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كمية الطب البشرى
أوال :نبذة عن الكمية:
تم افتتاح الكمية عام  ،1991و بدأت الدراسة بمرحمة البكالوريوس رسميا في بداية العام
الدراسي  1993-1992كفرع من كمية الطب جامعة أسيوط وذلك وفقا لمقرار الوزاري رقم 142
لسنة  1976وتم فصل الكمية عن جامعة أسيوط وتبعيتيا لجامعة جنوب الوادي بداية من 2
يناير  1995كما تم تخريج أول دفعة خريجين فى فبراير  1996وقد انفصمت الكمية حديثا عن
جامعة جنوب الوادي و أصبحت إحدى كميات جامعة سوىاج بداية من أول أغسطس 2006م.
وتمتد منطقة خدمة الكمية من جنوب محافظة أسيوط شماال حتى جنوب محافظة أسوان
جنوبا وتخدم ما يقارب ثالثة عشر مميون نسمة ىم تعداد سكان ىذه المحافظات.
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منيجية اعداد استراتيجية الدعم الطالبى:
تقوم خطة الكمية االستراتيجيو عمى منيجية "التحميل المستقبمى"،"Prospective Analysis

وتكمن أىمية ىذه المنيجية في قدرتيا عمى تحميل البيئة الخارجية لمكمية لمعرفة الفرص
والتيديدات المحتممة ،وتحميل البيئة الداخمية لتحديد نقاط القوة والضعف  ،سعياً نحو احداث

التكامل بين جميع االنشطة لتنفيذ استراتيجية الكمية وتحقيق رؤيتيا المستقبمية وغاياتيا
االستراتيجية ،كما أنيا تمدنا بأساس سميم التخاذ الق اررات االستراتيجية وفقاً لممعايير المحددة،
وتعتبر مدخالً أساسياً لمتخطيط االستراتيجى لمكمية فى عالقتيا بسوق العمل واحتياجات التنمية

المجتمعية وحركة المستجدات فى القطاع الطبى عمى المستوى العالمى.

وتستند منيجية "التحميل المستقبمى"  -من حيث كونيا مطالعة لممستقبل – عمى"منيج النظم"

ويقوم ىذا المنيج عمى أسموب تفكير منظم قادر عمى دراسة منظومة البيئة الداخمية لمكمية
وعالقتيا مع منظومة البيئة الخارجية والخروج باليات اتخاذ الق اررات االستراتيجية بناء عمي اساس
عممي مدروس متعمق بواقع الكمية الداخمي والخارجي.

االجراءات التى اتخذت عند اعداد استراتيجية الدعم الطالبى:

ت ممم اع ممداد اس ممتراتيجية ال ممدعم الطالب ممى لكمي ممة الط ممب البش ممرى -جامع ممة س مموىاج حس ممب االجم مراءات

التالية:

المرحمة األولى :التأصيل المؤسسى والتوعية:
 .1تشممكيل فريممق التخطمميط االسممتراتيجى بالكميممة كاحممدى فممرق التخطمميط االسممتراتيجى التابعممة
لوحدة التخطيط االستراتيجى بالجامعة ،بصورة تضمن تمثيمل جميمع أقسمام الكميمة ،وجميمع
األطراف أصحاب المصمحة فى الخطة االستراتيجية.

 .2توعية أعضاء ىيئة التدريس ومعماونييم والعماممين بالكميمة بمفيموم التخطميط االسمتراتيجى،
ومنيجيتو ،ودور كل من المشاركين فى اعداد استراتيجية الدعم الطالبى.

المرحمة الثانية :تحميل الوضع الراىن:
تم اتباع األليات والوسائل العممية لجمع البيانات وعمل االحصائيات وتحميميا لموصول الى
تحميل الوضع الراىن لكل األقسام العممية ،من حيث التخصصات االكاديمية ،واالمكانات

والقدرات المتاحة ،وأساليب تقويم الطالب المتبعة ،وآليات تحقيق تمك الحالة المبتغاه ،بما

يكفل توفير عدد من التصورات والخيارات المرغوبة والممكنة لتحقيق رؤية الكمية وغاياتيا
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وأىدافيا االستراتيجية ،وقد تم ذلك فى اطار دراسة متكاممة لمبيئة الخارجية والبيئة الداخمية

وفق لمنيجية التحميل البيئى الرباعى ( ،)SWOTحيث تم تحديد عناصر القوة والضعف و

الفرص والتيديدات لمكمية لتصميم المصفوفة الرباعية لموضع الراىن لمخروج بالصياغة
المناسبة لرؤية ولرسالة الكمية وتحديد االىداف االستراتيجية والسياسات واالستراتيجيات

المتبعة والخطط التنفيذية الالزمة لتعزيز نقاط القوة واستغالل الفرص لتقوية نقاط الضعف

وتفادي التيديدات والوصول الي المستوي المستيدف الداء الكمية مما يضمن الحصول عمي

االعتماد المستمر طبقا لممعايير الموضوعة والمعمنة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم
واالعتماد.
المرحمة الثالثة :صياغة الرؤية والرسالة ومحاور الخطة:
بناءا عمى ن تائج تحميل الوضع الراىن ،وما تم من تبنى الكمية لممعايير األكاديمية القومية ،تم
تع ممديل رؤي ممة ورس ممالة الكمي ممة ،وبحي ممث تتض مممن رس ممالة الكمي ممة المي ممام ال ممثالث الرئيس ممة لمكمي ممة
والمتمثمة في التعميم والتعمم ،والدراسات العميا والبحث العممى ،وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المرحمة الرابعة :تحديد الغايات واألىداف االستراتيجية والسياسات:
تممم تحديممد السياسممات والغايممات واألىممداف االسممتراتيجية لمكميممة بنمماء عمممي ممما تممم الوصممول الي مو مممن
نتائج التحميل البيئي لتحقيق رسالة الكمية.
المرحمة الخامسة :صياغة استراتيجية الدعم الطالبى

األطراف أصحاب المصمحة فى استراتيجية الدعم الطالبى:
يعتبممر تحديممد االط مراف أصممحاب المصمممحة  Stakeholdersمممن العوامممل اليامممة لضمممان فاعميممة

اسم ممتراتيجية الم ممدعم الطالبم ممى  ،حيم ممث أن مقابمم ممة احتياجم ممات وتوقعم ممات تمم ممك االط م مراف مم ممن أولم ممى
الضمانات التمى توضمم ممدى واقعيمة اسمتراتيجية تقمويم الطمالب المقترحمة فمي توكيمد الجمودة وتميمز

الخدمة التعميمية ومدى المساىمات التى تقدميا الكمية لخدمة المجتمع والبيئة.

االطراف ذات المصمحة:

 .1و ازرة التعميم العالى والبحث العممى

 .4الجيم م م مماز االدارى :مم م م ممديرى االدارات

 .3أعضم م مماء ىيئم م ممة التم م ممدريس والييئم م ممات

 .5الطالب.

والعاممين.

 .2الجامعة.

 .6أولياء االمور.

المعاونة
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 .7االدارات الص م م م ممحية التابع م م م ممة ل م م م ممو ازرة

 .10نقابة األطباء.

 .8المستشفيات التابعة لو ازرة الصحة.

 .12المجتمع بوجو عام.

الصحة.

 .11خريجى الكمية.

 .9المستشفيات الخاصة.
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رؤية الكمية:

كمية الطب البشرى – جامعة سوىاج رمز از لمريزادة والتفزوا والتميزز

العممى عمى الصعيدين االقميمى والعالمى.
رسالة الكمية:

تمتزم كمية الطب البشرى – جامعة سوىاج بتخريج أطباء قادرين عمى تمبية احتياجات
المستويات المختمفة لسوا العمل االقميمى بمستوى تنافسى متميز ،وانتاج بحوث
عممية عالمية تنافسية تساىم فى تطوير المينة وحل المشاكل المجتمعية ،وتقديم

خدمات صحية مجتمعية تدعم تنمية المجتمع المحمى فى إطار من القيم والعادات من
خالل التطوير المستمر لمبرامج التعميمية -فى ضوء المعايير األكاديمية القومية-
وأدوات البحث العممى وتدعيم آليات التعمم الطبى المستمر.
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إستراتيجية الدعم الطالبي:
تحديد خصائص واحتياجات الطالب:

قامت إدارة رعاية الشباب بالكمية بدراسة خصائص الطالب من حيث النوع ،والعمر ،والمناطق
الجغرافية التى ينتمون الييا ،ومستوى دخل كل منيم لتحديد احتياجاتيم غير األكاديمية والمتمثمة

فى االقامة ،واالعاشة ،خدمات النقل ،الخدمات الصحية ،المشكالت فى المجتمع الذى ينتمون

إليو.

مسئولية تنفيذ خطة خدمات دعم الطالب:

تم وضع واعتماد نظام لمدعم الطالبي (الخدمات المادية /العينية /النفسية/صحية) من خالل:
 .1ادارة رعاية الشباب.

 .2جمعية أصدقاء الطالب بكمية الطب المشيرة برقم  931لسنة  2008والتى تستقبل
التبرعات بالحساب رقم  650/403/1574ببنك القاىرة.

صور الدعم الطالبى:

إدارة واجراءات الدعم المالي:
تم وضع سياسة واضحة ومعمنة لمدعم المالى تأخذ في االعتبار ظروف واحتياجات الطالب،
وذلك من خالل معايير موضوعية وعادلة لتوزيع الدعم تعتمد عمى إجراء بحث لمحالة

االجتماعية لمطالب يتم اعداده بمعرفة ادارة التضامن االجتماعى التابع ليا ىذا الطالب.
الدعن (الرعاية) الصحية:

ىناك إدارة طبية لعالج الطالب داخل الجامعة ،وىى مجيزة لمحاالت الطارئة ،كما تم توفير
سيارة اسعاف تابعة ليذه اإلدارة.
برامج دعم ورعاية المتفوقين والمبدعين:
تتبع الكمية قواعد تحديد المتفوقين والمبدعين والمتمثمة في الدرجات التي يحصل عمييا المتفوقون

(≥ ،)%85ويتم إتباع وسائل لدعم وتحفيز المتفوقين والمبدعين منيا:
 دعم مالي:

 -صرف مكافأة مالية سنوية لممتفوقين

 -صرف مكافآت مالية وعينية (أجيزة طبية) لمطالب األوائل فى حفل الخريجين.

 رعاية عممية ودعم معنوي-:
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 -اختيار المتفوقين من الطالب لمقيام بدور قيادى لزمالئيم فى أنشطة التعمم الذاتى.

 اختيار المتفوقين من الطالب لتمثيل الكمية فى عمميات التبادل الطالبى معالجامعات األخرى داخل وخارج مصر.

 تقديم شيادات تقدير لممتفوقين من األقسام والكمية.رعاية الطالب المتعثرين دراسياً:

تتبع الكمية قواعد الكشف المبكر لممتعثرين والمتمثمة في الدرجات التي يحصل عمييا المتعثرون

(< ،)%60و تتبنى الكمية نظاما لالكتشاف المبكر لممتعثرين وذلك من خالل االمتحانات الدورية

التي تجرى باألقسام ،وتتبنى الكمية وسائل لألخذ بيد المتعثرين مثل وذلك ببحث أسباب تعثرىم من
خالل لجنة الدعم الطالبي وتقديم الحمول المرضية لمتغمب عمى أسباب تعثرىم (دعم مالي /رعاية

عممية /دعم معنوى).

الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة:
و يتم تقديم دعم لذوى االحتياجات الخاصة عمى ىيئة:
 -تسييالت إنشائية :مصعد بمبنى الفصول الدراسية

 رعاية صحية :من خالل اإلدارة الطبية لعالج الطالب -دعم نفسي :من خالل جمعية أصدقاء الطالب.

 دعم لوجيستى :مساعدتيم في إنياء اإلجراءات اإلدارية الالزمة ليم مثل إجراءاتالتجنيد ،استخراج بطاقة الرقم القومي...الخ

المنح الدراسية:
تقوم وحدة الطالب الوافدين والمنم الدراسية بوضع معايير لتخصيص بعض المنم الدراسية،
وىذه المعايير يتم مراجعتيا واعتمادىا من المجالس الحاكمة المعنية ،ويتم نشرىا واألخذ بيا.

دليل الطالب:
و يتم اعداد وتوزيع دليل الطالب فى بداية العام الدراسي.
دليل الجودة لمطالب:
و يتم إعداد وتوزيع دليل الجودة لمطالب في بداية العام الدراسي.
الريادة العممية:
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تتبع الكمية فى برنامجيا التقميدى ( )1+6نظاما لمريادة العممية ،و يتم توعية واعالم الطالب بو
من خالل المقاء التعريفى مع السيد األستاذ الدكتور/عميد الكمية في أول العام الدراسي،
اإلرشاد الطالبى:

تتبع الكمية فى برنامجيا التكاممى بالساعات  /بالنقاط المعتمدة المزمع تطبيقو بعد تطوير
برنامجيا التعميمى إلى نظام ( )2+5نظاما لإلرشاد األكاديمى ويتم وضع وتوثيق آليات الختيار

وتعيين المرشد الطالبى.
الساعات المكتبية:
يتم تحديد وقت لكل عضو ىيئة تدريس فى جدولو األسبوعى بحد أدنى ساعتين /أسبوع؛ يستقبل
خالليما الطالب بمكتبو لإلجابة عن أية استفسارات فى المقرر الدراسى الذى يشارك فى تدريسو.
األنشطة الطالبية:
المشاركة في األنشطة الطالبية:
 و يتم ممارسة األنشطة الطالبية فى الكمية (رياضمية  /ثقافيمة  /عمميمة) ممن خمالل ادارة
رعايممة الشممباب ،وسمميتم حسمماب نسممبة الطممالب المشمماركين فممى األنشممطة المختمفممة خممالل

الفصمممين الد ارسمميين ،وسيسمماىم اتحمماد الطممالب فممى تنفيممذ األنشممطة الطالبيممة بالكميممة مممن

خممالل لجانممو المختمفممة ،وو يممتم االعممالن عممن ىممذه األنشممطة بصممورة دوريممة عمممى موقممع
الكمية ومقر إدارة رعاية الشباب كما ستتولى لجان االتحاد المختمفمة أيضماً االعمالن عمن

ىذه االنشطة.

 وسيشارك أعضاء ىيئة التدريس من الكمية في ىذه األنشطة ممن خمالل اإلشمراف عممى
تنفيذىا وريادة األسر الطالبية.

تقدير التميز في األنشطة الطالبية:

وسمميتم رصممد ج موائز لتقممدير ومكافممأة المتفمموقين فممى األنشممطة الطالبيممة والحاصمممين عمممى م اركممز
متقمدمة فى ىذه األنشطة عمى مستوى الجامعة (مادى /معنوى /عممى).
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قرار اعتماد االستراتيجية من مجمس الكمية

تم اعتماد استراتيجية (خطة) الدعم الطالبى من مجمس الكمية بالقرار رقم ( )747فى جمستو

رقم ( )272والتى عقدت بتاريخ .2715 /7 /25

يتم تقديم تقرير سنوى عما يتم تنفيذه من أنشطة ىذه االستراتيجية تتم مناقشتو واعتماده
بمجمس الكمية المنعقد فى شير يوليو من كل عام.
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