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خطة تنمية الموارد الذاتية لمكمية
مقدمة:

تعتبر الموارد المالية ألى مؤسسة تعميمية األساس الذى تعتمد عميو المؤسسة لتنفيذ كافة سياساتيا
وخططيا والمتمثمة فى سياسات العممية التعميمية ،البحث العممى ،خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وعميو

فانو البد من توفير وضخ االعتمادات المالية الكافية والمالئمة لتتنفيذ ىذه السياسات.
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مجموعة عمل أعداد الخطة:
أوال  :يجًىعت ادارة انخطت :

 -أ.د /أنيس السيد محمد

عميد الكمية

 -أ.د /محمد ثروت محمود

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

 -أ.د /.محمد أحمد محمود عمم الدين

وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث

 أ.د /.مصطفى عبد الخالق عبد الاله وو وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع -أ.د /سامر أحمد الصاوى

مدير وحدة ضمان الجودة

ثبنيب  :يجًىعت تنفيذ انخطت :
د /.احمد ابراىيم الدسوقى

مشرف وحدة تنمية الموارد الذاتية

ط /.يحًذ عثذ انحًيذ عهً

عضو وحدة تنمية الموارد الذاتية

ط /اسايح عثذ انزؤوف فهيى

عضو وحدة تنمية الموارد الذاتية

طَ /.اهذ فتح هللا فهًً

عضو وحدة تنمية الموارد الذاتية

ط /.عصاو عثذ انزحيى عثذ انعال

عضو وحدة تنمية الموارد الذاتية

السيد /رزق ابراىيم احمد

مدير عام حسابات المستشفي الجامعي

السيد /محمد عمى
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أوال :نبذة عن الكمية:
تممم افتتمماح الكميممة عممام  ،9112و بممدأت الد ارسممة بمرحمممة البكممالوريوس رسممميا فممي
بدايممة العممام الد ارسممي  9111-9112كإحممدى كميممات فممرع سمموىاج مممن جامعممة أسمميوط
وذلك وفقا لمقرار الوزاري رقم  942لسنة  9191وتمم فصمل الكميمة عمن جامعمة أسميوط
وتبعيتيمما لجامعممة جنمموب ال موادي بدايممة مممن  2ينمماير  9111كممما تممم تخ مري أول دفعممة
خ مريجين فممى فب اريممر  9111وقممد انفصمممت الكميممة حممديثا عممن جامعممة جنمموب ال موادي و
أصبحت إحدى كميات جامعة سوىاج بداية من أول أغسطس 2001م.
وتمتم ممد منطقم ممة خدمم ممة الكميم ممة مم ممن جنم مموب محافظم ممة أسم مميوط شم ممماال حتم ممى جنم مموب
محافظممة أس موان جنوبمما وتخممدم ممما يقممارب عش مرة ماليممين نسمممة ىممم تعممداد سممكان ىممذه
المحافظات.
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ثانيا :االفتراضات األساسية لخطة تنمية الموارد الذاتية:
تبنى خطة الكمية لتنمية الموارد الذاتية عمى مجموعة من االفتراضات:
 .9ايمممان كممل مممن ادارتممى الجامعممة والكميممة بتنميممة الم موارد الماليممة الذاتيممة كسممبيل
وحيد لمنيوض بمستوى الموارد أداء المؤسسة.
 .2تعاون كل من ادارتى الجامعة والكمية فى دعم تنتفيذ برام وأنشطة الخطة.
 .1توافر موارد بشرية مدربة كافية لتنفيذ الخطة.
 .4مشاركة جميمع العماممين بكافمة المسمتويات ممن أعضماء ىيئمة تمدريس ومعماونييم
وجياز ادارى فى تنفيذ ما جاء بالخطة.
 .1االلتزام بإتباع معايير واضحة فى تنفيذ الخطة.
 .1االسممتعانة بممالتقييم الممدورى لمممدى تنفيممذ ممما جمماء بالخطممة مممن خممالل م مراجعيين
خارجيين و استشاريين داخميين.

ثالثا :منهجية اعداد الخطة:
تقوم خطة الكمية لتنمية الموارد الذاتية –كجزء من الخطة اإلستراتيجية -عممى منيجيمة
"التحميممل المسممتقبمى" ،"Prospective Analysisوتكمممن أىميممة ىممذه المنيجيممة فممي
قم ممدرتيا عمم ممى تحميم ممل البيئم ممة الخارجيم ممة لمكميم ممة لمعرفم ممة الفم ممر

والتيديم ممدات المحتممم ممة،

وتحميممل البيئممة الداخميممة لتحديممد نقمماط القمموة والضممعف  ،سممعياً نحممو احممداث التكامممل بممين

جميم م ممع االنشم م ممطة لتنفيم م ممذ اسم م ممتراتيجية الكميم م ممة وتحقيم م ممق رؤيتيم م مما المسم م ممتقبمية وغاياتيم م مما
االستراتيجية ،كمما أنيما تممدنا بأسماس سمميم التخماذ القم اررات االسمتراتيجية وفقماً لممعمايير
المحددة ،وتعتبر مدخالً أساسياً لمتخطيط االستراتيجى لمكمية فى عالقتيا بسوق العممل

واحتياجممات التنميممة المجتمعيممة وحركممة المسممتجدات فممى القطمماع الطبممى عمممى المسممتوى
العالمى.
وتسم م ممتند منيجيم م ممة "التحميم م ممل المسم م ممتقبمى"  -مم م ممن حيم م ممث كونيم م مما مطالعم م ممة لممسم م ممتقبل –
عمممى"م ممني ال ممنظم" ويق مموم ىممذا الم ممني عم ممى أس ممموب تفكيممر م ممنظم ق ممادر عم ممى د ارس ممة
منظومممة البيئممة الداخميممة لمكميممة وعالقتيمما مممع منظومممة البيئممة الخارجيممة والخممروج باليممات
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اتخ مماذ القم م اررات االس ممتراتيجية بن مماء عم ممي اس مماس عمم ممي م ممدروس متعم ممق بواق ممع الكمي ممة
الداخمي والخارجي.

االجراءات التى اتخذت عند اعداد الخطة:

تم اعداد خطة تنمية الموارد الذاتية لكمية الطب البشرى -جامعة سوواا سسوب االجوراءات

التالية:

المرسمة األولى :التأصيل المؤسسى والتوعية:

 .9تشم ممكيل مجموعم ممة عمم ممل اعم ممداد خطم ممة تنميم ممة الم م موارد الذاتيم ممة بالكميم ممة كاحم ممدى
مجموعات العمل التابعة لفريق التخطيط االستراتيجى بالكمية.
 .5توعية أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين بالكميمة بمفيموم تنميمة المموارد
الذاتية ،ومنيجيتو ،ودور كل من المشاركين فى اعداد الخطة.

المرسمة الثانية :تسميل الوضع الراان:
تممم اتبمماع األليممات والوسممائل العمميممة لجمممع البيانممات وعم مل االحصممائيات وتحميميمما
لموصول المى تحميمل الوضمع المراىن لكمل األقسمام العمميمة ،ممن حيمث التخصصمات
االكاديمية ،واالمكانات والقدرات المتاحمة ،وآليمات تحقيمق تممك الحالمة المبتغماه ،بمما
يكفل توفير عدد من التصمورات والخيمارات المرغوبمة والممكنمة لتحقيمق رؤيمة الكميمة
وغاياتي مما وأى ممدافيا االس ممتراتيجية ،وق ممد ت ممم ذل ممك ف ممى اط ممار د ارس ممة متكامم ممة لمبيئ ممة
الخارجية والبيئة الداخمية وفق لمنيجية التحميل البيئمى الربماعى  ،)SWOTحيمث
تم تحديد عناصر القموة والضمعف و الفمر

والتيديمدات لمكميمة لتصمميم المصمفوفة

الرباعيمة لموضممع المراىن لمخممروج بالصمياغة المناسممبة لرؤيمة ولرسممالة الكميمة وتحديممد
االىداف االستراتيجية والسياسات واالستراتيجيات المالية المتبعة والخطمط التنفيذيمة
الالزمم ممة لتعزيم ممز نقم مماط القم مموة واس م ممتغالل الفم ممر

لتقويم ممة نقم مماط الضم ممعف وتف م ممادي

التيديممدات والوصممول الممي المسممتوي المسممتيدف الداء الكميممة مممما يضمممن الحصممول
عم ممي االعتم مماد المس ممتمر طبق مما لممع ممايير الموض مموعة والمعمن ممة م ممن الييئ ممة القومي ممة
لضمان جودة التعميم واالعتماد.
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المرسمة الثالثة :صياغة االستياجات المالية:
بناءا عمى نتائ تحميل الوضع الراىن ،وما تم من تبنى الكمية لممعمايير األكاديميمة
القومية ،وفى ضوء رؤية ورسالة الكمية ،تم تحديد االحتياجات المالية.

المرسمة الرابعة :تسديد الغايات واألاداف والسياسات المالية:

ت ممم تحدي ممد السياس ممات والغاي ممات واألى ممداف االس ممتراتيجية لمكمي ممة بن مماء عم ممي م مما ت ممم
الوصول الية من نتائ التحميل البيئي لتحقيق رسالة الكمية.

المرسمة الخامسة :صياغة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد:

 تممم وضممع مجموعممة مممن بمرام العمممل المختمفممة والتممى يمكممن مممن خالليمماتحقيق الغايات وأىداف خطة تنمية الموارد
 ت ممم تحدي ممد األنش ممطة الالزم ممة لتحقي ممق ك ممل ى ممدف ،كم مما ت ممم تحدي ممد مس ممئوليةالتنفيذ ،والمدى الزمنى ليما ،وقمد روعمى فمى ذلمك االسمتفادة ممن عناصمر القموة،

والفر

المتاحة.

المرسمة السادسة :صياغة خطة المتابعة والتقويم:

ت ممم تحدي ممد مس ممئولية متابع ممة األنش ممطة ومؤشم مرات األداء وأدوات التحق ممق لك ممل

نشاط بخطة تنمية الموارد الذاتية.

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

داخل الكمية أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين والطالب) وخارجيا مسئولى ادارة التخطيط
والموازنة بالجامعة ،ومديرية الشئون الصحية وممثمين عن مديري مستشفيات و ازرة الصحة والتأمين

الصحى ومنظمات العمل المدنى) ،تبين أن الوضع الراىن لمموارد المادية لكمية طب سوىاج يعتمد

عمى:

 اعتمادات واردة من موازنة الدولة :وتمثل المصدر الرئيس لمصرف.
 موارد ذاتية لمكمية :وتعتمد عمى موارد الوحدات ذات الطابع الخا

7

والمتمثمة فى:
خطح تًُيح انًىارد انذاتيح

خايعح سىهاج

كهيح انطة انثشزي

 .9وحذج تحسيٍ انخذيح تانًستشفً اندايعً (يزفق رقى "2الئحح إَشاء
انىحذج")
 .2وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية
 .1وحدة مركز السموم اإلكمينيكية.
 .4وحدة أمراض التخاطب.

 .1وحدة جراحات الرأس والوجة والعيوب الخمقية لألطفال.

ويتى انصزف يُها عهً:
أ -دعى انعًهيح انتعهيًيح :حيج أٌ انًستشفً يًثم انشزياٌ انحيىي انذي تتى
يٍ خالنه انعًهيح انتعهيًيح نكم يٍ طالب انًزحهح األونً وطالب انذراساخ
انعهيا ،كًا يتى يٍ خالنه تُفيذ تزايح انتعهيى انطثي انًستًز نتذرية شثاب
األطثاء انعايهيٍ في يختهف قطاعاخ انخذيح انصحيح تانًدتًع انًحيظ.
ب -دعى انعًهيح انثحثيح :حيج أٌ انًستشفً تدزي ته انعذيذ يٍ األتحاث انعهًيح
ت -دعى عًهيح خذيح انًدتًع :يٍ خالل انخذياخ انعالخيح انتً يقذيها
انًستشفً اندايعي نهًدتًع انًحيظ ،كًا يتى يٍ خالنه تُفيذ انعذيذ يٍ
انقىافم انطثيح (انىقائيح وانتشخيصيح وانعالخيح) نخذيح هذا انًدتًع.
سجم اإلنفاق من مصدري الموارد المالية:

يثيٍ اندذول انًزفق (رقى َ )3سثح انًستخذو يٍ انًىارد انذاتيح:إنً إخًانً
انًخصصاخ انًانيح انحكىييح خالل انعاو انًانً .2115/2114

تسميل االستياجات:

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

البحث العممى ،خدمة المجتمع وتنمية البيئة فاننا نجد أن الموضح بالخطة التى أعدتيا ادارة التخطيط
والموازنة بالجامعة يمثل االحتياجات الفعمية لمكمية وقد كانت اجمالى االستثمارات المطموبة ليذه الخطة

حوالى  2مميون جنيو مصرى موزعة عمى كافة األنشطة.

تسديد الفجوة:
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تم اعتماد مبمغ ...........من موازنة الدولة ،وبالتالى مطموب سد باقى الميزانية من خالل
الموارد الذاتية لمكمية ،وىى تمثل نسبة ال %40األخرى من المبالغ المطموبة لتنفيذ الخطة

الموضوعة.
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الخطة التنفيذية لخطة تنمية الموارد الذاتية
انغبيت

انهذف

إستكمال تفعيل
الوحدات

تعظيى يىارد انكهيح انذاتيح

ذات الطابع
الخا

األنشطت

انيبث انتنفيذ

-إستكمال تفعيل:

-وضع الموائح

-9مركز عالج السموم

-تشكيل مجالس

اإلكمينيكية
-2وحدة التعمم
-1وحدة التعميم الطبي

 -اعتماد الموائح

المستمر

من مجمس

-4وحدة التدريب
-1وحدة معمل

 -اعتماد األمر

17/16

19/18 18/17

21/19

مجمس الكمية

االنتياء من تشكيل
مجالس االدارات

عميد الكمية

من مجمس الكمية

الجامعة

األبحاث المركزي

16/15

إدارات
 -اعتماد الموائح

االلكتروني

انًذة انزينيت

يسؤونيت انتنفيذ

يؤشزاث انًتببعت
وتمييى األداء

رئيس الجامعة

االنتياء من اعتماد
الموائح من مجمس
الجامعة

االنتياء من اعتماد
×

األمر من الو ازرة

من الو ازرة

 -1وحدة مكافحة
العدوى.
-9مركز الصحة
اإلنجابية
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زيادة فاعمية
الوحدات
القائمة

كهيح انطة انثشزي

 صم م م ممرف جم م م ممزء مم م م ممن -تطبيق لوائح ىذهالم م م م م م م م م موارد كح م م م م م م م م موافز

الوحدات

ومعاونييم.

من مجمس الكمية

عميد الكمية
×

ألعضاء ىيئة التمدريس -اعتماد الق اررات
تطبيق الئحة متدرجةلمصرف

×

×

الموارد كحوافز

×

ربط المكافآت

عميد الكمية
×

بمستويات االنتاج

×

×

صرف جزء من

صرف حوافز متدرجة

×

واالنجاز.
 -توعية الييئات

 -عمل إعالنات

والمؤسسات المعنية

ليذه الوحدات

بالخدمات التى تقدميا

داخل الجامعة.

الوحدات ذات الطابع

-زيارة المؤسسات

الخا

ومميزات ىذه

الخدمات

المعنية بيذه

مجالس ادارة
الوحدات

×

×

×

×

زيادة أعداد المتعاقدين
مع الوحدات القائمة

×

الخدمات.

عمل إعالناتعامة ليذه
الوحدات
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تشجيع القطاع
الخا

عمى

دعم سياسات
الكمية

 -مخاطبة مؤسسات

 -عمل نشرات

القطاع الخا

عن الكمية

الشركات والييئات

وأنشطتيا المختمفة

والمعدات

 -إرسال خطابات

ومستمزمات التشغيل

نشر

 -الدعم المادى من

إلى مؤسسات

الشركات والييئات

اإلنتاجية والخدمية)

لدعم سياسات الكمية

االدارة العميا

وأقساميا

القطاع الخا

 اليدايا المقدمة منلمكمية مثل األجيزة

×

×

×

×

×

لممؤتمرات العممية

المختمفة بالمنطقة

التى تنظميا الكمية

 -إعداد دوريات

ومختمف أقساميا

عن انشطة

 -دعم الشركات

الكمية ،ومميزاتيا

والييئات لحضور
أعضاء ىيئة
التدريس ومعاونييم
لممؤتمرات العممية
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دعم أعضاء

ىيئة التدريس

كهيح انطة انثشزي

 -ندوة لنشر الفكر بين

اقناع أعضاء ىيئة

لجنة تنمية

التبم م ممرع بمبم م ممالغ ماليم م ممة

أعضاء ىيئة التدريس

التدريس

الموارد

تخص م ممم ممم ممن الس م ممادة

لكميتيم

توقيع اق اررات
بالموافقة عمى
الخصم من
المرتبات

الت م م م م ممدريس لحس م م م م مماب
×

×

×

×

جمعيم م م م م م م م ممة الم م م م م م م م ممدعم

×

الطالبى

إقناع أعضاء ىيئة
التدريس بالتبرع

التبم م م م م م م م م ممرع بالكتم م م م م م م م م ممب

بالكتب والمراجع

والم ارجم م م م م ممع لمكتب م م م م م ممة

لمكتبة الكمية

دعم الخريجين
لكميتيم

 -ندوة لنشر الفكر بين

 -اقناع الخريجين

الخريجين

 -فتح حساب

 -دعم إنشاء رابطة

 -تحفيز أعضاء

الخريجين

ىيئة التدريس

الكمية

لتمقى التبرعات

ومعاونييم من

أعض م م م م م م م م مماء ىيئ م م م م م م م م ممة

×

×

×

×

لجنة تنمية

التبم م ممرع بمبم م ممالغ ماليم م ممة

الموارد

توض م ممع ف م ممى حس م مماب
الكمية

اإلدارة العميا

خريجى الكمية

 دعم أنشطة رابطةالخريجين معنويا

لتشجيع إنشاء
الرابطة
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واقناع األعضاء بنشر
فكر التبرع لمكية بين

الخريجين

 إشتزاك انكهيحكعضى إعتثاري فً
يدهس إدارج راتطح
انخزيديٍ وتىفيز
يقزنهدًعيح
وإحتضاٌ أَشطتها.
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اإلدارة العميا
×

×

×

×

×
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خطط التقييم والمتابعة لمخطط التنفيذية عمى امتداد فترة الخطة:
ستقوم الكمية بتنفيذ آليتين لعمميتى التقييم والمتابعة وىما:
 -9آلية عامة :تقوم بتنفيذ .EFEM ، IFEM
-2آلي م م م ممة تفص م م م مميمية :تق م م م مموم بتنفي م م م ممذ النم م م م مماذج التالي م م م ممة م م م م ممن اس م م م ممتمارات المتابع م م م ممة.
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جبيعت سىهاج
كهيت انطب انبشزٌ
يزفك رلى ( :)1تمزيز
إدارة /لسى /وحذة :تًُيح انًىارد انذاتيح
انغبيت (االستزاتيديح)

يتببعت تنفيذ انخطت انتنفيذيت نخطت تنًيت انًىارد انذاتيت نعبو ............. /..............
.................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ..............................................................

 :تعظيى يىارد انكهيح انذاتيح

انهذف انتنفيذٌ رلى ( ) :
............................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................

انًستهذف

رلى

)

(

:

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

األنشطت
انفزعيت

يسئىل
انتنفيذ

اإلطبر انزينً
ربع سنىٌ
3 5 0

4

انًخزجبث
انًتىلعت

انًخزجبث
انفعهيت

يستىي
األداء
0 5 3

يالحظبث
ويمتزحبث

يالحظت  :يستىي  : 3فىق  - %08يستىي  %08 : 2إنً ألم ين  - %08يستىي  : 1ألم ين %08
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كهيح انطة انثشزي

يزفك رلى ( :)2لزار االعتًبد ين يجهس انكهيت
 تم اعتماد خطة  2091/2002من مجمس الكمية بالقرار رقم  )9912بجمستو رقم )922والمنعقدة بتاريخ .2001/1/94

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

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

-

17

خطح تًُيح انًىارد انذاتيح

