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الجزء االول  -:اإلطار الفكرى للخطة اإلستراتيجية
أوال :مقدمـــة عن كلية الطب البيطري جامعة دمنهور
ررا

تعتبررك ياتررلط الررط ابتلرركل اررا ائاتررلط اك طررال نررة وتررل علررت ات تر تع ر تار ت
ا جت علط بلألطبلء ابتلك تا ااذ ا ح اون ارو ء اتدراو اتلروى نر اا ر الرط ابتلركل يرذا
تداو يات الط ابتلكل ااتل اف ة ا شوىل اا جت علط تع تا تدا ل حاوال ابتئكل ا شئالط
ا جت ع بااف تحدتق اتداو ات ت ا كجول.
باأ اع بئات الط ابتلرك -جلاعر وا اروى بعرا درا ى ادرك ى اج اروى ىمرل )78
اس  7008و نة  77الىس  7008و تل نتترل ائاتر نر 7008 – 4 –6و) بعرا او ندر اج ر
ادللع باأط ااى س بلافكم أل اة ن اعلو اجلاعة  7007/7008و) ستتل تخرك أ ونعر
اررا ائات ر ن ر اعررلو اجررلاعة 7027 -7022و) .ي ررل تررل نررت ادبررو اااى س رلط اعاتررل وبارروو -
الجستتك – ويتوى ه) ب و ند ز ك اتعاتل اعلا بتلى خ .7002/6/22

عناصر إنشاء الكلية
 -2جوو اب ت السلست اائات

اب

تعات

– اب

إو ىل – ابلن سئ ت االالب ) .

 -7ا ىت اائات إنتلجت تعات ت .
 -3الائلنتلط ابشك :
 اا اسلول أتضلء هتئ اتاى س

3

ائلوى اعلو اا اوظلطف الو ى

اوظلطف ا عل ن .
ا ختاف .
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األقسام العلمية وتوزيع السادة أعضاء هيئة التدريس:
أعداد أعضاء هيئة التدريس
أستـــاذ
القســـم العلمي

هيئة معاونة

إجمالي

أستاذ
مساعد

مدرس

مدرس
مساعد

معيد

0

2

0

4

2

1

4

0

2
2

متفرغ

غير
متفرغ

عامل

1

قسم التشريح وعلم األجنة

0

0

1

1

2

قسم األنسجة والخاليا

0

0

0

1

0

3

قسم الفسيولوجيا

0

0

0

1

0

1

4

قسم األدوية البيطرية

0

0

0

1

0

0

1

5

قسم الكيمياء الحيوية

0

0

0

0

2

1

0

3

6

قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية

0

0

1

1

3

3

3

11

7

قسم التغذية والتغذية األكلينكية البيطرية

0

0

0

0

1

2

0

3

8

قسم الميكروبيولوجيا

0

0

0

1

0

1

1

3

9

قسم الرقابة الصحية على األغذية

0

0

1

0

0

0

1

2

10

قسم الباثولوجيا والطفيليات

0

0

1

0

1

2

0

4

11

قسم أمراض الدواجن واألسماك

0

0

1

0

0

1

1

3

12

قسم الوالدة

0

0

0

0

0

2

0

2

13

قسم الجراحة

0

0

0

0

1

0

2

3

14

قسم طب الحيوان

0

0

1

1

1

1

1

5

15

قسم الطب الشرعى والسموم واألجراءات
البيطرية

0

0

0

1

0

0

1

2

16

قسم صحة الحيوان واألمراض المشتركة

0

0

0

0

1

0

1

2

0

0

6

8

10

18

13

55

المسلسل

إجمالي أعضاء هيئة التدريس
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العاملون

بالجهاز اإلدارى:

العاملين بالجهاز اإلداري

العدد

النسبة المئوية

دائمين

56

% 1669

مؤقتين (مكافأة شاملة)

34

% 562

اإلجمالي

20

%200

وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات
 الموقع اإللكترونيhttp://www.damanhour.edu.eg/vetfac :
 العنوان اإللكتروني ):(E-Mail

عنوان البريد اإللكتروني

اإلدارة أو القسم
عميد الكلية

mahroususama@yahoo.com

المدير التنفيذي لوحدة الجودة

Shzakaria2003@yahoo.com

وحدة ضمان الجودة

 تليفاكس

q.unit@yahoo.com

0453591018

 سويتش 0453591016
ثانياً :نظام الدراسة بالكلية:

اال ااى س بلائات ع س س و ط اوزت تا تشكل نصو وى ست حص بعاهل اللارط تار
وىجررر ابئرررلاوى وس نررر
اليات تئ

ذا بلا علا

اعاررروو ابتلك ررر

ال ررر

اعلها ابحوث ابتلك ر

اشرررالول البعرررا مضرررلء نتررركل اتررراى ط احداررر
ا جرلزى ا ستشرفتلط ابتلك ر

ذار تحر

شك ف أتضلء هتئ اتاى س ا ختصتا.
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مررا تررل توضررت

بتررلن ألمسررلو اعا ت ر

ااى سررلط اعاتررل اتررة تدررااال ائات ر
إلو ى اائات

ا درركى ط ااى سررت

أتررا و طررالب ائات ر

يررذا بررك ا

أ ضررل بتررلن بعرراو أتضررلء هتئ ر اترراى س اعررل نتال اجاررلز

ابك ا اتة ت حال ائات اا عال

ااى س اذ تت اائات .

ثالثاً -:فلسفة الكلية في مجال توكيد الجودة والتحسين المستمر-:
تؤاا ائات إ لنل مو ل بله ت تويتا اجوول إلتت رلو اتحسرتا ا سرت ك ذار ترا طك رق
ت ات تعات ت ا ظ
ىنع استو

تسع إا

ستخا و ألسرلاتط احا ةر نرة اتعارتل ارتعال اتئ واوجترل ا تداار

اع ات اتعات ت نة ااىس ا ع

ا دكى ألائتك نة اتاى ط الالبة إلىتدرلء

بخل ااى سلط اعاتل ابحوث بحتر تو يرط ابحروث اتلروى اعرلا ة تئرون بحوفرل هلونر علوار
اابتئر

ا جت ع .ائاتر اررا ائاترلط اك طررال نررة اجلاعر

ا جت عت اا عال ادو ن البت ابتلك
احتررو ن

ألس ر لم

اررا ج

تار

ا ا ط ا تخصص

ا سررتول ادروا نر اجررل اخاار
اتةدتفت ا تعادر بصرح إلنترل

ألاررك ك ا شررتكي  .ألن ائات ر ترراىم أنررر ال جرروول إال بلااى س ر

اذ تت نئلن البا اا إلهت لو بسكو ندلط ادول اضعف اعكن افكص اتاا ا ط ي نضع عل
ستك تتجت نعلا

نحسرا ارا اوضرع ارك ها نضرع اخلرت ارسرت ك ى نضرع ا ؤشرك ط ا عكنر

اال اتداو ا جل .
وترجع اهمية األخذ بفلسفة توكيد الجودة والتحسين المستمر بالكلية إلي عدة اعتبارات -:
 أه ت افلهتل اجوول تلبتدال ا ل عظل اع ات اتعات ت تحستا استول اخك جتا .
 ا لنس اشك ف بتا ائاتلط اتجو ا أت ل تحستا استول عك جتال حتل اع ب ظلو
تال اااعو ن هذه ا لنس .
 ا لنس ادو ن سرو اع ر اتروا اعكبر تسرتات بئر تر أن ئرون اائاتر علر
ضح ااجوول إلتت لو.
 اتلوى اعا اسك ع ستات اجارا ابحر ااحرل بدلرلى اتدراو إال دربح ياتت رل نر
عبك يلن.
 ابللا اشئا تااو عك ج اعظل ائاتلط تسلع اعال ا الى ط هرو اسربت اوحترا اخارق
نكص ت .
 هاف أسلس هلو اا أها ف اجوول ا شلىي ا جت عتر هرذ جعر اائاتر و ى هلارل نر
اشك ي ا جت عت .
 نظل اجوول تح تا عاق اصلوى ات و اذ ت ات و اع ات اتعات ت ابح اعا .
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 نظرررل اجرررووه تخارررق احلسرررب ذ تتررر
ا عوملط متك حلط احاو .
نشر ثقافة الجودة نشاط أساسي وال تتحقق الجودة بالكليات اال بالتنسيق مع رسالة ورؤية
الجامعة وخطتها االستراتيجية والتى تلتزم باالتى-:
ي نكو ار و ى ن نشك فدلن اجوول نلالالب اال و ى يذا تضلء هتئ

اتاى س اعل نتال.
 اعا ا اشفلنت أاك سلس ن تابت حتتلجلط تومعلط ا سوبتا اائات .
 إلهت لو بلالالب نال احوى اع ات اتعات ت سو ء تا ا ستول ا ا أ
اةدلن أ إلجت لت .
رابعا -:اإلفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية.
تدوو إلنتك ضلط ألسلست ااخل إلستك تتجت تا ا دلط اتلات -:
اكسلا اخلد بلائات ن ضوء اكؤ اكسلا
 دتلغ اكؤ
اخلد بلاجلاع .
 تحات ابتئ اا عات اائات ذا اتحا ا ندلط ادول اضعف تحات ابتئ
اخلىجت اائات ذا اتحا ا افكص اتاا ا ط.
 تدتتل افكص ا تلح نة ضوء إلائلنتلط احلات ندلط ادول ندلط
اضعف.
 تحا ا يتفت اتغاط تا اتاا ا ط ن ظ ندلط ادول اضعف افكص
ا تلح .
 تحا ا ألها ف ن ضوء أها ف اجلاع ىسلاتال تكج ىسلا ىؤ
ائات ن شئ ها ف ستك تتجت .
 نشك فدلن اجوول ات ت ن ألو ء اا أج تحستا ابتئ اتعات ت بلائات
تونتك ادول اا نع ات فتذ اخل بئفلءل نلتات .
 ضع بك ا علت اتو ز ذ ط ىؤل استدبتا اتحستا جوول ج تع
اع اتلط ألنشل بلائات .
 اتدتتل اا ىل اا عال اج وت ستشلى و عات علىجت .
تدرررا ك اوضررروت ادررراى ط ا ؤسسررر اعا تررر

7
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الجزء الثانى -:اإلطار المنهجى للخطة اإلستراتيجية

أوالً :منهجية اعداد الخطة:
 -2تئو ا نك ق اع حسط ال هو اوجوو بلإلطلى ا ا اا شك ع اخل إلستك تتجت .
ىش ت ائتفت تا و اخل إلستك تتجت .
 -7ت
 -3اك جع اكؤ اكسلا .
 -4توز ع ا الو -:
أ -تحا ا ابتلنلط ا لاوب .
ب -تحا ا اصلوى ابتلنلط.
 تحا ا طك ج ع ابتلنلط تش ااى س ا تا نت إلستبتلنلطا دلبالط اشخصت .
 -5تحات ابتئ اخلىجت اتحا ا اتاا ا ط افكص.
 -6تحات ابتئ اا عات اا ؤسس اتحا ا ندلط ادول اضعف.
 -8تدا ا ا ط ا دلشت بتا أتضلء افك ق تت اا ألطك ف ا ع ت ستخا و طك د
اعصف اذه .
 -7يتلب اتدك ك أل ا بعا اتعا الط ا دتكح طبلتتر تكضر ا لمشتر تدا ر.
ثانياً -:األطراف أصحاب المصلحة فى الخطة اإلستراتيجية-:
ألطك ف ا ع ت اا عات اخلىجت هل ا ستفتا ن اا اخل إلستك تتجت -:
 -1األطراف الداخلية:
 الطالب -:الالب هل احوى اع ات اتعات ت هل ا ستفتا ن أل ط اا أنشل
ائات .
 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -:هل ا ستفتا ن ستفلول ابلشكل اا اخل
اا عال اتاى ط ز لول اوت اتويتا اجوول ا ل عئس جلبتل تا استول
ألو ء.
-2األطراف الخارجية-:
 االطباء البيطريون
 اعررلااون بلاحئوارر تختاررف اررو معال اوظتفترر اررل بررتا اررا ك لط الررط
ا جررلزى الىشررلو ابتلرركل
ابتلرركل إلو ى ط اوحررا ط ابتلك رر
تشررررختال تررررال ىتل رررر احتو نررررلط اصررررغتكل ائبترررركل اررررا جا
ألى نط ألس لم اتواتا ات لساتلط اتادت إلدل لت .
 اعررلااون ن ر ا حررلجك ابتلك ر ابك ر ن ر ا ررو ن ابحك ر ا ررو ن
اجو ر ا ك مب ر اصررلوى ط اررو ىو ط احتو نررلط الترروى ا تجررلط
احتو نت يلن اص لتلط ادلط تاتال.
 ألطبلء ابتلك ون اعلااون ن اجلالط حئوات أعكل يلاحفلظ تا
احتلل ابك حا طق احتو ن.
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 ألطبلء ابتلك ون اعلااون بلا علها ابحةت ي عاا بحوث اصح
احتو نت .
 ألطبلء ابتلك ون اعلااون بلاتاى س الشك ف تا ا ىع ا ا ىس
اةلنو ا ى تت .
 الطبلء ابتلك ون اعلااون بشكيلط اا ء-:
أ -اعلااون ن البحلث اكملب اا طت .
ابتلك هل فالث
ألو
ب -اعلااون ن تسو ق تك
ابتلك شكيلط ألو
ابشك
أنو ع شكيلط ألو
ا شتكي .
 ألطبلء ابتلك ون اعلااون ن اشكيلط إلستة لى .
 ألطبلء ابتلك ون أدحلب ا شك تلط اخلد اعتلو ط ابتلك –
اخلزن ألو – ا ىع).
دواون بلااى سلط اعاتل أ ال دواون).
 أطبلء بتلك ون با ن ت
 أصحاب مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية-:
 أدحلب ا ىع ا ىع ألابلن – اتس تا – ألغ لو – وجل إنتل ااحل
– وجل إنتل ابتض – أاالط اا جا).
 كافة المواطنين حتلجون إا نا ط تةدتفت حو ألاك ك ا شتكي
اوبلطت ذ ط ألد احتو ن ات ت تد اا احتو ن إا إلنسلن تا
طك ق إلحتئلم ا بلشك غتك ا بلشك ا تجلط اص لتلط ادلط
تاتال) .
 أولياء األمور -:متلس اال ىضل أ اتلء ألاوى تا جوول أو ء ا ؤسس
اتعات ت .
ثالثاُ -:توفير مقومات النجاح للخطة يستلزم تحديد وتقييم اإلحتياجات الالزمة وهى كالتالى-:
 -2تحا ا ا الى ط اداى ط االزو تو نكهل ن أتضلء هتئ اتاى س اعل نتال اع تا
ت ت تا ا الى ط اداى ط اا ستو لط ا لاوب تا طك ق اتاى ط ا ست ك.
 -7إتبلع ستك تتجت تئلاات اتلوىل تسع ااتغتتك اتحستا ا ست ك بااف إىضلء ج تع
ألطك ف ذ ط ا صاح .
ّ
 -3ت ت ادتل ا تعاد بلاع اج لت أعالمتلط و ب ا ا .
 -4تونتك ااتل االزو اتحدتق إلست ك ى ن جاوو اتحستا اتلو ك بلائات .
رابعاً :تحديد المخاطر-:
اضرر لن ا جررل نرر تلررو ك ت فتررذ اخلرر إلسررتك تتجت اائاترر نرر ضرروء تويتررا اجرروول
اتحسررتا ا سررت ك سررتا و ذا ر تحا ررا تدتررتل ا خررلطك اعدبررلط ا كتبل ر بع اتررلط تص ر تل
تلو ك ت فتذ اخلر ارع إتخرلذ اخلرو ط االزار ااتعلار ارع تار ا خرلطك اعدبرلط يرذا
تونتك ااتل ادوالط ا جل ااخل  .تا ا خلطك اعدبلط ئا توضتحال ي ل ا -:

9
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-7
-3
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-5
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تاو إ لن بعض أتضلء هتئ اتاى س بأه ت اتدتتل اجوول عا أحا ا خلطك ات ئا
اتغاط تاتال ارا عرال ت ر اعا را ارا ارا ى ط اتاى بتر باراف تغتتك افئركل اسرلطال ارال
ابعض ا ال تا اال أه ت اتدتتل اجوول.
ترراو إسررت ك ى بعررض أنررك و نك ررق اع ر نتتجر اسررفك أ إلنشررغل بررأاوى أعرركل هررو أحررا
ا خلطك ات ئا اتغاط تاتال ب لول تاو أنك و افك ق اع ات ستق نت ل بت ال.
تاو يفل ا و ىو االزا اات فترذ ئرا اتغارط تاتارل بل جرلو ارو ىو أعركل أ ابحر ترا
او ىو أعكل.
تاو إلات و بلإلطلى ا ا ا حاو اسبدل اات فتذ ال تكتط تاتر ارا برتء نر ات فترذ تراو
نجلز اع ن اوم ا حاو ئا اتغاط تا ذار ترا طك رق إلاتر و بلإلطرلى ا ا ر
ات فتذ اخل .
أتبررلء اع ر إلضررلنت ات ر سرروف تفرركك تا ر ائات ر مررا التئررون اح ر تكحتررط اررا مب ر
ابعض ن افك ق ات فتذل عصودل إذ ال ئلنأ.
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عناصر الخطة اإلستراتيجية
رؤية كلية الطب البيطرى بدمنهور

تأا يات الط ابتلكل بلابستلن أن تصب اكي ً إبا تتل ً اتفكو ً ن اتعاتل
ألنشل ابحةت ا جلبا ا شئالط ا جت عت
ابتلكل اتشختال ا ع ا ا كجع
ابتئت ات لغ ل ً اع ط و جلاع وا اوى ن وم ألو ء جوول ا خكجلط اتلو ك
ا ست ك نحو ألنض .

رسالة كلية الطب البيطرى بدمنهور

نلالمل ً اا ىسلا جلاع وا اوى – تااف يات الط ابتلكل بلابستلن إا إاا و
إلمات بأطبلء بتلك تا بلحةتا اؤهاتا تا تل ً االى ل ً اا عال
سو اع ا حا
تابت حتتلجلط
اا ج
اس ئت
بك ا تعات ت اتلوىل ات ت اةك ل احتو نت
ا اوفلط
ا شتكي
ا جت ع اا اغذ ء آلاا احا اا إنتشلى ألاك ك ا عا
ابتئت .

االهداف االستراتيجية للكلية
 -2ت ا الالب بأدو
الجت لتت .

ا عكن نة اعاوو البت

ابتلك

ت ت ماى تال اةدلنت

 -7تخك طبلء بتلك تا اؤهاتا تا تل يات تئتل ملوى ا تا ا سله نة اختاف ادللتلط
ات تتلابال علت ات ت بلاا ا ح ل ا جت ع اا الاك ك ا شتكي ات ت تد اا
احتو ن االنسلن.
 -3تونتك بك ا وى سلط تاتل تاى ط است ك اكنع يفلءل الطبلء ابتلك تا ن
ا جلالط ابتلك
 -4تشجتع أتضلء هتئ اتاى س بلائات الجك ء ااى سلط ابحوث اعا ت
اتة تااف إا عاا ا جت ع ت ت ابتئ .
اجل اعاوو البت ابتلك
تبلو اخبك ط تا طك ق ات ظتل
 -5ز لول الحتئلم اعا
ا ا ط ا لى ط اعا ت اا عال التفلمتلط ا حات اا ات .
 -6تونتك اكملب اصحت تا الغذ تدا ل الستشلى ط ابتلك
اعالجت اح اعا ا اا ا شلي ابتلك ن اختاف ادللتلط .
ا ؤسسلط احئوات
 -8اتعل ن اع هتئلط ا جت ع ا ان
اا ا .
تا ا ستول ا حا المات
11

ا شلىي ن

اختاف

اتلبتدت ن
ا ؤت ك ط

اخاالط اتشختصت

اشكيلط إلنتلجت ا تخصص
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 تحليل عناصر الدراسة الداخلية والخارجية لكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور
يلن اا اضك ىل مب ضع ل عل ستك تتجت استدبات اائات وى س اوضع
احلا اال اذا تل ضع عل ت فتذ ااى س ت لدك ابتئ اا عات اخلىجت اائات
تدا ىش ت ائ اا اسلول تضلء هتئ اتاى س ا وظفتا الالب اا
تض
عال اجلن ا شك ع اتج تع ى طال ادتكحلتال تصوىهل ا دلط ادول اضعف
ا خلطك ات تو جر اع ات اتعات ت بلائات .
افكص ا تلح

 التحليل الرباعي للكلية ( )SWOT Analysisوتحديد الفجوة
اضعف

افكص

ملا ائات بعدا جاسلط ااعصف اذه ة اتحا ا ندلط ادول
اتاا ا ط ب لء ً تا ا اجت إتا و اتلبع اخل إلستك تتجت  .وقد تم إعداد هذا
التحليل بواسطة مشروع نظام داخلي للجودة ومشاركة إدارة الكلية ورؤساء األقسام وأعضاء
هيئة التدريس والطالب والموظفين والمستفيدين من خارج الجامعة.
البند

الوضع الراهن

الوضع المعياري

نقاط قوة أم
ضعف

الفجوة

توزيع المساحات األرضية.
-1المساحة المخصصة لكل
طالب بالكلية
-2قاعات المحاضرات العامة

111م
يوجد بالكلية عدد 1قاعات
بمساحة

11م
المساحة المخصصة لكل طالب101
م

قوة
نقطة ضعف

1011م لكل طالب
-3قاعة التدريس
(1/3الطاقة االستيعابية
لقاعات التدريس)

12

 %111من مجموع الطالب

 % 11من مجموع طالب الكلية

نقطة قوة

وحدة ضمان الجودة
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2/3المساحة المخصصة لكل
طالب

بواقع101م لكل طالب

نقطة ضعف

2م2

41و1م

-1المعامل والمختبرات
1/1الطاقة االستيعابية
2/1المساحة المخصصة لكل
طالب

11طالب
لكل طالب 101م (مناسب)

 31طالب كحد أقصي

نقطة قوة

٦م 2

نقطة ضعف

-1المكتبة
1/1المساحة المخصصة لكل
طالب للقراءة
2/1المساحة المخصصة لكل

2

101م

101م

2

2

2م

2م

نقطة قوة
نقطة قوة

باحث /دراسات عليا للقراءة

 -٦مبني الخدمات الطالبية)

5.91م (المساحة الكلية)

104-101م 2لكل طالب

نقطة ضعف

رعاية الشباب)
-7دورات المياه

5

 591و

2

201م

نقطة قوة

الموارد البشرية
-1أعضاء هيئة التدريس
 1/1من حيث عدد أعضاء
هيئة التدريس

5115

21-1

نقطة قوة

-3الهيئة المعاونة
1/3من حيث عدد أعضاء
الهيئة المعاونة  :عدد

13

5115

11-1

نقطة قوة
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الطالب
2/3العاملين بالمختبرات و  1فني مختبر:
المعامل و تتضمن(معامل طالب

34071

 1فني مختبر

نقطة قوة

دراسية – بحوث وتطبيقات )

 1مساعد فني :
طالب

34071

 1مساعد فني

1مرافقين  34071 :طالب
1مرافقين
3/3عدد العاملين :عدالطالب

1115

11-1

نقطة قوة

---------1المكتبة
311 -1طالب

نقطة ضعف

1/1العدد الكلي للعاملين
بالمكتبة
2/1عدد فني المكتبات  :عدد

فني مكتبات1 :

فني مكتبات 1

نقطة ضعف

الطالب

فني قاعة :ال يوجد

مرافقين إداريين 1

عمال1:

مساعد فني 1

 15515طلاط

فني قاعة 1
عمال(طبقا للسعة (
-1قاعات التدريس

 1 :1قاعــــــات

 1لكل  1قاعات

نقطة قوة

المسئول عن القاعة

التجهيزات لمباني ومرافق الكلية
-1تجهيزات المكتبة

يتوافر  32مقعد.

- 1أن يتوافر 41مقعد.

نقطة ضعف

باالشتراك مع كلية

ال تتوافر نسختان على األقل من
كل عنوان

- 2أن تتوافر نسختان على األقل من

نقطة ضعف

14

 14مقعد

وحدة ضمان الجودة

الخطة االستراتيجية لكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور ()3102-3102

كل عنوان.

الزراعة
يتوافر  2أجهزة
قاعات المكتبة مزودة
بطاوالت،وخزائن،ورفوف ،ومكاتب
للعاملين فيها.

 -3تخصص أجهزة حاسوب شخصي ال
يقل عن  21جهاز
- 1أن تكون قاعات المكتبة مزودة بطاوالت،

نقطة ضعف
نقطة قوة

وخزائن،ورفوف ،ومكاتب للعاملين فيها.

ال يوجد الة تصوير

-1أن تكون مجهزة بـ 3آالت
تصوير ثقيلة ،وآلة سحب سريع

نقطة ضعف

يوجد 31رف من نوع

- ٦ضرورة توفير رف واحد لكل

نقطة قوة

الرفوف المفتوح.

14جهاز

 3آلة تصوير
آلة سحب سريع

 21مجلد من نوع الرفوف
المفتوح.

يوجد نقص في بعض مراجع
بالنسبة للتخصصاتالمختلفة
بالكلية
أقل من %1

- 7أال يقل عدد المراجع عن 31

نقطة ضعف

مرجع لكل موضوع متخصص بالكلية.
- 4أن ال تقل نسبة المواد المرجعية

نقطة ضعف

كالقواميس ودوائر المعارف عن % 1
من مجموع مقتنيات المكتبة

أقل من  1عناويين للدوريات
 /تخصص

ال تتوافر خدمة االتصال بشبكة
المعلومات الدولية.
تتوافر تهوية وإضاءة جيدة.

- ٩ضرورة اشتراك المكتبة بعدد 1

نقطة ضعف

عناوين علي األقل من الدوريات لكل
تخصص

 - 11توفير خدمة االتصال بشبكة

تعويض الفرق لكى
نصل الى  1عناوين
علي األقل من
الدوريات لكل
تخصص

نقطة ضعف

المعلومات الدولية.

 - 1توافر تهوية وإضاءة جيدة.

نقطة قوة

حيث تحتوي قاعة المكتبة
ومقاسها 11=٦*٩م علي
3شباك علي الشارع بعرض
101م وارتفاع 104م مما يوفر
اإلضاءة الطبيعية  ،كما تتوافر
اإلضاءة الصناعية الكافية

15
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-2تجهيزات قاعات

تتوافر سبورات بيضاء تفاعلية
في كل قاعة تدريسية مع

المحاضرات العامة

مستلزماتها.

تتوافر عدد سبورة خشبية
سوداء مقاس 2×101م علي
األقل.

- 1أن تتوافر سبورات بيضاء

نقطة قوة

تفاعلية في كل قاعة تدريسية مع
مستلزماتها.

- 2توافر عدد سبورة خشبية سوداء

نقطة قوة

مقاس 2×101م علي األقل.

تهوية جيدة.

- 3تهوية جيدة.

نقطة قوة

ال يوجد اتصال دائم بالكهرباء

- 1أهمية وجود اتصال دائم

نقطة ضعف

بالكهرباء مولد كهربي10KVA
تتوافر منضدة للمعلم مقاس
1×1×201م

توافر منضدة للمعلم مقاس
1×1×201م

نقطة قوة

مزودة بالوسائل السمعية والبصرية
الالزمة لمتطلبات العملية التدريسية

- ٦أن تكون مزودة بالوسائل السمعية

نقطة قوة

مولد كهربي
10KVA

والبصرية الالزمة لمتطلبات العملية

التدريسية مثل &Data Show
Projector
يوجد أجهزة عرض شفافيات

- 7أجهزة عرض شفافيات بمعدل

نقطة قوة

جهاز واحد لكل قاعة تدريسية

جارى االنتهاء من تزويد
القاعات باالتصال بشبكة
المعلومات الدولية

-1المعامل الدراسية
والبحثية

يوجد بالكلية  4معامل بحثية
يتواجد بها العدد المطلوب من
الطاوالت الالزمة

- 4أن تكون مزودة بخدمة

نقطة ضعف

االتصال بشبكة المعلومات الدولية
- 1أن يتوافر مناضد عمل

نقطة قوة

Work Tables
في كل معمل  1-2بمقاس
()101× 10٩×1021

يتوافر رفوف لتخزين المواد

المستخدمة في التجارب.

16

- 2أن يتوافر رفوف لتخزين

نقطة قوة

المواد المستخدمة في التجارب -2
 1بكل معمل
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يتوافر األجهزة والمواد
المعملية المناسبة لكل تخصص.

-1تجهيزات األقسام

المعملية المناسبة لكل تخصص.

الة /قسم.

ال يوجد آالت تصوير
باألقسام.
يوجد حهاز واحد فقط فى
بعض االقسام والبعض األخر
اليوجد به أجهزة

-٦دورات المياه

- 3أن يتوافر األجهزة والمواد

23:1

نقطة قوة

نقطة ضعف

أن يوجد عدد  2جهاز حاسب لكل قسم

نقطة ضعف

- 1مقعد (مرحاض واحد) لكل 11

قوة

يوجد بالكلية 1٦
قسم

طال ًبا أو طالبة

11:1

واحد لكل ) 21عضو تدريس أو

قوة

إداري)

1/٦دورات المياه
لمتحدي اإلعاقة

المرحاض إفرنجي

-1يجب أن يكون المرحاض

نقطة قوة

إفرنجي.
ال يوجد مرحاض خاص وال
يوجد أى الفتات

-2تزويد المبنى المتعدد األدوار

نقطة ضعف

بدورة مياه خاصة بالمعاقين بكل
دور يوجد به دورات مياه مجمعة
-3أن تتوافر دورة واحدة للطالب
وأخرى للطالبات.

المواصفات العامة للمباني والمرافق
-1ارتفاع المباني

٦م للمدرجات و  1م
للقاعات

-2درجة الحرارة داخل
المبني

تصل في الصيف أحيانا إلي
أكثر من  313وذلك بحكم
طبيعة البيئة الحارة صيفا.

17

٦م 2وذلك لتوفير كمية هواء
مناسبة.
 21-22درجة مئوية

قوة
ضعف
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 -3النوافذ
 -1أبواب وساللم
الطوارئ ومتطلبات
لألمن والسالمة

مناسبة

 %11-من المساحة األرضية

سهلة الفتح

 -سهولة فتحها

يوجد مخارج بديلة في جميع
األدوار .

توافر مخارج الطوارئ في جميع
األدوار بحيث تؤدي إلى ساللم
الطوارئ.

ال يوجد

يجب أن تفتح أبواب مخارج
الطوارئ من الداخل إلى الخارج

ضعف

ال يوجد

أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات(
دفاشات – رافعة) لتمكنها من الغلق آليًا

ضعف

ال يوجد

أن تكون مقاومة للحريق.

ضعف

ال يوجد عالمات إرشادية
تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ

أن يكون هناك عالمات إرشادية
تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ

ضعف

ال يوجد

توافر شبكة إنارة للطوارئ )

ضعف

قوة
قوة

الممرات – السراديب – مخارج
الطوارئ(
ال يوجد

ضرورة وجود عدد  2مخرج( باب )

ضعف

علي األقل لكل قاعات المحاضرات
الستائر معاملة بمواد ضد االشتعال.

ضعف

ال يتم تأمين ساللم للطوارئ

يتم تأمين ساللم للطوارئ لجميع

لجميع األدوار ) متعدد األدوار(.

األدوار ) متعدد األدوار(.

ضعف

ال يوجد ساللم النجاة

يجب فصل ساللم النجاة بواسطة أبواب

ضعف

ال يوجد ساللم النجاة

يجب أن تكون ساللم النجاة في أطراف
المبنى في مكان مفتوح

ضعف

ال يوجد مخرج نهائي.

يجب أن يوصل المخرج النهائي
للساللم في الطابق األرضي إلي
الشارع  .ويزود بدرابزين ارتفاعة
1م .ويجب أال تزيد المسافة الفاصلة
بين أي نقطة وأقرب سلم طوارئ

ضعف

الستائر غير معاملة بمواد ضد
االشتعال.

مقاومة للحريق.

18
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عن 31م.

 -1أبواب القاعات
والمعامل
والورش..الخ

األبواب مكونة من ضلفتينمتحركتين – عرض الدلفة
الواحدة أقل من 4و1م.

األبواب مكونة من ضلفتينمتحركتين – عرض الدلفة الواحدة
102-1م.

 -تفتح األبواب للخارج

-كما يجب أن تفتح األبواب للخارج.

توجد طفايات يدوية لجميع
الطوابق.

وجود طفايات يدوية لجميع
الطوابق.

وبعضها للداخل.

-٦معدات مكافحة
الحريق

قوة

قوة

وجود تركيبات ثابتة مثل:

\-ال توجد شبكة خراطيم

قوة

-شبكة خراطيم مطاطية لجميع

مطاطية لجميع الطوابق.

الطوابق.

ال توجد شبكة فوهات خارجية
بالمبني.

شبكة فوهات خارجية حسب حجمالمبني

 -جارى تنفيذ معدات إنذار

 -معدات إنذار صوتية وضوئية.

قوة

 -شبكة إنذار يدوي بجميع

قوة

صوتية وضوئية.
 جارى تنفيذ شبكة إنذاريدوي بجميع الطوابق.
 جارى تنفيذ شبكة إنذارتلقائي في قاعات التدريس
والمعامل والممرات.

الطوابق.

ضعف

قوة

 شبكة إنذار تلقائي في قاعاتالتدريس والمعامل والممرات.
 -كاشف دخان وغاز.

 ال يوجد كاشف دخانوغاز.

 -7نظم األمان
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ال يوجد شهادة أمان ضد
النار خاصة بتجهيزات قاعات

ضرورة وجودة شهادة أمان ضد
النار خاصة بتجهيزات قاعات

المحاضرات والتدريس -

المحاضرات والتدريس -والمعامل

والمعامل والمختبرات.

والمختبرات.

ال يوجد مسئولين عن إدارة
األزمات أثناء الطوارئ.

ضرورة وجود مسئولين عن إدارة
األزمات أثناء الطوارئ.

ضعف

ضعف
وحدة ضمان الجودة
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ال يوجد نظام موثق و آلية
الختبار مدي كفاءة التعامل
مع األزمات.

ضرورة وجود نظام موثق و آلية
الختبار مدي كفاءة التعامل مع
األزمات.

ضعف

ال يتم اختبار سالمة أدوات

ضرورة وجود نظام الختبار سالمة

اإلطفاء بشكل دوري.

أدوات اإلطفاء بشكل دوري.

ضعف

ال يوجد ملف بيئي لكل مبني
يسجل فيه صالحية المنشأة

ضرورة وجود ملف بيئي لكل مبني
يسجل فيه صالحية المنشأة

ضعف

والمرافق هندس ًيا وفن ًيا.

والمرافق هندس ًيا وفن ًيا.

لم يتم عمل دورات تدريبية
للعاملين بالكلية (تتضمن
أدوات اإلطفاء وأنواعها
وصيانتها).

ضرورة وجود دورات تدريبية
للعاملين بالمؤسسات التعليمية
(تتضمن أدوات اإلطفاء وأنواعها
وصيانتها).

ضعف

ال تتوافر خريطة داخل
وخارج كل قاعة ومختلف
أماكن المبني توضح مداخل

يجب توافر خريطة داخل وخارج
كل قاعة ومختلف أماكن المبني
توضح مداخل ومخارج الطوارئ

ضعف

ومخارج الطوارئ.

 أدوات ومصادر جمع البيانات -تممم تنظمميم محاضممرا

وورش عمممل ألعضمماء فريم الجممودة ورؤسمماء األقسممام عممن إبعمماد التحليممل

الرباعي ( )SWOTوأهميته في التخطيط االستراتيجي وتحقي األهداف اإلستراتيجية للكلية.
 تم مناقشة أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن الطالب والمستفيدين من خمارج الكليمة وأخمذ أرائهممفي نواحي القوة والضعف والفرص والتهديدا التي تواجه الكلية.
 تم رصد وتجميع البيانا بالتنسي بين وحدة ضمان الجودة وفري التخطيط االستراتيجي بالكلية. -تم إتخاذ نتائج التحليل كأساس لوضع الخطة اإلستراتيجية للكلية.
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التقييم الداخلي للكلية (القطاع االدارى)

نقـاط القــوة

Weight

Rating

weighted score

1

انتظام مواعيد عمل الهيئة االداريه والعمال

0.1

2

0.2

2

وجود لجنه شكاوى ومقترحات لالداريين

0.05

3

0.15

0.08

3

0.24

4

وجود اماكن مناسبه للهيكل االدارى بالكليه

0.1

1

0.1

5

عقد دورات تدريبيه مؤهله للموظفين داخل وخارج الكليه

0.07

4

0.28

Weight

Rating

0.1

1

0.1

0.1

1

0.1

3

كثرة عدد العماله المؤقته بالكليه وال يوجد هيكل ادارى دائم

0.08

2

0.16

4

عدم وجود معايير واضحة ومعلنه لتقييم االداريين

0.15

3

0.45

0.07

2

0.14

مسلسل

مساهمه االداريين فى حل المشكالت التعليميه واالداريه
3

للكليه

نقـاط الضعف

مسلسل
1

عدم وجود شبكه الكترونيه داخليه لتبادل المعلومات

weighted
score

خلو بعض االقسام والوحدات االداريه من المديرين ورؤساء
2

االقسام بها

عدم التسكين المناسب لبعض الموظفين فى بعض االقسام
5

بالكليه .

االجمالى 1.7+.95=2.12
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التقييم الداخلي للكلية (قطاع شئون التعليم والطالب)
Weight

Rating

weighted
score

عدم وجود دروس خصوصيه
تنوع طر التدريس واستخدام التكنولوجيا
التطوير فى نظم التقويم للطالب واالمتحانا تغطى
المخرجا التعليميه
صد االدارة مع الطالب وسرعة تلبيه االحتياجا

0.15

5

0.75

0.1

4

0.4

0.09

4

0.36

0.07

2

0.14

وجود بعض المقررا االلكترونية فى الكليه

0.09

1

0.09

نقـاط القــوة

مسلسل
1
2
4

5
6

االجمالى
نقـاط الضعف
مسلسل
 1ضي مساحا المبانى المتاحة ومحدودية عدد
المدرجا والقاعا الدراسيه
 3عدم توافر اماكن تدريب اكلينيكى لطالب الفرقة
الرابعة والخامسه
 4عدم وجود اعضاء هيئة التدريس فى بعض
التخصصا
 5افتقار الكليه لوسائل االتصال الحديثة خاصة شبكه
المعلوما االلكترونيه
 6عدم توافر اجهزة الحاسب االلى وماكينا التصوير
 7مكتبه الكليه حديثة االنشاء وتفتقر الى العديد من
المراجع العلميه المتخصصه
االجمالى

1.74

0.5
Weight

Rating

weighted
score

0.13

1

0.26

0.09

1

0.09

0.12

2

0.24

0.07

2

0.14

0.05
0.04

2
2

0.1
0.08

0.5

1.90

االجمالى 1.90+1.74=2.65
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التقييم الداخلي للكلية (قطاع الدراسا ت العليا والبحوث)
نقـاط القــوة
مسلسل
 1فتح باب التسجيل لبرامج الدراسا العليا (دبلوم-
ماجستير-دكتوراه)
 2االستفادة من القوافل البيطريه كميدان خصب لالنشطة
البحثيه خاصة فى المجاال المعمليه واالكلينيكيه
 3حضور عدد كبير من اعضاء هيئة التدريس مؤتمرا
وندوا دوليه فى مختلف دول العالم
 4تميز االشراف العلمى
 5بروتوكوال تعاون بين الكليه وجامعا عالمية لها اثر
كبير فى وجود ابحاث ومشاريع مشتركه
االجمالى

مسلسل

نقـاط الضعف

1
عدم اكتمال المعامل البحثيه المتخصصه
2
نقص االجهزة العلميه فى بعض التخصصا
3
افتقار الكليه لوسائل االتصال الحديثه (االنترن )
4
عدم تلبيه المكتبه الحتياجا طالب الدراسا العليا
عدم وجود قاعا كبيرة لمناقشة الرسائل العلميه
5
وعقد الندوا
االجمالى

Weight

Rating

weighted
score

0.15

5

0.75

0.1

4

0.4

0.06

4

0.24

0.1
0.09

3
3

0.3
0.27

0.5

Weight

1.96
Rating

weighted
score

0.18

1

0.18

0.16

1

0.16

0.07

2

0.14

0.05

2

0.1

0.04

2

0.08

0.5

0.66

االجمالى= 2.66 =0.66+1.96
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التقييم الداخلي للكلية (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة)

مسلسل
1
2
3
4

5

نقـاط القــوة
تغطيه القوافل البيطريه التى تنظمها بالكليه فى قرى
محافظه البحيرة لها اثر واسع في خدمه المجتمع
قيام الكليه بالعديد من الندوا الخاصة بالموضوعا
القومية منذ انشائها
اعتماد اسلوب االستبيان لمتابعة احتياجا متلقى الخدمة
وتحليلها
تفعيل الوحدا البحثية فى الكليه لخدمة المجتمع
(مزرعة الدواجن والمزرعة السمكية )
اشتراك الكلية فى مشروع محو االميه وتعليم الكبار

Weight

Rating

weighted
score

0.2

5

1

0.1

4

0.4

0.05

3

0.15

0.11

3

0.33

0.04

2

0.08

0.5
مسل
سل
1
2
3

نقـاط الضعف
ارتباط تنظيم القوافل البيطرية بجها اخرى
افتقار الكلية لوسائل االنتقال الخاصة بها
عدم وجود وحدا ذا الطابع الخاص

1.96

Weight

Rating

weighted score

0.2

1

0.2

0.13

1

0.13

0.17

2

0.34
0.67

االجمالى= 2.63 =0.67+1.96
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نقاط الضعف
 -ضيق مساحات المبانى المتاحة و محدودية عدد المدرجات و قاعات الدراسة .

قلة او ندرة اعداد أعضاء هيئة التدريس في بعا التخصصات العلمية بالكلية
 قلة الموارد والمخصصات المالية عدم توافر مصادر الدعم الماالى الاداخلى (الجامعاة) 6المحلى و الخارجى لالنشطة البحثية بالكلية

نقاط القوة
 حضور عدد كبيار مان اعضااء هيئاة التادريس ماؤتمرات ونادوات دولياة فاىمختلف دول العالم سنويا
 توافر أعضاء هيئة تادريس ذات كفااءة عالياة فاى مجااالت البحاث فاى العديادمااان التخصصاااات وتاااوافر عااادد معقاااول مااان الوظاااائف المعاوناااة فاااى اغلاااب
التخصصاااات و اعتمااااد الخطاااة الخمساااية لتعياااين المعيااادين بالكلياااة (-2010
. )2014
 -تقديم اإلرشاد والتوجيه للجمهور بشكل مستمر.

 فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا فى جميع التخصصات بالكلية . وجود المعامل البحثية المتخصصة . اعتماد أسلوب االستبيان لمتابعة احتياجات متلقي الخدمة وتحليلها. ضعف وجود إجراءات إلدارة المخاطر. نقااا االجهاازة العلميااة الحديثااة فااى بعااا التخصصااات العلميااة رغاام توافرهااا فااى  -توريد العديد من األجهزة العلمية فى اغلاب التخصصاات مان خاالل الجامعاة والجهااات األجنبيااة  -بروتوكااوالت تعاااون مااع هيئااات علميااة متخصصااة علااى
تخصصات اخرى.
المستوى المحلى و الدولى لدعم األنشطة واإلمكانيات البحثية .

نقاط الضعف

نقاط القوة

 قلة الكاادر الفناي الكاافي لتقاديم الخدماة(مبرمجينيمحللين مااليين فنياين وادارياين  -وجود الخبارات البشارية ذات الكفااءة العالياة العضااء هيئاة التادريس مانناحية المستوى و التنوع بوجه عام ووجود نخباة متميازة لاديها القادرة علاى
)...
قيادة عملية التطوير
 تعاون كل اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واالدارياين فاى اعماال الجاودةبالكلية.
 تفااويا الصااالحيات وتحديااد المسااؤوليات وساارعة تلبيااة االحتياجااات ماان مكتبة الكلية مشتركة مع كلية الزراعةادارة الكلية.
توافر اماكن تدريب اكلينيكى لطالب الفرقة الرابعة والخامسة و لتطبيق ما
 افتقار الكلية الى وسائل االتصال الحديثة خصة شبكة المعلومات .سيتم دراسته .
 تبنى مفهوم الحوافز و المكافئات للموظفين اقامت الكلية العديد من الندوات الخاصة بالموضوعات القومية منذ انشائهاعلاى مادار عاامين مثال نادوتين عان انفلاونزا الطياور ونادوة عان االساتزراع
السمكى واخرى عن انفلونزا الخنازير.
 عاادم وجااود إعااالم كااافي عاان الكليااة و معاملهااا و مااا يمكاان أن تؤديااه الكليااة ماان  -تعتباار القوافاال العالجيااة البيطريااة التااى تنظمهااا الكليااة فااى قاارى محافظااةخدمات للمجتماع .و عادم وجاود اهتماام كاافي بالوحادة العالجياة بالكلياة عان طرياق البحياارة مياادانا خصاابا لالنشااطة البحثيااة خاصااة فااى المجاااالت المعمليااة و
االكلينيكية وكان لها أثر واسع في خدمة المجتمع بعمال اإلحصاائيات الالزماة
اإلعالم بها و بدورها الفعال
لألمراض المتوطنة في محافظة البحيرة و عمل خطط للقضااء عليهاا وقاد تام
خاللها عالج الكثير من األمراض مما كان له أبلغ األثر في وصول الكلية إلاى
مكانة عالية عند أبناء محافظة البحيرة
وجود خطة معتمدة للبحث العلمى للكلية.
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التقييم الخارجي للكلية
الفرص

التهديدات

 احتمالية اندماج الكلية في مؤسسة تعليمية أخرى تعمل تحت مظلتها فاىحالة عدم االعتماد االكاديمى والمؤسسى.
احجااام اعضاااء هيئااة التاادريس عاان النقاال ماان الكليااات المناااظرة فااى بعااا
 استقرار مؤسسي مما يؤدى الى االستفادة من المؤسساات المجتمعياةالتخصصات والتى بالتالى سيتم االعتماد فيهاا علاى اعضااء هيئاة التادريس
و جمعيات رجال االعمال فى تنفيذ المشروعات البحثية واالنتاجية.
المنتدبين
 توظيف البحث العلمى بالكلية لحل مشااكل االنتااج الحياوانى والاداجنىوالسمكى بمحافظة البحيرة.
 قلااة المااوارد الماليااة المخصصااة للكلية.وخصوصااا أن الكليااة فااى مرحلااة  -بنيااة تحتيااة شاااملة و متطااورة وفقااا لمعااايير اإلتصاااالت والتكنولوجياااالمعلوماتية.
االنشاء و التجهيزات.
 تموياال البحااث العلمااى ماان خااالل مشااروعات مش اتركة مااع جامعااات و وجااود كليااة الطااب البيطاارى بادفينااا والتااى ماان أن الممكاان ان تسااتحدهيئات دولية و اتفاقات ثنائية .
بعا التطوير فى برنامجها التعليمى
 -وجود قيادة واعدة تركز على رفع الكفاءة والتنمية االقتصادية.

 استراتيجيات الكلية لزيادة نقاط القوة والفرص والتسهيالت والتقليل من التهديدات
ونقاط الضعف
 تطوير األنظمة الداخلية والهيكل االدارى بما في ذلك االستقالل المالي والتقليل من االعتماد
على الموظفين المنتدبين .
 طرح برامج وخدمات متطورة تالئم متطلبات واحتياجات متلقي الخدمة . تطوير الشراكة مع القطــــاع الخاص. تطوير التعاون مع المؤسسات ذات العالقـة بالعملية التعليمية(الحكومية). تبادل نظم اتصال فعالة مــــع الشركات االنتاجية بمختلف أنواعها . تطوير البنية التحتية وتأهيل وتدريب الموظفين ليكونوا أكثر قدرة وتميز في اإلنجازوتحقيق النتائج و تطوير األنظمـــة الداخلية للكلية.
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الغايات النهائية واالهداف االستراتيجية ترتكز على:





اةدلن ر ا ؤسسررت  :اع ر تا ر تأدررت ى اع ر ا ؤسسررة بلائات ر ذا ر تررا طك ررق
إلو ىل احلزا ا ات ا بكسرلا ائاتر نرة دروىل ا ظوار مرتل اب تر تار إلعرالص نرة
اع ر اشررفلنت اعا ار تئررلنؤ افرركص اسررعة نحررو إلبررا ع ات تر ت تر نئررك اع ر
بك افك ق أن ابدلء األنض ألجاى ات لنس إل جلبة).

ا حوى أليلو ة:
ابك ا ااى ست  :تضل الط اتلكل بلابسرتلن –جلاعر وا اروى سرت تشرك مسر ل
اتخرراو بكنررلا ائاتر هررو بئررلاوى وس اعارروو البتر ابتلك ر اعا ررا اررا بررك ا
ااباوو ا لجستتك اايتوى ل ي ل هو ابتا ن ااى س اذ تت .



وتهدف الخطة االستراتيجية لكلية الطب اليطرى بدمنهور لتحقيق المعايير القومية لالعتمااد
األكاديمي وتقدير المجتمع المحلي والقومى لمخرجات الكلية من خاالل محااور هاماة وتتمثال
في عملية تقويم البرامج البيطرية وتشمل أعضااء هيئاة التادريس 6الطاالب 6الهيئاة اإلدارياة6
التجهيزات باألقسام العلمية والكلياة والتازام الكلياة فاي تقاديم بارامج بيطرياة عالياة الجاودة6

على أن تكون على النحو التالي:

المحور االول :
الهيكل االدارى والموارد البشرية للكلية
 -2تونتك ا لخ ت ظت و تل ااتلو ك اسلتا ار استجتط الحتتلجلط ا ستدب اا عال
إائلنتلط الو
إتلول هتئا اوحا ط ات ظت ت بلائات ال تحتو اا يفلء ط بشك
ائفلءل افعلات
حدق ائفل
اك ن
او ط ااع بشئ ج ع بتا اوظتف
أنظ
سلتا ن عفض تئاف الو ء و ن العال ب ستول اجوول.
 -7ضع اعل تك االو ء الو ىل ستخا و ساوب ا ؤشك ط ادتلس ائفلءل افعلات تحا ا
الو ء
استول الات و اال تح ا سئوات تا استول النك و اوحا ط ات ظت ت
افكول – الو ء ا ؤسس ) اع تا تلبتق إو ىل اجوول اشلاا نة ج تع اخاالط
ا شلطلط اتة تدااال ائات حوسبتال اتكيت تا جوول ا خكجلط تبستت إلجك ء ط
توجتاال اتدا ل أنض اخاالط اا تعلااتا اع ائات علد الالب.
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 -3دتلغ نظلو اؤسس
العتتلى ادتلو ط تا
ضع شك ط اتواة
ألعكل اتة تتلابال

تا
استول
ا لدط
ا الو ا

ا اجت
استول ائات ) نق اعل تك اوضوتت اعا
اد لتلط اشخصت
المسلو الو ى بعتا ً تا اذ تت
إلو ى اا حت ا ؤهالط اخبك ط اداى ط إلضلنت
سؤ اتلط ا تعاد بلا لدط إلو ى .

حا تال و طكهل إلو ى تلو كهل ب ل تفق اع ىسلا
 -4اك جع ااتلي ات ظت ت اائات
ائات غل لتال إلستك تتجت اع تا تاى ط تأهت ا وظفتا نة اجلالط تا ال أه ال
احلسط الا .
إلو ىل اجوول تئ واوجتل ا عاوالط االى ط التصل ااغ إلنجات
 -5تشجتع تحفت اعلااتا نة ائات علد ا ت ت ا ا ال ستحا ث جو ط تدا ك س و
اج تع افئلط اوظتفت إجك ء ت دالط و ى بتا ا وظفتا نة ائات بااف يتشلف ماى تال
شحذ ه ال إيسلبال عبك ط إضلنت نة او مع جا ال.

المحور الثانى :
 البرامج التعليمية و الخطط الدراسية و متطلباتها:
-2
-7
-3

-4
-5

اتلو ك ا ست ك الها ف احتو لط ا دكى ط ااى ست ب ل تلسط اع
اتحا
ال دلع ا ست ك ااعال ا عكن ن اعلال ا تداو اا عال اك جع ادل تس اجوول
ادتلس تا ائاتلط ا تداا اض لن اجوول احصو تا التت لو اليلو .
توظتف اتد تلط احا ة ن تونتك أسلاتط تاى س تتت االلاط ت ت ماى ت تا
البا ع البتئلى تشجع تا اتفئتك اعا بعتا ً تا اتادتا
اتعاتل اذ ت
اتداتا.
ضع اج وت اا الطك ا عل تك احلي اجوول اخاالط اتساتالط االزا
اتحدتق نعلات ت اتلط اتعاتل اتعال ا ال تا ج اتحا ا ا اىجلط ادلتلط
ا ختبك ط ا ئتبلط
ا علا
ااى ست تد تلط ا عاوالط اتد تلط اتعات ت
اكتل
عاالط السئلن التلش
ا سلتا ط ا لات ائلنآل اتفو اعا
اةدلنت اك لضت .
اخاا اتكنتات
اصحت
ئا اا متلس
تلو ك نظل العتبلى ط تدو ل أو ء الالب ي ل ً نوتل ً ) بشئ
الجتالو افئكل اداى ط ا عكنت االالب الستفلول اا اتد تلط احا ة ن
تونتك ب وم اتلوىل االسئا تصحت الجلبلط إائتك نتل ً إذ أائا.
الهت لو بتاى ط الالب ت اتل ً نة اشكيلط ا ؤسسلط ا وجوول ب حلنظ ابحتكل
ا حلنظلط ا جل ىل

تلررو ك ا ختبررك ط اعا تر اتضررل أنضر ألجار ل اتجاتر ط اع ر تار
 -6تحرا
ً
دتلن اعرل كل ألجار ل ا وجروول حلاترل .يرذا تحترل ياتر الرط اتلركل براا اوى
الستئ ل اتلابلط ا علا ا تونكل حلاتل ً ا تعاد بتاى س ا دكى ط .
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المحور الثالث :
 أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم :
 .2اا اغل لط إلستك تتجت ائات الط اتلكل بلابستلن نة ا كحا اتأستست عال
اس و ط اخ س ادلوا ستدللب بعض ائفلء ط ا ؤها ستدا و أتضلء هتئ
تاى س اؤهاتا علد نة ألمسلو اتة تد نتال نسب أتضلء هتئ اتاى س إا
الاب تا ا عل تك اعلا ت اع تا ستئ ل تأهت ائو وى اا أتضلء هتئ
اتاى س تا طك ق اتعتتا إلبتعلث إا جالط أج بت .
 .7تلو ك أو ء ماى ط أتضلء اتاى س تا طك ق اشلىيتال نة و ى ط تاى بت
اتخصص نة تئ واوجتل اتعاتل االى ط التصل ىبت اتكمت أليلو ت بج تع
اجلالط ت تضو هتئ اتاى س ابح اعا ة ألو ء اتاى سة عاا ابتئ
ا جت ع).
 .3اإلهتمام بإعداد ملف لكل مقرر يضم كل ما يتعلق بالمقرر من وثائق مثل:









يوو إسل ا دكى ي ل ىو نة عل ااى س اائات .
أها ف ا دكى.
احتو لط ا دكى اا اوضوتلط ىطتستر نكتت .
ا ك جع أسلاتط احصو تا ا عاوالط.
أسلاتط اتدتتل.
ن لذ اا اتلبتدلط اتة تخاو تاى س ا دكى.
ا الطت .
ن لذ اا العتبلى ط اا ى
ا ستو لط ا ختاف .
ن لذ اا إجلبلط الالب ذ

 .4ضع هتلي ظتفت اتلوىل التضلء هتئ اتاى س اعل نتال نق اعل تك تا ت
ابحةت بئ مسل تا اع
الحتتلجلط اتعات ت
احاول تكبت بتا هذل ااتلي
ابحةت ا عت ال .
ىبت او زنلط ي مسل بأو ط علل ااى ست
 .5تحا ا اعالملط بتا ائات أتضلء هتئ اتاى س اعل نتال تا أسلس ا سلءا
تلبتق نظلو جلء ااتدو ل دوو تا أسلس تالم تعلما اشك ط بت فتذ اب وو
اشك ط ات تحاوهل اخت اس و ا عت ال التضلء هتئ اتاى س اعل نتال.
 .6اتوسع ن تلح نكص ستدللب اع لدك ائفأ ا وهوب ا ا ت تعون بلا عكن
اخبك ط اعا ت اا شلىي ن اتاى سو اتاى ط ابحوث اا بتا
اتخصصت
ا لىستا ابلىز ا ن ا اا اتخصصلط ا ختاف تا ا ستو تا ا حا
ادوا .
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 .8ات ت ا ست كل اداى ط أتضلء هتئ اتاى س اعل نتال اا عال بك ا تاى بت
اتخصص ن الستك تتجتلط اتد تلط ا تلوىل ن اتاى س ابحوث ىبلال
ادتلو بلائلات .
بلاتكمتلط اتكشت ااجو ط تداا ا لدط الو ى
 .7دتلغ نظلو اتئلا ات و بحوث أتضلء هتئ اتاى س ن اتخصصلط
غتك اتداتا نق اعل تك شك ط تعلما اا ا تض ا الستفلول
ا ستحاف
اجلول اا الاو ا فد ن هذل ا جلالط.

المحور الرابع :
 الطالب
 -2تونتك افكص ائلنت اليتسلب الالب عبكل تلبتق ال تعا ون اا اعلىف
االى ط ت ات سو ء أف لء ااى س أ عال اعلا اصتفت اا عال التفلملط ات
ا شلىي ن
أدحلب ا ىع
النتل
تعداهل ائات اع اؤسسلط اع
ااى سلط ا تا نت اابحوث ادو ن ابتلك اعالجت .
 -7دتلغ آات ا لسب ا سلتال عك ج ائات ن جلو نكص ت ا لسب اتلبعتال
بعا توظتفال ال جلو تالم تك بت است كل اعال.
 -3إنشلء اج ااتظا لط شئل ل ادتكحلط الالب.
 -4تااف عل الط اتلكل بلابستلن ااتحئل ن تاو الالب ا دبواتا حت تت ئا ائات
اا تدا ل اخاا تعات ت تلات اجوول طبدل اا عل تك اعلا ت ن ائاتلط ا لظكل ا شاوو
اال بلائفلءل.
 -5تااف اخل يذا إا اع تا إيسلب الاب االى ط اا ت تد ت تُسا
نخك طال نة سو اع بعا اتخك ذا تا طك ق بك ا اتاى ط اصتفة
ات ت ظ ال ائات بلالشتك م اع
عصودل اشلىيتال ن ادو ن البت ابتلك
اا ك الط ابتلكل بلابحتكل .تك تة اخل ت اعا ا اا ستلالتلط اكأ
بصوىل و ى است كل ا عكن جو نط اضعف نة اع ات أليلو ت احل ا تدو ال
اتلبع الالب بعا اتخك علد نة او مع ت اال بااف تدتتل أو طال اعكن
جو نط اضعف ادول نة اخلت ابك ا ااى ست .
 -6إتا و بك ا أنشل اتوتت الاب تةدتفال ا اوك ب ستول تفئتكهل أعالمتل ً
اكأ ألعك.
ساويتل ً توجتاال نحو اع بك افك ق حتك و اكأ
تحتاج الكلية إلعداد صالة ألعاب رياضية مجهزة لممارسة الطالب لهواياتهم في مجال
الرياضة وتفريغ طاقاتهم في شئ مفيد يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة .
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المحور الخامس :
الدراسات العليا و البحو
 -2ضع عك ل بحةت تا استول ائات اتئون واتالً اتوج ابحوث ا تا نت ن
ا لجستتك اايتوى ه تا أن تل ضع هذل اخك ل تا أسلس وى س الحتتلجلط
تل تعا اال ندل ً ااتغتك ن اظك ف
ادوات
ا كتبل ب شئالط ات ت ا حات
اخلد بلائات أ ن ابتئ ا حتل بال.
 -7اتأيا اا تو نك اعل تك او دفلط اجوول االزا ااتكعتال االمسلو اعا ت بإمتك
ت فتذ بك ا جا ال.
اتلو ك ا ست ك الها ف احتو لط ا دكى ط ااى ست .
 -3اتحا
 -4جوول ىسلط ا لجستتك اايتوى ل اتأيا اا مت تال اعا ت تو طاهل الجت لتت
اعا ت .
ات تعت ا تا
 -5تشجتع وتل ابحوث اتلبتدت ا شتد اا اخل ابحةت اائات
اخاالط ب ل
اتفلت بتا اتخصصلط اعا ت ا ختاف اخاا اجلالط النتل
ا جت ع.
ؤول ا تع تق اصا بتا ائات
تللء ال او اذ ل ائفلءل ابحةت
 -6جوول الشك ف تا اكسلط اعا ت
اتلو ك ن اجلالط تخصصال
ا شاوو اال اا تضلء هتئ اتاى س بلاتحا
اعا ت و ن تجل ز اعاو ا لد اا اكسلط اتليتا جا الشك ف نلتاتتر
 -8تليتا تفعت و ى الجا ل ا سئوا اا ااى سلط اعاتل بلائات ن اتخلتت ابك ا
اعلا ت
ااىسلط اعاتل ض لن استو لط الو ء اجوول ندل اا ستو لط المات ت
 -7تبلع سلاتط تعال غتك تداتا تانع ابلح ا يتشلف حدلطق اعلىف جا ال تتت
الستدلول اا اتخصصلط
ا شلىير اع زاالطر
ا دلش
ار ن كد احو ى
اتئلاات العكل
اخاالط تا ات لع
 -9ضع نظل استدكل تض ا حتئلم ابلحةتا ب و مع النتل
اشلىي اا ادلط تا تاتال
سلاتط اتفلت ا ست ك بتا ائاتر نظلطكهل اا ائاتلط ا ك ي
 -20تونتك سب
ابحةت اخلىجت تا طك ق التفلملط بك تويوالط اتعل ن تبلو اخبك ط
ابحةت
 -22ابح تا اصلوى غتك تداتا ات و ابحوث اتلبتدت ا ت ت ه
مسلاال توجتاال ات و
 -27تكشتا دكف اخصصلط ابح اعا ن ائات
ندل ا عل تك اوضوتتر اجوول
ا شك تلط ابحةت ا س ال تا سس فدلنت
جا ل هذه ا شك تلط ب ل ض ا نضبلط حسا ستغالب هذه ا خصصلط
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 -23تاراف علر اتأسررتس إلسرتك تتجت الررط اتلرركل بلابسرتلن اضررلتف إلنفررل تار
اشررلى ع ابح ر اعا ررة ز ررلول التصررل ات سررتق اررع ااتئررلط ا ظ ررلط إلمات ت ر
اا اتر اتررة تسررلهل نررة وتررل ابحرروث اعا تر إتلررلء أل او ر نررة ارراتل اا شررلى ع
الجت لتت تع جروول
ابحةت ا تعاد ب شلى ع عاا اخلت ات و المتصلو
إنتلجت اص لت احتو نت .
 -14اتكيت تا ا شلى ع ابحةت ا ت ت ل ائبتكل اتة تشرجع ى
ند ا عكن اتئ واوجتل تتو يط اع ا ستجا ط اعا ت اعلال .

افك رق تسرلهل نرة

 -25اا ا تلابلط ا اح ائات الرط اتلركل بلابسرتلن ي لارط سرتك تتجة هرلو ائتبر
إائتك نت اع الشتك م نة اعا ا اا ا ئتبلط إلائتك نتر تار اسرتول اعرلال بحتر
ئا ستخا اال نة إتا و تلو ك ا له يذا تخراو طابر ائاتر نرة اتخصصرلط
الشتك م نة اعا ا اا ا جرالط اعا تر ارا ى لط اعلا تر االار ذار
ا ختاف
اخاا ابح اعا ة ا شلى ع ابحةت اعا ت االالب ابلحةتا.

المحور السادس :
خدمه المجتمع وتنميه البيئه
فى الخمس سنوات القادمه للكليه تحتوى الخطه األستراتيجيه على األهداف التاليه وما
تحتاج اليه من األليات للتنفيذ وكذلك الجدول الزمنى:
 -2ىنرع ارروت ابتئر االررالب :ذار تررا طك رق ادو نر البتررر ابتلك ررر اتر تسررال
بشررئ إ جررلب ن ر ألحتئررلم بررتا الررالب ابتئررر ا حتلررر باررل يتفتررر اتعلا ر اررع
ا رركبتا أدررحلب ا لشررتر ا ررل ةدر اررا عبررك تال يررذا تحتررا ألسرراوب ألاةر ن ر
اتعلا اع ا شئالط ات تو جاال بعا اتخك يذا ىنع اا يفلطتال رتل ذار ترا
طك ق ت ظتل ادو ن ابتلك ر إسبوتتآ تجات ادو ن ب لتحتلجر اا اعا ط أو ر0
 -7ترراتتل ى بررت اتعررل ن بررتا ائات ر بررتا ا جت ررع ا حا ر  :ن ر مللتررلط الت ررل
الجار ل احئواتر تررونتك افرركص ا لسررب ااترراى ط ا تررا ن االررالب بعررا اتخررك
تا ابك ا اخلدرر ا ركبتا ت ترر اارلى تال ب رل تفرق ارع اتلابرلط سرو اع ر
ذا بلنشلء اكي تراى ط اتخصصرر ذار حترل ار ترلو اتجاتر ا علار يرذا
ااتل ا لول0
 -3توسررتع نلررل عااررر ائاتررر اا جت ررع ا حررتت باررل :ررتل ذا ر تررا طك ررق ألسررك ع ن ر
تجات ر استشررف ائاتررر ألسررتدبل احتو نررلط ا ك ضررر بلا ستشررف تالجاررل يررذا
بسرركتر ألنتارررلء ارررا اعلاررر اتشرررختال االزارررر األارررك ك يرررذا ترررونتك ائرررو وى
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-4
-5

-6
-8
-7
-2

اخلدر ااتعلا اع اعت لط ا كسار اتشرختال ارل بارل ارا أارك ك تحا را اعالجرلط
االزار ذا ن حا و تلو0
وعو ائاتر ا جل تص تع ألاصل اادلحلط االزار :ذا اترونتك النحترل اترر
يذا ىم بالونل أ تا ألم تدتتل ال نحص تاتر اا ادلحلط اا و أعكل
ز لوه ت ا ستفتا ا اا اا ر الط ابتلكل :اةر ا ركبتتا اخرك جتا أدرحلب
اصر لتلط ادلط ررر تار ألنتررل احتررو ن ذار تررا طك ررق تدررا ا ررا ط اررا ى ط
اتاى بتر يذا بع و ى ر علدر بلائاتر توزع بأنتظلو تاتال0
تعك ف ا جت ع ا حا اعلا بلائاترر :ذار ترا طك رق تلرو ك اومرع ائاترر تار
شبئر ا عوالط اا اتر يذا اتلبعر تحا ةر بأست ك ى0
ز لوه ا شك تلط ابحةتر اائاتر :ذا ا لوه ىبرت ابحر اعا ر بلائاترر اسرتجا ط
اعصك ال تحتل اتر مللتلط ألنتل اا حاو ا شلياال0
اائاتر :ذا ن غضون تلاتا ذا تا طك رق وتروه اجلاعرلط
ت اؤت ك تا
اعلا تر األشتك م ن ا ؤت ك اعا أل اائاترر ذار اكنرع اسرتول ابحر اعا ر
ن ائاتر بلم ياتلط الط ابتلكل ن ج اوى ر اصك اعكبتر0
ت اجار اتخصصر بلائاتر :تئون ذ ط استول اكتفع تا طك ق شرتك م ألسرلتذه
ا تخصصتا ن اجلاعلط اعلا تر ن تحئتل أبحلفال0

 مسئوليات االشراف و تشكيل وحدة العمل و متابعة تنفيذ المشاريع
المطلوبه لتطبيق االستراتيجية :
عميد الكلية
 .2دررتلغ ا عررل تك ا و دررفلط الاتررلط اخلدرر بلالعتتررلى ا ررو حصررك
تضررلء هتئ ر اترراى س اعررل نتال اتحدررق اررا تدررلنال اائفل ررلط ا اررلى ط
اجا ى ط ا لاوب تو نكهل بت ال .
 .2دتلغ نظلو اتئلا العتبلى ط ادتلو ط اليلو ت

الو ى .

 .1وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
الجت لتتر تدررو ل ابررك ا اتعات تر اخلررت
 .2وى سر اجررا ل المتصررلو
ااى ست احلات ب ختاف المسلو مك ى البدلء تاتال واجال تج تراهل
دتلغ الطك ا عل تك احلي ر النشلء بك ا تخصصلط جا ال .
 .7تشررئت اج وت ر اررا ااجررلن اعاتررل اررا السررلتذه ذ ل اخبرركه العتصررلص
اضرررو بت
اا ظرررك نررر الاررروى اعا تررر اتلاتررر درررتلغ الطرررك الىشرررلو
احلي ر اال ن ضوء الها ف الستك تتجت اتويتا اجوول بلائات
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اتو نق اع اتلابلط اعصك
 .3ا دكى ط ااى ست اا حت ا حتو لط اعا ت
حتتلجررلط سررو اع رر اعررل تك او دررفلط اتررلاتف طررك سررلاتط
اترراى س اسررلتلط ا تخصص ر ااررل ال تت ر ات ر تتررل نتاررل االررالب
ملتارل
تئتفال الاتحلنلط تدرو ل و ء الرالب ارا حتر طكمارل اراتال
اتلابلط
ت ل اال ااجو نط ا عكنت ه ا الى
ىتبلطال بلا حتول اعا
و طال اتظال اا نتلطجال ائلنت اتئ ر تصحتحال
تلرو ك ار ظل اارو ط احلي رر اعالمر اللارط بلائاتر بشرئ حدرق
 .4تحا
اعا ارررر تئرررلنؤ افررركص ضررر ا اجا رررر الاتررر و كتررر ا تفرررومتا
ا وهوبتا
 .5تشئت اج ر اتخلتت اتلبع بك ا النشرل الالبتر ضرع عرك طت سر و
اتةدترررف المتصرررلول استلسررر
اتكنتاتررر
جرررلول االنشرررل اك لضرررت
اساوي االالب

 .2وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحو
 .2اتخلرررتت ات فترررذ ابرررك ا ااى سرررلط اعاترررل نررر
ب ستو لط الو ء جوول هذه ابك ا .

ائاتررر

تضررر ا الىتدرررلء

اتبلو اةدرلن
 .7تلو ك ستحا ث ا ظل ااو ط اخلد بلابعةلط ا
التررلى ط ا شررلىير ن ر ا ررؤت ك ط اتكشررت ااجررو ط اتحدتررق السررتفلول
ادصول ا ال .

 .3وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع و تنمية البيئه
الاتلط احلي رر ااوحرا ط ذ ط الرلبع اخرلص
 .2تا و تلو ك ا ظل ااو ط
بلائات ت ظتل ستفلول نك و اؤسسلط ا جت ع ا حا اا عاالط اك نق
ائات .

 .4وحدة ضمان الجودة
 .2تا و ااتئ ات ظت اوحال ض لن اجروول تحا را اسرئواتلتال درالحتتال
اتلط اع بارل اتجاتر ط االزارر
تالمتال بلالمسلو هتئاال اوظتف
اال .
ا رررؤت ك ط اادرررلء ط االزارررر
 .7درررتلغ اج وتررر ارررا ابرررك ا اتاى بتررر
ات و اةدلن ا ؤسست اسلطال بلائات نحو اجوول التت لو اليلو .
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 .3تلررو ك ااتليرر ات ظت تررر اوظتفترر الو ىل ائاترر ارراتل سررتك تتجت تويتررا
اجوول تليتا افاوو اتخلتت الستك تتج .
 .4ستحا ث تلو ك ا ظل

ااو ط اتحدتق ائفلءل افلتات ن

 .5تا و عل تاى بت بلائات اخلد بتاى ط الو ى تا

و ء اع

.

اف تتا بلائات .

مشاريع مشتركه بين العميد و الوكالء ووحدة ضمان الجودة
ابتئر ا حتلر
 -2تا و عك ل بحةت ن استول ائات اكتبل ب شئالط ات ت
يت ائات اشئون ااى سلط اعاتل ابحوث يت ائات اشئون ابتئرر عاارر
ا جت ع )
 -7نشلء حال ااتاى ط الالبر اترونتك افركص ا لسرب اتراى ط طرالب
ائات .
يت ائات اشئون اتعاتل

-3

طلابرلط

الالب – يت ائات اشئون ابتئر عاار ا جت رع

)
 -4ستخا و نظل برك ا تعات تر جا راه اا سرله ر نر ترونتك ات و ر ارذ ت اائاتر
اويالء اةالف )
 -5ضع نظرلو اتئلار بلا عرل تك الاترلط اخلدر ب سرلؤا تضرلء هتئر اتراى س
ا جت عتر اررويالء
ابحةتر
اعررل نتال تدررو ل و طاررل نر ا جررلالط اتعات تر
اةالف حال ض لن اجوول )
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مخرجات الخطة:
االقسام
 ا ستشف اتعات اخلت اال أن تئون جله ل اتراى ط الرالب نر عرال سراخلاس .
ا تومع أن تسال ن اتاى ط عصودل ً اافكمتتا اك بع
 -إنشلء ملتلط اعلا

ارا

ملتلط عال س اتغل حلج ائات .

الهيكل التنظيمى

عصودل ً عتتلى ت تا ائات سوف تئون اشك ط
 عتتلى ادتلو ط اليلو تبلاداىل تا ادتلول بلالنتخلب ا بلشك.
 -تجات ائلوى الو ىل بإتا و االى ط تت لسط اع حتتلجلط اع

عال س .

وتحقيقا ً لمجموعة األهداف ولرؤية الكلية ورسالتها بصورة رئيسية فقد
بلورت الكلية مجموعة من األهداف اإلستراتيجية المؤسسية على النحو التالي:
 -2تلو ك تبستت إجك ء ط آاتلط اع .
 -7تحستا عاالط توتت ا ستفتا ا اا اخاا تع تل ا عاوالط ادلبا ااتا .
 -3ز لول ىض ا ستفتا ا اا اخاا ..
 -4تلو ك نظلو إو ىل نلتا .

أعداد أعضاء هيئة التدريس
 -2تعا نسب أتضلء هتئ اتاى س بلا سب االالب.
 -2ت ت االى ط أتضلء هتئ اتاى س اا عال الشتك م ن ا ؤت ك ط
ىش اع
البحلث ا شتكي
اا ات
اادلء ط اعا ت ا حات
اتاى بلط ا ظ تا طك ق اجلاع .

البرنامج التعليمى:
اومل اا الاك ك –
 -2إتا و عك ذ جوول تلات ن تشختال تال
التصل افعل اع
اداىل تا اع اج لت
نحال اسالا اغذ طت
ً
زاالط أسلتذت تودتف ابك ا س و ل اعت ال اع اتحا ا ست ك.
 -7تحا ابك ا اليلو ت اتت لسط اع حتتلجلط سو اع اعلا .
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 -3احصو تا التت لو اليلو ابكنلا ائات .
 -4اك جع اعل تك الو ء ا تلبع اا ى اض لن اجوول.

الطالب
 -2تجات الاب بلا الى ط االزا اا لىس ا ا ت ب ل تو نق اع ا عل تك
ا عت ال ن ادللع اخلص اعلو -ات لسط اع حتتلجلط اعل تك سو
اع اعلا .
 -7تو نق االى ط تد ت ا عاوالط اخك جتا ائات اع ا عل تك ادتلست .

النشاط البحثى
-2
-7
-3
-4
-5
-6
-8

تحفتررر ابرررلحةتا الجرررك ء ألبحرررلث اتررر تحررر اشرررلي ا جت رررع عصودرررل ً
ا شلي اصحت ااحتو نلط
تحا عل بحةت اائات ن نال س
ي مسل ستع أبحلف اا عال عل بحةت اعت ال
 اراتل ا رلا االبحرلث ارا ات نتر البحرلث ا خصصر اائاتر أ ا شررلى عاعلا ت .
ابحةت ا حات
 تحفتررر أتضرررلء هتئ اتررراى س االشرررتك م نررر اادرررلء ط اعا تررر اعلا ترررا حات ..
ا حاة.
ملتال بتلنلط االبحلث ا شوىل اعلا تت ت تلو ك االى ط ابح اعا .

 مؤشرات االداء
-2
-7
-3
-4
-5
-6
-8
-8
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اع

اعلا .

ت لسط اخكجلط اع ات اتعات ت اع حتتلجلط اعل ك سو
التت لو اليلو ابكنلا ائات .
اجالط ا كتبل بال ت ا احلج ارا عرال
تونك ا عاوالط اخلد بلائات
ملتال ابتلنلط.
سكتتال.
يفلءل الجك ء ط الو ى
الو ى اع تا و ائات .
ت لسط الائلنتلط اتجات ط اف ت
ا سله لط اعا ت .
إزو لو النشل ابحةت
اتو د اع اخك جتا ست ك ى اسله تال ن أنشل ائات .
اؤشك ط تدتتل الو ء النجلز.
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 مصادر التمويل


حال و ىل اشك تلط تلو ك اتعاتل

 ىجل الت ل
اخاات



ا ؤسسلط اص لتت



اص لو ق اخلد بلاجلاع

 جالط أ اؤسسلط أج بت
 ات نت اجلاع
 تسرررع ائاتررر ااحصرررو تاررر  CIQAPارررا اشرررك ع اتلرررو ك ا سرررت ك
اتأهت ر ارتت ررلو نررة ات و ر ا ررلاة ات فتررذ أنشررل اخل ر السررتك تتجت
بلائات

 متابعة الخطة اإلستراتيجية
تقوم الكلية بالعمل على متابعة تنفيذ األهداف والخطة اإلستراتيجية من خالل متابعة
اإلطار الزمني لخطط العمل كما تعمل على إجراء متابعة شاملة للخطة اإلستراتيجية من خالل
" آلية إعداد ومتابعة الخطة اإلستراتيجية " والتي سيتم اعتمادها من مجلس الكلية.

-1
-2
-3

تختال حال ض لن اجوول ب تلبع ت فتذ اخل الستك تتجت
كنع تدك ك شاك ااع تا تا أنشل اشاك ا دب اتوجتاال اا ختصتا بت فتذ ا شلط.
كس ااع تا تدك ك شاك اا جالط ات فتذ ا ختاف ب عاالط إنجلز ألنشل اعوملط ات فتذ
ادتكحلط اتحا .
توجر تدلى ك إنجلز ألنشل ا حال تدتتل ألو ء ض لن اجوول إلمتك اتحا ا لاوب
بلاخل ىنعر ااع تا.
تجت ع اج اخل إلستك تتجت بصف و ى شاك ل ً) ا لمش ا تغتك ط نة ابتئ اا عات
اخلىجت متك اتحا ا لاوب بلاخل ىنعر ااع تا.
كنع تدك ك س ول ااع تا اا حال ض لن اجوول تا اال اتداو نة اخل ا عوملط
ا ستجا ط ادتك تحا اخل .
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المالمح الرئيسية للخطة اإلستراتيجية لكلية الطب البيطرى بدمنهور
تعئررس ا حررل ى ألىبع ر ادللتررلط ائات ر

ااتئ ر إلو ىل اائات ر

اج وتر علررت تلو ك ر ائر ملررلع اررذا إشررت ا
اتلو ك ا ستاان

اررا فررل نا ر ت ة ر

اخلر نر شررئاال احررلا تار جو نررط

أها ف اتلو ك ائ جلنرط يرذا

اع لدرك ا ئونرلط االزار اتحدترق

هذه ألها ف.
دتكن بذا بتلن بلا خكجلط اؤشك ط إلنجلز.

تشمل:

 تقسيم الكلية إلى عدد من القطاعا
 قطاع شئون التعليم والطالب.
 قطاع الدراسا العليا والبحوث.
 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 القطاع اإلداري.

هناك عدد من األهداف االستراتيجية فى كل قطاع ويتحقق كل هدف من األهداف
االستراتيجية بمجموعة األهداف الفرعية والتي تنفذ عن طريق مجموعة من االجراءات
التنفيذية باالضافة لتحديد مقاييس األداء والمسئول عن التنفيذ واالطار الزمنى والموازنة
التقديرية.
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