
واالعتماد.

مؤشرات األداء
06/02

 مركىىىىىىىىز تطىىىىىىىىوير  % -عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىددالتعليم.
المتىىدربي مىىن بىىين
 وحىىىىىىىىىدة ضىىىىىىىىىمان منتسبى الكليةالجودة
 مسىىتوى التطىىورفى أداء المتدربين
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07/06

08/07

09/08

53/09

التكاليف
المطلوبة

الهدف
العام
(الغاية)

الهدف االستراتيجى

األنشطة

مسئولية التنفيذ

المدة الزمنية

21111
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 -2اسىىىىىتمرارية وتنميىىىىىة  -حملىىىىىىىة توعيىىىىىىىة )دورات لجنىىىىىىىىىىىة التوعيىىىىىىىىىىىة  -عىىىىىدد الىىىىىدورات
وورش العمىىىىىىىىىىىىىل
واالعالم
ثقافىىة الجىىودة لىىدى جمي ى وورش عمل)
المتعلقة بالجودة.
منتسبى الكلية.
إصىىىىىىدار نشىىىىىىرة ضىىىىىىمان األعداد الصىادرةالجودة
من النشرة
النشىىىر علىىىى موقىىى الكليىىىة عىىىىىىدد األخبىىىىىىاروالبوابىىة االلكترونيىىة بشىىبكة
المنشىىىىىىىورة عىىىىىىىن
االنترنت
الكلية

50000

 محاضىىر اسىىتالمالمنشآت
 مشىىىىىىاركة هىىىىىىذهالمنشىىىىىىىىىآت فىىىىىىىىىى
أنشطة الكلية

511111

 -3اسىىىتمرارية توظيىىىف
مخرجىىىىىات مشىىىىىروعات
تطىىىوير التعلىىىيم الممولىىىة
من وزارة التعلىيم العىالى
بالكلية.
 االسىىىىىتمرار فىىىىىي زيىىىىىادة -4اسىىتكمال وصىىيانة
المنشىىآت لىىتالئم األنشىىطة مسىىاحة المبىىاني (تخصىىيص
األكاديمية
واعادة تأهيل بع المبىاني
بعىىد نقىىل الكليىىات إلىىى مبنىىى
الجامعة الجديد)
 اعىىىىىىىادة انشىىىىىىىىاء مبنىىىىىىىىىجراحىىات المىىخ واألعصىىال
والقلل والصدر
 -ترميم مبنى عالج األورام

 اإلدارة الهندسية (وحدة صيانةالمنشآت)

 تىىىدعيم آليىىىات اسىىىتمرارية  -وكيل الكليىة لشىئون اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتخدامخدمة المجتم وتنميىة المخرجىىىىىىات فىىىىىىى
مخرجات المشروعات
اسىىىىىىتيفاء معىىىىىىايير
البيئة
الجودة بالكلية.

111111

511111

2511111
5111111
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 الصيانة الدورية للمنشىآتالقائمة
 -5صىىىىيانة واحىىىىالل
التجهيزات بكافة األقسىام
العلميىىىىىىىىىىىىىىىىىىة واإلدارات
وقاعىىىىىىىىىىىىات الىىىىىىىىىىىىدرس
والمدرجات بالكلية.
 -6تأهيىىىىىىىىىل المعامىىىىىىىىىل
البحثيىىىىىىىىىىىة لالعتمىىىىىىىىىىىاد
االكىىاديمى بتنفيىىذ بىىرامج
تحقىىق الجىىودة واالعتمىىاد
فىىي إطىىار مع ىايير الهيئىىة
القوميىىىة لضىىىمان جىىىودة
التعليم واالعتماد.

 الصيانة الدورية لألجهزةوالمعدات

511111
 اإلدارة الهندسية(وحدة صيانة
األجهزة والمعدات)

 -مدير الوحدة

 مراجعة االحتياجات  -وكيل الكلية لشئونالحالية للمعامل البحثية الدراسات العليا
خطط والبحوث
بالكلية ووض
لتطويرها لتنفيذ المتطلبات
والمجتمعية
التعليمية
والبحثية.
 متابعىىىة الخطىىىط التنفيذيىىىةالتىىى تىىىم وضىىىعها لالعتمىىىاد – وحىىىىىىىىدة ضىىىىىىىىمان
األكاديمي لمعامل الكلية فىي الجودة.
ضىىىىىىوء معىىىىىىىايير الجىىىىىىىودة
واالعتماد
 -2اسىىىىىىىىىىىىىىتمرارية دور  -اعىىىىىداد تقىىىىىارير التقىىىىىويم
المؤسسي الذاتي
وحدة ضمان الجودة
 عمىىىىىىل تقريىىىىىىر شىىىىىىهرىلمركىىىىىىز ضىىىىىىمان الجىىىىىىودة
بالجامعة
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511111
 كروت صيانةمكتملة
 وجود خططلالعتماد االكاديمى
للمعامل البحثية

 نشىىىىىىىر أبحىىىىىىىاثعلميىىة كمخرجىىات
لهذه المعامل

911111

111111

 الدراسة الذاتية/التقرير السنوي
25111
 -التقارير الشهرية

الخطة االستراتيجية لكلية الطب البشرى -جامعة سوهاج2121/2115

دراسة موثقة لمدى
االستفادة من ة مىن
مركىىىىىىىز ضىىىىىىىمان
الجودة

 اعىىىىىىداد دراسىىىىىىة سىىىىىىنويةتوضىىح مىىدى االسىىتفادة مىىن
الدراسىىات والبيانىىات المعىىدة
من مركز ضمان الجودة
االجمالى

5111

04033333
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 -5الخطة التنفيذية لمحور التعليم والطالب للسنة المالية 5353-5302
تطوير دور كلية الطل كمركز علمي متميز في مجال
التعليم الجامعي وإعداد الكوادر البشرية في إطار الجودة
الشاملة.

الهدف
الهدف العام
االستراتيجى
(الغاية)
 -1التطىىىىىىىىىىىىىىىوير
والتحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىديث
المسىىتمر للبىىرامج
التعليميىىىة القائمىىىة
وإضىىىىافة بىىىىرامج
جديىىدة فىىي إطىىار
معىىىىىىايير الهيئىىىىىىة
القوميىىىىة لضىىىىمان
جىىىىىىىودة التعلىىىىىىىيم
واالعتماد.

االنشطة

مسئولية التنفيذ

المدة الزمنية

مؤشرات االداء
06/02

 ورشة عمزل موثقزة سزنوية
لتطوير اسزتراتيجية التعلزيم
والتعلم فى ضوء:
 مراجعة نتائج االمتحانات نتىىىائج االستقصىىىاء الموجىىىهالىىىىىىىى االطىىىىىىىراف المعنيىىىىىىىة
المختلفة
 اعتمزززززززززاد االسزززززززززتراتيجية
االمطززززورة مززززن المجززززالس
المعنيززززززة (شززززززئون تعلززززززيم
وطالب -مجلس الكلية)
متابعىىىىىىة تطبيىىىىىىق البرنىىىىىىامج وكيىىىىىىىل الكليىىىىىىىىة نسبة مطابقىة األنشىطة
التعليمى /المقررات الدراسية لشىىىىىئون التعلىىىىىيم التعليميىىىىىىىىة لوثىىىىىىىىىائق
التوصيف.
والطالل
 .وحىىىىدة ضىىىىمان  -نشىىىر االسىىىىتراتيجية
الجىىىىىىودة (لجنىىىىىىة المطورة
البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرامج/
المقررات،
 وحىىىىدة تطىىىىويرنظىىىىىىىىىم تقىىىىىىىىىويم
الطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالل
واالمتحانات.
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التكاليف
المطلوبة
5233
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 عدد المقررات التىيتم مراجعتها.
 قىىىىىىىىىىرار إعتمىىىىىىىىىىادالمقىىررات التىىى تمىىت
مراجعتها

5111

المراجعىىىة الدوريىىىة للبرنىىىامج
التعليمى /المقررات الدراسىية
لطىىىىالل المرحلىىىىة الجامعيىىىىة
األولىىىىىىىى الموصىىىىىىىفة طبقىىىىىىىا
للمعاييراالكاديميىىىىىىة القوميىىىىىىة
المرجعيىىىىىة ( )NARSللتأكىىىىىد
من:
 اسىىىىىىىىىىتمرارية ارتباطهىىىىىىىىىىاباحتياجات سوق العمل
 مواكبىىىىىىة التطىىىىىىورات فىىىىىىيالعلوم
 أنها تساعد في تنمية قدراتالطالل على التعلم الذاتي.
المراجعىىىة الدوريىىىة لمطابقىىىىة
مصىىىىفوفة مخرجىىىىات الىىىىتعلم
المسىىىىىىىىتهدفة مىىىىىىىى أهىىىىىىىىداف
البرنامج التعليمي

 مجالس األقسام لجنىىىة البىىىرامجالتعليميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة/
المقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىررات
الدراسية

 مجالس األقسام إعداد جىدول المطابقىة لجنىىىة البىىىرامج بىىىىىىىىىىىىين األهىىىىىىىىىىىىدافالتعليميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة /والمصفوفة
المقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىررات
الدراسية
دوريىىىىىىىة تقريىىىىىىىر المراجىىىىىىى وكيىىىىىىىل الكليىىىىىىىىة تقريىىىىىىىىىر المراجىىىىىىىىىى
لشىىىىىئون التعلىىىىىيم الخارجى موثق
الخارجي
والطالل
االستفادة مىن تقريىر المراجى  -لجنىىىة البىىىرامج اتخىىىىىىىىىىىاذ قىىىىىىىىىىىرارات
الخارجي في تحديث وتطوير التعليميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة /تصىىحيحية بنىىاءا علىىى
البرنامج التعليمىى /المقىررات المقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىررات ما ورد بالتقرير
الدراسية
الدراسية

1111
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 -2اسىىىىىىىىىىىىىىتكمال
الهياكىىىل التعلميىىىة
لألقسام العلمية
 -3التطىىىىىىىىىىىىىىىوير
المسىىىتمر وتنميىىىة
قىىىدرات القيىىىادات
األكاديميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
وأعضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء/
معىىىىىىاونى هيئىىىىىىة
التدريس.

 -4الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدعم
الطالبي وتحسىين
آليات تنفيذ برامج
األنشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطة
الطالبية.

وض وإعتمىاد خطىة انتىدال /مجىىىالس االقسىىىام عىىىىىىىىىىدد المنتىىىىىىىىىىدبين/
المعينين الجدد
تعيين أعضىاء /معىاونى هيئىة مجلس الكلية.
التىىىىدريس وفقىىىىا الحتياجىىىىات
الكلية واألقسام العلمية.
دورات تدريبية وورش عمل  -مركىىىز تطىىىوير  %أعضىىىىىىىىاء هيئىىىىىىىىة
التدريس الذين إجتازو
التعليم بالكلية.
في المجاالت التالية:
الدورات التدريبية.
 األساليل الحديثة في التعلىيم
والتعلم.
 المعىىىىايير القوميىىىىة للجىىىىودة
وكيفية تلبيتها.
 الجوانىىل القانونيىىة والماليىىة
بالكلية.
 التخطيط االستراتيجى.
 التنمية اإلدارية
 نتىىائج قيىىاس مىىردودوض وتطبيق آلية لقياس
التدريل
مردود التدريل
وض واعتماد وإعالن قواعد وكيىىىىىىىل الكليىىىىىىىىة القواعد موثقة ومعلنة
القبىىىىىىول والتحويىىىىىىل حسىىىىىىل لشىىىىىئون التعلىىىىىيم
والطالل -مجلس
الموارد المتاحة
الكلية
 لجنىىىىىىة الىىىىىىدعم  -عقد اللقاءخطة توعية الطالل:
الطالبىىىىىي تحىىىىىت  -نشر الملصقات
 ندوات تعريفية ملصىىقات ولوحىىات اعالنيىىة إشىىىىىراف وكيىىىىىل  -توزي المطبوعاتالكليىىىىىىة لشىىىىىىئون  -توزي الدليل
 مطبوعاتالتعليم والطالل
 دليل الطالل53
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 توفير تسهيالت ماليىة كافيىةلممارسىىىة األنشىىىطة الطالبيىىىة
(رياضىىىىىىىىىىىية /اجتماعيىىىىىىىىىىىة/
كشفية)..
 عقىىد العديىىد مىىن المسىىابقاتالفنيىىىة والثقافيىىىة والرياضىىىية،
واالجتماعية ،والكشفية.

دعم اسىتمرارية نظىام الريىادة
العلمية

استمرارية نظام كارت متابعة
الطالل

عميىىىىىىد الكليىىىىىىىة - -قيمىىىىىىىة المرصىىىىىىىود
مسئول الموازنة -لألنشطة
إدارة رعايىىىىىىىىىىىىىة
الشبال
إدارة رعايىىىىىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىدد المسىىىىىىىىىىابقات
الشىىىبال ومنسىىىق الرياضية والفنية التىي
عىىىىىىام األنشىىىىىىطة يتم تنفيذها.
بالكليىىىىىىة ،تحىىىىىىت
إشىىىىىراف وكيىىىىىل
الكليىىىىىىة لشىىىىىىئون
التعليم والطالل.
لجنىىىىىىىىة الىىىىىىىىدعم  -تحديىىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىىرواد
الطالبىىىىىى تحىىىىىت العلميىىىىىىىين وتوزيىىىىىىى
إشىىىىىراف وكيىىىىىل الطالل عليهم
الكليىىىىىىة لشىىىىىىئون  -التقارير المقدمة مىن
التعليم والطالل الرواد العلميين
إدارة شىىىىىىىىىىىىىىئون الكروت موزعىة علىى
الطىىىىىالل تحىىىىىت الطالل
إشىىىىىراف وكيىىىىىل
الكليىىىىىىة لشىىىىىىئون
التعليم والطالل
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اكتشىىاف ورعايىىة الموهىىوبين
فىىىىىىىىىي المجىىىىىىىىىاالت الفنيىىىىىىىىىة
والرياضية والعلمية

 دعىىىىىىىىىىىىم الطىىىىىىىىىىىىالل ذوىاالحتياجات الخاصة

الرعاية الصحية

تحديىىىد المتفىىىوقين والمبىىىدعين
ودعمهم
االكتشىىىىاف المبكىىىىر ورعايىىىىة
الطىىىىىىىالل المتعثىىىىىىىرين فىىىىىىىي
الدراسة.

إدارة رعايىىىىىىىىىىىىىة عدد الموهوبين بقاعدة
الشىىىبال ومنسىىىق بيانات الكلية.
عىىىىىىام األنشىىىىىىطة
بالكليىىىىىة -تحىىىىىىت
إشىىىىىراف وكيىىىىىل
الكليىىىىىىة لشىىىىىىئون
التعليم والطالل
جمعيىىىىة أصىىىىدقاء عدد من تم دعمهم من
الطالىىىىىىل تحىىىىىىت ذوى االحتياجىىىىىىىىىىىىىات
إشىىىىىراف وكيىىىىىل الخاصة
الكليىىىىىىة لشىىىىىىئون
التعليم والطالل
االدارة الطبيىىىىىىىىىة  %الطىىىىىىالل الىىىىىىذين
تحىىىىىىت إشىىىىىىراف تلقوا رعاية صحية
وكيىىىىىىىل الكليىىىىىىىىة
لشىىىىىئون التعلىىىىىيم
والطالل
األقسام العلمية  % -من تم دعمهىم مىن
لجنىىىىىىىىة الىىىىىىىىدعم الطىىىىىىالل المتفىىىىىىوقين
الطالبىىىىىى تحىىىىىت علميا.
إشىىىىىراف وكيىىىىىل  %من تمىت رعىايتهم
الكليىىىىىىة لشىىىىىىئون مىىىىىىىىىىىىىن الطىىىىىىىىىىىىىالل
التعليم والطالل المتعثرين.
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لجنة المكتبات تحت
إشراف وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث

 -5تنوي مصادر
المعرفىىىىىىىىة مىىىىىىىى
التركيىىىىىىز علىىىىىىى
المصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادر
المعرفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
االلكترونية.

اسىىىىىتمراية وضىىىىى وتطبيىىىىىق وكيىىىىىىىل الكليىىىىىىىىة  -آليات موثقة ومعلنة
آليىىىىىىات لمعالجىىىىىىة مشىىىىىىكالت لشىىىىىئون التعلىىىىىيم  % -مشىىكالت التعلىىيم
التى تم حلها
التعلىىىىيم والتغلىىىىل عليهىىىىا أوال والطالل
بأول
عدد الكتل والدوريات
 تىىوفير المراج ى والىىدورياتالتي تم شراؤها
العلمية الحديثة
عدد الكتل والدوريات
إدخىىىىىىىىىال جميىىىىىىىىى الكتىىىىىىىىىل
التي تم إدخالها
والدوريات بمكتبة الكلية على
المكتبة الرقمية بالجامعة
اكتمىىىىىىال التجهيىىىىىىزات
 تىىىىىىوفير التجهيىىىىىىزات مىىىىىىالمناسبة
توافقهىىىىا مىىىى طبيعىىىىة نشىىىىاط
المكتبة وأعداد الطالل
 تىىوفير األعىىداد والمىىؤهالت عميىىىىىىىد الكليىىىىىىىة ،توافر األعداد المؤهلىةالمدربة
المناسىىىىىىىىبة مىىىىىىىىن العىىىىىىىىاملين لجنة المكتبات
بالمكتبة ،م رف كفاءتهم
 إتاحة تكنولوجيا المعلومىات لجنىىىىة المكتبىىىىات أعىىىىىىىىداد مسىىىىىىىىتخدميالمستخدمة في المكتبىة للفئىات تحىىىىىىت إشىىىىىىراف تكنولوجيىىا المعلومىىات
وكيىىىىىىىل الكليىىىىىىىىة المستخدمة في المكتبة
المختلفة المستهدفة
للدراسىىىات العليىىىا
والبحوث
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تشجي وزيىادة وعىي أعضىاء
هيئىىىىة التىىىىىدريس ومعىىىىىاونيهم
والطىىىىىىالل علىىىىىىى اسىىىىىىتخدام
المكتبة الرقمية.

إتاحة خدمىة االنترنىت بالكليىة
ألعضىىىىىاء هيئىىىىىة التىىىىىدريس/
الهيئة المعاونة /الطالل
 اسىىتمرارية تطبيىىق التىىدريلالميداني باألقسام العلمية
 اسىىىىتمرارية تطبيىىىىق آليىىىىاتموثقة لتقويم مىردود التىدريل
الميداني للطالل
 اسىىىىتمرارية تطبيىىىىق آليىىىىاتموثقة لقيىاس فاعليىة التىدريل
الميداني للطالل

لجنىىىىة المكتبىىىىات  %أعداد المسىتخدمين
بالتعىىىىىىىاون مىىىىىىى
للمكتبىىىة الرقميىىىة مىىىن
مشىىىروع المكتبىىىة
الرقميىىىىىىة تحىىىىىىت بين منتسبى الكلية
إشىىىىىراف وكيىىىىىل
الكليىىة للدراسىىات
العليا والبحوث.
لجنىىىىة المكتبىىىىات  %عىىىىىدد المتىىىىىرددين
تحىىىىىىت إشىىىىىىراف علىىىىى معامىىىىل الىىىىتعلم
وكيىىىىىىىل الكليىىىىىىىىة االلكترونى
للدراسىىىات العليىىىا
والبحوث
 %عدد المتدربين من
الطالل
األقسام العلمية
نتىىىىائج تقىىىىويم مىىىىردود
تحت إشراف
التدريل
وكيل الكلية
لشئون التعليم
نتىىىىائج قيىىىىاس فاعليىىىىة
والطالل
التدريل
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 -6اسىىىىىىىىىتمرارية التطىىىىوير المسىىىىتمر ألنظمىىىىة  -وحىىىىدة تطىىىىوير
تطىىىىوير أسىىىىاليل التقىويم ،واسىىتمرارية تضىىمين نظىىىىىىىىىم تقىىىىىىىىىويم
القيىىاس والتقىىويم التىىدريل ضىىمن عمليىىة تقىىويم الطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالل
واالمتحانات
لقياس مدى تحقق الطالل باألقسام
مخرجىىىات الىىىتعلم
المستهدفة.

 اسىىىىتمرارية تطبيىىىىقأنظمة التقىويم الجديىدة
مثل:
- OSCE/OSPE
- STRUCTURED
ORAL EXAM
 احتسال درجاتعلى التدريل الميدانى
ضمن أنظمة التقويم
 %أعضىىىىىىىىاء هيئىىىىىىىىة
التدريس الذين إجتازو
الدورات التدريبية
النتىىىىائج علىىىىى شىىىىبكة
االنترنت

وحدة تطوير نظم تقويم
الطالل واالمتحانات.

 تىىىىىىىدريل أعضىىىىىىىاء هيئىىىىىىىة مركىىىىىز تطىىىىىويرالتىىىىىىدريس علىىىىىىى األسىىىىىىاليل التعليم بالكلية
الحديثة للقياس والتقويم.
 التطىىىوير المسىىىتمر ألنظمىىىة إدارة شىىىىىىىىىىىىىىئونالطالل
إعالن النتائج
وحىىىىدة الخىىىىدمات
التكنولوجية
 %أوراق االمتحانات
المتابعىىىىة المسىىىىتدامة للورقىىىىة
التىىىىىىىي تىىىىىىىم تحليلهىىىىىىىا
االمتحانية بكافة أقسام الكلية.
وإرسال التقريىر عنهىا
إلىىىىىى أسىىىىىتاذ المقىىىىىرر
والمعنيين.
 %األعمىىىال التىىىى تىىىم
 التطىىىىوير المسىىىىتمر لميكنىىىىةميكنتها
أعمال االمتحانات والنتائج
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تحليىىىل نتىىىائج تقىىىويم الطىىىالل
على مستوى الفرق الدراسية/
المقررات.
 -2القيىىىىىىىىىىىىىىىىىىاس استقصىىاء رأى أعضىىاء هيئىىة
الىىدورى للرضىىاء التىىىىىدريس ومعىىىىىاونيهم عىىىىىن
الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوظيفي مستوى الرضاء الوظيفي
ألعضاء /معاونى
هيئة التدريس.
 -2التقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيم استقصىىىاء رأى الطىىىالل عىىىن
الىىىىىىىىىىىدورى ألداء مسىىىىتوى أداء أعضىىىىاء هيئىىىىة
أعضىىاء /معىىاونى التدريس ومعاونيهم
هيئة التدريس.
 تطبيىىىىق النمىىىىوذج المتبنىىىىىلتقيىىىىىىيم أداء أعضىىىىىىاء هيئىىىىىىة
التدريس ومعاونيهم
 تضىىىىمين التقريىىىىر السىىىىنوىللكلية لهذه النتائج
 -االستفادة من نتائج التقييم

وحدة ضمان
الجودة

عمىىىىل تغذيىىىىة راجعىىىىة
بنتائج التحليل

2111

تحليىىىىىىىىىىىىىل نتىىىىىىىىىىىىىائج
االستقصاء

5111

تحليىىىىىىىىىىىىىل نتىىىىىىىىىىىىىائج
االستقصاء

11111

 -تحليل نتائج التقييم

االجمالى

0295843
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 -3الخطة التنفيذية لمحور الدراسات العليا والبحوث للسنة المالية 5353-5302
الهدف
العام
(الغاية)

الهدف
االستراتيجى

االنشطة

مسئولية التنفيذ

المدة الزمنية

مؤشرات االداء
06/02

تفعيل وتطوير دور كلية الطل فىى مجىال البحىوث والدراسىات العليىا فىى
ضوء المعاصرة والجودة.

 االلتىىىىىىىىىزام بالمعىىىىىىىىىاييراألكاديمية القومية القياسية
لبرامج الدراسات العليا.

 دورية مراجعىة البىرامجالحاليىىىىة ووضىىىى بىىىىرامج
تعليميىىىىة متميىىىىزة تناسىىىىل
احتياجات المجتم .

مجالس االقسام والكلية ،لجنة برامج ومقررات الدراسات
العليا ،تحت إشراف وكيل الكلية للدراسات العليا
والبحوث.

 -1تحىىديث بىىرامج التعريىىىىىىىىىف بالىىىىىىىىىدرجات ادارة الدراسىىىىىىىىىات عىىىىىىدد البىىىىىىرامج
التى يتم التسجيل
الدراسىىىىات العليىىىىا العلمية التى تمنحها الكلية العليا
بها سنويا
وفىىىىىىىق المعىىىىىىىايير
األكاديميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
تحديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد
المعتمىىدة لتتناسىىل  -التحديىىىىىىىىىىد المسىىىىىىىىىىىتمر
التخصصىىىىىىىىىىىات
م متطلبات سوق الحتياجات سوق العمل.
التىىىىىىى يتطلبهىىىىىىا
العمل.
سوق العمل.

07/06

08/07

09/08

53/09

التكاليف
المطلوبة

5111

مطابقىىىىة اهىىىىداف
البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرامج
ومخرجات التعلم
المسىىىىىتهدفة مىىىىى
المعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىايير
األكاديميىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
القومية القياسية.

11111

تقارير البرامج.

45111
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 -2وضىىىى خطىىىىة
بحثيىىىىىىىىىة للكليىىىىىىىىىة
وتوسىىىىىىي نطىىىىىىاق
مشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاركة
المؤسسات
والمراكىىز العلميىىىة
الخارجيىىة (محليىىة
وأجنبية).

وحدة دعم البحث العلمى.

 دوريىىىىىىىىىىىىة مراجعىىىىىىىىىىىىة وكيل الكلية لشئون إسىىتكمال تقىىاريرالمقىىىىىىىررات وتوصىىىىىىىيف الدراسىىىىىات العليىىىىىا المىىىىىىىىىىىىىىىىراجعين
الخارجيين
البرامج بواسطة مراجعين والبحوث
خارجيين
 متابعة تنفيذ خطة البحث لجنة البحث العلمى تقىىىىىارير متابعىىىىىةالعلمىىىىىىىىي فىىىىىىىىى ضىىىىىىىىوء تحىىىىىىىىت اشىىىىىىىىراف تنفيذ الخطة.
التوجهىىىىات االسىىىىتراتيجية وكيل الكلية لشئون
للكليىىىىىىة ووضىىىىىى آليىىىىىىات الدراسىىىىىات العليىىىىىا
والبحوث.
لتنفيذها.
عىىىىىدد االبحىىىىىاث
تحفيىىىىىىز أعضىىىىىىاء هيئىىىىىىة
العلميىة التطبيقيىىة
التدريس والهيئىة المعاونىة
التىىى تسىىاهم فىىى
لتنفيىىىىىىذ ابحىىىىىىاث علميىىىىىىة
التنمية.
تطبييقية تساهم فى تمويىل
البحىىىىىث العلمىىىىىى بالكليىىىىىة
وتخىىىدم المجتمىىى المحلىىىى
بشىىىكل خىىىاص واإلقليمىىىى
والعالمى بشكل عام.
عىىىىىدد االبحىىىىىاث
تحفيىىىىىىز أعضىىىىىىاء هيئىىىىىىة
العلمية المشتركة
التدريس والهيئىة المعاونىة
مىىىىى مؤسسىىىىىات
لتنفيىىىىىىذ ابحىىىىىىاث علميىىىىىىة
علمية دولية
مشىىىىتركة مىىىى مؤسسىىىىات
علمية دولية
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 -3تشىىىجي ودعىىىم االسىىىىتمرارية فىىىىى تنفيىىىىىذ
االبىىداع فىىى مجىىال بىىىرامج تدريبيىىىة للبىىىاحثين
البحىىىىىىث العلمىىىىىىى لتنمية المهارات والقدرات
بتىىىىىىىوفير المنىىىىىىىا البحثية.
المالئم.
 اسىىىىىىىىتمرارية تطىىىىىىىىويرواعىىىىداد بىىىىرامج لتىىىىدريل
البىىىىاحثين علىىىىى االهتمىىىىام
بتفعيىىىل قواعىىىد أخالقيىىىات
البحث العلمى.
اإلسىىىتمرارية فىىىى تطبيىىىق
آليىىىىىات زيىىىىىادة مشىىىىىاركة
أعضاء هيئة التدريس فىى
المؤتمرات العلمية.
اإلسىىىتمرارية فىىىى تطبيىىىق
آليىىىىىات تنفيىىىىىذ مىىىىىؤتمرات
علميىىىىىة محليىىىىىة واقليميىىىىىة
ودولية بالكلية.

وحىىىىىىدة التىىىىىىدريل عىىىىىدد الىىىىىدورات
التابعىىىىىىىة لمركىىىىىىىز المنفذة.
تطىىىىىىىوير التعلىىىىىىىيم
تحىىىىىىىىت إشىىىىىىىىراف
وكيل الكلية لشئون
الدراسىىىىىات العليىىىىىا
والبحوث.
لجنىىىىىىة أخالقيىىىىىىات عىىىىىىدد البحىىىىىىوث
البحىىىىىىىث العلمىىىىىىىى المعروضة علىى
بمتابعىىة مىىن وكيىىل لجنىىىة أخالقيىىىات
الكليىىىىىىىىة لشىىىىىىىىئون البحث العلمى
الدراسىىىىىات العليىىىىىا
والبحوث.
وكيل الكلية لشئون عىىدد المىىؤتمرات
الدراسىىىىىات العليىىىىىا التى يشارك فيهىا
أعضىىىىىىاء هيئىىىىىىة
والبحوث.
التدريس
وكيل الكلية لشئون عىىدد المىىؤتمرات
الدراسىىىىىات العليىىىىىا العلميىىىىىىىة التىىىىىىىى
تنفذها الكلية.
والبحوث
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اإلسىىىتمرارية فىىىى تطبيىىىق لجنىىىىىىة أخالقيىىىىىىات
ونشىىىىىىر آليىىىىىىات محىىىىىىددة البحىىىىىىىث العلمىىىىىىىى
للمحافظىىىىة علىىىىى حقىىىىىوق بمتابعة مىن وكيىل
الكليىىىىىىىىة لشىىىىىىىىئون
الملكية الفكرية والنشر
الدراسىىىىىات العليىىىىىا
والبحوث.
 اتاحىىىة الىىىدليل المعتمىىىدلممارسىىىىىىىات أخالقيىىىىىىىات
المهنىىىة لجميىىى االطىىىراف
بنشىىىىىىىىره علىىىىىىىىى شىىىىىىىىبكة
االنترنت.
اإلسىىىىىتمرار فىىىىىى تطبيىىىىىق
اجىىىراءات محىىىددة تتخىىىذها
الكليىىىىىة فىىىىىى حالىىىىىة عىىىىىدم
االلتزام بأخالقيات المهنة

الىىىىىىىدليل متىىىىىىىاح
للجمي .

511

عىىىىدد المحىىىىولين
من أعضاء هيئىة
التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدريس
ومعاونى أعضاء
هيئىىىىىة التىىىىىدريس
واالداريىىىىىىىىىىىىىىىىين
لمجالس التحقيق
 اإلستمرارية فىى تطبيىق ادارة الدراسىىىىىىىىىات نتىىىىىىائج فحىىىىىىصآليىىة التعامىىل م ى تظلمىىات العليا تحت إشراف التظلمات
وكيل الكلية لشئون
طالل الدراسات العليا
الدراسات العليا
 قيىىىىاس رضىىىىاء طىىىىالل وحىىىىىىىىدة ضىىىىىىىىمان تحليىىىىىىىل نتىىىىىىىائجاالستقصاء
الجودة
لدراسات العليا

511

لجنة المصداقية واخالقيات المهنة تحت
إشراف وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا والبحوث.

مىىىىىىىىدى إلتىىىىىىىىزام
البىىاحثين بحق ىوق
الملكيىىىة الفكريىىىة
والنشر.

2111
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 -4تشىىىجي النشىىىر
العلمىىىىى لالبحىىىىاث
والمشىىروعات فىىى
سىىىىىىىياق معىىىىىىىايير
أكاديميىىىىة متقدمىىىىة
مىىن خىىالل قنىىوات
نشىىىىىىىىر معتمىىىىىىىىدة
عالميا.

 -5زيادة الموازنة
المخصصىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
أنشىىطة
ألغىىرا
البحىىىىىىث العلمىىىىىىى
باستحداث مصادر

اإلسىىىتمرارية فىىىى تطبيىىىق وكيل الكلية لشئون عىىىىىدد االبحىىىىىاث
آليىىىىىىات تشىىىىىىجي النشىىىىىىر الدراسىىىىىات العليىىىىىا العلميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
المنشورة.
العلمىىىىىى ألعضىىىىىاء هيئىىىىىة والبحوث.
التدريس
رفىىىىىى مسىىىىىىتوى المجلىىىىىىة وحىىىىىىىىدة المجلىىىىىىىىة ارتفىىىاع مسىىىتوى
العلميىىىىة للكليىىىىة وتشىىىىجي العلميىىىىىىىىة تحىىىىىىىىت المجلة.
إشىىىىىىىراف وكيىىىىىىىل
النشر الدولى بها.
الكليىىىىىىىىة لشىىىىىىىىئون
الدراسىىىىىات العليىىىىىا
والبحوث
عقد االتفاقيات الثقافية بين العالقىىىىات الثقافيىىىىة عىىىدد االتفاقيىىىات
الكليىىة ومؤسسىىات التعلىىيم تحىىىىىىىىت إشىىىىىىىىراف الثقافية
وكيل الكلية لشئون
العالى والبحثى الدولية
الدراسىىىىىات العليىىىىىا
والبحوث
التوسىىىىىىىىى فىىىىىىىىىى تنفيىىىىىىىىىذ عميىىىىىىد الكليىىىىىىىة – عدد المشروعات
مشروعات بحثية بالتعاون وكيل الكلية لشئون الممولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
مىىىىىى الجهىىىىىىات المانحىىىىىىة الدراسىىىىىات العليىىىىىا بالمشىىىىاركة مىىىى
جهىىىىىات مانحىىىىىة
والبحىىىىىىىىوث-
الدولية والمحلية.
أعضىىىىىىىىاء هيئىىىىىىىىة دولية أو محلية.
التدريس .
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تمويل جديدة

تسىىىويق المعامىىىل البحثيىىىة
المتاحىىىىة بالكليىىىىة لتىىىىوفير
مىىىىىىوارد ماليىىىىىىة لتمويىىىىىىل
البحث العلمى.
قيىىىىىىىىىىىىىىىىىاس مىىىىىىىىىىىىىىىىىردود
المخصصىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىة
المنفقة على البحث العلمى
بالكليىىىىة خىىىىالل السىىىىنوات
الخمس االخيرة
تعظىىىىىىيم االسىىىىىىتفادة مىىىىىىن
المشىىروعات الممولىىة مىىن
وزارة التعلىىىىىىىىيم العىىىىىىىىالى
بالكليىىىىىة وتحويلهىىىىىا الىىىىىى
وحدات ذات طاب خاص.
تفعيىىىل االتفاقيىىىات العلميىىىة
وتنفيىىىىىىىىذ بروتوكىىىىىىىىوالت
تعىىىىىىىىىاون بحثىىىىىىىىىى مىىىىىىىىى
المؤسسات االخىرى لتنفيىذ
ابحىىىىىىاث تنمويىىىىىىة تخىىىىىىدم
االقليم.

وحىىدة دعىىم البحىىث قيمىىىىىىة المىىىىىىوارد
العلمىىىىىىىىى تحىىىىىىىىت المالية المضافة.
إشىىىىىىىراف وكيىىىىىىىل
الكليىىىىىىىىة لشىىىىىىىىئون
الدراسىىىىىات العليىىىىىا
والبحوث
وحىىىىىىىىدة ضىىىىىىىىمان عىىىىىدد االبحىىىىىاث
المنشورة
الجودة

11111

5111

مجلىىىىىىس االقسىىىىىىام عىىىىىدد الوحىىىىىدات
ذات الطىىىىىىىىىىىىىىاب
والكلية.
الخىىىاص الناتجىىىة
من المشروعات.

11111

عدد االتفاقيات
العلمية المفعلة و
البروتوكوالت
المنفذه م جهات
اخرى.
عىىىىىدد االبحىىىىىاث
المشىىىىىتركة مىىىىى
جهات خارجية.

11111

مجىىىىىالس االقسىىىىىام
والكليىىىىىىىىة تحىىىىىىىىت
إشىىىىىىىراف وكيىىىىىىىل
الكليىىىىىىىىة لشىىىىىىىىئون
الدراسىىىىىات العليىىىىىا
والبحوث.
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اإلسىىىتمرارية فىىىى تطبيىىىق وكيل الكلية لشئون عىىىىىدد االبحىىىىىاث
آليىىىىىىىة تكليىىىىىىىف طىىىىىىىالل الدراسىىىىىات العليىىىىىا المنشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىورة
الدراسىىىىىات العليىىىىىا بنشىىىىىر والبحىىىىىىىىىىىىىىىىىىوث – المشىىىىىىىتقة مىىىىىىىن
الرسائل
مجلس الكلية
أبحاث من الرسائل
االجمالى
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 -4الخطة التنفيذية لمحور خدمة المجتمع وتنمية البيئة للسنة المالية 5302 -5303
الهدف العام
(الغاية)
زيادة فاعلية وقدرة الكلية فى تحقيق التنمية المسىتدامة
وخدمىىة مجتم ى جنىىول الصىىعيد والبيئىىة المحيطىىة بهىىا
وتفعيل الوحدات ذات الطاب الخاص فى الكلية.

الهدف
االستراتيجى
 -1تشىىىىىىىىىىىىىىىىجي
الوحىىىىىىىىدات ذات
الطىىىاب الخىىىاص
بالكليىىىىة وإنشىىىىاء
المزيىىىىىىد منهىىىىىىا،
لتعظىىىىيم مىىىىوارد
الكليىىىىىىة الذاتيىىىىىىة
وتلبيىىىىة حاجىىىىات
المجتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
وتحسين البيئة.

االنشطة

مسئولية التنفيذ

المدة الزمنية

مؤشرات االداء
06/02

تنفيذ آلية التوعية
بأنشطة خدمة
المجتم وتنمية البيئة

 متابعىة تنفيىذ الخطىىةالموثقىىىىىىىىىىة لخدمىىىىىىىىىىة
المجتم وتنمية البيئة

 معرفة األطرافالمعنية بالخطة
ادارة شئون
البيئة وخدمة
المجتم تحت
إشراف وكيل
الكلية لشئون
خدمة المجتم
وتنمية البيئة

 -تقارير المتابعة

62

07/06

08/07

09/08

53/09

التكاليف
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وجىىىىىىىىىىود وتطبيىىىىىىىىىىق
برنىىامج لنشىىر الىىوعى
والتعريىىف بالوحىىدات
ذات الطىىىاب الخىىىاص
وأهىىىىىدافها واهميتهىىىىىىا
بالكليىىىة ودورهىىىا فىىىى
خدمة المجتم وتنمية
البيئة المحيطة.
 -2زيىىىىادة عىىىىدد
البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرامج
والمشىىىىىىىىروعات
والخىىىدمات التىىىى
تقىىدمها الوحىىدات
ذات الطىىىىىىىىىىىىىىاب
الخىىىاص بالكليىىىة
وذلىىىىك لالسىىىىهام
فىىىىىىىىىى تحقيىىىىىىىىىق
أهىىداف المجتم ى
وتنمية البيئة.

وضىىى وتطبيىىىق آليىىىه
لتسويق الخدمات التى
تقىىدمها الوحىىدات ذات
الطاب الخاص بالكلية
وذلىىك لزيىىادة مصىىادر ادارة شىىىىىىىىىىىىئون
التمويل الذاتى للكلية .البيئىىىىىة وخدمىىىىىة
المجتمىىىىىىىىىىىىىىىى و
مجىىىىىىىىىالس ادارة
الوحىىىىىىىىدات ذات
الطىىىاب الخىىىاص
تحىىىىىت إشىىىىىراف

 مىىىىىىىىىىدى اقبىىىىىىىىىىالمؤسسىىىات وهيئىىىات
المجتمىىى الخىىىارجى
علىىىى التعىىىاون مىىى
الوحىىىىىىىىىىىىىىىىدات ذات
الطىىىىىىىاب الخىىىىىىىاص
بالكلية.
 مىىىىىىىىىدى زيىىىىىىىىىادةالمىىىىىىىوارد الماليىىىىىىىة
الذاتية.
عىىىىىىىىىىدد البىىىىىىىىىىرامج
وبروتوكىىىىىىىىىىىىىىوالت
ومشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىروعات
التعىىىىىاون والتبىىىىىادل
العلمى والثقافى بين
الوحىىىىىىىىىىىىىىىىدات ذات
الطىىىىىىىاب الخىىىىىىىاص
بالكليىىة ،ومؤسسىىات
المجتم المدنى
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 -3تطىىىىوير دور
الكليىىة فىىى تقىىديم
االستشىىىىىىىىىىىىارات
العلميىىة والبحثيىىة
والتعليميىىىىىىىىىىىىىىىىىة
والبيئيىة لمختلىىف
قطاعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات
ومؤسسىىىىىىىىىىىىىىىات
المجتم .

تحديىىىىىىىىىىد وحصىىىىىىىىىىر
االستشىىىارات البحثيىىىة
والعلميىىىىة والتعليميىىىىة
والبيئية التى يمكن ان
تقىىدمها الوحىىدات ذات
الطىىىاب الخىىىاص فىىىى
القضىىىىىىىىايا لمختلىىىىىىىىف
قطاعىىىات ومؤسسىىىات
المجتم .

وكيىىىىىىىل الكليىىىىىىىة
لشىىىىىئون خدمىىىىىة
المجتم ى وتنميىىة
البيئة.

وضىىى وتطبيىىىق آليىىىه
لمتابعة خريجى الكلية
للتعىىىرف علىىىى مىىىدى
مىىىىىىىىىىىواءمتهم مىىىىىىىىىىى
متطلبات سوق العمل

وحىىىىىىدة متابعىىىىىىة
الخىىريجين تحىىت
إشىىىىراف وكيىىىىل
الكليىىىىىة لشىىىىىئون
خدمىىىة المجتمىىى
وتنمية البيئة
وكيىىىىىىىل الكليىىىىىىىة  -بىىىىىىىىىدء أنشىىىىىىىىىطة
لشىىىىىئون خدمىىىىىة الرابطة
المجتم ى وتنميىىة
البيئة

 -4تقويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
الىىىىىىروابط بىىىىىىين
الكلية وخريجيها
لتحقيىىىق التوافىىىق
مىىىىىى متطلبىىىىىىات
سىىىىىىىوق العمىىىىىىىل
وتنمية المجتم  .دعىىىىم انشىىىىاء وتفعيىىىىل
رابطة الخريجين

عىىىىدد االستشىىىىارات
العلميىىىىىة والبحثيىىىىىة
التىىى قىىدمتها الكليىىىة
للمؤسسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات
وقطاعىىات المجتم ى
الخارجى.
 عدد بروتوكوالتالتعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاون
(شىىىراكة/اتفاقيىىىات)
مىىىىىىى المؤسسىىىىىىىات
االنتاجيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة او
الخدميىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىى
المجتم المحيط
 نتىىائج تقيىىيم االداءلخريجى الكلية.
 معىىىىدالت التحىىىىاقخريجىىىىىىىى الكليىىىىىىىة
بسوق العمل.
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ادارة شئون البيئة وخدمة المجتم تحت إشراف وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتم وتنمية البيئة

 -5تىىىىىىدعيم دور تحديد القضايا الثقافيىة
الكليىىة فىىى مجىىال والبيئية الموجودة فىى
التنىىىىىوير ونشىىىىىر المجتم الخارجى.
الىىىوعى والتأكيىىىد
علىىىىىىىى الهويىىىىىىىة
الثقافيىىىىة وعمىىىىق
االنتماء.
 -6زيىىىىادة عىىىىدد وضىىىىىىىىىىىىى خطىىىىىىىىىىىىىة
المىىىىىىىىىىىىىىىؤتمرات بالمؤتمرات والندوات
والنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدوات وورش العمىىىىل التىىىىى
وورش العمىىىىىىىىل يمكن أن تقدمها الكلية
التىىىىىىىى تعقىىىىىىىدها والوحىىىىىىىىىىىىىىىىىدات ذات
الكلية والوحىدات الطاب الخاص
ذات الطىىىىىىىىىىىىىىاب
الخىىىىىىىاص مىىىىىىى
مؤسسىىىىىىىىىىىىىىىىىىات
وهيئات المجتم
الخارجى.
 -2قياس رضىاء مشىىىىىاركة األطىىىىىراف عميد الكلية
المنتفعىىىىىين عىىىىىن المجتمعيىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىى
المجالس الحاكمة

قائمىىىىىىىة بالقضىىىىىىىايا
الثقافية واالجتماعية
والبيئيىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىى
تتصدى لها الكلية.

11111

قائمىىىة بىىىالمؤتمرات
والنىىىىىىىدوات وورش
العمىىل التىىى تقىىدمها
الكليىىىىىة والوحىىىىىدات
ذات الطاب الخاص

21111

وجىىىىىىىود أطىىىىىىىىراف
مجتمعيىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىى
المجالس الحاكمة

5111
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الخىىىىدمات التىىىىى استقصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء رأى
المنتفعىىىىىىىىىىىين عىىىىىىىىىىىن
تؤديها الكلية
الخىىىىىدمات التعليميىىىىىىة
والبحثيىىىىىىىىة وخدمىىىىىىىىة
المجتم ى التىىى تؤديهىىا
الكلية

ادارة شىىىىىىىىىىىىئون تحليىىىىىىىىىىل نتىىىىىىىىىىائج
البيئىىىىىة وخدمىىىىىة االستقصاء
المجتمىىىى تحىىىىت
إشىىىىراف وكيىىىىل
الكليىىىىىة لشىىىىىئون
خدمىىىة المجتمىىى
وتنمية البيئة
االجمالى
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 -2الخطة التنفيذية لالرتقاء بالمميزات التنافسية للكلية للسنة المالية 5302-5303
مؤشرات االداء
06/02

االرتقاء بالمميزات التنافسية للكلية.

 -1دعىىىىىىىىىىم تطبيىىىىىىىىىىق تطبيىىىىىىق البىىىىىىرامج العلميىىىىىىة وكالء الكلية.
واسىىىتمرارية البىىىرامج الجديدة المعتمدة.
التعليمية المتميزة التى
تقدمها الكلية.
 -2دعىىىم أداء خىىىدمات رفىىى قىىىدرات العىىىاملين بهىىىذه  -وحىىىىىىىدة التىىىىىىىدريل
الوحىىىدات ذات الطىىىاب الوحىىدات مىىن خىىالل الخطىىة التابعة لمركز تطىوير
التعليم بالكلية.
الخىىىىىىىاص الموجىىىىىىىودة التدريبية للكلية
 مركىىىىىىىىىىز تنميىىىىىىىىىىةبالكلية.
القدرات.

07/06

08/07

التكاليف
المطلو
بة

الهدف
العام
(الغاية)

الهدف االستراتيجى

االنشطة

مسئولية التنفيذ

المدة الزمنية
09/08

53/09

 مىىىىىىنح درجىىىىىىاتعلميىىىىة مىىىىن هىىىىذه
البرامج.

2111

 عىىىىدد المىىىىوظفينالىىىىىىىذين اجتىىىىىىىازوا
الدورات التدريبية.
 زيىىىىىىىىادة نسىىىىىىىىبةالمسىىىىىىىىتخدم مىىىىىىىىن
التمويىىىىىل الىىىىىذاتى:
اجمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى
المخصصىىىىىىىىىىىىىىىات
الماليىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىدعم
األنشطة األكاديمية
 -3وض آليات لقيىاس تصىىميم نظىىم متابعىىة وتقىىويم ادارة شىىىىىئون البيئىىىىىة  -احتياجىىات سىىوق
العمل محددة.
تطور احتياجات سوق متطلبات المجتم تعتمد على وخدمة المجتم .
العمىىىىىىىىىل والمجتمىىىىىىىىى نظم االدارة االلكترونية.
المحيط

2111
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 -4دعىىم تطبيىىق خطىىة
البحىىىىىىىىىىث العلمىىىىىىىىىىى؛
المعتمىىىىدة علىىىىى تلبيىىىىة
احتياجىىىىىات المجتمىىىىى
المحيط.
 -5وضىىىىىىىىى آليىىىىىىىىىات
لتطبيىىق برنىىامج المىىنح
الدراسية
 -6وض آليات تطبيق
برنىىىىىىىىىامج الطىىىىىىىىىالل
الوافدين

 متابعة االلتزام بالخطة فىى لجنة الدراسىات العليىا عىىىىىىىىدد البحىىىىىىىىوثوالبحىىىىىىىىوث تحىىىىىىىىىت المنشىىىىورة حسىىىىبما
اجراء البحوث العلمية.
إشىىراف وكيىىل الكليىىة جاء بالخطة.
لشىىىىىىئون الدراسىىىىىىات
العليا والبحوث.
 وحىىىىىىىىىىدة المىىىىىىىىىىنح  -عىىىىىىىىىدد المىىىىىىىىىنح اعتماد اآللياتالدراسية
الدراسية
 تطبيق اآلليات متابعة تنفيذ البرنامج وحىىىىىىىىدة الطىىىىىىىىالل  -عىىىىىىدد الطىىىىىىالل اعتماد اآللياتالوافدين المقيدين
الوافدين
 تطبيق اآلليات متابعة تنفيذ البرنامجاالجمالى

23

1111

111111

5111

053333

الخطة االستراتيجية لكلية الطب البشرى -جامعة سوهاج2121/2115

 -6الخطة التنفيذية لمحور األداء اإلدارى للسنة المالية 5302-5303
الهدف
العام
(الغاية)

الهدف االستراتيجى

االنشطة

مسئولية التنفيذ

المدة الزمنية

مؤشرات االداء
06/02

االرتقاء باالداء االدارى للكلية فى اطار الجودة الشاملة.

 -1اسىىىىىىىىىتكمال الهياكىىىىىىىىىل اصىىىىدار وتسىىىىليم بطاقىىىىات وحىىىىىىدة ضىىىىىىمان  -وجىىىىىىىىىىود هيكىىىىىىىىىىل
تنظيمىىىىىىى للوحىىىىىىدات
الجودة
لىىىالدارات الجديىىىدة بالكليىىىة التوصيف الوظيفى
المستحدثة
بالعناصر البشرية المتميزة
 معرفىىىىىىة العىىىىىىاملينوالمتخصصة.
بمهامهم الوظيفية
 متابعىىىة تعيىىىين عىىىدد مىىىن أ.د /عميد الكلية - .عىىىىىىىدد المىىىىىىىوظفينالذين يتم تعيينهم.
الموظفين المتخصصين فى
المجاالت المطلوبة بالكلية.
 مىىىىىىىىىدى االلتىىىىىىىىىزام مراعىىىىاة تطبيىىىىق الهيكىىىىل مجلس الكليةبالتطبيق.
التنظيمى المحدث
 متابعة تطبيق آلية التعامل ادارة شئون البيئة  -عىىىىىىىىىىدد األفىىىىىىىىىىرادمىىىى االزمىىىىات والكىىىىوارث وخدمىىىة المجتمىىى المىىىىىىىىىىدربين علىىىىىىىىىىى
تحىىىىىىت إشىىىىىىراف سىىىىىىىيناريو مواجهىىىىىىىة
بالكلية.
وكيىىىىىىىىل الكليىىىىىىىىة األزمات والكوارث
لشىىىىىىئون خدمىىىىىىة  -عىىىىىىىىىىدد طفايىىىىىىىىىىات
المجتمىىى وتنميىىىة الحريق
 اللوحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتالبيئة.
والملصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىقات
االرشادية.
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 وحىىدة التىىدريل عىىىىدد الىىىىذين اجتىىىىازوالتابعىىىىىة لمركىىىىىز الدورات التدريبية.
تطىىىىىوير التعلىىىىىيم
بالكلية.
 مركىىىىىز تنميىىىىىةالقدرات.

51111

 -2تنميىىة المىىوارد البشىىرية  -تىىدريل القيىىادات االداريىىة
وجميىىىىىى أفىىىىىىراد الجهىىىىىىاز
للكلية.
االدارى بالكليىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىى
المجاالت التالية:
 -1التوصىىىىىىيف الىىىىىىوظيفى
لجمي االدارات بالكلية.
 -2ادارة الجودة الشاملة.
 -3الجوانىىىىىىىىل القانونيىىىىىىىىة
والمالية بالكلية.
 -4التخطيط االستراتيجى.
وض ى وتطبيىىق آليىىة لقيىىاس
مردود التدريل
 -3تنميىىىة المىىىوارد الماليىىىة تحىىىديث واعتمىىىاد وتطبيىىىق  -ادارة التخطىىىيط
خطىىة تحىىدد بنىىود ومصىىادر والموازنة
للكلية.
االنفاق

نتىىىائج قيىىىاس مىىىردود
التدريل
 الخطة المعتمدة تناسىىىىىىىل المىىىىىىىواردالمتاحىىىىة مىىىى الخطىىىىة
التنفيذية
 دراسة توضح مىدىالتطىىىىىور فىىىىىى حجىىىىىم
الموارد الذاتية سنويا
وحىىىىىىدة ضىىىىىىمان  -نتائج التقويم.
الجودة بالكلية.

5111

وض ى وتطبيىىق آليىىة لقيىىاس
مىىىىدى التطىىىىور فىىىىى حجىىىىم
الموارد الذاتية سنويا
 -4التقويم المستمر لالداء .تصميم نظىم متابعىة وتقىويم
أداء تعتمد على نظم االدارة
االلكترونية.
 -5تحقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق االدارة  -متابعىىىىىىة ميكنىىىىىىة العمىىىىىىل لجنىىىىىىىىىىة نظىىىىىىىىىىم رضىىىىىىىىاء العىىىىىىىىاملين
بالكليىىىىىىة عىىىىىىن نظىىىىىىم
المعلومات
االلكترونيىىىىىىىىىىىة بالكليىىىىىىىىىىىة االدارى داخل الكلية.
االدارة.
25
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والمستشىىىىىىىىفى ومواكبىىىىىىىىة انشاء قواعد بيانىات بالكليىة وحىىىىىىدة ضىىىىىىمان قواعد البيانات محدثة
الجودة
التحىىىىىىىىىىىديث والتطىىىىىىىىىىىوير م التحديث المستمر لها
المستمر فى هذا المجال.
تطىىىىىوير وتحىىىىىديث موقىىىىى  -لجنىىىىىىىىة نظىىىىىىىىم موقىىى الكليىىىة محىىىدث
الكلية علىى شىبكة االنترنىت المعلومىىىىىىىىىىىىىىىىىات بىىىىىىىىاللغتين العربيىىىىىىىىة
واالنجليزية
باللغة العربية وترجمته الى واالتصاالت
 لجنىة المراجعىىةاالنجليزية
تضىىىمين الموقىىى معلومىىىات الداخلية
متنوعة وحديثة عن الكلية
 -6تحسىىىىىىىىىىين الرعايىىىىىىىىىىة تطىىىىىىىوير نظىىىىىىىم الرعايىىىىىىىة أ.د /عميد الكلية .رضىىىىىىىىاء العىىىىىىىىاملين
بالكليىىىىىىة عىىىىىىن نظىىىىىىم
الصىىىىىىىحية واالجتماعيىىىىىىىة الصحية بالكلية..
الخىىىدمات الصىىىحية و
للعاملين بالكلية.
تفعيل الخدمات االجتماعية.
االجتماعية.
 -2قياس الرضاء الوظيفى استقصىىىىىىىاء رأى الجهىىىىىىىاز وحىىىىىىدة ضىىىىىىمان تحليىىىىىىىىىىىىىل نتىىىىىىىىىىىىىائج
االستقصاء
االدارى عىىىىىىىىىن مسىىىىىىىىىتوى الجودة
للجهاز االدارى
الرضاء الوظيفى
االجمالى
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 -7الخطة التنفيذية لتعزيز نظم المتابعة والتقويم للسنة المالية 5302-5303
الهدف
العام
(الغاية)

الهدف
االستراتيجى

تعزيز نظم المتابعة والتقويم فى الكلية.

 -1دعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم
اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتمرارية
ودوريىىىىىة التقىىىىىويم
الذاتى.
 -2مراجعىىىىىىىىىىىىىىىىىة
ومناقشىىىىىىة نتىىىىىىائج
التقويم الذاتى.

االنشطة

مسئولية التنفيذ

المدة الزمنية

مؤشرات االداء
06/02

 خطة معتمدة للتقييمالذاتى

 متابعة آلية التقييم الدوري  -وحدة ضمانالشىىىىىامل لعناصىىىىىر القىىىىىدرة الجودة
المؤسسىىىىىىىىىية ،والفاعليىىىىىىىىىة  -مجلس الكلية
التعليمية.
 اعداد دراسة ذاتية سنويا فريىىىىىىىىق اعىىىىىىىىداد  -دراسة ذاتية سنويةالدراسة
 ورش عمل م األطىراف وحىىىىىىدة ضىىىىىىمان  -مشىىىىاركة االطىىىىرافالمعنيىىىىىىة فىىىىىىي جميىىىىىى
الجودة
المعنية
الممارسىىىىات الخاصىىىىة
بادارة الجودة والمتعلقة
بأبعاد وعناصىر القىدرة
المؤسسية
 القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراراتالتصىىحيحية فىىى ضىىوء
نتائج التقويم الذاتى
 تضمين نتىائج التقىويم فىى األقسىىىىام العلميىىىىة صىىدور خطىىط األقسىىامالعلميىىىىىىىىة واالداريىىىىىىىىة
خطىىىىىىط األقسىىىىىىام العلميىىىىىىة واالدارية
متضمنة لنتائج التقويم
واالدارية
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 اجتماع مجلس إدارةوحدة ضمان الجودة

وحدة ضمان الجودة.

 -3اتخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاذ  -اجتماع مجلس الكلية.
القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرارات
التصىىىىىحيحية فىىىىىى
ضىىىىىىىىىوء نتىىىىىىىىىائج
التقويم الذاتى.
 -4تحديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد
المجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاالت
المستقبلية للتعزيىز
والتطوير.
 -5وضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
اسىىىىىىىىىىىىىىتراتيجيات
وبىىىرامج التعزيىىىز
والتطوير.
 -6قيىىىاس مىىىردود  -وضىىىىى وتطبيىىىىىق خطىىىىىة
تنفيىىىىىىىىىذ بىىىىىىىىىرامج لقيىىاس مىىردود تنفيىىذ بىىرامج
التعزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز التعزيز والتطوير.
والتطوير.

مجلس الكلية.

القرارات الصادرة.

5111

 المجىىاالت المسىىتقبليةللتعزيىىىىىىىز والتطىىىىىىىوير
محددة.

5111

 االسىىىىىىىىىىىىىىىىتراتيجياتالمسىىىىىىىتقبلية للتعزيىىىىىىىز
والتطوير محددة.

5111

نتائج القياس محددة

5111

االجمالى

35111

22

الخطة االستراتيجية لكلية الطب البشرى -جامعة سوهاج2121/2115

 -8الخطة التنفيذية لرفع مستوى الرضا الوظيفى بالكلية للسنة المالية 5302-5303
الهدف العام
(الغاية)

الهدف االستراتيجى

االنشطة

 -1اتبىىىىاع سياسىىىىة محىىىىددة
ومعايير موضوعية معتمدة
ومعلنىىىىىىىة تحقىىىىىىىق تكىىىىىىىافؤ
الفرص فى اختيار القيادات
االدارية واألكاديمية.

 تفعيىىل تطبيىىق المعىىاييرالموضىىىىىوعية المعتمىىىىىدة
والمعلنىىىىة والتىىىىى تحقىىىىق
تكافؤ الفرص فى اختيار
القيىىىىىىىىىىادات االداريىىىىىىىىىىة
واألكاديمية.
 تفعيىىل تطبيىىق المعىىاييرالموضىىىىىوعية المعتمىىىىىدة
والمعلنىىىىة والتىىىىى تحقىىىىق
تكىىىىىىىافؤ الفىىىىىىىرص فىىىىىىىى
صىىىىىىىىىىىىرف الحىىىىىىىىىىىىوافز
والمكافآت.
 شىىىغل بعىىى المبىىىانىالتى سىيتم اخالؤهىا بنقىل
بع الكليات الىى مبنىى
الجامعىىة بمدينىىة سىىوهاج
الجديدة.
 جمي الممارسات تتبىهذه السياسات

مؤشرات االداء

مسئولية
التنفيذ

المدة الزمنية
06/02

رف مستوى الرضا الوظيفى بالكلية

 -2اتبىىىىاع سياسىىىىة محىىىىددة
ومعايير موضوعية معتمدة
ومعلنىىىىىىىة تحقىىىىىىىق تكىىىىىىىافؤ
الفىىىىىىىرص فىىىىىىىى صىىىىىىىرف
الحوافز والمكافآت.
 -3العمل على حىل مشىكلة
ضىىىىىيق األمىىىىىاكن لىىىىىبع
األقسام واالدارات.
 -4اتبىىىىىىىىىىىىىىاع سياسىىىىىىىىىىىىىىة
الممارسىىات العادلىىة وعىىدم
التمييز بين جمي الفئات.

07/06

08/07

التكاليف
المطلوبة
09/08

53/09

لجنىىىىة تطبيىىىىق  -اختيىىىىىىىار القيىىىىىىىادات
المعىىىىىىىىىىىايير – االداريىىىىة واألكاديميىىىىة
مجلس الكلية .حسىىىىىىىىىىل المعىىىىىىىىىىايير
المعتمدة والمعلنة

2000

لجنىىىىة تطبيىىىىق  -صىىىىىىرف الحىىىىىىىوافز
المعىىىىىىىىىىىايير – والمكافىىىىىىىآت حسىىىىىىىل
المعىىىىىىىايير المعتمىىىىىىىدة
عميد الكلية.
والمعلنة

2000

عيىىىىىد الكليىىىىىة - -شىىىغل المبىىىانى التىىىى
رئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيس تم اخالؤها.
الجامعة.

الغاية -1
الهدف 4

 ارتفىىىىىىىىىىىاع نسىىىىىىىىىىىبةالرضاء الوظيفى

ادارة الكلية.

29
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 -5مالئمىىىىىىىىة المىىىىىىىىؤهالت  -االسىىىىىىىىىتغالل الجيىىىىىىىىىد
للموارد البشرية المتاحة.
لطبيعة العمل.
 -6تنميىىىىىىىىىىة المهىىىىىىىىىىارات  -تنفيىىىىىىىىىىىذ الىىىىىىىىىىىدورات
التدريبيىىة حسىىل الخطىىة
لمختلف الفئات.
التدريبية

 ارتفىىىىىىىىىىىاع نسىىىىىىىىىىىبةادارة الكلية.
الرضاء الوظيفى
وحدة التىدريل  -عدد الدورات المنفذه
بمركىز تطىوير
التعليم.
االجمالى
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تقدير تكاليف محاور الخطة االستراتيجية لكلية الطب البشرى
5302/5303موزعة على السنوات الخمس
السنة
5300-5303

5305-5300

-5305
5300

5304-5300

5302-5304

اجمالى

المحور
تأهيل الكلية
لالعتماد
األكاديمى

2293211

2293211

التعليم والطالب

312562

312562

2293211

312562

2293211

312562

2293211

312562

04469333

0295843

الدراسات العليا
والبحوث

269411

269411

269411

269411

269411

0047333

خدمة البيئة
وتنمية المجتمع

15211

15211

15211

15211

15211

79333

االداء االدارى
للكلية

61421

61421

61421

61421

61421

035433

اجمالى المحاور

0228348

0228348

0228348
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توزيع الميزانية على المحاور المختلفة

16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

التأهيل لالعتماد
التعليم والطالب
الدراسات والبحوث
خدمة المجتمع
األداء االدارى
المحاور

22

القيمة بالجني
المصرى
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توزيع أنصبة المحاور على السنوات المختلفة

3000000
2500000
2000000
2010/2011

1500000
1000000

2012/2013

500000
0

2011/2012

األداء االدارى

خدمة المجتم

الدراسات والبحوث

التعليم واطالل

2014/2015

التأهيل لالعتماد

2013/2014

المحاور المختلفة
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مصادر التمويل
 .0موازنة الدولة من خالل المخصصات الممنوحة للكلية من وزارة التعليم
العالى
 .5الموارد الذاتية :وذلك من خالل:
أ .الوحدات ذات الطابع الخاص:
 وحدات ذات طابع خاص عاملة:
 .1وحدة عالج أعضاء هيئة التدريس.
 .2وحدة تحسين الخدمة بالمستشفى الجامعى.
 وحدات ذات طابع خاص تحت اإلنشاء:
 .1وحدة مركز تطوير التعليم.
 .2وحدة معمل األبحاث المركزى.
 .3وحدة معمل السموم اإلكلينيكية.
 .4وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية.
ب .بروتوكوالت التعاون الموقعة مع الكثير من المؤسسات الخدمية واإلنتاجية بالمجتمع
المحيط لمساعدة هذه المؤسسات على تنفيذ خططها من خالل الوحدات الخدمية الموجودة
بالكلية مقابل سداد مبالغ مالية ،ومثال ذلك:
 .1بروتوكول التعاون بين الكلية ومنظمة ماييس فرع سوهاج.
 .2بروتوكول التعاون بين الكلية وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية.
 .3بروتوكول التعاون بين الكلية ومدرسة اللغات التجريبية.

24

الخطة االستراتيجية لكلية الطب البشرى -جامعة سوهاج2121/2115

خطط التقييم والمتابعة للخطط التنفيذية على امتداد فترة الخطة:
سددتقوم الكليددة بتنفيددذ آليتددين لعمليتددى التقيدديم والمتابعددة يددتم مددن خاللهمددا اعددداد تقددارير
متابعة من مختلف االدارات واألقسام العلمية ليتم بناءا علي هذه التقارير اعدداد تقريدر
متابعة مجمع للكلية كلها فى نهاية كل سنة من سنوات الخطة التنفيذية ،وهما:
 -1آلية عامة :تقوم بتنفيذ .EFEM ، IFEM
-2آلية تفصيلية :تقوم بتنفيذ النماذج التالية من استمارات المتابعة (مرفق رقم .)3

25
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الجزء الرابع
المرفقات
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مرفق ( :)0مصفوفة البروفيل التنافسي على المستوى المحلى
م

عناصر النجا
الحرجة

الوز
النسبي

سوهاج

قنا

اسيوط

الدرجة

الوز
المرج

الدرجة

الوز
المرج

الدرجة

الوز
المرج

0

نظام القبول

3003

000

3.1.

002

3002

509

3059

5

جودة الخدمة

3008

009

3004

507

3048

006

3058

0

تكلفة التعليم

3009

507

3020

0072

3070

0047

3058

4

اإلدارة

3005

5032

3052

509

3002

006

3009

2

المركز المالي

3003

008

3008

509

3059

005

3005

6

اسم الكلية

3003

009

3009

0038

3003

000

3.11

7

نطاق الثقة

3003

505

3055

000

3000

0004

3000

8

حصة السوق

0039

5038

3009

0

3057

309

3038

9

اإلجمالي

0033

06

5030

50

509

0000

0046
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مرفق ( :)5مصفوفة البروفيل التنافسي على المستوى االقليمى
م

عناصر النجا
الحرجة

الوز
النسبي

سوهاج

كلية طب جامعة
الملك سعود

كلية طب جامعة
القصيم

الدرجة

الوز
المرج

الدرجة

الوز
المرج

الدرجة

الوز
المرج

0

نظام القبول

3003

000

3000

0,6

3006

002

3002

5

جودة الخدمة

3008

009

3004

509

3025

507

3048

0

تكلفة التعليم

3009

507

3020

4

3076

0072

3070

4

اإلدارة

3005

5032

3.2.

000

3007

509

3002

2

المركز المالي

3003

008

3008

000

3000

509

3059

6

اسم الكلية

3003

009

3009

002

3002

0038

3003

7

نطاق الثقة

3003

505

3055

002

3002

000

3000

8

حصة السوق

0039

5038

3009

005

0.2

0

3057

9

اإلجمالي

0033

06

5030

5509

6005

50

509

22
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جامعة سوهاج

مرفق رقم ( :)0خطة متابعة .......الخطة التنفيذية لعام ............. /..............

كلية الطب البشري
بدارة /قسم ..............

الغاية (االستراتيجية)

................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................

:

....................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................................... .............................................................................................................................
.............

الهدف التنفيذي رقم ( ) :
........................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. .................................................................................................................................................
.............

رقم

المستهدف

)

(

:

..................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................................................................
...........

اإلطار الزمنى
األنشطة
الفرعية

مسئول
التنفيذ

ربع سنوي
0

5

0

المخرجات

المخرجات

المتوقعة

الفعلية

4

مستوى
األداء

ومقترحات
5 0

مالحظة  :مستوى  : 0فوق  - %83مستوى  %63 : 5بلى أقل من  - %83مستوى  : 0أقل من %63
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مالحظات

0
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جامعة سوهاج
كلية الطب البشري
متابعة الخطة المالية عن العام :

برنامج :

/ 533

533

.....................................................................................................................................................

بجمالي النكلفة

تكلفة السنة
األولى

الربع األول
منصرف

نسبة العجز %...................

الربع الثاني
باقي

منصرف

الربع الثالث
باقي

منصرف

الربع الرابع

باقي

نسبة الزيادة%...................

اإلجراءات التي تم اتخاذها:
مبررات الزيادة:
اإلجراءات التي تم اتخاذها:
أعضاء لجنة المتابعة:
االسم:

التوقيع

التوقيع
االسم:

التوقيع

91

باقي

نسبة نجاح الخطة %...................

مبررات العجز:

االسم

منصرف

عجز

زيادة

الخطة االستراتيجية لكلية الطب البشرى -جامعة سوهاج2121/2115

مرفق رقم ( :)4قرارات اإلعتماد من مجلس الكلية
تم اعتماد الخطة االستراتيجية الخمسية ( )2121/2115بقرار مجلس الكلية
رقم ( )229بجلسته رقم ( )222المنعقدة بتاريخ .2115/2/25

-
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