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 اإلستراتيجية   فريق إعداد الخطة

(  8تم اعتماد فريق العمل للخطة اإلسترتيجية الحالى فى مجلس الكلية رقم )

  2022-8-21بتاريخ 

 عميد الكلية ا.د.  1
 ون التعليم والطالب ئوكيل الكلية لش ا.د.  2
 للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية   ا.د.  3
 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ون ئوكيل الكلية لش ا.د.  4
 أمني الكلية   5

 فةـــــــــالوظي م ـــــــــــاالس 
 مدير وحدة ضمان اجلودة  وائل حممد جودة  د 6
 امراض الدواجن و االمساك  قسمب استاذ متفرغ  ا.د حامت صالح الدين  7
 امراض الدواجن و االمساك  قسمب استاذ متفرغ  ا.د جمدى خليل سليمان  8
 امراض الباطنة  قسمب استاذ متفرغ  ا.د حممد حيى نصر  9

 الباثولوجيا  قسمب  استاذ ا.د عبد الرمحن ابو رواش  10
 التشريح و االجنه  قسماستاذ ب ا.د اشرف عبد احلسن الشراب  11
 امراض الدواجن و االمساك  قسماستاذ ب هاىن اللقاىن ا.د  12
 رعاية احليوان وتنمية الثروة احليوانية قسم ب  استاذ أ.د اسامه السيد حمروس  13
 االنسجة و اخلالي  قسماستاذ ب أ.د حممد النشرتى  14
 الفسيولوجى  قسماستاذ ب أ.د امساعيل ابو غنيمه  15
 امليكروبيولوجى  قسماستاذ ب مدحية صالح اىلدين   أ.د 16
 الطب الشرعى و السموم  قسماستاذ ب ايسر السيد   أ.د 17
 رعاية احليوان وتنمية الثروة احليوانية قسم ب  استاذ عبد اجلواد الطحاوى  أ.د 18
 الصحة و االمراض املشرتكة قسماستاذ ب موسى ايوب   أ.د 19
 التغذية  قسماستاذ ب محاده عبد العزيز  أ.د 20



          

 ( 2026-2022دمنهور ) جامعة البيطريالطب اخلطة االسرتاتيجية لكلية  

   

- 4 - 
 

 الطفيليات  قسماستاذ ب أ.د حممود ابو ليله  20
 االمراض الباطنة  قسماستاذ ب   أ.د هنى بدير  21
 الكيمياء احليويه  قسماستاذ ب أ.د قدرى صادق  22
 الكيمياء احليويه  قسماستاذ ب أ.د على حافظ الفار  23
 رعاية احليوان وتنمية الثروة احليوانية قسم ب  استاذ أ.د شريف منشاوى نصر  24
 رعاية احليوان وتنمية الثروة احليوانية قسم ب  أستاذ مساعد مىن السيد يونس د.  25
 رعاية احليوان بقسم استاذ مساعد  صافيناز علي ابراهيم  د.   26
 رعاية احليوان بقسم استاذ مساعد  حممود أبوغنيمة د. حممود  27
 رعاية احليوان وتنمية الثروة احليوانية قسم مدرس ب امين حسن عبد العزيز د.  28
 األدوية بقسم مدرس   د. رحاب عبد اجلواد ماضي  29
 األدوية بقسم مدرس   د. جابر الصابر بطيحة  30
 احليوان رعاية بقسم مدرس   د. بثينة حسن علي  31
 رعاية احليوان بقسم مدرس   د. جنوى إبراهيم القصراوي  32
 األدوية بقسم مدرس   د. ملياء مجال واصف  33
 رعاية احليوان وتنمية الثروة احليوانية قسم مدرس مساعد ب  ط.ب اميان مصطفى عباس  34
 معيد بقسم الوالدة  ط. ب هبه السعيد السيحى  35
 رعاية احليوان وتنمية الثروة احليوانية قسم ب ط. ب مىن السيد عاشور  36
 األدوية بقسم معيد  ط.ب اية امحد ىعوض  37

 

 األقسام االدارية 

 أ. مايسة عبداحلميد        رئيس قسم شئون هيئة التدريس  .1

 دينا حجازى              رئيس قسم الدراسات العليا  أ. .2

 الطالب أ. حممد فوزى             رئيس قسم شئون   .3
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 أ. ملياء عبدالبارى        رئيس قسم األستحقاقات  .4

 أ. شيماء العزب           رئيس قسم شون عاملني  .5

 أ. مسري عمرو            رئيس قسم رعاية الشباب  .6

 أ. هبه حجازى            مكتبة  .7

 الطالب 

 أمحد شعبان عبدالقادر         الفرقة األول  .1

 الفرقة األول غادة حممود سعيد                .2

 أمحد عبد اجلليل رجب        الفرقة الثانية  .3

 االء ايسر على                  الفرقة الثانية  .4

 أمحد حامد أمحد               الفرقة الثالثة  .5

 اميان هشام على              الفرقة الثالثة  .6

 حبيبة أمحد الشرنوب       الفرقة الرابعة  .7

 الفرقة الرابعة  عبدالرمحن صبحى عبدالرمحن    .8

 طارق سعد الصاىف         الفرقة اخلامسة  .9

 صفاء خالد عبدالفضيل    الفرقة اخلامسة  .10

 الدراسات العليا 

 اميان مصطفى عباس .1

 مىن السيد عاشور  .2

 الخريجين

 رائد حممد البوهى              شركة سربينت فارما  .1

 الداجنة اسالم هشام أبوزيتحار        معهد الرقابة على الثروة  .2
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 فريق المراجعة 

 الدور الوظيفة  االسم م
 مراجع داخلى  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ون ئ وكيل الكلية لش أ.د شريف زكراي كامل  .1

 مراجع داخلى  مدير وحدة ضمان اجلودة  وائل حممد جودة  .د .2

   مراجع داخلى والتغذية االكلينيكية استاذ مساعد التغذية  رفت عبد احلليم عبد اللطيف ابوحسنيمد.  .3

 

 - :املرجع اخلارجى
 جامعة دمنهور   – كلية التمريض    – السقا  أمحد رشاد د. / إميان 

 

 أ. د/ حممد عبد النىب العدل عيار: رئيس امل
 رعاية احليوان قسم  ب  أستاذ

 وتنمية الثروة احليوانية 
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 الفهرس 

 الصفحة  املحتويات 

 8 جامعة دمنهور   -  البيطري كلية الطب  : البيانات الوصفية عن    األول الفصل  

 8 الكلية مقدمة عن   •

 8 الكلية منشآت   •

 9 الهيكل التنظيمى للكلية   •

 10 جامعة دمنهور   -كلية الطب البيطري   البيانات االحصائية   •

 13 نظام الدراسة بالكلية  •

 27 املراكز والوحدات الخدمية بالكلية  •

 20 الوضع التنافس ي للكليةتامميزة و السمات   •

 22 اإلطار املنهجى للخطة اإلستراتيجية   :    الثانيالفصل  

 22 اإلفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية  •

 25 الخطة اإلستراتيجية   إعدد  منهجية •

 27 للخطة اإلستراتيجية   مقومات النجاح   •

 27 للخطة اإلستراتيجية   املخاطر والتحديات     •
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 75 والرسالة الرؤية   •
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 البيانات الوصفية للكلية الجزء االول :  
 

 جامعة دمنهور عن كلية الطب البيطري  مقدمـــة  :أوال

 

تعتبر كليات  لطباا لطبيبرم  ا لطيليات  لطرل اي  عم خطط ابت لطت ويام  تعوات طلد ت   اي          

لطوجتوعات  ااتباباتل لطبيبر يا لطلاي ا  نولوا طولل لطتوايت  لطتبوم عد  ل ام لطباا لطبيبرم  كايطا  

ير  طوشايت  تويت كليم لطبا لطبيبرم لطيطط لطف م  لطوشاوم  طلوجتوعت   تعوت طلد توي ط للو   بت

 لطوجتوع اليف تنويق لطتويت  لطت ويم لطورجو .

(  87اعاي دااااي م لطورلم لطجولوم  م ط    جات عام خ  لوم-  ااي  لطعوات ايليام لطباا لطبيبر  

ت( اعاي  ولعوام طج ام  2007 – 4 –6ت ,تط لعتتات  لطيليام عد    2007 اتم    28عم   ت  2007طساااا ام  

لطوبول  ت( كوات تط عت     2007/2008لطوبات    ااي   لطايملبااااام ااتطفر ام لب طم عد لطعاتت لطجات عم  

لطعلياات  خالوت   اتااتم    اوولعواام    خكتومله(  – ااتجسااااتير    -طلاايملبااااات   لطعااتطد  لطتعليط   ز ر 

11/6/2009. 

 عناصر إنشاء الكلية

اتنوم ت    –  عت ت  رك  م    –   إخلم   تعليوم ب د    2 جوخ لطب يم ل بااااتباااايم طليليم    -1

 ( . لطنيولا ...

   مطم طليليم إنتتجيم تعليويم. -2

 ل  يتنيت  لطبشر م: -3

 .ا لطستخ   طضتل هيئم لطتيم س   لطوظت ف لطوعت نم  

 .لطيتخم لطعتت  ا لطوظت ف ل خلم م لطوختلفم 
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 الهيكل التنظيمى للكلية لكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور ثالثا: 

 2022-  9 -18( 9مجلس الكلية بجلسته رقم )طتوتخ عد  لل   تط لطتني ث 
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 البيانات اإلحصائية  : ثانيا 

 التدريس:  هيئة أعضاء السادة وتوزيع العلمية األقسام .1

 

 

 م

 

 العلمي  القســـم

 التدريس  هيئة أعضاء أعداد

  أستـــاذ  إجمالي 

أستاذ  

 مساعد 

 

 مدرس 

 معاونة  هيئة

 متفرغ 
غير  

 متفرغ 
 عامل 

مدرس  

 مساعد 
 معيد 

 8 2 3 1 1 1 0 0 قسم التشريح وعلم األجنة  1

 6 1 1 1 2 1 0 0 قسم األنسجة والخاليا  2

 5 1 1 2 0 1 0 0 قسم الفسيولوجيا  3

 5 1 0 3 0 1 0 0 قسم األدوية البيطرية  4

 5 1 0 1 1 2 0 0 قسم الكيمياء الحيوية  5

6 
قسم الرعاية وتنمية الثروة  

 الحيوانية 
0 0 5 3 3 2 1 14 

7 
قسم التغذية والتغذية األكلينكية  

 البيطرية 
0 0 1 1 1 1 0 4 

 8 4 1 1 1 1 0 0 قسم الميكروبيولوجيا  8

 7 5 1 1 0 0 0 0 قسم الرقابة الصحية على األغذية  9

 8 2 1 3 0 1 0 0 قسم الباثولوجيا   10

 3 0 1 1 0 1 0 0 قسم الطفيليات  11

 9 2 1 2 1 1 0 2 قسم أمراض الدواجن واألسماك  12

 6 3 0 2 1 0 0 0 قسم الوالدة  13

 6 3 0 2 1 0 0 0 قسم الجراحة  14

 11 2 2 4 0 2 0 1 قسم طب الحيوان  15

16 
قسم الطب الشرعى والسموم  

 واألجراءات البيطرية 
0 0 1 1 1 0 1 4 

17 
قسم صحة الحيوان واألمراض  

 المشتركة 
0 0 1 0 2 1 1 5 

 هيئة التدريس  أعضاء إجمالي
3 0 20 14 32 16 27 112 
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 العاملون بالجهاز اإلدارى: .2

 

 النسبة المئوية  العدد  عمال موظفين  اإلداري  بالجهاز العاملين

  %83.33 65 15 50 دائمين

 %16.67 13 8 5 مؤقتين )مكافأة شاملة( 

 % 100 78 23 55 اإلجمالي

 

 وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات  .3

  :اإللكتروني  الموقع •

https://www.damanhour.edu.eg/vetfac/Pages/home.aspx 

   :(E-Mail) اإللكتروني العنوان •

 اإللكتروني عنوان البريد  اإلدارة أو القسم

 dean@vetmed.dmu.edu.eg عميد الكلية

 waelgoda2010@yahoo.com المدير التنفيذي لوحدة الجودة

 waelgoda2010@yahoo.com وحدة ضمان الجودة

 3320570/045:      تليفاكس •
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 الموقع الجغرافى للكلية  .4
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 : نظام الدراسة بالكلية:ثالثا

با ول   وزطم طلد طشار  علاول خملبايم  نلات اعيهت لطبتطا طلد   ي  لطيملبام اتطيليم اوس 

خمجام لطبياتطوم و  عد لطعلوت لطبيبر ام    و   لطشاااالاتخ  ل اعاي  ضاااااتل عتر  لطتايم اا لطنولد 

 ل كلي ييد  ذط  اتطوعت ت   عتهي لطبنوث لطبيبر م  لطوجتزم  لطوساااتشااافيت  لطبيبر م  ذط  تن  

 تليا.لشرلف  طضتل هيئم لطتيم س لطوخ

توضااااي   اياتا لب سااااتت لطعلويام  لطوورمل  لطايملباااايام    طايلخ اتا لطيليام  كايطا  ارل      اي تط 

لطايملباااات  لطعليات لطتم تواي لات لطيليام    ضاااات اياتا اعايخ  طضااااتل هيئام لطتايم س   عات نيلط  لطجلاتز  

 .يميللطيملبم لطيلتيم طلللخلم  طليليم  لطبرل   لطتم تو نلت لطيليم  ا اتل  

 -البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية  :

I.   المرحلة الجامعية األولى:    
   -:  ثالث برامج هى العدد اإلجمالى للبرامج التعليمية التي تقدمها الكلية

)نظام الفصل الدراسي و جاري تحديث الالئحة لنظام الساعات   بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية .1

 المعتمدة( 

 )نظام ساعات معتمدة(   برنامج تميز صحة وسالمة الغذاء .2

 )نظام ساعات معتمدة(  برنامج تميز طب وجراحة حيوانات أليفة .3

 

II.  مرحلة الدراسات العليا 

 أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية 

 

 م

 

 العلمى القسم  

 دبلوم الدراسات العليا فى العلوم

 الطبية البيطرية  

الماجستير فى العلوم  

 الطبية البيطرية 

 تخصص(  29)

دكتور الفلسفة فى  

 العلوم الطبية الببيطرية 

 أكاديمى   تخصص(  29)

 تخصص(  24)

 مهنى

 تخصصات(  5)

لطتشر    طلط   1

 لبج م 
 لطتشر    طلط لبج م  لطتشر    طلط لبج م    وجي    وجي 

لبنسجم  2

  لطخت ت
لبنسجم  لطخت ت  

 لطتشخيلد 

ايوطوجيت لطخت ت   *   وجي 

  لبنسجم

ايوطوجيت لطخت ت   *

  لبنسجم

 عسيوطوجيت لطنيولا   عسيوطوجيت لطنيولا  *   وجي  عسيوطوجيت لببوتك  - لطفسيوطوجيت  3

لبخ  م   4

 لطبيبر م 
لبخ  م لطبيبر م   *

 للكلي يييم 

 لبخ  م لطبيبر م  * لبخ  م لطبيبر م  *   وجي 

 لطييويتل لطنيو م لطييويتل لطنيو م *    وجي  لطييويتل لطنيو م  * لطييويتل لطنيو م 5

لطرطت م  ت ويم  6

 لطثر   لطنيولنيم
 ترايم  لنتتج لطي لجا  -
 لطترايم ل نتتج لطنيولند   -
 ترايم  لنتتج لببوتك  -

 لطوملثم لطل يبم لطوملثيم

 ترايم  لنتتج لطي لجا    وجي 
   لطترايم ل نتتج-

 لطنيولند 
 ترايم  لنتتج لببوتك  -

 ترايم  لنتتج لطي لجا  
                       لطترايم ل نتتج-   

 لطنيولند    
 ترايم  لنتتج لببوتك  *
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 م

 

 العلمى القسم  

 دبلوم الدراسات العليا فى العلوم

 الطبية البيطرية  

الماجستير فى العلوم  

 الطبية البيطرية 

 تخصص(  29)

دكتور الفلسفة فى  

 العلوم الطبية الببيطرية 

 أكاديمى   تخصص(  29)

 تخصص(  24)

 مهنى

 تخصصات(  5)

 بلوكيت  لطنيولا   -
  لطي لجا  مطت تلت   
لل تلتخلطبيبرم  إخلم   -

 لطو لم  

 لطوملثيم   لطل يبم  لطوملثم*
 بلوكيت  لطنيولا   *
  لطي لجا  مطت تلت    

 لل تلتخ لطبيبرم   -
  إخلم  لطو لم     

لطوملثم لطل يبم    -

 لطوملثيم 
 بلوكيت  لطنيولا  -
  لطي لجا  مطت تلت   

م  رلل تلتخلطبيب

  إخلم  لطو لم  

لطتغي م  لطتغي م  7

 للكلي يييم 
لطتغي م  لطتغي م  *    وجي  طتغي م للكلي يييم  ل   لطتغي م

 للكلي يييم 
لطتغي م  لطتغي م   *

 للكلي يييم 

لطر تام لطلنيم   8

 طلد لبغي م
لطر تام لطلنيم طلد  *

لبغي م ذل  لبدت  

 لطنيولند 
 

توكيي جوخ    *

لبغي م ذل   

لبدت  

 لطنيولند 
 

لطر تام لطلنيم طلد    *

 لطلنوت    تجتتلت 
لطر تام لطلنيم طلد   

 لبطبتا    تجتتلت 

لطر تام لطلنيم   *

 طلد لطلنوت    تجتتلت
لطر تام لطلنيم طلد  *

 لبطبتا    تجتتلت 

 ايتر وطوجيت عبر ت   *   وجي  لطويير ايوطوجيت * لطويير ايوطوجيت  9
 لطفير طوجيت  *
   تطم *

ايتر وطوجيت   *

 عبر ت  
 لطفير طوجيت  *
   تطم *

لطلنم   10

 لب رلض 

 لطوشتركم

  دنم لطنيولا   لطي لجا

  لطبيئم 
   رلض  شتركم

 دنم لطنيولا  *   وجي 
 لب رلض لطوشتركم  *

 دنم لطنيولا  *
 لب رلض لطوشتركم

 لطبتثوطوجيت للكلي يييم- لطبتثوطوجيت  11
 لطبتثوطوجيت لطعت م -

 لطبتثوطوجيت  *   وجي 
  

 لطبتثوطوجيت  *
  

 لطبفيليت  * لطبفيليت      وجي  لطبفيليت  لطبيبر م  - لطبفيليت   سط   12

  رلض   13

لطي لجا  

  لببوتك

   رلض لطي لجا  *
   رلض لببوتك 

  رلض  

 لطي لجا 

   رلض لطي لجا  *
   رلض لببوتك *

   رلض لطي لجا  *
   رلض لببوتك *

  لطو خ   لطوبت ت * لطو خ  14

 لطوستطي   طإلالتا 

تشخيص لطنوت  

عد ليولنت   

 لطو مطم

 لطو خ  * لطو خ  *

لطجرللم   لطجرللم لطعت م * لطجرللم  15

 لطبيبر م 

 لطجرللم  * لطجرللم  *

  رلض     رلض لطنيولا  * اا لطنيولا  16

 لطنيولا 

    رلض لطنيولا *

 لطوعي م 
   رلض لطبتا م  *

 لب رلض لطوعي م
   رلض لطبتا م 
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 م

 

 العلمى القسم  

 دبلوم الدراسات العليا فى العلوم

 الطبية البيطرية  

الماجستير فى العلوم  

 الطبية البيطرية 

 تخصص(  29)

دكتور الفلسفة فى  

 العلوم الطبية الببيطرية 

 أكاديمى   تخصص(  29)

 تخصص(  24)

 مهنى

 تخصصات(  5)

لطبا لطشرطد  17

 لطسووت  

 للجرللل   

 لطبيبر م 

لطبا لطشرطد   *

  للجرللل  لطبيبر م

 لطبا لطشرطد   -   وجي 

  للجرللل  لطبيبر م  

 لطسووت لطبيبر م  *

 لطبا لطشرطد   -

  للجرللل  لطبيبر م  

 لطسووت لطبيبر م  *

 

 2022/  2009البرامج التى تم تطبيقها خالل  *

 

 

 برنامج    87العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة : 

   برنامج   69عدد البرامج المطبقة بالفعل :  

 % 24.81:  نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا

 % 16.97  لعليا :نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات ا

 % 58.22:  مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا  بلـــــومنسبة المسجلين للد

 ( : 2021/2022الى  2008/2009منحها )عدد الدرجات التى تم  

 

 

إجمالى الدرجات العلمية   عدد المنح  اجمالى العدد الدرجة

 %   الممنوحة

 % 84.82 464 549 دبلوم 

 % 49.57 116 234 ماجستير 

 % 45 72 160 دكتوراه 

 % 69.14 652 943 إجمالـــــــــــــى 
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 بيان بأعداد الطالب والخريجين بالكلية منذ بداية انشائها :
 

 بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية

  أعداد الخريجين  أعداد الطالب  العام

(2008/2007) 146   

(2009/2008) 219   

(2009/2010) 288   

(2010/2011) 298     

(2011/2012) 510 91  

(2012/2013) 448 78  

(2013/2014) 464 66  

(2014/2015) 851 21  

(2015/2016) 1148 104  

(2016/2017) 1338 170  

(2017/2018) 1471 188    

(2018/2019) 1633 281  

(2019/2020) 1729 281       

(2020/2021) 1883 289  

(2021/2022) 2042 303  

 

 برنامج تميز صحة وسالمة الغذاء

 أعداد الخريجين  أعداد الطالب  العام

(2020/2021) 20  

(2021/2022 ) 28  

 برنامج تميز طب وجراحة حيوانات أليفة

 أعداد الخريجين  أعداد الطالب  العام

(2020/2021) 5  

(2021/2022 ) 17  

 

 

 

 



          

 ( 2026-2022دمنهور ) جامعة البيطريالطب اخلطة االسرتاتيجية لكلية  

   

- 18 - 
 

 المراكز والوحدات الخدمية بالكليةرابعا:  

 مزرعة الكلية -1

توجي   مطم تتاعم طليليم اتطبستتا  ويا تني ثلت  تبو رهت  ا ليث  نول  لطست      نوطيم 

لطنيولنت     كيط  تني ث لطوبتنم لطختدم الت.  تتيوا   مطم لطيليم  ا  ليه طرطت م لطنيولنت    

 .   مطم طترايم لببوتك   لطي لجا  لي  طترايم 

 أهداف المزرعة: 

 لطيم   لطعلويم ايلاللت. تيم ا لطبتا  إطبتل  -1

إجرلل لطبنوث  لطربت ت لطعلويم لطتم تخيت  ا تل لطيليم  لطولعي ا إطيلت  ا لطبتلثيا  اتا  -2

 لطيملبت  لطعليت عم لطتخللت  لطوختلفم. 

اأبعتم    تط إنتتجلت تن  ظر ف دنيم جيي  لطوستهوم عم ايع لبطبتا  لطلنوت لطبتزجم لطتم -3

 .  خفضم

  سالمة الغذاءمركز بحوث  – 2

تتبع لطسيي ل.خ./  كيت لطيليم طشئوا اي م لطوجتوع  ت ويم لطبيئم  هو  لي  ذل  اتاع اتص  

 ووت عيلت لطورك  اتوي ط لطخي ت  لطبيئيم لطبيبر م طلوجتوع  ليث عم لطلييت لطت ظيوم طليليم. 

للت  لطوختلفم.  تويت هيه لطخي ت   ا اتل نخبم  ا لببتتي  لطبيبر يا عم لطيليم عم لطتخ

لطتوتخ ل  نم لطوتطيم  لبخلم م  طلد  4/2021/ 18مجلس الكلية المنعقد بتاريخ لعق   ي 

 .خ  لوم   لي  ذل  اتاع اتص  كليه لطبا لطبيبر  جت عه -طورك  انوث لطغ تل 

 أهداف المركز: 

 لطويتت اتكتشتف  تشخيص لب رلض لطوختلفم طلنيولنت .  -1

 لبغي م ذل  لبدت لطنيولنم بولل  طنوت اأنولطلت      تجت  لبطبتا(.تنليت  -2

 تنليت لبخ  م  لطلوتلت  لطبيبر م اتطبرق لطني ثم  -3

 تنليت لطويته  تني ي خمجم لطتلوث الت.  -4

 لطويتت اتبطوتل ل بتشتم م عم  جتل لطثر   لطنيولنيم. -ه 
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 ا. إطبتل شلتخل   عتوي  عم  جتل دنم لطنيول -6

 تنليت لبطتف لطوختلفم   عت رتلت اتط سا لطوتنونيم.  - 7

 ت ظيط لطونتضرل   لط ي ل  لطعلويم طرات لبابتل لطبيبر يا اجلت  لطعوت. - 8

 طوت خ مل   خملبت  جي م طلوشتم ع للنتتجيم عم  جتل لطثر   لطنيولنيم  لطيلج م. -9

 خدمة وتنمية المجتمع.  - 10

 

 وتوكيد الجودةوحدة ضمان   -3

   وحدة ضمان وتوكيد الجودة تتبع مباشرة السيد ا.د./ عميد الكلية في الهيكل التنظيمي للكلية. 

تقوم الوحدة بانشاء نظام داخلي لضمان الجودة بالكلية وفقاً للمعايير والنظم التي حددتها الهيئة  

 واالعتماد.  القومية لضمان جودة التعليم 

يم طلوعتل اوتبلبت  للطتوتخ  ا اتل توو ط لآلخلل اتطيليم طيتعم ط تدر    نشبم  تليئم لطيل  -:الوحدة رؤية

لطشت لم   للمتوتل   لطجوخ   تنويق  لطوو يم طألخلل  ا  جت  لطوعت ير  لطتعليويم   تببيق  لطو ظو م 

 اوستوم لطيفتل    لطويم  لطت تعسيم طلد لطوستوم لطوو م.

 

الوحدة نظط    -:رسالة  لطتبو ر تنويق  وو ت   تيوا  تخم  طلد  اتطيليم انيث  لطيلاليم  لطجوخ   ضوتا 

لطيليت   ايا  لطليلم   للتتل  يتا  لبكتخ وم    للطتوتخ  طلد  طلنلول  اوت  ؤهللت  لطوستور 

 لطوعتوي  لطونليم   لل ليويم   لطعتطويم ذل  لطسوعم لطوتوي  .

 

 أهداف الوحدة:

رل  ل خلل طويات     خرجت  لطعوليم توو ط لطعوليم لطتعليويم  ا اتل  يت   ؤش -1

 ... إط  (.  -لطخر جوا  –لطبتا  –لطعت لوا   –لطتعليويم   هيئم لطتيم س  

نشر ثوتعم لطجوخ  ايا  طضتل هيئم لطتيم س   لطبتا  ا اتل ت ظيط للوت  لط وتش    -2

 لطجوخ . مش لطعوت   لطي مل  لطتيم بيم لطتد تع د اتوو ط ل خلل   ضوتا 
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إنشتل  تطي   علو ت     لفت   تيت لم طجويع لطبرل   لطيملبيم   لطوورمل  لطيملبيم طيت  -3

لطيمجت  لطعلويم لطتد توي لت لطيليم تولييلً  طتوتخ  ت  تفق   لت  ع لطوعت ير لطي طيم   لطليئت   

 لطونليم   لطعتطويم لطوختلم .

 لطجي ي اتطيليم .  تتاعم توو ط ل خلل عد نظط لطتعليط لطجت عد -4

تبتخل لطخبرل    ل عيتم لطختدم اتبو ر لطتعليط لطجت عد  ع لطورلك    لطوليل  لطووتثلم   -5

 عد كليت  لطبا لطبيبرم ل ارم اتطجت عت  لطولر م   لطعرايم   لطعتطويم .

ط  تني ي جولنا لطوو    لطضعف عد ل  يتنيت    لطبرل   لطيملبيم لطتد توي لت لطيليم   توي   -6

  وترلت  طلتغلا طليلت .

إطيلخ    تتاعم لطبرل   لطتيم بيم لطتد تسلط عد تببيق آطيت  ضوتا لطجوخ  لطيلاليم   لط وو   -7

 لطول د  طضتل هيئم لطتيم س اتطيليم . 

تلويط   إطيلخ نوتذج ل بتوتمل     ل خ ل  لطتز م طلتوو ط انيث تتضوا  عت ير توو ط  -8

  .ل خلل عد ضول  فلوت لطجوخ 

إ جتخ   ول  إتلتل  ع لطليئت  لطوو يم   لطي طيم طضوتا لطجوخ  عد لطتعليط لطعتطد طتبتخل   -9

 لطخبرل  اوت  بوم ل خلل عد لطعوليم لطتعليويم ايليم لطبا لطبيبرم جت عم خ  لوم .   

 تكنولوجيا المعلومات وحدة  -4

 :هدافاأل

 .ز تخ  عتطليم  شتم ع لطجت عت   -1

 . توي   عم تي وطوجيت لطوعلو ت  طليليت  توي ط اي ت   -2

 .معع كفتل   تنسيا شبيم لطوعلو ت  لطيلاليم اتطيليم -3

 .معع كفتل  لطب يم لطتنتيم  تني ثلت اتطيليم -4

 .تو يا  ضع لبتخيلت نظط لطتشغيت  لطبر جيت   لوت م لبجل   ضي لطفير بت   -5

ت ايا لطبتا   طضتل هيئم  لطعوت طلد تبو ر لطعوليم لطتعليويم  ا اتل تيطيط لطتفتط -6

 .لطتيم س

لبتخيلت لطبر ي لطيتر نم لطربوم لطختص اتطجت عم عم كتعم لطوعت ت  للخلم م  كيط  عم  -7

 .لطتولدت  ع لطبتا 
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 .لبتخيلت لطوو ع لطربوم طليليم طلتولدت  ع كتعم لبارلف لطوع يم -8

 .لطوم يملبتخيلت لطوعت ت  ل طيتر نيم اي   ا لطوعت ت   -9

 .ز تخ  كفتل  لبتخيلت لطويتبم لطر ويم -10

 .تشغيت  ديتنم شبيم لطوعلو ت   -11

 . تتاعم ل بتخيلت لطف م طلشبيم  توي ط لطيطط لطف م طجويع لطوستخي يا -12

 .خملبم   جه لطولوم  تنليت لبطبتل  لطوشتكت   ضع لطنلول لطو تببم بنظوم لطنتبا  -13

 .تني ث ار جيت  لبجل   -14

 : التى تقوم بها نشطةاأل

 

 .ديتنم لطنتببت   لطبتاعت     للشرلف طلد طووخ لطليتنم -

 .تسو ق لطوورمل  للطيتر نيم  توي ط ل بتشتمل  لطف يم  لطتيم ا  -

إخلم  لستات  لطوستفيي ا اتطيليم طلد لطويتبم لطر ويم  نظط لطوعلو ت  للخلم م  لطبولام   -

 .للطيتر نم  نظتت لخلم  لطونتوم طلتعليط للطيتر نمللطيتر نيم  لطبر ي 

 .تشغيت  تفعيت اي م لطبر ي ل طيتر نم طلبتا   طضتل هيئم لطتيم س -

 .لطتني ث لطي م  طوو ع لطيليم طلد ل نترن   -

ايت كليم  توي ط    ICTPإطيلخ خملبم طا لبطبتل  لطوشتكت لطختدم اأنظوم   شتم ع -

 .تدم طلبيل عم ت فييهتلطتوديت   ل  ترللت  لطخ

تيم ا لطعت ليا اتطيليم   طضتل هيئم لطتيم س طلد تي وطوجيت لطوعلو ت   ل تلت    -

 .اتطجت عم  ICTP اولببم  رك  تيم ا 

لنشتل  و ع إطيتر نم اتص اتطوشر    طوي ني ل  طلتعر ف اتطوشر   اتطيليم  نشرل    -

 .توضينيه  كتيبت  طلتوز ع طلد ل خلمل  لطوختلفم

تيم ا  طضتل هيئم لطتيم س  لطليئم لطوعت نم  لطبتا طعوت لستات  طلم جوجت  -

  اي م  خللم طلبلبم  لطبتلثيا  ذط  طلعثوم طلد "Googlescholar"  بيو م

 . انتث   لخلت    علو ت  عم     جتل  ا  جت   لطبنث لطعلوم

 ستخيت طت سيق  تتبع ت فيي  " هو نظتت Request Trackerلبتخيلت نظتت تتبع تيلكر لطولتت " -

 لطولتت ايا  جووطم  ا لطوستخي يا.

 . لطختدم اتطوزلم   لطوجلس ل طلد طلجت عت    Thinqi  طو لمتوي ط لطيطط لطف م طلوستخي يا    -
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 وحدة األزمات والكوارث  -5

 

 الرؤية 

إخلم    ا تيوا لطولي   توي   طلد  ستوم جت عم خ  لوم طتخبيت  ت فيي  عت ير  إجرللل   

هيئم  طلعت ليا  لطبتا    طضتل  آ  م  بتطوم  ايئم  توعير  اتل  لبز ت   لطيولمث  ا 

 .لطتيم س اتطيليم

 

 الرسالة

 ضع   ت فيي لطخبت لطتز م طنوت م لبم ل   لطوعيل   لطووتليت   لطبيئم  لتختذ للجرللل   

 .مث طلسيبر     ع    توليت لطخبوم  لط تجوم طا لي ث لبز ت   لطيول

 

 -:الهدف العام

 .تنويق  عت ير لب ا   لطست م  لوت م لبم ل   لطووتليت  

 

 -:األهداف الخاصة

 .إطيلخ ابت  مبط بي تم وهت  طلتعت ت  ع لبز ت   -

 .نشر لطوطم لطثوتعم لخلم  لبز ت   لطيولمث  كيفيم ت فيي  طوتل لطوولجلم  للغتثم -

 .لي ث لبز مت فيي للجرللل  لطو ت يم طتخفيف  -

 .تيم ا لطفئم لطوستليعم طلد إجرللل  لب ا لطل تطم -

 تني ث  جل   للنيلم لطوبير  لطردي. -

 

   جينيالخر شئونوحدة    -6
 

  أهداف الوحدة  

توجيه لطبتا عم لطس ول  لط لت يم إطد لطفرص لطوتتلم اسوق لطعوت  لطتم تووت لطولي   -

 .لتلت تلت لطوختلفم اسوق لطعوتاتلطتا ط لت  ا اتل 

 .لكتستا ثوم لطوجتوع لطولر   لطي طم عم  خرجت  لطعوليم لطتعليويم اتطيليم -

إزكتل  بي  لطوشتمكم لطوجتوعيم طوؤبست  لطوجتوع لطوينم  لطوجتوعت  لطول يم اتطتعليط   -

 .طلوشتمكم عم  ستطي  لطخر جيا طلنلول طلد عرص طوت طلط

 .لطتوي   لطويم  لطت تعسيم عم كتعم لطتخللت  لطتتاعم طليليمإطتل  يط  -
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 .تأهيت لطبلبم لطخر جيا   ستطيتلط عم لطنلول طلد عرص طوت خلات لطواا  اتمجه -

 .ا تل  تطي   علو ت  شت لم اتدم اخر جم لطيليم -

 .لطتولدت  ع لطخر جيا طبر  بت ت ل تلتل لطوختلفم  وت  ع ز طت م لطخر   ايليته -

ولدت  ع لطوؤبست   لطشركت   لطوزلمل  لطولتوم طلد لطوستوم لطونلم  لطعرام  لطت -

 لطي طم  لطعوت طلد لطت سيق  علت اخلوص لبتيعتا لكبر طيخ  ويا  ا لطخر جيا عم 

 .كتعم لطوجت   

لطويتت ايملبت  لبتبتطيم تتعلق اأطيلخ لطخر جيا عم لطتخللت  لطوختلفم  نسبم لطعت ليا   -

طعتاليا  ت   ي لطجلت  لطولتوم ا تت   هيه لطيملبت   تختذ للجرللل    لط  نسبم ل

 .لطتز م

 لجنة السالمة والصحة المهنية  -7

 وحدة القياس والتقويم  -8

  7/     21( المنعقدة بتاريخ  7بجلستة رقم ) كليم لطبا لطبيبرم اجت عم خ  لوم  س   لعق  جل 

 . لتختذ لطتزت ننو تفعيللت  لطتوو طلطويت   ولي  ط   ار تشييتطلد م 2022/
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 الوضع التنافسي للكليةالسمات المميزة و

الســمات وأهم   تتميز الكلية بوضــع تنافســي متميز بين الكليات المناظرة بجمهورية مصــر العربية

 عن نظائرها: دمنهورجامعة  -المميزة لكلية الطب البيطري 

لطتم تتوي  ااتطعاي اي  ا    لطبنير لطوتوي  طليليام عم  لاا  ناتعظام  لطجغرلعد  لطوو ع   -

لبنشاااابام لط ملطيام  لطبيبر ام  كايطا  لطثر   لطنيولنيام  لطسااااوييام  لطايلج ام   كوات 

تنتو  طلد لطعاي ي  ا لطوشاااار طت  للنتاتجيام لطتم تعتواي طلد لطباا لطبيبر    لت  

  لطسويد.  لطيلج م نيولنملطل تطت  لطغيل يم   لتنع لبطتف    لم  ل نتتج لط

طيليم لطبا لطبيبر  اوور لطجت عم    لطتد توجي شاارق لطيومني لطوسااتلم لطشااتبااعم  -

تبو ر ا يتلت لطتنتيم  طيليم طل  تتاعم  تعبم عردام طلتوباع عم  بتنم    شا    ي   لطتم  

 اشيت  توي .

ايبر  طخي م وساتشافد  ك   جوخ  رك  اتنومل ت لطنيولا  لطيم  عوت اأعضات لطتو يت   -

  .لطتيم ا لطعولم طلبتا  لطوجتوع لطونيت  كيط  طتفعيت

 .ب ول   5ت ل ي ل بتل طيخ لطبتا عد آار  -

 . اشيت كبير عم ز تخ   عيل لطبنوث لطعلويم لطو تجم اتطيليم  تنتو  لطيليام طلاد ثر   -

  وجي  طضتل هيئم تيم س  وي  ا  سجت طلط ارلل  لاترل . -

لطوت ل اي ايليام لطباا لطبيبر   ا  بات للخلم  لطعليات طلجات عام    ذطا  اعاي ل هتواتت   -

لطتوجه لطوو م ننو ت ويم لطثر   لطنيولنيم اولاااار كألي  لااااتخم تنساااايا لطيات  

 .لطوو م

لطتعت ا لطوساتور ايا لطيليم  لطونتعظم   تتوي ه لطيليم  ا تعت ا ا تلل عد لطوشاتم ع   -

ط إنتتج    تبو ر لخلل عضات طوت  وجي اتطيليم  ا نخبم  ل نتتجيم اتطونتعظم باوللل تويي

 .طلويم ذل  ابر  كبير   نليم  طتطويم  ا  طضتل هيئم لطتيم س

وعر لطيطط لطوتخ   ت باتهو  لطوشار طت  لطتم لطنلاول طلد  كثر  ا  شار    ا  -

 اجتنا لطولتخم لطختمجيم. طت فيي لطبنوث لطعلويم



          

 ( 2026-2022دمنهور ) جامعة البيطريالطب اخلطة االسرتاتيجية لكلية  

   

- 25 - 
 

تلااا يف لطجت عم اتلااا يف  اتط شااار لطي طم  معع  يوم   خ  لومت ل ي لهتوتت جت عم  -

 غلا  طضااااتل هيئم     ووتشاااا غتهتم  اأغلبيم  انتث  ا كليم لطبا لطبيبرم ليث 

  رتفع. لط خ طيتً عم خ م ت  طلويم ذل   عت ت تتثيرثنتاا شر ل لطتيم س

عي ي  ا لبجل   لطني ثم عم اتطيلياام  نتو  طلد لط  لطغيلل  عتوي   انوث   رك  جوخ   -

  عوت عد  جت   اي يم  ت وطم.

  وي  . جوخ  لي  طتي وطجيت لطوعلو ت  اتطيليام  -

 وجي اتطيليم ارل    وي    ارنت   بااات م لطغيلل  ارنت   اا  جرللم لطنيولنت    -

 .لبطيفم( 

 Damanhourطلد  جلام طلويام      خ  لومتنتو  كليام لطباا لطبيبر  اجات عام   -

Journal of Veterinary Science  ) داابن  تتلاايم لطوجت  لطولاار م   

طلد  سااتوم  لطوتخلاالااه عد  جتل لطبا لطبيبرم عنلاال  طلد لطورك  لب ل  

لطجات عات   لطوعاتهاي لطبنثيام  للاااالا  طلد لطايمجام لط لات يام  ا  بات طج ام توييط  

 هد لطيمجم لطيت لم.لطوجت  اتطوجلس لبطلد طلجت عت   

 

 

 

6 9 9
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سنوات4عدد األبحاث المنشورة فى المجلة خالل 
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 للخطة اإلستراتيجية  )الملخص التنفيذى( اإلفتراضات األساسيةأوالً: 

 - تووت للعترلضت  لببتبيم طلخبم للبترلتيجيم طلد لط وتا لطتتطيم:

لطرؤ م  لطربتطم لطختدم اتطيليم عد ضول لطرؤ م  لطربتطم  لطختدم   تني ث  •

 . 2030  مؤ م  لر   اتطجت عم

تنليت لطبيئم لطيلاليم طليليم  ذط  طتني ي نوتا لطوو   لطضعف  تني ث لط •

  تنليت لطبيئم لطختمجيم طليليم  ذط  طتني ي لطفرص  لطتلي يل . 

نتطيم  نوتا لطوو   نوتا  توييط لطفرص لطوتتلم عم ضول لل يتنيت  لط •

 لطضعف.

ل  عد ظت نوتا لطوو   لطضعف  لطفرص ي تني ي كيفيم لطتغلا طلد لطتلي  •

 لطوتتلم. 

تني ي لبهيلف عد ضول  هيلف لطجت عم  مبتطتلت  ترجوم مبتطم  مؤ م   •

 لطيليم عد شيت لهيلف لبترلتيجيم. 

تعليويم اتطيليم  نشر ثوتعم لطجوخ   لطتوي  عد لبخلل  ا  جت تنسيا لطبيئم لط •

  توعير لطوو  لطيلععم طت فيي لطخبم ايفتل   عتطليم. 

 ضع ارل    ابت  تولز م ذل  مؤم  ستوبيلم طتنسيا جوخ  جويع   •

 لطعوليت   لبنشبم اتطيليم. 

 لطتوييط لطي مم  ا اتل  جووطم لبتشتم م خلاليم  اتمجيم.  •

 

 
 

الجزء الثانى: اإلطار المنهجى  
 للخطة اإلستراتيجية 
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 (كوت اتطشيت لطستاق    الخطة:منهجية اعداد -ثانيا:

 تيو ا عر ق لطعوت لسا  ت هو  وجوخ اتلاتم لط   د  لطخبم للبترلتيجيم.  -1

 لطخبم للبترلتيجيم .  تني ث  طوت  مش طوت طييفيم -2

 . اعي إطتخ  ديتغتلت  رلجعم لطرؤ م  لطربتطم -3

 - توز ع لطولتت : -4

 تني ي لطبيتنت  لطوبلوام. - أ

 تني ي  لتخم لطبيتنت .  - ب

تني ي ارق جوع لطبيتنت   تشوت لطيملبم لطوييلنيم  للبتبيتنت   -ج

  لطووتات  لطشخليم. 

 تنليت لطبيئم لطختمجيم طتني ي لطتلي يل   لطفرص. -5

 تنليت لطبيئم لطيلاليم طلوؤبسم طتني ي نوتا لطوو   لطضعف. -6

ر وم طوي لط ي ل  لط وتشيم ايا  طضتل لطفر ق  طي م  ا لبارلف لطوع يم  لبتخيلت ا -7

 لطعلف لطيه د.

 كتتام لطتور ر لب طد اعي لطتعي ت  لطووترلم  ابتطته  طرضه    ت شته  توي وه. -8

 

 - األطراف أصحاب المصلحة فى الخطة اإلستراتيجية: -ثانياً:

 - لبارلف لطوع يم لطيلاليم  لطختمجيم هط لطوستفيي ا  ا لطخبم للبترلتيجيم: 

 األطراف الداخلية: -1

 :لطبتا هط  نوم لطعوليم لطتعليويم  هط لطوستفيي ا لب ل ت  ا  نشبم  -الطالب

 لطيليم.

 هط لطوستفيي ا لبتفتخ   -: والجهاز اإلدارى  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 بتشر   ا لطخبم  ا اتل لطتيم ا  ز تخ  لطوطد طتوكيي لطجوخ   وت   عيس  

 ل جتايت طلد  ستوم لبخلل. 

 - الخارجية: األطراف-2

  االطباء البيطريون 

 تختلف  ول علط لطوظيفيام  ات ايا  اي ر ات  لطباا   ملطعات لوا ااتطنيو ا •

لطبيبرم  للخلمل   لطولايل  لطبيبر ام   لطوجاتزم  ل مشاااااتخ لطبيبرم  

 لطيبير   لطااي لجا      تشااااخيص  طتج  مطاات اام لطنيولناات  لطلااااغير

 وي  للدب تطد. لبملنا  لببوتك   لطتوطيي  لطت تبليت   لطتل
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لطبنر اام  لطوولند   • لطبيبر اام لطبر اام  عد لطوولند  لطونااتجر  لطعاات لوا عد 

لطجو ام طورل بام لطلاااااتخمل   لطولمخل   لطنيولنات   لطبيوم  لطو تجات   

 لطنيولنيم  كتعم لطل تطت  لطوت وم طليلت.

لبابتل  لطبيبر وا لطعت لوا عد  جت   ليو يم  ارم كتطنفتظ طلد   •

  م  ليل ق لطنيولا.لطنيت  لطبر

لبابتل لطبيبر وا لطعت لوا اتطوعتهي لطبنثيم كوعلي انوث لطلنم  •

 لطنيولنيم. 

لبابتل لطبيبر وا لطعت لوا اتطتيم س  ل شرلف طلد لطو لم   لطويلم   •

 لطثتنو م لط ملطيم. 

 - ل ابتل لطبيبر وا لطعت لوا اشركت  لطي لل: •

 .  لطعت لوا عد ل انتث  لطر تام لطي ل يم -  

لطعت لوا عد تسو ق  تر    لبخ  م لطبيبر م  هط ثتث   - ا 

 نول  شركت  لبخ  م لطبشر م  لطبيبر م  شركت  لبخ  م  

 لطوشتركم.

 لبابتل لطبيبر وا لطعت لوا عد لطشركت  للبتثوتم م.  •

 –لبابتل لطبيبر وا  دنتا لطوشر طت  لطختدم  لطعيتخل  لطبيبر م   •

   لم (.  – ختزا لبخ  م  

  ابتل ايبر وا اي ا طوت   وو وا اتطيملبت  لطعليت       وو وا(.  •

 :أصحاب مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية - 

خجتج إنتتج لطلنط   –لبغ تت   –لطتسويا  – دنتا لطو لم     لم  لبطبتا  •

   لت  لطي لجا(. –خجتج إنتتج لطبيض  –

 نتتجوا إطد ني ل  تثويفيم لول لب رلض لطوشتركم  كافة المواطنين 

 لطوات يم ذل  لبدت لطنيولند  لطتد ت توت  ا لطنيولا إطد للنستا طا  

ار ق لللتيتك لطوبتشر  غير لطوبتشر لطو تجت   لطل تطت  لطوت وم  

 طليلت( . 

  :يت   يم مضت   طيتل لب وم طلد جوخ   خلل لطوؤبسم  -أولياء األمور 

 يويم. لطتعل
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 -ثالثاُ: توفير مقومات النجاح للخطة  يستلزم تحديد وتقييم اإلحتياجات الالزمة وهى كالتالى:

تني ي لطولتمل   لطويمل  لطتزت تولعرهت عد  طضتل هيئم لطتيم س   عت نيلط  لطعوت طلد  -1

 لطوستور. ت ويم تل  لطولتمل   لطويمل  طلوستو ت  لطوبلوام طا ار ق لطتيم ا 

ير  لطتنسيا لطوستور اليف إمضتل جويع  ي إتبت  لبترلتيجيم تيت ليم  تبوم  تسعد طلتغ -2

 لطوللنم.خلات لبارلف 

 .   تني ث لطويثتق ل ات م ت ويم لطويط لطوتعلوم اتطعوت لطجوتطد   ات يت   لّخلا لطول م -3

  ر اتطيليم. توعير لطيطط لطتزت طتنويق للبتورلم م عد جلوخ لطتنسيا  لطتبو -4

 المخاطر والتحدياترابعا: 

طضوتا لط جت  عد تبو ر  ت فيي لطخبم للبترلتيجيم طليليم عد ضول توكيي لطجوخ   لطتنسيا  

لطوسااتور  سااتل ت ذط  تني ي  توييط لطوختار  لطعوبت  لطورتببم اعوليت  تلااويط  تبو ر  ت فيي  

لطوخاتار  لطعوبات   كايطا  توعير لطايطط  لطخبام  ع إتخاتذ لطخبول  لطتز ام طلتعات ات  ع تلا   

 -  وو ت  لط جت  طلخبم. تل  لطوختار  لطعوبت   ويا توضينلت كوت  لد:
 

 المخاطر القانونية:  .1

 طيت  طد  طضتل هيئم لطتيم س  لطعت ليا اتطنووق  لطولجبت   -

 معع لطوضت ت ضي لطيليم  -

 لنتلتك لووق لطولييم لطفير م  -

  ل تفت يت   ا اتل لشختص    وتليوا لطلتليت  طيط لارلت لطعووخ  -

 ظتهر  لطغ   -

 لطر تايم طلد طووخ ل نشتلل   -

 مخاطر السمعة:  .2

 لطسوعم ل كتخ ويم  -

 لطسوعم لطبنثيم  -

 لطسوعم ل طت يم  -

 المخاطر الداخلية: .3

  وت  م  طيت تغيير ثوتعم توي ر لطتخبيت للبترلتيجم  طيت لطرغبم عم لطتغيير  لطتبو ر   -

 لنظوم لخلم  لطجوخ .

 لط وص عم لطوولمخ لطبشر م طت فيي لهيلف لطخبم  لطتسرا لطوظيفم  -

 لطتوظيف لطغير  يم  .  -

 غيتا لطرضت لطوظيفم ط سبم غير  ليلم  ا لطعت ليا اتطيليم -

 ضعف لطونتببم  لطشفتعيم طيم اعض لطويتخل . -
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 ابر طيت لخلم   لبتورلم م لطعوت.  -

 المخاطر المالية: .4

 خفتض  نوص لطيطط لطنيو ملن -

 لطوختار لطتشغيليم لطوتطيم  ل خلم م  -

 بول لخلم  لطسيوطم -

 لنخفتض لطووم لطشرل يم طلعولم -

 المخاطر التجارية:  .5

ز تخ  تو عت   جتوع لبطوتل  لطبتا اتط سبم طجوخ  لطتعليط  ت و  لطبرل    توليت  طيلخ  -

ر لطتجتم م  ا جتنا لطو تعسم لطبتا عم لطوجووطت  لطيملبيم  كيط  بتظلر لطوختا

 لطوتو عم  ا لطتعليط لطجت عم لطختص  نليت  ل ليويت  خ طيت.

 ز تخ  تو عت  لطبتا طجوخ  لطتعليط.  -

 لطتلي يل  لطتم تولجه لطتعليط لطتوليي   ا جتنا لطتعليط ل عترلضم.  -

 مخاطر الوثائق والمعلومات: .6

 ل اترلق  -

 لطفير بت   -

 unauthorized accsessلطياول لطغير  لر  اه   -

 دعوام نوت لطخولخت  لجل   لطتخ  ا  -

 نوص لطوبتمل   -

 بول ل بتخيلت  -

 لنوبت  لطيلراتل  -

 لنوبت  لطليتنم  -

 مخاطر التنفيذ:  .7

  رك  م لتختذ اعض لطورلمل   -

دعوام تني ي  ؤشرل   يت  جوخ  لبخلل اتط سبم طبعض لطوخرجت  لطوتو عم  ا  -

 لطخبم.

 تغيير ل  طو ت  طلد لستا لطخبم ل بترلتيجيم.  -
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 تقييم الوضع الراهن للكلية الجزء الثالث:  
 

 ى ليل البيئ التح 

 analysis  SWOT 
طلت   طيط     لطنتطمخملبم لطوضع   تط  بترلتيجيم طليليم  ل خبم  لط   بت تني ث   لطضر م كتا  ا  

خلات    لجرلل لبتبيتنت  تط  ضع ابم طيملبم ط تدر لطبيئم لطيلاليم  لطختمجيم طليليم تضو    

   لطووظفيا   لطستخ  لطضتل هيئم لطتيم س وثليا طا    لطويتخل  للخلم م  لبكتخ ويم   طيت  ا  لطيليم

بوق لطعوت    يا طو ظوت   وثل    ا اتمج لطيليملطيملبت  لطعليت    إتنتخ لطبتا   لطبتا    وثليا  ا

     وملب طيتل       ا لطشركت   لبطتف   لبخ  م ايبر م(   رلك  انوث دنم لطنيولا   وثليا

  آمل لط طتجويع    طج م ل بتبيتنت   ا اتل   لطوراييا   بت  لطوجتزم  بت م لطغيلل     لطخر جوا  

ط وتا لطوو   لطضعف  لطفرص لطوتتلم   لطوختار   تولجه لطعوليم   لطتم  وترلتتلط   تلومهط 

 .لطتعليويم اتطيليم

 إجراءات التحليل البيئي:

اعي  بلوا لطتنليت لطبي م  خل  طتوو ط لطوضع ل بترلتيجم طلوؤبست   ا اتل تني ي  تنليت 

لطللم  تأثيرهت طلم  خلل   لطبيئيم ذل   ت ظيط  لطعول ت  لطوؤبسم لتضرل   ستوبت    ذط  اليف 

لطوضع  طتجو ي  لطوستوبلم  لطوستم  تني ي  ثط  لطنتطم   ا  لطوضع  طتنسيا  لطضر م م    للجرللل  

 لطت تعسم . 

لطبي م   طلجت عت    SWOT analysis لطتنليت  لطرله م  لطوضعيم  طتنليت  هم   لجيم  تبعم 

 هم توثت جولنا    Weaknesses جولنا لطضعف    Strengths تتضوا تني ي جولنا لطوو   

لطبيئم    لطتم توثت جولنا   Threats لطتلي يل     Opportunitiesلطبيئم لطيلاليم    تني ي لطفرص  

 لطختمجيم . 

ت لطبيئم  عتوي طلم تنليت لطبيئم لطيلاليم  لطبيئم لطختمجيم    ا ثط  ويا لطوول اأا  بلوا لطتنلي

لطيليم   لطتم  نا طلم  ل بترلتيجيت   تني ي  ثط  لطنتطم  لطوضاع  طلتعرف طلم  لطيليم  عم  لطوؤثر  

 لتبتطلت طتنسيا هيه لطوضعيم  دو ً طللوم  لطوستوبليم لطوستليعم   طيل تتوثت ابولته عيوت  لم: 
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 أوال: تحليل البيئة الداخلية  

 تع م اتشخيص لطعول ت  لطوتغيرل  لطتم توع خلات لي خ لطيليم  تخضاع لخلملتلت    لطي   

لطوع و م( طلو وف طلد    -  لطوتخ م  –   ستطي عم لطتوييط لطي يق طليه لطبيئم اجويع ط تدرهت  لطبشر م

بلبيتتلت  إ جتايتتلت  ليث  ووخنت هيل لطتوييط إطد تني ي ط تدر لطوو   لطب تل طليلت  لطو وف طلم  

  ولاا لطضاعف  لطعوت طلم  عتطجتلت. لب ر لطي   وخ  إطم تني ي  ولاا لطفجول   تنليللت 

  طتجلت.

لبتخيلت   تط  لطيلاليم  طلبيئم  لطبي م  لطتنليت  اعض   McKinsey's 7S-model طعوت    ع 

عم   لطوؤبسم ويا  ا تيوا لبتخيل ت  لط ووذج كلوم  ثتاتم طتني ي  يم ععتطيم  ليث    لطتعي ت  

ت فيي لبترلتيجيتلت.   ضت    ويا لبتخيل ه  ا شويا  ع لطنتطم لطنتطيم  لتطم لطوستوبت لطوولوخ. 

 ول     وت  ؤخ  إطد تنسيا ابت لطعوت. اووتمنم لطنت   لطنتطيم  لطوستوبليم    ويا توييط لطفج 
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 ي المستخدمة لكل فئة ئ أدوات التحليل البي يبين جدول

 

 ليل البيئة الخارجية:تحثانيا: 

 تع م اتني ي لطوو   لطوتغيرل  لطونيبم اتطيليم  لطتم   تخضع لخلملتلت   تط عم إاتمهت  

تأثيرلً  بتشارلً   توييط هيه لطبيئم طلو وف طلد  يم  وتمبم لطو ظوم بخ مهت   طيل علم تؤثر طليلت  

 يم  لطو ظوم طلد  ولجلم هيه لطتغييرل      عرعم      لت توثت عردتً  ويا لبتثوتمهت طتنويق 

  ضرلمهت.   هيلعلت       لت  وثت تلي يل   جا ل بتعيلخ طلت طتج بلت    تخفيف

   ويا توسيط هيه لطووم اشيت طتت إطد: 

 لطوتغيرل  ل  تلتخ م   لطوتغيرل  لطسيتبيم  لطوتنونيم   جية عامة تتضمن : قوي خار ❖

 . لطوتغيرل  لطثوتعيم  ل جتوتطيم   لطوتغيرل  لطتي وطوجيم
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❖ : لطختدم     دنتا    قوي خارجية خاصة وتتضمن  لب وم    لطجت عت     طيتل 

 بوق لطعوت   نظتت لطتعليط  بت لطجت عم    هيئت  ل طتوتخ لطوو يم  لطعتطويم . 

 ثالثا: تحديد األوزان النسبية لعناصر البيئة الداخلية والخارجية: 

 بت    لطع تدر طلداعي تني ي  هط نوتا لطوو   لطضعف   هط لطفرص  لطتلي يل   تط توييط هيه  

 لبهويم  لطتأثير طلد لط نو لطتتطم : 

 

 تني ي لبهويم لط سبيم طيت ط لر.  ✓

 تني ي  يوم تأثير هيل لطع لر. ✓

لط سبم  ✓ لطوزا  طلد  طلنلول  تأثيره  عم  يوم  ط لر  طيت  لط سبيم  لبهويم  ضرا 

 طلع لر.

لبك لطع تدر  تني ي  ت تزطيت   تط  ترتيبت  لطع تدر  هيه  تترتا  ثر  هويم  تأثيرل طلد  اتطتتطم 

 .  لبتبعتخ لطع تدر لبارم لب ت  هويم طتوليت لطتشت    لط ظتت

 

 كوت بييكر تفليليت عم هيل لطفلت. رابعاً: بناء مصفوفة العوامل الداخلية والخارجية:

 البديلة.  خامسا: تحديد االستراتجية المناسبة من مجموعة من االستراتيجيات 

 - لإلجراءات المتبعة داخل كل خطوة من إجراءات التحليل البيئي:وفيما يلي تفصيل 

 أوال: تحليل البيئة الداخلية 

 مرحلة اإلعداد والتطبيق:  -1

هيع  هيه لطورللم إطد لطو وف طلم  ملل  دنتا لطوللنم لول  هط ط تدر لطوو   لطضعف 

لطع تدر لطولوم  لبتبعتخ لطع تدر لطتم تتسط الت لطبيئم لطيلاليم طليليم ؛ لتد  ويا لطتركي  طلد  

طيلخ    لطوليلم لبهويم  لطتأثير اوت  ستطي عم ا تل جي ل لطتنليت لطراتطم عيوت اعي    لطتوي   رللم

لطتم    تببيق لبتوتمل  تنليت لطوضعيم لطرله م طلعول ت لطيلاليم اتطيليم طلد طيخ  ا للجرللل  

 بتم  طلد لط نو لطتتطم : 
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 ة المبدئية لالستبيانات: . إعداد الصور1. 1

  بت لطشر   عم إطيلخ لطلاوم  لطوبي يم تط ل تفتق طلم لطتركي  طلد لبارلف  دنتا 

 لطوللنم طورلطت  للتيتجتتلط لطنتطيم  تلبيم تو عتتلط لطوستوبليم     ي تط توسيط لطفئت  لطوستليعم

لطويتخل    عم  لطوتوثلم  لطعليت  للخلم   عئم  لطتيم س   إطد ب   جووطت   هم:  هيئم        طضاتل 

 رلطت     لطجلتز للخلم     لطبتا    لطخر جيا    لطو ظوت  لطوختلفم طساوق لطعوت    طوي تو  

 لآلتم ط ي ا تل ل بتبيتنت : 

لطتعليط     ا تتوتشم  نت م ل بتبتنت   طبتملتلت  ع  تبلبت  لطليئم لطوو يم طضوتا جوخ  -

  ل طتوتخ 

 لطتخبيت    بيتنت  اشيت  تضوا كتعم لطتخللت  لطوع يم اتطجوخ تشييت عر ق إطيلخ ل بت  -

 ل بترلتيجم اتطيليم 

الت  ا   تنليت  ضووا لطوثت ق  لطلول    لطيملبت  لطوتللم او ظو م لطيليم   ت  تعلق -

 . نوتا تيطط لطونت م لطوختلفم خلات ل بتبيتنت  

 طضتل لطفر ق  طي م   توته   وثلم  طوي لطعي ي  ا لط ي ل  لط وتشيم  لطعلف لطيه م ايا   -

 تنت  لطوختلفم.ي  ا لبارلف لطوع يم طلودول إطد  عضت توثيت طعبتمل    نت م ل بتب

 واتساقاً مع النقاط السابقة فإن إجراءات اإلعداد مرت بالمراحل التالية :

لف لطع  تني ي  نت م ل بتبتنت   لطب وخ خلات كت  نوم  ذط  طيت عئم ا تل طلد جلست   -

عم لطوجتل   اتلضتعم إطد ل جتوتطت    لطيه م   لطووتات  لطوفتولم  لطوو  م  ع لطخبرلل

 . طتبتبتنت  لطوختلفم لطوتيرم  طورلجعم لطليتغت  لطووترلم

 لبتيفت لت طيتعم   طرض ل بتبتنت  لب طيم طلم طيخ  ا لطستخ  لطونيويا طلتأكي  ا لتست لت -

 .لطع تدر لطوبلوام

لطستخ طوت   - بملل  توجيلت   ل بتبيتنت   عق  ه يبم  لطووترلم  إطتخ    لطتعي ت  

 لطونيويا . 

 .تنت  يار  طي م لبتبتطيم عم كت عئم طلتأكي  ا ديق  ثبت  ل بتب  -

 إطتخ  ديتغم ل بتبيتنت  لط لت يم. -
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 . تصميم االستبانة في الصورة النهائية: 2. 1

طتبتبيتنت  طلم  وي م طبيتا  هيلف ل بتبتنم   ي   هويتلت   ثط تط  تضو   لطلوم  لط لت يم  

توسيط كت لبتبتنم إطم طيخ  ا لطونت م تتضوا طيخ  ا لببئلم لطوغلوم اتلضتعم إطم :  ا لببئلم  

 لطوفتولم     ي جتل  ل بتبتنت  طلم لط نو لطي   وضنه لطجي ل لطتتطم : 

  لببئلم لطوفتولم  نت م ل بتبتنت  : جي ل

 األسئلة المفتوحة  المحاور فئة اإلستبانه 

لطاواياتخل   

 ل كتخ ويم 

 عت ير لاتيتم لطويتخل   -

 لبكتخ ويم 

 نوت لطويتخ   -

 تنليت لطلييت لطت ظيوم  -

 لطويط لطول يم لطوشتركم  -

 بنوتا للخلم م  -

 لطوولمخ لطوتطيم -

 تنليت لطوولمخ لطبشر م  -

 ت هم    يتخم طو ك    رشنت طو لا  -

 عم لطي مل  لطتيم بيم لطتم ترغا 

 لطو لا؟  لطنلول طليلت طتؤهل  طليل

 جلم    ت لهط نوتا ضعف لطيليم  ا  -

 نظرك؟  

 ت  لطووي   طليليم؟ و ت لطس -

  ت  وترلت  لطتبو ر لطيليم؟  -

طلعوت  ليليمط ت لطي   ويا  ا توي ه لن    -

 طلد مععتلت  تبومهت؟ 

هيئم   طضتل 

 لطتيم س

تنليت لطلييت لطت ظيوم نظط  -

 لطجوخ  لطيلاليم اتطيليم 

 نظط لطجوخ  لطيلاليم اتطيليم  -

 لطويط لطول يم لطوشتركم  -

 تنليت لطوولمخ لطوتطيم  -

 بتطيا لطتعليط  لطتعلط  خطط  -

  لطخر جيا  لطبتا 

لطب يم لطتنتيم  تجلي ل   -

  لطتعلط    تكا لطتعليط

 لبنوتا للخلم م  -

 تنليت لطوولمخ لطبشر م  -

ت لطسوت  لطتم تتوي  الت لطيليم طا غيرهت    -

  ا لطيليت  لطوختلفم؟ 

 ت لهط نوتا ضعف لطيليم  ا  جلم   -

 ؟ نظرك

لطيم   ت  وترلتت  طتبو ر لطوسط لطعلوم -

 ؟ تبو  إطيه

لن  لطيليم لطعوت  توي ه ت لطي   ويا  ا   -

 طلد مععتلت  تبومهت؟ 

 للخلم يا 

 

 لطيلاليم اتطيليم نظط لطجوخ   -

 تنليت لطلييت لطت ظيوم  -

 بيتبت  لطيليم  -

 ت معع كفتل  للخلم يا بب -

 طويط لطول يم لطوشتركم ل -

 لبنوتا للخلم م  -

ا غيرهت  ط   ت لطسوت  لطتم تتوي  الت لطيليم -

  ا لطيليت  لطوختلفم؟ 

  ت لطوعو ت  لطتم تولجللت عم طول  ؟  -

للخلم      لطوستوبليم طتبو ر لطوسطت ت م    -

 لطي  تعوت اه ؟  
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لطجلتز    ت م  ت  لطوستوبليم لطبو ر -

 ؟ للخلم  كيت

 ت لطبرل   لطي مل  لطتيم بيم لطتم ترغا  -

 طت ويم  لتملت ؟  عم لطنلاول طليلت

 نظط لطجوخ  لطيلاليم اتطيليم  - لطبتا 

 ملل لطبتا أل بتعتنم ا  -

 لبنشبم  لطخي ت  لطبتايم   -

  لطتجلي ل  لطب يم لطتنتيم  -

 لطيتتا لطجت عم  -

 لت ايليت ؟  ت لهط لطوعو ت  لطتم تولجل  -

 ا  جلم نظرك  ت هم لهط نوتا لطضعف   -

 اتطيليم؟ 

  ت مؤ ت  طتبو ر  خلل لطيليم؟ -

 عد كليت ؟   ذكر  ت تتو م  ا ترله  ستوبتً  -

اتا 

  لطيملبت  

 لطعليت

 بيتبت  لطوبول  -

 لطب يم لطتنتيم  لطتجلي ل   -

لطوشرف  لطعت م ايا  -

  لطبتطا 

 نظط لطجوخ  لطيلاليم اتطيليم  -

لطوبت ت لطتعليويم   -

  ل  يتنيت  لطبنثيم 

 

طا غيرهت    ت لطسوت  لطتم تتوي  الت لطيليم -

  ا لطيليت  لطوختلفم؟ 

 لطيليم ؟   ت لطوعو ت  لطتم  لجلتلت عم -

  ت  وترلتت  طلتغلا طلد تل  لطوعو ت ؟  -

لطيملبت    ت  وترلتت  طتبو ر  بت   -

 لطعليت؟ 

 لطخر جيا 

 

 نظط لطجوخ  لطيلاليم اتطيليم  -

  تتاعم لطخر جيا  -

 ارل   لطيملبت  لطعليت -

 لطو   لطيملبيم  -

 بيتبت  لطيليم  -

 اي م لطوجتوع  لطبيئم  -

-  

 ت لطساوت  لطتم تتوي  الت لطيليم طا   -

 غيرهت  ا لطيليت  لطوختلفم؟ 

 لطيليم ؟   ت لطوعو ت  لطتم  لجلتلت عم -

 لطوعو ت ؟  ت  وترلتت  طلتغلا طلد تل  -

 ؤبست  بوق 

 لطعوت

 

كفتل  ار جم كليم لطبا  -

 جت عم خ  لوم   لطبيبر 

لطوشتمكم لطوجتوعيم طيليام   -

جت عم   لطبيبرم لطباا 

 خ  لوم 

لطبنث لطعلوم لطتببيوم   -

 اتطيليم 

لطشرلكم  ع لطجلت   -

 لطختمجيم 

 يم تعت ا لطيليم  ع   -

 لطختمجيم    ستبااؤلطو

ار جم   ت  وترلتتيط تجته ت ويم  لتمل   -

 ؟خ  لوم كليم لطبا لطبيبر  

 ت  هط لطسوت  لطووي   طخر جم كليم   -

طا ار جم كليت  خ  لوم لطبا لطبيبر  

 لطجت عت  لبار ؟ 

 ت  هط نوتا لطضعف عم ار   كليم لطبا  -

 ؟  خ  لوملطبيبر  

 ت  هط لطوشيت  لطتم تولجلونلت  ترغا  -

 للول طلت ؟جتخ عم  ا تووت لطيليم ات 

 - :ستبياناتاإل قيبتط
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اعي ل نتلتل  ا إطيلخ ل بتبيتنت  عم داومتلت لط لت يم تط تشييت  تيم ا عرق طوت  -

طلتببيق خلات لطيليم تيوا لطفر ق  ا  طضتل هيئم لطتيم س  لطليئم لطوعت نم  لطبتا 

  طج م لبتبيتنت ( 

طضو هيئم تيم س  112 سط طلوم تضط  17 تيوا  جتوع كليم لطبا لطبيبر   ا   -

إخلم   طوي تط لبتليلف لطتوز ع طلد  كبر   55اتطا  اتطبم      2087  عت نيلط    

 .طيخ  ويا  ا جويع لطفئت    طلد  ا تيوا لطعي م  وثلم خلات كت ع م

عرق   طوي تط  6عم  رللم ار  ل بتبيتنت  طلتببيق ثط توسيط عر ق ل بتبيتنت  إطد  -

عم لطبيل م توز ع نس   م يم  ا ل بتبيتنت  اولببم عرق لطعوت طلد لطفئت  لطوختلفم  

لطتببيق   عتر   لطوبلوام عم اعض   3 لبتور   طل سبم  لطودول  عيلت  شلوم  طط  تط 

 لطفتت . 

وات  عم لطتببيق لطوم م طضاعف لبتجتام اعض لطو ت   اسبا  جوخ اعض لطلع -

لطوستليعم تط لطلجول إطد نس  إطيتر نيم  ا لبتبيتا اتا لطيملبت  لطعليت  لبتبيتا 

لطخر جيا   لبتور  عتر  لطتببيق للطيتر نم عتر  شلر  للي.  اتط سبم  بتبيتنت  

طي م  ا   لاتيتم  تط  عوي  لطعوت(  لطختمجيم  بوق  لطوليل   لطوؤبست   ل خلمل    

ل خلم م لطوختلفم لطتتاعم طوي ر م لطبا لطبيبر  ات ضتعم لطد لطوبتطت  لطختدم  تط 

 50 كثر  اتببيق لبتبيتنت   م يم طليلط طيبلغ لجوتطم لطجلت  لطتم تط لطتببيق الت  

 طجلت   ختلفم 

 لتطبيق االلكترونى لبعض االستبيانات نموذج ل

- https://forms.gle/tpfHZzscGQnFCx7d7  

-  

 

https://forms.gle/tpfHZzscGQnFCx7d7
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 عدد العينة المستجيبة على اإلستبيانات المختلفة داخل كل فئة بالنسبة المئوية 

 النسبة المئوية  األعداد  الفئات  م

 %80 - القيادات األكاديمية  1

 %40 - آعضاء هيئة التدريس 2

 %35 - اإلداريين 3

 %30 - الطالب  4

 %25 - الدراسات العليا  5

خريج دفعات حديثة )اخر  50 الخريجين 6

 خمس دفعات( 

 

  لجهات مختلفة  50أكثر من سوق العمل  7

 

 التحليل اإلحصائي :  -3

  ر  طوليم لطتنليت للللت م اتطخبول  لطتتطيم :  -

 تشييت عرق طوت لطتنليت للللت م  -

 للللت م.  SPSSإخاتل نتت   ل بتبيتنت  لطوم يم طلد ارنت    -

 مرحلة تحليل النتائج األولية :  -4

 تأتم  رللم تنليت نتت   هيه ل بتبيتنت  اعي لطتنليت للللت م طلت  طوي تط ذط  طلد لط نو لطتتطم: 

 غ ل بتبيتنت  تط تشييت عرق طوت  ا عر ق طج تم ل بتبيتنت   لطتخبيت ل بترلتيجم طتفر   -

  عرز نوتا لطوو   نوتا لطضعف خلات كت لبتبيتا 
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 نتائج اإلستبيانات  -5

للعام الجامعى    والفرص والتهديدات للكلية تفريغ إستبيان نقاط القوة و الضعف نموذج ل
2021-2022 

 )السادة أعضاء هيئة التدريس(

 أوال: نقاط القوة 

موافق   موافق   موافق تماما  

 لحدما  

غير موافق   موافق غير 

 تماما 

موقع الكلية المتميز فى   1

وسط المحافظة بعاصمة  

 المحافظة

94.12 % 5.88 % 0 % 0 % 0 % 

 % 0 % 0 % 0 % 17.65 % 82.35 معمل سالمة الغذاء.  2

 % 0 % 0 % 5.88 % 11.76 13 بانوراما الحيوان.  3

توافر عدد كافى من أعضاء   4

هيئة التدريس و الهيئة  

 المعاونة. 

94.12 % 11.76 % 5.88 % 0 % 0 % 

توافر كفاءات بقدرات عالية   5

 بالكلية. 

82.35 % 11.76 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 

التعاون بالندوات و   6

المؤتمرات مع جهات  

 خارجية مثل النقابات. 

70.59 % 11.76 % 17.65 % 0 % 0 % 

تعمل الكلية علي االهتمام   7

بالطالب عن طريق خلق  

بيئة اجتماعية وتربوية تعمل  

11.76 % 17.65 % 11.76 % 29.41 % 29.41 % 
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علي تنمية الشخصية  

 . المتكاملة للطالب 

حسن معاملة اعضاء هيئة   8

هم  تالتدريس ومعاون 

 .للطالب 

17.65 % 47.06 % 29.41 % 5.88 % 0 % 

توافر معدات االمن و   9

 السالمة. 

23.53 % 29.41 % 35.29 % 11.76 %  . 

كفاءات الكادر اإلدارى و   10

 اإلدارة الحكيمة للكلية. 

17.65 % 29.41 % 41.18 % 11.76 % 0 % 

 ثانيا: نقاط الضعف 

عدم توافر مزرعة قريبة   1

 بالكلية. 

17 0 % 0 % 0 % 0 % 

 عدم توافر مستشفى   2

 بيطرى. 

13 11.76 % 11.76 % 0 % 0 % 

وصول الحيوانات  صعوبة   3

 للكلية. 

5.88 % 35.29 % 41.18 % 11.76 % 5.88 % 

نقص تمويل األبحاث   4

 العلمية. 

70.59 % 17.65 % 11.76 % 0 % 0 % 

ضعف التدريب العملى   5

 للطالب.

88.24 % 11.76 % 0 % 0 % 0 % 

ال يوجد تمويل   6

 للمشروعات. 

5.88 % 35.29 % 58.82 % 0 % 0 % 

 ضعف الموارد   7

 المالية. 

29.41 % 58.82 % 11.76 % 0 % 0 % 
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 ثالثا: الفرص

إستغالل موقع الكلية فى   1

 إنشاء وحدات إنتاجية. 

35.29 % 29.41 % 29.41 % 5.88 % 0 % 

إستغالل المبادرات الرئاسية   2

 و المشروعات الممولة. 

47.06 % 41.18 % 11.76 % 0 % 0 % 

إستغاالل المزرعة المتواجدة   3

 بالبستان. 

52.94 % 17.65 % 17.65 % 5.88 % 0 % 

زيادة و عمل بروتوكالت   4

تعاون مع الجهات الخارجية  

من النقابة و الشركات و  

 المزارع بالمحافظة. 

64.71 % 29.41 % 5.88 % 0 % 0 % 

التعاون مع المعاهد البحثية   5

 الموجودة بالمحافظة. 

52.94 % 17.65 % 17.65 % 5.88 % 0 % 

التعاون فى زيادة الندوات و   6

المؤتمرات و الورش  

التدريبية للطالب و  

الخريجين بالتعاون مع  

المعاهد و النقابات و  

 الجهات االخرى. 

29.41 % 29.41 % 17.65 % 17.65 % 5.88 % 

 رابعا: التهديدات 

زيادة عدد الكليات المعتمدة   1

 بالمحافظات المجاورة. 

100 % 0 0 0 0 

إنشاء كليات الطب البيطرى   2

 الخاصة. 

70.59 % 17.65 % 11.76 % 0 0 

إنشاء الجامعات االهلية   3

 بإمكانيات عالية. 

52.94 % 23.53 % 17.65 % 0 0 
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 مرحلة المقابالت المقننة  -6

لطيويم   تأتم لطووتالم كأخل   ا  خ ل  لطتنليت   SWOTعم ليا تعي ل بتبيتنت   ا  خ ل   

لطييفيم لطتم تستطي عم نجت  طوليم لطتنليت لطبيئم   طيل جتل  هيه لطورللم طيطط لط تت   لطستاوم 

 توي ط تفسيرل   إ ضتلت  تستهط عم توضي  مؤ م طتخطم   تولزنم   تيت لم طا لطوضع لطبيئم 

.طيك عوي تط إجرلل  وتات   و  م  ع لطفئت  لطتم تط    خ  لوم  لطنويوم طيليم لطبا لطبيبر  اجت عم

 تببيق ل بتبيتنت  طليلت  ذط  طلتأكيي طلد نوتا لطوو   لطضاعف عم نتت   للبتبتنت .
 

 وفيما يلي عرض ألعلي حاالت الرضا عند كل فنه عن الواقع واألداء الفعلي لمنظومة الكلية:  

 

 ند قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس: النقاط التي تمثل حاالت الرضا ع

 تنيخ لطيليم للتتجتتلت  ا ل طيلخ   لطتخللت  لطوختلفم ا تل طلد  تبلبت  ل  ستت  .1

 تسوخ لط ظر  ل بتوتطيم عم ل  ستت لطعلويم لطوختلفم  .2

  لت ت لعرلخ ل  ستت لطعلويم اتطلول     لطوولنيا  .3

 اتطووضوطيم تتسط  رمل  م يس لطوسط   .4

  تعت ا لعرلخ ل  ستت لطعلويم عيوت  وكت إطيلط  ا طوت  .5

 ( اتطيليم یطول  -شفوم -یر  تت و  لبتطيا توو ط لطبتا   تنر .6

  عيل لط شر لطي طم ب و ت.    خلخ  .7

  شترك لطضتل هيئم لطتيم س عم انوث جوتطيم  .8

  ئة التدريس وتتمثل نقاط أشارت إلى وجود حالة من عدم الرضا عند القيادات وأعضاء هي  وهناك

 - فى:

    سلط لطضتل ل  ستت لطعلويم عم تنسيا ل خلل اشيت كبير.  .1

 طيس ه تك  ولمخ كتعيم طتنويق  هيلف لطيليم اتطيفتل  لطورجو .  .2

 ت فيي    تنف  لطيليم لطضتل هيئم لطتيم س طبيل لطجلوخ طت ويم لطوولمخ لطيلتيم  ا اتل تخبيت .3

 لنتتجيم  شر طت  انثيم اي يم 
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لآلا     تط  رلجعم ارل   لطيملبت  لطعليت اولببم  رلجعيا اتمجيا عم لطفتر  لطستاوم ل ت .4

 عتط لطبيل عم ذط . 

تنويق    تلبم ل  يتنيت  لطوتخ م لطوتتلم جويع  تبلبت  ارل   لطيملبت  لطعليت  وت  ني  ا .5

 اعض ل هيلف لطوبلوام   لت.

 طليت  شتركم ايا جت عت  لج بيم  توي  .   تسعد لطيليم  نشتل ارل   خملبت   .6

  توعر لطيليم  لتخم لطتعلط لطيلتم طبتا لطيملبت  لطعليت. .7

   جوخ طج  نسبم عم لطوعت ت لطبنثيم   لطوتطت  لطيملبيم طبتا لطيملبت  لطعليت  وتمنم .8

 اأطيلخ لطوويي ا. 

 لطجوخ .   تت ط لطيتتا لطجت عم عم اعض ل  ستت اتطيليم  ع  عت ير  .9

   شعر اعض لطضتل هيئم لطتيم س اتطو ل طليليم.  .10

 ضعف  شتمكم اعض لطضتل هيئم لطتيم س عم طوليم لطتبو ر اتطيليم . .11

   تط مات نتت   لطتوييط ا ظط ل جوم   لطنولع    لطتر يت    لطتيم ا   لط وت لطوظيفم. .12

 

 النقاط التي تمثل حاالت الرضا عند خريجي الكلية: 

 ولعت ابيم  جوخ  . 1

  جوخ تيم ا ديفم جيي . 2

 . اعض ل بتتذه  شرلوا اشيت جيي 3

 .  جوخ اعض لطضتل هيئم لطتيم س لطووي  يا 4

 .  جوخ  ورمل  لطيتر نيم عم اعض لطوولخ 5

 .  جوخ لنشبم اتايم  وي  6

 رك  اتنومل ت لطنيولا لطتعليود .  جوخ  7

 

 الرضا عند الخريجين وتتمثل في : وهناك نقاط أشارت إلى وجود حالة من عدم 

 طيت  جوخ  لتخم طبعض لطوولخ لطيملبيم. 1

 لجرللل  لطتوي ط طليملبت  لطعليت. 2
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 . طيت  جوخ   ول  تولدت ايا لطضتل هيئم لطتيم س  لطخر   3

 . طيت تجلي  لطوعت ت ايتعم لطتجلي ل  4

 .    وجي  ستشفد ايبرم اتطيليم 5

 لطيت لم  ا  بت لطيليم طلخر   . طيت لطوتتاعم 6

  جوخ لمتبتا  توبت ايا لطو ته    تبلبت  بوق لطعوت اعي لطتخرج.7

 

 النقاط التي تمثل حاالت الرضا عند طالب الكلية: 

  لطتوي رل   وت  جعت لطخر     ستبيع لطو تعسم عم بوق لطعوت  ع ار جم ات م لمتفت   .1

 .لطجت عت  

 تأاي لطيليم م   لطبتا عم  ولطيي ل اتبتمل . .2

 توجي بيتبت   عل م اتطيليم طوبول  تنو ت لطبتا.. 3

 توجي  ولطي ايتنت  طا لطبتا اتطفرق لطيملبيم لطوختلفم. . 4

 لمتبتا ايا  نشبم لطجت عم لطوختلفم   نشبم لطيليم. .  وجي 5

 لطورلجع  لطي م ت  لطني ثم  اعض  . تتولعر عم  يتبم لطيليم6

 . تشجع لطيليم لطوشتمكم عم لبنشبم لطبتايم لطوختلفم 7

 وهناك نقاط أشارت إلى وجود حالة من عدم الرضا عند الطالب وتتمثل في: 

 لطغت ت   لبهيلف للبترلتيجيم طليليم.    شتمك اعض لطبتا عم تني ث . 1

 .    تط لارلج  توز ع لطيتتا لطجت عم عم ضول ضولات  عل م.2

   تخلص لطيليم عترل  طووتمبم لبنشبم لطبتايم عم لطجيل ل لطيملبيم. . 3

 .   تت تبا  ستلم لطوتطت   لطويمجت   ع  طيلخ لطبتا 4

 بت ت لطتعليويم لطو تببم ه.   تتولعر عم لطيليم لطتجلي ل   لطو

 

 - :النقاط التي تمثل حاالت الرضا عند الهيئات الممثلة لسوق العمل

ط طا غيرهط  ا طي لط ابرل    ؤهت  توي ه  خ  لومار جو كليم لطبا لطبيبرم  -1

 ار جم لطيليت  لطو تظر  .
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 لطعوت. طي لط لطويم  طلد ل اتيتم  لطتوي  عم جلم خ  لومار جو كليم لطبا لطبيبر   -2

اسرطم    ستبيعوا لنجتز لبطوتل لطتم تس ي إطيلط خ  لومار جو كليم لطبا لطبيبرم  -3

  اي م. 

   ستبيعوا لطعوت عم  جت      تخللت   خ  لومار جو كليم لطبا لطبيبر   -4

 . ت وطم

  تؤهللط طلعوت لطي   ووت اه طي   خ  لومكفتل   تيم ا ار جم كليم لطبا لطبيبرم  -5

 لطوؤبسم. 

 تتولعق لطبرل   لطيملبيم لطتم خمبلت لطخر    ع للتيتجت  لطعوت طي  لطوؤبسم. -6

 تت تبا لطتخلالات  لطعلويم لطوختلفم طليليم  ع لطوظيفم لطتم  شغللت لطخر   طي  -7

 . لطوؤبسم

 اإتوتا لطوعرعم لطعلويم  اعض لطولتمل   خ  لومم لطبا لطبيبرم  توي  ار جم كلي -8

 لطيه يم  لطوعوليم. 

 بوق  عم لت لطوشيت  للنتتجيم  لطتببيويم عمخ  لوم تشتمك كليم لطبا لطبيبر    -9

 . كيط  لطختدم اتطونتعظم لطعوت

  انوث طلويم ذ  طت م اأنشبم  ؤباسات   خ  لومتوعر كليم لطبا لطبيبرم  -10

 لطعوت. 

  عم لطولتوم لطس و  خ  لوم وجي تعت ا ايا لطوؤبست   ع كليم لطبا لطبيبرم  -11

 لطتوظيفم طبتا لطيليم. 

 تتعت ا لطيليم  ع لطوزلمل  لطوختلفم طتنويق لهيلف  شتركم -12

 تعلا لطيليم طا ارل جلت لطوستوبليم طخي م لطوجتوع  ت ويم لطبيئم  -13

 وي  لطيليم طا نظت رهت اسوت   وي  تت -14

تلبيم  اإطيلخ لبتبتطت  م   خ م م طوعرعم  ي  خ  لومتووت كليم لطبا لطبيبر   -15

 لطجت عم  لتيتجت  لطوؤبست  لطوختلفم.

   اعض   خ  لومتوجي ار توكو   تعت ا  شترك ايا كليم لطبا لطبيبرم  -16

 لطوؤبست .
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   اوشتمكم  طضتل  ا لطو ظوت  لطوختلفم عم خ  لومتسو  كليم لطبا لطبيبرم  -17

 لطوجتطس لطوختلفم طلت.  -18

  ث تل لطتيم ا لطليفم طبتا  خ  لومتتعت ا جلت  لطعوت  ع كليم لطبا لطبيبرم  -19

 لطيليم.

ز تخ   عي   لطببتطم عم   ت ظط لطيليم  لتود توظيفم  تيطول جلت  لطتوظيف لطيه -20

 لطوجتوع لطولرم  ا ار جم لطيليم.

عد  شر   ليت    لطيليم  ع لطجوعيت  ل هليم    ؤبست  لطوجتوع لطوينمتتعت ا  -21

 . 2030كر وم اتطونتعظم طتنويق مؤ م  لر 

 

 النقاط التي تمثل حاالت الرضا عند اإلداريين بالكلية:

 ا اتطيليم ل.  وجي هييت  ظيفم  ع1

 توجي ابم ت فيي م طتببيق لبترلتيجيم لطيليم . 2

 لم طولي  لطجوخ  اتطيليم  مبتطم  عتوجي مؤ م   . 3

 .شبم لطجت عمنشبم لطيليم لطوختلفم   لن.  وجي لمتبتا ايا ل4

 ه.  وجي تعت ا ايا  لي  لطجوخ    ل خلمل  لطوختلفم اتطيليم 

 .  وجي  ولطي ايتنت  طبتا لطيملبت  لطعليت   لطوسجليا طليمجت  لطعلويم اتطيليم 6

 لطوعلو ت  اتطيليم .  وجي نظتت طتوثيق 7

  وجي نظتت طنفظ   تيل ل   لبتيطتل لطوثت ق اتطيليم  .8

 

 نقاط أشارت إلى وجود حالة من عدم الرضا عند اإلداريين وتتمثل في: 

 طيت للطت لت لطيت ت ا طيت  تعييا لطويتخل  للخلم م  .1

 و  م تنيخ  اتبتخيلت  خ ل   وجي  لوم عم تببيق آطيت  توييط كفتل  لطويتخل  للخلم م   ذط   .2

 لطوؤشرل  لطيويم   لط وطيم طلتوو ط 

   جوخ  لاوم عم لطيطط لطف م   لطوتخ  لطوويت  ا ل خلمل  لطوختلفم اتطيليم طيت .3

 لطوستليعيا. 
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 ضعف  شتمكم لطعت ليا عم لطيلخ ابم ت ويم  يمل  لطعت ليا اتطيليم   .4

تبلت لطتعي ت    لطتر يت    توز ع لطعوت   تعلا لطيليم لطوولطي لطعت م لطتم  تط طلد لب  .5

 ايتعم جولنبه طلد لطعت ليا ات خلمل  لطوختلفم. 

 

 بذلك يمكن استخالص نقاط القوى والضعف التالية: 

 القوة: نقاط

  تطت   جل   ات لتيتجت   - ثت  –.  جوخ ا يم تنتيم جيي  طلعوليم لطتعليويم  عل تك 1

 لطوؤتورل   لط ي ل  لطعلويم لطوتوي    اتلضتعم إطد ت   ي  عظط  تطت  لطتز م طعوي 

لطيملبم اتبجل   لطسوعيم  لطبلر م   ه تك  ب د كت ت طلتيم س لطولغر  لطي مل  

 لطتيم بيم لطتم ت ظولت لطيليم  

 جوخ ا يم تي وطوجيم   تببم طلد  ستوم لطويمجت    يتتا  طضتل هيئم لطتيم س . 2

يتبم    خ  اتطتجلي ل  لطوتخ م  لطتي وطوجيم  لطورلجع لطعلويم  اتلضتعم  .  جوخ  3

 إطد ل شترلك عم اعض لطي م ت  لطعتطويم ذل  لطسوعم لطبيبم. 

  .  جوخ  جلم طلويم  نيوم ط شار انوث  طضاتل هيئم لطتيم س   عت نيلط  بولل  ا4

 خلات لطيليم    اتمجلت.

  نيم عم كثير  ا للخلمل  خلات لطيليم  ليث توجي  ولطي لبتخيلت نظط للخلم  للطيتر .ه

 ايتنت  بطضتل هيئم لطتيم س  لطجلتز للخلم   شا وا لطبتا  لطيملبت  لطعليت 

 لآلطد اتلضتعم إطد  جوخ ا يم تنتيم لطيتر نيم   تببم  ا  جل   لتبا .6

لطتيم س عم لطتخلالات  . تتوتع لطيليم اوجوخ طيخ كتف    تباا  ا  طضتل هيئم 7

 . لطوختلفم

. غتطبيم  طضتل هيئم لطتيم س  تخللوا عم  جت تلط   ا ثط ل تتكلط  لتمل  12

 ل يم طتطيم  شتمك طيخ كبير نسبيت   لط اتطلجتا لطعلويم لطيل وم طتر يم لببتتي   لببتتي  

كليت  لطبا لطوستطي ا     تط لنتيلا اعض  طضاتل هيئم لطتيم س  ا لطيليم طبعض 

 .تطو وعيمك لارم لطبيبر  اجت عت  

 . تو   لطيليام لطعي ي  ا لطيمجت  لطعلويم لطوختلفم طبرل    رللتم لطبيتطوم و  13
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تو   لطيليام لطعي ي  ا لطيمجت  لطعلويم لطوختلفم طبرل    رللتم لطبيتطوم و     14

 لطيكتومله(  -لطوتجستير  - لطيملبت  لطعليت  لطيالو ت  

 جوخ  لي  طضوتا لطجوخ  اتطيليم تسعد طتنويق  هيلف لطتخبيت ل بترلتيجم  .15 

  ل متوتل اويملتلت لطت تعسيم  طليليم

 لتبت  بيتبم لطبتا لطوفتو   ا  بت إخلم  لطيليم.. 16

 لطتعت ا  ل لترلت لطوتبتخل ايا  طضتل هيئم لطتيم س  لطعت ليا اتطيليم  لطبتا..17

انثيم  عتوي  طليليم    ستوي   ا لطخبم لطبنثيم طلجت عم   ليث  وجي   جوخ ابم . 18

 اتطيليم  يلم  انثيم  توي   عم  ختلف لطتخللت . 

    جوخ  تطي  ايتنت  اتط شتا لطبنثد بطضتل هيئم لطتيم س طلد لطوو ع للطيتر نم .20 

 م  يت  وت  ولي ل يتني Google Scholarطليليم   ا اتل اي م جوجت بيو م  

 كفتل  لطعوليم لطبنثيم اتطيليم. 

 لطوستلت  لطخضرلل تتخلت ع تل لطيليم  اتلضتعم إطد للضتل  لطجيي .  اعض  .21

 عم   بوم لطيتعيتر ت. وتطي  لبترللت  طلبتا    وجي . 22

  ورمل  خملبيم عم شيت  ورمل  لطيتر نيم.  3 جوخ طيخ . 23

لطتيم س   عت نيلط طلد  يم   تبا  ا لط ظتعم  يتتا لطستخ   طضتل هيئم . 24

 لطوتخ م  لطتي وطوجيم.   لطتجلي ل

  تل م لطتخلص لطعلوم بطضتل هيئم لطتيم س طلوورلمل  لطتم  تط تيم سلت .  25

  جوخ لطت لت اتطولجبت  لطوظيفيم بطضتل هيئم لطتيم س  لطليئم لطوعت نم. . 26

 ل نترن  اتطلغم لطعرايم  ل نجلي  م .  جوخ  و ع طليليم طلد شبيم 27

 إهتوتت لطوؤبسم ات ويم  لتمل  لطتعلط لطيلتم طلبتا. .30

 يط لطبتا.ي ت و  طوليم تو .31

 تولعق لطبرل   لطيملبيم   للتيتج بوق لطعوت الوم   رضيم. . 32

 لبتخيلت تي وطوجيت لطتعليط عم اعض لطوورمل  لطيملبيم. . 33

 . جوخ ارل   طليملبت  لطعليت تنوق ا سبم كبير  مبتطم لطيليم    هيلعلت. 34

  شتمكم ععتطم  ا  ارلف لطوجتوع لطوختلفم عم تيم ا لطبتا .  .35
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 . توجي ابم  عتوي  طخي م لطوجتوع   ت ويم لطبيئم. 35

  جوخ  بت ت   ا  لوت م اتطوؤبسم.    .36

 لطتعليود. .  جوخ  شر   اتنومل ت لطنيولا 37

 . جوخ  عت ت  رك  م  عتوي ايليم لطبا لطبيبرم خ  لوم. 38

 

 نقاط الضعف: 

 لطتوظيف. ل. ضعف نظتت تويط لطبرل   لطيملبيم  ا  جلم نظر لطوووت لطختمجم  جلت  

 ل تلتم  بتطيا لطتوييط لطوتبعم طلبتا طلد طيخ  ني خ  ا ل اتبتمل . . 2

 .  ني خ م  لتخم لطتوو ت اتطيليم. 3

 . لطتوديف لطوظيفم طبعض  طضتل لطجلتز للخلم  غير  فعت. 4

 ه. لتجم لطعت ليا اتطيليم إطد    ي  ا لطتيم ا لكستالط  لتمل  لطتعت ت  ع

 لطتي وطوجيت. 

 . ضعف لطوي لنيم لطوخللم طلبنث لطعلوم. 6

  تبلبت  . اعض لطبرل    لطوورمل  لطيملبيم تنتتج إطد  رلجعم  تعي ت طوولكبم 7

 بوق لطعوت.

 ضعف  ستوم لطتأهيت لطول م  للخلم   لطعلوم طبعض لطووظفيا اتطيليم . 8

 . اعض لطولوم عم لطتيم ا لطوييلنم.9

 لبنشبم لطبتايم   تيات عم لطتوييط لط لت م طلبتطا. .10

  تزلط  لطيليم انتجم لنتتج لطعي ي  ا لطوورمل  للطيتر نيم. . 11

 تيم ا طلف ييا  لطعوتل اتطوعت ت   تطت  لطيملبمضعف  ستوم لط. 12

  لطسبتكيا...إط    وت   - جوخ طج  عم طيخ لطنرعييا اتطيليم   ثت لطيلرات ييا   13

  ؤثر اتطسلا طلد إجرلل لطليتنم لطوبلوام طلوبتنم  لطوعت ت.

 .  جوخ  لوم عم نظتت ديتنم لبجل     لطوعيل . 14

  لطتيم س اتطيليم  ا ليث لطتجلي ل    لطوستلم اتط سبم. طيت  تل م اعض  تطت  15

 طعيخ لطبتا



          

 ( 2026-2022دمنهور ) جامعة الطب البيطرياخلطة االسرتاتيجية لكلية  

   

- 52 - 
 

 .  ني خ م خ م لطبنوث لبكتخ ويم عم  ولجلم لطوشيت  لطوجتوعيم. 16

طيت  ستهوم لبارلف لطوجتوعيم لطوختلفم عم توعير عرص لطعوت طخر جم .  17

 طوؤبسم. 

لطعوت   تني ي كيفيم  طيت  جوخ نظتت طورلجعم لطلول     لطوولطي  لجرللل  .  18

 تنسي لت. 

 .  ني خ م لطيت  مات لطخر جيا اتطيليم اعي لطتخرج 19

 ل طتوتخ إطد لي  ت طلد لطيتتا لطجت عم   لطويكرل  . .20

 

 تصنيف نقاط القوة والضعف على المحاور المختلفة اآلتية: 

 لطتعليط   لطتعلط  -1

 لطيملبت  لطعليت   لطبنث لطعلوم - 2

 لطوجتوع   ت ويم لطبيئم اي م -3

 لطضتل هيئم لطتيم س   لطوعت نيا  -4

 لطجلتز للخلم   -5

 لطوولمخ لطوتخ م   لطوتطيم  -6

 لطجوخ  لطوؤبسيم لطشت لم  -7

 نقاط الضعف  نقاط القوة  المحور 

  جوخ تيم ا ديفم جيي  - المحور التعليمى  -1

لطتشخيلد   - لطنيولا  اتنومل ت   وجي 

  لطعتجد اتطيليم  

 اشيت جيي  اعض ل بتتذه  شرلوا -

لطتيم س    جوخ اعض لطضاتل هيئم -

 لطووي  يا 

عم اعض   جوخ  ورمل  لطيتر نيام -

 لطوولخ 

  وي     جوخ لنشابام اتايم -

  جوخ   مطم تعليويم  -

لطغت ت   لبهيلف للبترلتيجيم   -

 طليليم.

   تط لارلج  توز ع اعض لطيتا  -

 ضول ضولات  عل م. لطجت عيم عم

    تخلص لطيليم عترل  طووتمبم  -

 لبنشابام لطبتايم عم لطجيل ل

 لطيملبيم.

  اساااتلام لطواتطات    تت ااتبااا  -

  لطويمجت   ع  طيلخ لطبتا 



          

 ( 2026-2022دمنهور ) جامعة الطب البيطرياخلطة االسرتاتيجية لكلية  

   

- 53 - 
 

 جوخ  عوت  عتوي  عوت بت م  -

 لطغيلل 

 ولطيي   لطبتا عمتأاي لطيليام م    -

 ل اتبتمل .

طوبول   توجي بيتبت   عل م اتطيليم -

  تنو ت لطبتا 

لطبتا  توجي  ولطي ايتنت  طا -

 لطوختلفم. اتطفرق لطيملبيم

  يا باااا  اولل  رتفعملطتوي رل   -

 لطيملبم 

 وجي لمتبتا ايا  نشابم لطجت عم  -

 لطيليم.  لطوختلفم   نشابم

 لطورلجع  تتولعر عم  يتبم لطيليام -

 لطي م ت  لطني ثم تشجع لطيليم 

لبنشبم لطبتايم   لطوشتمكم عم

 لطوختلفم 

طلعوليم   جوخ ا يم تنتيم جياي  -

 تطت   -لطتعليويم  عل تك  ثت 

 ات لتيتجت  لطتز م طعوي   جل  

لطعلويم  لطاواؤتاوارل   لطا اي ل  

لطوتوي    اتلضتعم إطد ت   ي  عظط 

  ل   لطسوعيملطيملبم اتبج  اتطات  

كت ت   لطبلار م   ه تك  ب د

طلتيم س لطولغر  لطي مل  

 ت ظولت   لطتيم بيم لطتم

 جوخ ا يام تي وطوجيام   تببم طلد   -

 ستوم لطاوايمجات    اياتتاا  

 لطتيم س   طضتل هيئم 

 جوخ  اياتابام    خ   -

ااتطاتاجالايا ل  لطاواتخ ام 

 لطتي وطوجيام  لطورلجع لطعلويم  

ل شاتارلك عم اعض  اتلضتعم إطد

لطسوعم  لطي م ات  لطعاتطويام ذل  

 لطبيبم. 

 ب د لطي تر ل  ساتوات   ؤ ا  -

اشيت جيي.   جوخ نظتت جيي 

  تتولعر عم لطيليام لطتجلي ل   -

  لطوبت ت لطتعليويم لطو تببم 

 طيت  جوخ  لتخم طبعض لطوولخ  -

 لطيملبيم

 دعوام اعض لطوولخ لطيملبيم  -

 طيت تجلي  لطوعات ات ااياتعام -

 لطتجلي ل  

  جوخ ضغت نفسم    لجد  -

  لطو ته  جوخ لمتبتا  توبت ايا  -

   تبلبت  بوق لطعوت اعي لطتخرج 

  اتل لبتخرلج ل  ملق  لطشلتخل   -

  ايتا لطيمجت  

 ل تلاتم  بتطيا لطتوييط لطوتبعم -

 لبتا طلد طيخ  ني خ  اط

 .ل اتيتمل  

اعض لطبارل ا   لطاواوارمل   -

لطايملبايام تنتتج إطد  رلجعم  تعي ت  

 طوولكبم  تبلبت  باوق لطعوت.

لطتايم اا  لطولاوم عماعض  -

 لطوييلنم. 

  لبنشبم لطبتايم   تيات عم -

 لطتوييط لط لت م طلبتطا.  -

 تزلط  لطيليم انتجم لنتتج لطعي ي    -

 للطيتر نيم.  لطوورمل    ا

ضعف  ستوم لطتيم ا طلف ييا   -

 لطعوتل اتطوعت ت   تطت  لطيملبم 

 ل طتوتخ إطم لاي  ات طلد لطيتتا 

 لطويكرل  لطجت عم   
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طووتمبم لبنشبم لطبتايم  مطت م 

 لطبتا لجتوتطيت  دنيت. 

عام لاتطام   لطيليم    خ  اووطي كلرام -

 لنوبت  لطتيتم لطر يسام. 

لطيليام لطعاي اي  ا لطيمجت  تو    -

لطعلويم لطوختلفم طبارل ا   رللتم  

لطاعالايات  لطبيتطوم و   لطيملبت  

  -لطوتجستير -لطاياالاو ات   

 لطيكتومله( .

لطيليام  ت و  لطخي ت  لطتم توي لت -

تتوثت عم لطخي م   طبتالت   لطتم

  لطوستطيل  لطوتطيام لطلنيم 

ل جتوتطم"   "د ي ق لطتيتعت

 لطبتايم.  لبنشابم

ات ويمإهتوتت   -  لتمل    لطوؤباسام 

 لطتعلط لطيلتم طلبتا.

توو ط  - لبااتطياا  لطبتا    تت و  

 ( اتطيليم طولم  -ی شفو -یر   تنر

-  

لطيملبيم    - لطبرل      تج ي للت  تولعق 

 . رضيم  بوق لطعوت الوم 

لبتخيلت تي وطوجيت لطتعليط عم اعاض  -

 .لطيملبيم لطاواوارمل  

طيخ   - عم    خملبيم   ورمل    3 جوخ 

 .إطيتر نيم شيت  ورمل  

-  

الدراسات العليا   -2

 و البحث العلمي 

طلد   - طلنتدليا  ل لتيتج    خلخ 

لطعليت لطيملبت   عم  ارل   

 تخللت  لطيليم 

طلويم  نيوم - ط شر   جوخ  جلم 

هيئم لطتيم س  انوث  طضتل 

خلاات  بولل  ااا    عت نيلط  

 اتمجلت. لطايالايام   

 جوخ ارل   طليملبات  لطعليت تنوق   -

 ا سبم كبير  مبتطم لطيليم    هيلعلت. 

طليليام    - انثيم  عتوي   ابم   جوخ 

  ساتواي   ا لطخبم لطبنثيم طلجت عم 

 لجرللل  لطتوي ط طليملبت  لطعليت  -

طلبنث  - لطوخللم  لطوي لنيم  ضعف 

 لطعلوم.

   تط  رلجعم ارل   لطيملبات  لطعليت   -

اولبابم  رلجعيا اتمجيا عم لطفتر   

 لطستاوم ل ت لآلا عتط لطبيل عم ذط . 

لطوتتلم   - لطوتخ م  ل  يتنيت   تلبم    

لطيملبات جويع   ارل       تبلبت  

اعض لطعليات  وات   تنويق    اناي  ا 

 ل هيلف لطوبلوام   لت. 
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انثيم   اتطيليم  يلم   ليث  وجي    

 لطتخللت .  توي   عم  ختلف

اتط شتا    جوخ  اتطاي  - ااياتنات  

لطبنثم بطضاتل هيئم لطتيم س طلد  

لطوو ع للطيتر نم طليليم   ا اتل 

 GOOGLE  اي م جوجت بيو م

SCHOLAR      وت  ولي ل ياتنيام 

  يت  كفاتل  لطعوليم لطبنثيم اتطيليم. 

   خلخ  عيل لط شار لطي طم ب و تً.  -

عم   - لطتيم س  هيئم  لطضاتل   شاترك 

 انوث جوتطيم 

 

خملبت      تسعد لطيليم  نشتل ارل   -

جت عت   ايا  لج بيم   طليت  شتركم 

  توي  . 

لطيلتم  - لطتعلط  لطيليم  لتخم  توعر    

 .طبتا لطيملبت  لطعليت

لطوعات ات   - عم  نساابم  طج    جوخ 

طبتا  لطيملبيم  لطوتطت   لطبنثيم   

لطعليت   اأطيلخ لطيملبت     وتمنم 

 لطوويي ا. 

خدمة المجتمع و   -3

 تنمية البيئة 

  جوخ  ولعت ابيم  -

ارل جلات لطوستوبليم    تعلا لطيليم طا -

 .  ت وبم لطبيئم طخي م لطوجتوع

جت عم  - لطبيبر   لطبا  كليم  تتعت ا 

خ  لوم  عد إطيلخ  ولطي ايتنت  طا  

  هط لطوشيت  اتطوجتوع. 

ععتطم  ا  ارلف - لطوجتوع     شتمكم 

 تيم ا لطبتا  لطوختلفم عم

     لطوجتوع  توجي ابم  عتوي  طخي م -

 ت ويم لطبيئم 

لطوجتوع   - عم  لطببتطم  ز تخ   عي   

 لطولرم  ا ار جم لطيليم. 

توات لطايلخ لطوعي يا  ا ار جم لطيليم   -

 .لطط اتطرغط  ا لتجم بوق لطعوت

عم  - لبكتخ ويم  لطبنوث  خ م   ني خ م 

  ولجلم لطوشيت  لطوجتوعيم. 

لطوجتوعيم  ي ط - لبارلف  ت  ستهوم 

لطعوات   عرص  توعير  عم  لطوختلفم 

 طخر جم لطوؤبسم.

  اتطيليم  وجي هييت  ظيفم  علا - الجهاز اإلدارى  -4

طتببيق  - ت فيي م  ابم    توجي 

 لبترلتيجيم لطيليم 

مبالم  عل م - مؤ م    طولي    توجي 

 لطجوخ  اتطيليم 

لطيليم   - لنشابام  ايا  لمتبتا   وجي 

 لطجت عم  لطوختلفم   لنشابم

ايا  لاي  - تعات ا  لطجوخ        وجاي 

 اتطيليم  ل خلمل  لطوختلفم

 لطيليم توجي ابم اولمم  اتل -

 وجي  ولطي ايتنت  طبتا لطيملبت    -

 لطعليت   لطوسجليا 

 .  وجي ناظاتت طاتاوثاياق -

طنفظ   تيل ل   لبتيطتل   وجي نظتت  -

 لطوثت ق اتطيليم 

تعييا  - اأطيت   لطيت ت  للطت لت    طيت 

 لطوبت  للخلم م 

توييط   - آطيت   تببيق  عم   وجي  لوم 

ذط    للخلم ام    لطويتخل   كفتل  

لخ ل    تنايخ ااتباتاخايلت    و  ام 

 لطوؤشرل  لطيويم   لط وطيم طلتوو ط 

اتطيليم  - جي ي   لخلمل   لبتنيلث   طيت 

 طتنويق مؤ تلت   مبتطتلت 

 جوخ  لاوم عم لطيطط لطف د   لطوتخ   -

اتطيليم  لطوختلفم  ل خلمل   لطوويت  ا 

 طيت لطوستليعيا.

لطيلخ   - عم  لطعت ليا  ضعف  شتمكم 

 اتطيليم ابم ت ويم  يمل  لطعت ليا 

 تط      تعلا لطيليم لطوولطي لطعت م لطتم -

طلد  باتبالات لطتعي ت    لطتر يت    
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 رم  عظط للخلم وا  ا نوت لطويتخ   -

نوت هو  اتطيليم   اتطيليم    لطوعلو ت  

 . یوورلا خ 

اياتعام لطعوات  طلد    توز ع  جولنبه 

 لطوختلفم  لطعت ليا ات خلمل  

طبعض  طضتل   - لطوظيفم  لطتوديف 

 ت. لطجلتز للخلم  غير  فع

 لتجم لطعت ليا اتطيليم إطد    ي  -

-  

لطتعت ت     لتمل   ا لطتيم ا لكستالط   -

  ع لطتي وطوجيت. 

لطول م  - لطتأهيت  ضعف  ستوم 

طاباعاض   للخلم   لطاعالاوام 

 لطووظفيا اتطيليم 

الموارد المادية و   -5

 المالية

لط ي ل   - لطعاي اي  ا  لطيليام  ت ظط 

تيطيط  طضتل  طا  عضت  لطعلويم   

عام    هيئم لطتيم س  لطبتلثاياا  اتخ ات

لطاواؤتاوارل   لط ي ل   لضاوم 

لطعلويم لطيلاليم  لطختمجيم   وت    ي  

طلد   ا ظرل لط  لطبتلثيا  للتيتك   ا 

عيرعع  لطونلم  لطاعارام   لطوستوم 

طلط    عبم   لطبنثم  لطوستوم   ا 

لطبنث   عم  لطي طم  طلتعت ا  عردم 

 لطعلوم. 

طيخ  ا  - طلد  لطيليم  للول 

لط  لطجت عم  ا      يمس عت تلطوشر طت  

 توو ت اتمجيم   ا  لاتمخ 

  جوخ  لي  ذل  اتاع اتص  -

  ني خ م  لتخم لطت و ت اتطيليم. -

الجودة المؤسسية   -6

 الشاملة

لطعوت - باوق  طلد    توبت   ظوت  

لطبيبرم  لطباا  كليام  ار جم 

 خ  لوم. 

لطاباا  - كليام  لطبيبرم   ار جو 

ابرل    ؤهت     طي لط  خ  لوم

ار جم    توي هط غيرهط  ا  طا 

 لطيليت  لطو تظر .

لطاباا  - كالايام   لطبيبرم   ااار اجاو 

عم    طي لط لطويم  طلد ل اتيتم  لطتوي 

 جلم لطعوت.

لطنرعييا اتطيليم   جوخ طج  عم طيخ  -

 ثت لطيلرات ييا .  لطسبتكيا...إط    

 وت  ؤثر اتطسلا طلد إجرلل 

 لطلاياتنام لطوبلوام طلوبتنم  لطوعت ت.

  جوخ  لاوم عم نظتت ديتنم -

 لبجل     لطوعيل .

 طيت  تل م اعض  تطت  لطتيم س -

اتطيليام  ا ليث لطتجلي ل  

  لطوستلم اتط سبم طعيخ لطبتا.
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لطاباا  - كالايام  لطبيبرم   ار جاو 

عم  خ  لوم   لطعوت   ستبيعوا 

  ت وطم.   جت      تخلالات  

لطبا  - كليم  ار جم  كفتل   تيم ا 

تؤهللط طلعوت لطي   خ  لوم  لطبيبر   

 طي  لطوؤبسم.   ووت اه

لطتم   - لطيملبايم  لطبرل    تتولعق 

لطخر    ع للتياتجات   خمبالات 

 لطوؤبسم. لطعوات طاي 

لطتخلالات   - لطعلويم  تت تباا 

لطتم   لطوظيفم  طليليم  ع  لطوختلفم 

 لطخر   طي  لطوؤبسم.  شاغالالات

لطبيبرم   توي  ار جم كليام لطباا  -

لطعلويم  خ  لوم لطوعرعم   اإتوتا 

  لطوعوليم.    اعض لطولتمل  لطيه يم

 خ  لوم تشتمك كليم لطبا لطبيبر    -

للنتتجيم  لطوشيت   لت    عم 

  لطتببيويم عم لطعوت.

لطخر جيا    ارل    ااي ات   لاي  -

ا  لطبيبرم  لطباا   خ  لوم  ايليام 

  عل م   عر عم. 

لطبيبرم  - لطبا  كليم  خ  لوم   توعر 

طلويم ااأنشابام ذ     انوث    طت م 

  ؤبست  لطعوت.

 ع كليم     وجي تعت ا ايا لطوؤبست   -

لطبيبرم   لطولتومخ  لوم  لطبا   عم 

 لطيليم. و  لطتوظيفم طبتا  لطساا

لطوختلفم    تتعت ا لطيليم  ع لطوزلمل   -

كتنويق مؤ م     شتركم  طتنويق لهيلف

  2030 لر 

نظت رهت  - طا  لطيليم  اسوت     تتوي  

  وي   

لطبيبرم   - لطبا  كليم   خ  لوم تووت 

اعوت  تتاعت  خ م م بهط لطوشيت  

 طي  جلت  لطعوت. 

لطبيبرم   - لطبا  كليم   خ  لوم تووت 

طل  تمل   ارل    عل م  اإطيلخ 
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  تبتخل لطخبرل  طي  جلت   لطوييلنيم

 لطعوت. 

لطبيبرم  - لطبا  كليم  مؤ م  مباتطم 

    عر عم طي  جالات    عل م  خ  لوم

 لطعوت. 

  بات ت   ا  لوت م  جوخ   -

 اتطوؤبسم.

شابايام  - طلد  طليليام   جوخ  و ع 

 ل نترن  اتطلغم لطعرايم  ل نجلي  م. 

لطخضارلل اعض   - لطوساتلت  

اتلضاتعم   لطايالايام   عا اتل  تاتاخالات 

 لطجيي . إطد للضاتل 

 اواتطاي  لباتارللات  طلبتا  توجي   -

 لطيتعيتر ت.   الاودات عم   بوم

لطجوخ  اتطيليام     لاي  طضاواتا جوخ   -

لطتخبيت   تساعد   طتنويق  هايلف 

طليليام  ل متوتل    ل بترلتيجم 

   اويملتلت لطت تعسيم

لطخر جيا توثت    إنشاتل  لاي  طايطاط -

طتجويع  الط؛  لتلاتل  آمل لط؛   للوم 

ااتطاواساتاجايل      إااباتمهاط

 لطعوت  لطتيم ا لطوتتلم.   افرص 

لطبيبرم  - اإلدارة العليا -7 لطبا  كليام   خ  لوم   تووت 

خ م م    ااإطايلخ  م    لبتبتطت  

لطيليام تلبيام   طوعرعام  اي  

  لتيتجت  لطوؤباسات  لطوختلفم 

تعت ا  شاترك  - ار توكو    توجي 

لطباا  كليام    خ  لوم لطبيبرم    ايا 

  اعض لطوؤبست . 

لطبيبرم  - لطبا  كليم   خ  لوم   تسوع 

لطو ظوت    اوشاتمكم    طضاتل  ا 

 لطوختلفم طلت. لطوختلفم عم لطوجتطس

تتعت ا جلات  لطعوت  ع كليم لطبا   -

لطتايم اا   خ  لوم لطليفم     ث اتل 

 طبتا لطيليم.

لطجوعيت   - لطيليم  ع  ل هليام   تتعت ا 

 لطوجتوع لطوينم.    ؤباسات  

 لكتوتل لطلييت لطوظيفم. طيت  -

 طيت  جوخ   ول  تولدات ايا  -

 طضتل هيئم لطتيم س  لطخر   

 لطيليمطيت لطوتتاعم لطيت لم  ا  بت   -

   طلخر  

اتطيليم    ني خ م آطيت  مات لطخر جيا -

 اعي لطتخرج. 

  طيت  جوخ نظتت طورلجعم لطلول     -

 لطوولطي  لجرللل  لطعوت   تني ي 

 كيفيم تنسي لت.
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توظيفم - لطيليم  لتود  وم   بااا  ت ظط 

 لطتوظيف لطيه  تيطول جالات  

ت ظيوم    جوخ  - هييت    هييت   جوخ 

تعوت   عتوي   ت ظيوم ليث     ت ط 

لبكاتخ اوايام  للخلم م    لطاولايل  

طلول   لطاواعاتاواي       عوت   لطا اظاط 

طلد    اا   لطجت عم   وت   عيس 

جوخ  لطتعت ت    ستوم لبخلل اتطيليم 

 لطعت ليا الت.  ايا عئت  

لطوفتو   ا  بت  - لطبتا  بيتبم  لتبت  

 لطيليم. إخلم  

اتا لطيليم    ععاتطيام  طضاتل لتناتخ  -

  ع إخلمته.   لنسجت لط

ايا   - لطوتبتخل  لطتعت ا  ل لترلت 

لطتيم س هيئم   لطعت ليا     طضتل 

 اتطيليم  لطبتا.

 

اعضاء هيئة   -8

 التدريس و المعاونين 

لطيليم للتتجتتلت  ا - ل طيلخ      تنيخ 

طلد   لطتخلالات   ا تل  لطوختلفم 

 ل  ستت   تبلبت  

عم ل  ستت   تساوخ لط ظر  ل بتوتطيم -

 لطعلويم لطوختلفم 

اتطلول         لت ت لعرلخ ل  ستت لطعلويم -

 لطوولنيا 

لطوساط - م يس   تتساط  رمل  

 اتطووضوطيم 

عيوت   - لطعلويم  ل  ساتت  لعرلخ   تعت ا 

 طوت    وكت إطيلط  ا

طيخ  - اوجوخ  لطيليم  كتف    تتوتع 

لطاتايم اس هيئم       تبا  ا  طضتل

 لطتخللت  لطوختلفم  عام

هيئم - لطتيم س   غتطبيام  طضاتل 

ثط   عم  جت تلط   ا   تخللوا 

 . لتمل   ل يم طتطيام ل تتكلط

لطعلويام  - اتطلجاتا  طيخ   لط   شاتمك 

لبباتتي   لببتتي    طتر يم  لطيل وم 

اعض  لنتيلا  لطوستطي ا    تط 

توجي  عت ير  لضنم   نيخ   -    

لطعلويم  ل  ساتت  طلد  لطولتت    طتوز ع 

 لطوختلفم 

  وجي ترلات عم لطولتت   ل نشبم ايا  -

 ل  ستت لطعلويم لطوختلفم اتطيليم  

ايا  طيس   - لطعوت  لجط  عم  تبت ا  ه تك 

 ل  ستت لطعلويم لطوختلفم اتطيليم 

ايا   - كبير   ايمجم  ت سيق     وجي 

ل  ساتت لطعلويم لطوختلفم عم لطولتت لطتم  

  تتبلا ذط 

ل  ستت  - لطضتل  ايا  تعت ا     وجي 

اشيت  ل خلم م  ل  ساتت    لطعلويم   

 نسبم. 

عم   - لطعلويم  ل  ستت  لطضتل     سلط 

 تنسيا لبخلل اشيت كبير. 

توعير   ول   - طلد  لطيليم    تنرص 

هيئم  لطضاتل  ععتطم  ع    لتلاتل 

 لطتيم س   عت نيلط 

طيس ه تك  ولمخ كاتعيام طتنويق لهيلف  -

 لطيليم اتطيفتل  لطورجو .
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لطيليم   لطتيم س  ا  هيئم   طضتل 

لط كليت   لطبيبر  طبعض  با 

 .ىخرم كتطو وعيماجت عت  

 يتتا لطستخ   طضتل هيئم لطتيم س  -

طلد  يم   تباا  ا    عت نيلط 

لطاواتخ ام  لط ظتعم  لطاتاجالايا ل  

  لطتي وطوجيم. 

 تل م لطتخلاص لطعلوم بطضاتل  -

لطتيم س لطاتام   هيئم  طلاواوارلمل  

 تيم سلت .    اتاط

اتطولجبات   - لطت لت  لطوظيفيم     جوخ 

هيئم لطتيم س  لطليئم    بطضاتل 

 لطوعت نم. 

لطوظيفم  - لطتوديف  بطضاتل   تولعر 

 هيئم لطتيم س  لطليئم لطوعت نم. 

لطتيم س - هيئم  لطضتل  لطيليم    تنف  

طبيل لطجلوخ طت ويم لطوولمخ لطيلتيم  ا  

انثيم/    شر طت  اتل تخبيت  ت فيي  

 اي يم/ لنتتجيم 

اعض  - عم  لطجت عم  لطيتتا      تت ط 

 ل  ستت اتطيليم  ع  عت ير لطجوخ .

لطتيم س       شاعر اعض لطضاتل هيئم -

 اتطو ل طليليم. 

هيئم   - لطضتل  اعض  ضعف  شتمكم 

 لطتيم س عم طوليم لطتبو ر اتطيليم 

طلد    تشجع لخلم  لطيليم لطعت ليا الت -

 تيتم. لطتجي ي   ل ا 

لخلل     وجي طيم لطيليم نظتت ععتل طتوييط -

 لطضتل هيئم لطتيم س. 

       تط مات نتت   لطتوييط ا ظط ل جوم -

لط وت لطنولع    لطتر يت    لطتيم ا  

 لطوظيفد.

 

 الخارجية : تحليل البيئة تانيا

 عتوي نجت  لطوؤبسم اشيت كبير طلم  ي  لنسجت لت  ع ايئتلت لطختمجيم علم تنتو  طلد لطعي ي  

 ا لطوتغيرل  لطتم تؤثر اشيت  بتشر    غير  بتشر طلد لطو ظو م لطجت عيم       ويا طليليم لطتنيط  

لبيم عتوثت تلي يل  عيلت  طيا  وي لت لطتييف  علت اتطتخبيت ل بترلتيجم    هيه لطوتغيرل   ي تيوا ب

  ي تيوا إ جتايم توثت عردتً   كوت  ي تأتم لطتلي يل   ا نفس  ليم لطفرص    هيه لطوتغيرل  طلت  

 لطي م لبكبر عم تني ي لطبيل ت عيوت اعي . 

 ايملبم تأثير  جووطم لطعول ت  لطوو  لطختمجيم لطتم تتفتطت  ع لطو ظو م  لطتم  ي  يوا طلت  

م تغيير   ضت  لطوؤبست  لطجت عيم  توثت طلت إ ت تلي يل     عردتً  جا ل بتفتخ   خ م عم لطوستوبت ع

   لت  جتل   هط هيه لطتغيرل  طلد لط نو لطتتطم: 

االقتصـادية: .1 األوضاع  في  لطجت عم   التغيرات  طلتعليط  الاخالام  طليلت  ا  ترتا    ت 

 تببيق  عت ير طتطويم طلد لطتعليط  لطسعم لطوستور ننو تي  ت لطتعليط  لطتغيرل  لطسر عم  

 .عم  تبلبت  بوق لطعوت
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العولمة  .2 ناتجة عن ظاهرة  لطجت عت    :تغيرات  ايا  لطو تعسم  ترتا طليلت  ا عرض    ت 

 لطوؤبست  لطتعليويم لطي طيم  لطوتوي    وت  جعت لطجت عت  عم  أزق لطتييف  ع  تبلبت  

نتليم   لطتعليط  لطتعلط طلم لطوستو  لطي طم  ا  نتليم  تبومل    ظو م  بوق لطعوت  ا 

  ار  .

تغيرل  عم ل تجتهت   لطويط  لطتبلعت      ت تبعلت  ا  التغيرات االجتماعية والسياسية :  .3

   ت ترتا طليه  ا عجو   ا لطثوم ايا للتيتجت  لطوجتوع   خرجت  لطو ظو م لطجت عيم . 

  ت ترتا طليلت  ا ظلوم تخللت  ايئيم    ظلوم    التطورات التكنولوجية المتسارعة .4

 غيرهت  ا لطعول ت لطتم  نوتا جي ي  طلتعليط   لت : لطتعليط طا اعي  لطجت عم ل عترلضيم  

 خ  إطد تغير عم لبخ لم لطوبلوام  ا  ؤبست  لطتعليط لطجت عم  اعي ط ي  ا لطو ت شت  

لطعليت  ل بترلتيجيم  للخلم   لطخبم  لطيه م  ع  طضاتل  لطعلف  لطوفتولم  جلساات  

م(   يا  لطويتخل  لبكتخ ويم اتطيليم اتلضتعم إطد نتت    وتات  باوق  لطجلت  لطختمجي

 تني ي  هط لطفرص  لطتني ت  لطتم تولجه كليم لطبا لطبيبر  طلم لط نو لطتتطم : 

 الفرص المتاحة أمام الكلية: 

 الدعم القومي والسياسي لتحسين جودة التعليم العالي  .1

 اهتمام الدولة بتنمية مواردها والتي تتضمن تنمية الثروة الحيوانية  .2

عليم واعتماده ، التي تعمل كداعم اسـاسـي للتطوير  وجود الهيئة القومية لضمان جودة الت .3

تنافسية   والتحسين المستمر في المنظومة الجامعية ؛ حيث أن الحصول على االعتماد يمثل ميزة

 للكلية. 

 التطور التكنولوجي الكبير الذي يسر من سبل الحصول على المعارف وأوجد وسائل تواصل .4

 الحرم الجامعي. جديدة بين الطالب واالستاذ خارج 

  تغير ثقافة المجتمع واتجاهه نحو أهمية مهنة الطب البيطري في الحفاظ على صحة اإلنسان .5

 زيادة اهتمام الدولة بالبحث العلمي وتشجيع االبتكار واألبداع .  .6

 وجود مشروعات لتطوير التعليم العالي ومراكز لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .  .7

مزارع   -مصانع األغذية  -جاالت الطب البيطري )صـناعة الدواجن كبر حجم االستثمار في م .8

 الماشية ...(. 

إلى   مرتفع دمنهور مستوي رضا منظمات سوق العمل عن اداء خريجي كلية الطب البيطري  .9

 حد كبير . 

وجود قنوات اتصال مع مديرية الطب البيطري والهيئات الخدمية واالنتاجية في محافظة   .10

 البحيرة. 

 ارتفاع معدل اقبال مؤسسات سوق العمل المختلفة على خريجي الكلية.  .11

 زيادة معدل الفرص التنافسية من البعثات الخارجية والمهمات العلمية.  .12
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 التهديدات التي تواجه الكلية:

 ا. ضعف الموازنة المخصصة لالتفاق على التعليم العالي والبحث العلمي ومن ثم على الكلية. 

 ت المواكبة للتطور العالمي في مجال التعليم والبحث العلمي قصور التشريعا .2

عدم الثقة الكافية من المجتمع في مؤسسات التعليم الجامعي اإلقليمية وغياب الوعي بأهمية  . 3

 البحث العلمي لدي المجتمع المحيط. 

 . اإلسكندريةجامعة  - كلية الطب البيطري  اعتماد . 4

 . التدريس ه. الدخل المتدني ألعضاء هيئة 

 . ضعف المهارات العامة كمطلب أساسي لتوظيف الخريجين لدي بعض الطالب. 6

لالعتماد   حصول الكثير من كليات الطب البيطري المناظرة على االعتماد من الهيئة القومية.7

 والجودة . 

   وليس حبا في دراسة الطب   (. اغلبية طالب الكلية اضطروا لدخولها نتيجة المجموع )التنسيق8

 البيطري. 

  ار يمع  ضعف مستوي الطالب المقبولين نتيجة ضعف سياسة القبول للجامعات واعتمادها علي.  10

 مجموع الطالب دون مراعاة الرغبة واالستعداد 

 

 ارات الممتدة ألعضاء هيئة التدريس إلى جامعات خارج الوطن عاإل  11

 . البحيرة التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل محافظة  12

  بها قلة االستفادة من قبل المستثمرين والجهات المختلفة داخل المجتمع من البحوث التي تقوم . 13

 الكلية . 

 تقييم نتائج التحليل البيئي 

 )مـصـفـوفـة الـعـوامـل الداخلية والخارجية(  

لطبيئم طليليم تط تلويط  لفوعم لطعول ت لطيلاليم   لطتنليت     لفوعم لطعول ت لطختمجيم(  IFE ا 

 EFE :كتن  لطخبول  كتطتتطم  ) 

 اتط سبم طولفوعم لطعول ت لطيلاليم تط لاتيتم لهوه نوتا  و   تني ي  ثللط طلضعف.  -

لهط   - لاتيتم  تط  عوي  لطختمجيم  لطعول ت  طولفوعم  اتط سبم  تلي يل    5ل ت  عرص  تني ي  ثللط 

 لبكثر تأثيرل عم لطوؤبسم. 

 لسا لهويتلت انيث  يوا  1 ترل   ايا دفر لطد   weightت نوبم تني ي  زا نسبم طي -

دني    داني  اتط سبم طليلاليم   للي   1لطوجوو  لطيلم طلوزا لط سبم طجويع لطعول ت هو   -

 اتط سبم طلختمجيم. 
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لطعت ت    ل يلسا  يم ل تتك لطيليم طل  4.1طيت نوبم طلد  ويت   وتي  ا    rateلطبتل  يوم   -

 : ضعيف( 1 -:  وتتز 4 ا طي ه   

 ( weight Xrate   لستا لط وتا لطورجنم طيت طت ت طا ار ق ضارا لطوزا عم لطويوم -

 .لطتعليق طلد  برمل  لطبتل لطويوم طلعت ت -

لط وتا  لط وتا لطيليم طلعول ت لطيلاليم  طيخ لط وتا لطورجنم طيت طت ت طلوداول لطد طيخ  جوع -

 لطختمجيم طلوؤبسم.

 مصفوفة العوامل الداخلية 
 الوزن  العوامل االستراتيجية الداخلية 

(Weight ) 

 القيمة 

(Rate ) 

 النقط المرجحة 

(Weighted 

Score ) 

 التعليق 

 نقاط القوة 

ذل    -1 اتاع   جوخ  ليل  

 اتص

تفعيت  نشبم  تلعا خ م عتطت  طيا   0.09 3 0.03 تنتتج لطد لطو  ي  ا 

  ارم 

 تنتتج    ي  ا لطتيم ا كفتلل  طتطيم  0.6 4 0.15  طضتل هيئم لطتيم س  -2

 تتط افتطليم  اشيت  ت و   طيا انتجم لطد  ستشفد ايبرم  0.6 4 0.15 لطوشتمكم لطوجتوعيم  -3

لطوستليعم  طيا تنتتجتطد    ي  تنوق لطوخرجت  لطتعليويم   0.3 2 0.15 لطبرل    لطوورمل  لطرلبيم  -4

  ا لطتني ث طتولكا لطتبومل  لطعتطويم

  تولزا  0.04 2 0.02 لطلييت لطت ظيود -5

 نقاط الضعف

  نتتج إطد لطيهط  لطتيم ا  ثوت لطولتمل    0.1 1 0.1 لطجلتز للخلمم  -1

  ني خ   غير كتعيم  0.3 2 0.15 لطوولمخ لطوتطيم  -2

 تنتتج لطد تبو ر  0.1 1 0.1 لطب يم لطتنتيم -3

لطيتر نيه   -4 شبيه  طيت  جوخ 

 خلاليه طتبتخل لطوعلو ت  

 تنتتج لطد    ي  ا لطتبو ر   جوخ للنترن  0.2 2 0.1

 تعتوي طلد  يتا لطت سيق عوت  0.1 2 0.05 بيتبت  لطوبول  -5

 إجمالى النقاط المرجعية

Total weighted scores 

1  2.43  
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 الخارجية مصفوفة العوامل  
 الوزن  العوامل االستراتيجية الداخلية 

(Weight ) 

 القيمة 

(Rate ) 

 النقط المرجحة 

(Weighted 

Score ) 

 التعليق 

 الفرص 

لطوتوي   -1  بت    طليليم  لطوو ع 

  نتعظم لطبنير 

تسو  اسلوطم لطتعت ا  لطشرلكم  ع لطوجتوع لطويند  بوق   0.09 3 0.03

 لطعوت

لطوو يم طضوتا   جوخ   -2 لطليئم 

 لطجوخ   للطتوتخ

 تعبد خععم طلت تعس  لطتبو ر  لطجوخ  ايا لطيليت  0.6 2 0.15

كبر لجط ل بتثوتم عم  -3

 جت   لطبا لطبيبر   

 لتنع   - دا تطم لطي لجا 

   لم  لطوتشيم( -لبغي م 

لطتوظيف   فت   جتل لكبر ل تت لطخر جيا طعيت للطتوتخ طلد   0.3 2 0.15

 لطنيو د  الق عرص طوت  ت وطم.

ات ويم   -4 لطي طم  لهتوتت  ز تخ  

مؤ م   عد  لطنيولنيم  لطثر   

 2030 لر 

طلد  ستوم   0.3 3 0.15 لطبيبرم  لطبا  طوجت    لكبر  إهتوتت   عبد 

لطوتطيم   لطوولزنت   ز تخ   لطد  لطجولوم م  وت ي  ؤخم 

 لطوخللم طلتعليط لطبيبرم 

لطعلود  ا   -5 لطبنث  توو ت 

اتل  شر طت   شتركم  

 ع جت عت    هيئت  خ طيم    

 لتفت ت  ث ت يم 

   ي  ا لطويم  لطبنثيم  ت و   جت   لطبنث لطختخ م طلبيئم   0.04 2 0.02

  لطوجتوع  ا ليث توعير لطغيلل لآل ا

 التهديدات 

لطوبتشر   ستل ت   0.2 2 0.1 19تولجي جت نم  ثت كوعيي -1 لطتعليط  ببت  لطو  ي  ا  وت  عرق 

 لل يتنيت     ول  للتلتل طتعو ض لطولوم لطعولد 

  وت  ؤخم لطد تنول طيخ كبير  ا لطبتا طتل  لطيليت    0.15 1 0.15  جوخ كليت   عتوي  اتطورا  -2

بطضتل  -3 لطو خفض  لطيات 

 هيئم لطتيم س

 وت  ؤخم لطد  نت طم بفر لطبعض  ط  ف لطبعض ل ار   0.2 2 0.1

 لطتيم س  لطبنث طا  لتخم خات لارم طا  جتل 

لطووجه   -4 لطتوو ت  إنخفتض 

 طلبنث لطعلود

لطبا   0.24 3 0.08 عد  جتل  لطبنثيم  لطتبو ر  لطويم    وت  ضعف  ا 

 لطبيبرم 

طيت  ولكبم ل يتنيت  لطيليم طلتعليط لطجيي  توعير ل  تكا عد   0.07 2 0.07 ز تخ  لطيثتعم لطبتايم -5

 لطيبير  لطولعي   ا  يتا لطت سيق لتطم لبطيلخ 

 إجمالى النقاط المرجعية

Total weighted scores 

1  2.49  
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 تع د لا    4ايا    تلظ  ا لطوجوو  لطيلم طل وتا لطورجنم عم كت  لفوعم طلد لي  بوف  ترل  

  تع د لا لطوؤبسم لخللهت ضعيف  1لطد   لطوؤبسم لخللهت  توي 

 

 اإلستراتيجيات المناسبة للكلية حديد ت

   ويا توسيط  لفوعم لطعول ت لطيلاليم  لطختمجيم إطد ثتثم ل ستت م يسيم طيت   لت تببيوت  

 إبترلتيجيم  ختلفم. 

 ( I, IL IV  4  2   1 شوت لطخت ت م ط  القسم األول:

 ذط   ا اتل لبترلتجيت  (  Grow & Build للبترلتيجيم لبكثر   تببم ه ت هم لط وو  لطب تل   

طوتوي    ل  كتطبرل      لطتوبع  لطتيثيف  لطت ويم  لطتيت ت   ذط  ل ت طت ويم بو ت طخي ت  لطتعليويم لطجي ي 

  لطو ت (.   سلط عم ت ويم  خطط لطويمل  لطوعلو تتيم  لطولتم م طلبتا   لطول يم   وت

 

 (III, V, VII  7   5   3 شوت لطخت ت م ط  القسم الثاني:

 ( Maintain   &Hold لطتم  ويا  ا تيلم افضت  ت ويا  ا اتل إبترلتيجيت  لطبوتل   لطنفتظ   
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 ت ل ضت اإبترلتيجيم لط وت إطد لطسوق  ت ويم لطو ت   ه    ستفتخ 

ه ت هوإبترلتيجيم    لبكثر   تببم( VI, VIII, IX   9   8   6 شوت لطخت ت م ط  القسم الثالث:

للنيوتش  تخفيض لبنشبم   (  ا اتل لبترلتيجيت  Harvest & Divest لطر م  لطنلتخ 

  لطتلفيم. 

  ا تلل طلد  ت ببق  ا نتت    لفوعتم لطعول ت لطيلاليم  لطختمجيم عإا  ضع لطيليم  توبت  

(  وت  2,49تلي يل (    -  (  لطعول ت لطختمجيم  عرص   2,43ضعف(      -  ايا لطعول ت لطيلاليم   و 

لطبوتل   طلت  تضوا  خلاليم  اووو ت   لطيليم  توتع  طلد  لطو ظو م HOLD يل  عم  الوم   ستولم   )

لطتعليويم لطجت عيم  ل بتفتخ  اتطفرص لطوتتلم   وت  م لطتلي يل  الوم  ذلتيم  ل بترلتيجيم لطو تببم  

لطبوتل  لطنفت لط فتذ لطد بوق لطعوت  ت ويم لطو تت   ا اتل لبترلتيجيم  ظ   ا  جت تنويق  ه ت هم 

 -  ا اتل:  مبتطم لطيليم عم إاتم  ا لطتوي   لطت تعسيم

 ت ويم لطخي م لطتعليويم  تع   هت   -

 تبو ر لبخلل لطبنثم  تع   ه  -

 ت ويم لطخي ت  لطوجتوعيم  تع   ه. -

 

استراتيجيات الكلية لزيادة نقاط القوة والفرص والتسهيالت والتقليل من التهديدات  

 ونقاط الضعف 

تبو ر لبنظوم لطيلاليم  لطلييت ل خلمم اوت عم ذط  ل بتوتل لطوتطم  لطتوليت  ا ل طتوتخ  −

  طلد لطووظفيا لطو تيايا . 

 ار  ارل    اي ت   تبوم  تت ط  تبلبت   للتيتجت   تلوم لطخي م . -

 تبو ر لطشرلكم  ع لطوباااات  لطختص. -

 لطوؤبست  ذل  لطعت ام اتطعوليم لطتعليويم لطنيو يم(. تبو ر لطتعت ا  ع  -

 تبتخل نظط لتلتل ععتطم  ااااع لطشركت  ل نتتجيم اوختلف  نولطلت .  -

تبو ر لطب يم لطتنتيم  تأهيت  تيم ا لطووظفيا طييونول  كثر  يم   توي  عم للنجتز  تنويق   -

 لط تت     تبو ر لبنظوااام لطيلاليم طليليم.
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 بالكلية  NORMSجدول لدراسة  

 )سد الفجوة بين ماهو موجود وماهو مامول(  normsخطة لالستيفاء  
 

  قوة  نقاط المعياري  الوضع الراهن الوضع البند 

 ضعف  أم

 الفجوة 

 .األرضية المساحات توزيع

 المساحة-1
 لكل المخصصة 

 بالكلية طالب

محاولة  ضعف  م14 م 2.97

التوسع فى  

 التحتيةالبنية 

 قاعات-2
 العامة المحاضرات

 مدرجات 5عدد بالكلية يوجد

 بمساحة

   طالب لكل 2سم  73

 المخصصة  المساحة
 م  1.5طالب لكل

 نقطة

 ضعف

محاولة 

التوسع فى  

 البنية التحتية

وضبط 

الجدول  

 الدراسى 

 التدريس  قاعة -3

 الطاقة)3/1
 لقاعات االستيعابية

 (التدريس

 مجموع من  % 40  الطالب مجموع من 100%
 الكلية طالب

نقطة 

 ضعف

محاولة 

التوسع فى  

 البنية التحتية

وضبط 

الجدول  

 الدراسى 

 المساحة3/2
 طالب  لكل المخصصة 

 نقطة 2م2   طالب لكل  2م 0.16بواقع 

 ضعف

 والمختبرات  المعامل-4

 نقطة أقصي  كحد طالب 30 طالب  80     االستيعابية الطاقة 4/1

 ضعف

محاولة 

التوسع فى  

 البنية التحتية

وضبط 

الجدول  

 الدراسى 

 المساحة4/2
 طالب  لكل المخصصة 

  2م  1.71طالب  لكل

 ( مناسب)

 نقطة 2 م6

 ضعف

 المكتبة-5

 المساحة5/1
 لكل المخصصة 

 للقراءة طالب

نقطة  2م1.5 2سم3

 ضعف

محاولة 

التوسع فى  

 البنية التحتية
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 المساحة5/2
 لكل المخصصة 

 عليا دراسات /باحث
 للقراءة

محاولة  قوة نقطة 2م2   2م  3.8

التوسع فى  

 البنية التحتية

 

 الخدمات مبني -6
 (الطالبية

 (الشباب رعاية 

 لكل طالب 2م0.8-0.5 )المساحة الكلية(  2م19.5

 

 نقطة

 ضعف

محاولة 

التوسع فى  

 البنية التحتية

 

نقطة  2م2.5 2سم 30 المياه دورات-7

  ضعف

محاولة 

التوسع فى  

 البنية التحتية

 

 البشرية  الموارد

 هيئة أعضاء-1
 التدريس

 

  عدد   حيث  من  1/1

  التدريس هيئة أعضاء

نقطة  1-25 28:1

  ضعف

توجد خطة 

خمسية لتعيين 

 معيدين 

 انتداب 

  المعاونة الهيئة-3

 عدد حيث من3/1
 الهيئة أعضاء
 عدد  : المعاونة
 الطالب

نقطة  1-15 68:1

  ضعف

توجد خطة 

خمسية لتعيين 

 معيدين 

 انتداب

 

 المكتبة-4

 الكلي العدد4/1
 بالمكتبة  للعاملين

اتطا 941: 1 نقطة  طالب300 -1 

 ضعف

طلب ادارى  

فني مكتبة من  

 الجامعه

 فني عدد4/2
 عدد : المكتبات

 الطالب

 1:  مكتبات فني

   1: قاعة  فني

 1:عمال

 1  مكتبات فني

 4 إداريين مرافقين

 1 فني مساعد

 1 قاعة فني

  )للسعة طبقا)عمال

 نقطة

 ضعف

طلب ادارى  

مراقب 

للمكتبة من 

 الجامعه

  قوة نقطة قاعات  4 لكل 1 قاعــــــة   1: 1 التدريس  قاعات-5
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 القاعة  عن المسئول

 ةالكلي ومرافق لمباني التجهيزات

 المكتبة تجهيزات-1

 
 نقطة .مقعد 80يتوافر أن -1 .مقعد 49 يتوافر

 ضعف

محاولة 

التوسع فى  

 البنية التحتية

 واالثاث 

 على نسختان تتوافر ال
لبعض   عنوان كل من األقل

 العنواين

 نسختان تتوافر أن -2
 كل من األقل على

 . عنوان

 نقطة

 ضعف

توفيرها من 

معرض 

 الكتاب 

 أجهزة تخصص -3 جهاز واحد  يتوافر
 يقل ال شخصي حاسوب

 جهاز  20 عن

 نقطة

 ضعف

تزويد عدد  

الحاسبات 

 بالمكتبة

 مزودة المكتبة قاعات
 بطاوالت،وخزائن،ورفوف،

 . فيها للعاملين ومكاتب

 قاعات تكون أن -4 
 مزودة المكتبة

 بطاوالت،
 وخزائن،ورفوف،

 . فيها للعاملين ومكاتب

  قوة نقطة

  3بـ مجهزة تكون أن-5   تصوير الة يوجد 

 ثقيلة، تصوير  آالت
  سريع سحب وآلة

 نقطة

 ضعف

االت   3شراء 

تصوير والة  

 سحب سريع 

 نوع من رف 96  يوجد 
 .المفتوح الرفوف

 رف توفير ضرورة -6
 من مجلد  25 لكل واحد
 .المفتوح الرفوف نوع

  قوة نقطة

 بعض في نقص يوجد

للتخصصات   بالنسبة مراجع

   بالكلية المختلفة

 عدد يقل أال -7
 مرجع 30 عن المراجع

 موضوع لكل
 .بالكلية متخصص

 نقطة

 ضعف

تغطية كل  

التخصصات  

تباع من  

معرض 

الكتاب 

 السنوى 

 نسبة تقل ال أن -8 % 5  من أقل
 المرجعية المواد

  ودوائر كالقواميس

 نقطة

 ضعف

تزويد عدد  

الفواميس 

المرجعية 

 بالمكتبه
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 من %5 عن المعارف
 المكتبة  مقتنيات مجموع

  للدوريات عناويين 6يوجد  

 تخصص  /
 اشتراك ضرورة -9

 عناوين 5 بعدد المكتبة
 من األقل علي

 تخصص  لكل الدوريات

 نقطة

 ضعف

العمل على  

االشتراك فى  

اكثر 

الدوريات 

 للتخصصات 

 االتصال خدمة تتوافر ال
 .الدولية المعلومات بشبكة

 خدمة توفير - 10
 بشبكة االتصال
 .الدولية المعلومات

 نقطة

 ضعف

يتم شحن 

فالشة وعمل  

 فاى منهاواى 

 .جيدة وإضاءة تهوية تتوافر
 المكتبة  قاعة تحتوي حيث

  علي     م54=6*9 ومقاسها

 بعرض الشارع علي شباك3

  مما م1.8 وارتفاع م1.5

 ، الطبيعية اإلضاءة يوفر

 اإلضاءة تتوافر كما

   الكافية  الصناعية

 تهوية توافر  - 1
 .جيدة وإضاءة

  قوة نقطة

 قاعات تجهيزات-2
 العامة المحاضرات

 بيضاء سبورات تتوافر
 قاعة  كل في تفاعلية
 .مستلزماتها مع تدريسية

 

 سبورات تتوافر أن -1
 كل في تفاعلية بيضاء
 مع تدريسية قاعة

 .مستلزماتها

  قوة نقطة

 خشبية سبورة عدد تتوافر
  علي  م2×1.5 مقاس سوداء

 . األقل

 سبورة عدد  توافر -2
 مقاس سوداء خشبية

 . األقل  علي  م2×1.5

  قوة نقطة

  قوة نقطة .جيدة تهوية -3 .جيدة تهوية

  بالكهرباء دائم اتصال يوجد 

 كهربي  مولدوال يوجد 
10KVA   

 اتصال وجود أهمية -4
  مولد بالكهرباء دائم

 10KVA كهربي

 نقطة

 ضعف

طلب شراء 

  مولد
 كهربي

10KVA 

 مقاس للمعلم منضدة تتوافر

 م 1×1×2.5

 للمعلم منضدة توافر
 م 1×1×2.5 مقاس

  قوة نقطة
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 السمعية بالوسائل مزودة
 الالزمة والبصرية
 التدريسية العملية لمتطلبات

 مزودة تكون أن -6
 السمعية بالوسائل
 الالزمة والبصرية
 العملية لمتطلبات
  Data مثل التدريسية

Show & 
Projector  

  نقطة قوة

 عرض أجهزة يوجد
 شفافيات 

 عرض أجهزة -7
 جهاز بمعدل شفافيات
 تدريسية قاعة  لكل واحد

  قوة نقطة

جتمم ل نتلتل  ا ت   ي  

لطوتطت  ات تلتل اشبيم  

 لطوعلو ت  لطي طيم

 مزودة تكون أن -8
 بشبكة االتصال بخدمة

 الدولية المعلومات

 نقطة

 ضعف

يتم االتصال 

بقالشات  

 الواى فاى  

 الدراسية  المعامل-4
 والبحثية

 معمل 42 بالكلية يوجد

 العدد بها يتواجد  بحثية

 الطاوالت من المطلوب

 الالزمة 

 يتوافر أن -5
 عمل مناضد

 Work Tables 

  5-2 معمل كل في

  0.9×1.25) بمقاس

×0.1) 

  قوة نقطة

 لتخزين رفوف يتوافر 
 في  المستخدمة المواد

 .التجارب

 

 رفوف يتوافر أن -2
 المواد لتخزين

 التجارب في المستخدمة

  معمل بكل 2-4

  قوة نقطة

 والمواد األجهزة يتوافر 
 لكل المناسبة المعملية

 .تخصص

 األجهزة يتوافر أن -3

  المناسبة المعملية والمواد

 . تخصص لكل

 

  قوة نقطة

  تصوير آالت يوجد ال ألقسام ا تجهيزات-5

 .باألقسام

 نقطة .قسم / الة

 ضعف

شراء الة  

تصوير لكل 

 قسم

 فى عدد من االجهزة يوجد

 والبعض االقسام بعض

  أجهزة به اليوجد األخر

  جهاز 2 عدد يوجد أن

  قسم لكل حاسب

 نقطة

 ضعف

بعض االقسام 

فقط وسوف 

 يتم تزويها 
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 مرحاض) مقعد -1   110:1 المياه دورات-6

 أو طالبًا 40 لكل (واحد

 طالبة

نقطة 

 ضعف

 

 عضو (20 لكل واحد 10:1
 ( إداري أو تدريس

  نقطة قوة

 المياه دورات6/1
 اإلعاقة  لمتحدي

 يكون أن يجب-1 إفرنجي  المرحاض
 .إفرنجي المرحاض

  قوة نقطة

 وال خاص مرحاض يوجد ال

  الفتات أى يوجد
 المتعدد المبنى تزويد-2

 مياه بدورة األدوار
  بكل بالمعاقين خاصة

  دورات به يوجد دور

  مجمعة مياه

 نقطة

 ضعف

محاولة 

التوسع فى  

 البنية التحتية

 

تتوافر دورة مياه واحدة 

 للطالب واخرى للطالبات
 دورة تتوافر أن-3

 وأخرى للطالب واحدة
 .للطالبات

  

   والمرافق للمباني العامة المواصفات

م   4م للمدرجات و  6 المباني  ارتفاع-1

 للقاعات

 كمية لتوفير وذلك 2م6
 .مناسبة هواء

  نقطة قوة

 الحرارة درجة-2
 المبني داخل

  إلي أحيانا الصيف في تصل

 بحكم وذلك    30 من أكثر

 .صيفا الحارة البيئة طبيعة

نقطة   مئوية درجة  22-24

 ضعف

العمل على  

توفير تكييف  

 مركزى 

 مناسبة  النوافذ  -3

 الفتح  سهلة

 المساحة من 15%-
 األرضية

 فتحها سهولة -

  نقطة قوة

 وساللم أبواب -4
 ومتطلبات الطوارئ

 والسالمة  لألمن

 في بديلةمخارج  يوجد
 . األدوار جميع

 الطوارئ مخارج توافر
 بحيث األدوار جميع في

  ساللم  إلى تؤدي

 . الطوارئ

  نقطة قوة

 أبواب تفتح أن يجب ابواب 3يوجد لكل مدرج له  
 من الطوارئ مخارج
 الخارج إلى الداخل

  نقطة قوة
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 مخارج أبواب تزود أن يوجد  ال
 )بمساعدات الطوارئ
(  رافعة – دفاشات

 آليًا  الغلق من لتمكنها

نقطة 

 ضعف

طلب من 

لجنة االزمات 

 والكوارث

يوجد بمبنى المعامل ابواب  

 مقاومة تكون أن الوميتال مقاومة للحريق 
 . للحريق

  نقطة قوة

يوجد بمبنى المدرجات ال 

 ابواب مقاومة للحريق 

نقطة 

 ضعف

 طلب تركيب 

 إرشادية عالمات يوجد ال
 لمخرج االتجاه تحدد

 الطوارئ 

 عالمات هناك يكون أن
 االتجاه تحدد إرشادية
 الطوارئ  لمخرج

نقطة 

 ضعف

سوف يتم 

 عملها

 إنارة شبكة توافر يوجد  ال
 – الممرات ( للطوارئ
 مخارج – السراديب
 )الطوارئ

نقطة 

 ضعف

- 

 2 عدد  وجود ضرورة يوجد 
 علي (باب) مخرج
 قاعات لكل األقل

 المحاضرات 

  نقطة قوة

 بمواد معاملة الستائر يوجد بمبنى المعامل 
 .االشتعال ضد

  نقطة قوة

نقطة  ال يوجد بمبنى المدرجات

 ضعف

محاولة 

 التغيير 

 للطوارئ ساللم تأمين يتم 
 متعدد ( األدوار لجميع
 . )األدوار

 ساللم تأمين يتم
 األدوار لجميع للطوارئ

 . )األدوار متعدد (

  نقطة قوة

 النجاة ساللم فصل يجب  النجاة ساللم ال يوجد
 مقاومة أبواب بواسطة
 . للحريق

نقطة 

 ضعف

العرض على  

لجنة  

الكوارث 

والمهندس  

 الفنى المسؤل 

 ساللم تكون أن يجب النجاة ساللم يوجد ال
 أطراف في النجاة
 مفتوح  مكان في المبنى

نقطة 

 ضعف

العرض على  

لجنة  

الكوارث 

والمهندس  

 الفنى المسؤل 
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 يوصل أن يجب . نهائي مخرج  يوجد
 للساللم النهائي المخرج

  إلي  األرضي  الطابق في

  ويزود.  الشارع

.  م1 ارتفاعة بدرابزين

 المسافة تزيد أال ويجب

  نقطة أي بين الفاصلة

  عن  طوارئ سلم وأقرب

 . م30

  نقطة قوة

 القاعات أبواب  -5

 والمعامل

 الخ ..والورش

  ضلفتين من مكونة األبواب-

 الدلفة عرض – متحركتين
 . م1و8  من أقل الواحدة

للخارج األبواب  تفتح -

 .للداخل وبعضها

 من مكونة األبواب-
 – متحركتين ضلفتين
- 1 الواحدة الدلفة  عرض

 . م1.2

 تفتح أن يجب كما-
 .للخارج األبواب

  نقطة قوة

 مكافحة معدات-6
 الحريق

 لجميع يدوية طفايات توجد
 .الطوابق

 يدوية طفايات وجود
 .الطوابق لجميع

  نقطة قوة

 

 خراطيم شبكة توجد 
 .الطوابق لجميع مطاطية

 فوهات شبكة توجد ال
 .بالمبني خارجية

 إنذار معدات تم تنفيذ -
 . وضوئية صوتية

 يدوي إنذار شبكة تم تنفيذ -
 .الطوابق بجميع

 تلقائي إنذار تم تنفيذ شبكة -
 التدريس قاعات في

 .والممرات والمعامل

 .وغاز دخان كاشف يوجد -

 ثابتة تركيبات وجود
 :مثل
 مطاطية خراطيم شبكة-

 .الطوابق لجميع
 خارجية فوهات شبكة-

 المبني حجم حسب

 صوتية إنذار معدات -
 . وضوئية

 يدوي إنذار شبكة -
 .الطوابق بجميع

 في تلقائي إنذار شبكة -
 التدريس قاعات

 .والممرات والمعامل

 .وغاز دخان كاشف -

 

 نقطة قوة

 

 

 نقطة قوة

 نقطة قوة

 نقطة قوة

 

 

 

 

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

 شهادة وجودة ضرورة
 خاصة النار ضد أمان

 قاعات بتجهيزات

 المحاضرات

نقطة 

 ضعف

 

موجود ولكن 

لم يتم استالم 

 نظام االمان
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 والمعامل -والتدريس
 . والمختبرات

 والمعامل -والتدريس
 . والمختبرات

 إدارة عن مسئولين يوجد  
 .الطوارئ أثناء األزمات

 مسئولين وجود ضرورة
 أثناء األزمات إدارة عن

 . الطوارئ

نقطة 

 ضعف

وحدة إدارة  

 األزمات 

 آلية و موثق نظام يوجد 
 التعامل كفاءة مدي الختبار

 . األزمات مع

 نظام وجود ضرورة
 الختبار آلية و موثق
  مع التعامل كفاءة مدي

 .األزمات

لم يتم استالم  نقطة قوة

 نظام االمان

 سالمة اختبار ال يوجد 
 بشكل اإلطفاء أدوات
 .دوري

 نظام وجود ضرورة
 أدوات سالمة الختبار
 .دوري بشكل اإلطفاء

نقطة 

 ضعف

ورق من 

المشتريات  

لصيانة  

وشراء 

 الطفايات 

 مبني لكل بيئي ملف يوجد  
 المنشأة صالحية فيه يسجل

 .وفنيًا هندسيًا والمرافق

 ملف وجود ضرورة
 يسجل مبني لكل بيئي
 المنشأة صالحية فيه

 .وفنيًا هندسيًا والمرافق

  نقطة  قوة

 تدريبية دورات عمل تم 
 تتضمن)  بالكلية للعاملين

 وأنواعها اإلطفاء أدوات

 .(وصيانتها 

 دورات وجود ضرورة
 للعاملين تدريبية

  التعليمية بالمؤسسات

  اإلطفاء أدوات تتضمن)

 .(وصيانتها  وأنواعها

  نقطة قوة

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

 خريطة توافر يجب
 قاعة كل وخارج داخل

 المبني أماكن ومختلف

 ومخارج مداخل توضح
  الطوارئ

نقطة 

 ضعف

سوف يتم 

 توفيرها 
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ترتبت اشيت  ط (  2026- 2022تط تني ث مؤ م  مبتطم لطيليم عم ابتلت للبترلتيجيم لطنتطيم   

لطجت عم   ارؤ م  مبتطم  اوولت   مؤ   ت و   لطيه  ا  لطجت عم  تلبو  تنويق  ت  عم  ستهط 

  - ستوبليم.  ذط  اعي طرض  وتر  لطتني ث طلد جويع لطفئت  لطوشتمكم  لطضتل هيئم لطتيم س

للخلم يا لطوعت نم  لطخبتات   -لطبتا   - لطليئم  لطونيت  ا اتل  لطعوت  لطوببوطم   جتوع بوق    

 لطوو ع للطيتر نم لطيليم  لطبر يل  للطيتر نيم   جتل لطتوتخ لطتني ث عم  رلمل   جلس لطيليم 

 - :اتطشيت لطتتطم طييونول 2022/ 9/ 18( لطو عوي اتتم    9م ط  

 

 

 رؤية كلية الطب البيطرى بدمنهور 
 

لطبيبرم    تسعد           لطبيبرم     ت تعسيمذل   ي      تيوا ا    اي  لومكليم لطبا  لطتعليط  عد 

 ع   تولعوت  لطتشخيص لطوعولد لطورجعد   لبنشبم لطبنثيم طوجتالم لطوشيت  لطوجتوعيم   لطبيئيم  

 عد خ م لبخلل   جوخ  لطوخرجت    لطتبو ر لطوستور ننو لبعضت. خ  لومجت عم  مؤ م

 

 رسالة كلية الطب البيطرى بدمنهور 

 

تليف كليم لطبا لطبيبرم إطد إ يلخ بوق لطعوت لطونلد   –  خ  لوملنبت تً  ا مبتطم جت عم           

طت ويم    وي  ا   اتلثيا  ؤهليا طلويتً    لتم تً  ا اتل ارل   تعليويم  ي   لل ليود اأابتل ايبر 

لآل ا   لطني  ا إنتشتم    لطثر   لطنيولنيم   لطسوييم   لطيلج م   تلبيم للتيتجت  لطوجتوع  ا لطغيلل

 .2030طيطط ابت لطت ويم لطوستيل م  عوت طرؤ م  لر  لب رلض لطوعي م   لطوشتركم 

 

 

 

 
 

 تيجية اعناصر الخطة اإلستر
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 -القيم الحاكمة: 
 

إطد تنويق مؤ تلت  مبتطتلت  عق   ظو م  ا   خ  لوم جت عم    -تليف كليم لطبا لطبيبرم 

لطويط لببتبيم لطتم تنيخ هو تلت كوؤبسم تعليويم تسعد إطد تويت لطعلط  لطبنث لطعلوم  تسعد جتهي  

اتالت  هي اوولت   طتنويق  لطوت وم  لطبيئم  لطتوتخهتئ ل جتخ  تط  لطتعليويم   جتوعلت   لطتم   تتلت 

 : لد   جتل  كوت  9/3/2010 اتتم     ( 3   ليم اجلسته م ط  عتوي عم  جلس لطي  كويثتق  ات د 

 لطعيلطم  لطوست ل  -1
 لي  لطليف   -2

 لطشفتعيم -3
 لطوشتمكم   -4
 ل بتوتطيم -5
 لطجوخ   لطتوي  -6
 لطبيل  لطعبتل -7
 لطثولا  لطعوتا  -8
 لطفر ق   لطعوت لطجوتطم  م    -9
   لبات م  للطت لت ل جتوتطم  -10
 للنتوتل -11
 لووق لطنيولا -12
 لطي وو رلايم -13

  ع لات يت  لطبنث  لطعلويم اوت    ت تعد   لجرلل لطبنوث  لر م للايل  عم  -14
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 كمةجدول مصفوفة القيم الحا 

 

قيم اإلدارة  القيم  م 

 العليا

قيم أعضاء 

 هيئة التدريس

 م قي 

 العاملين

قيم 

 الطالب

قيم المجتمع 

 المحيط

 Δ Δ Δ Δ Δ لطعيلطم  لطوست ل  1
 Δ Δ Δ Δ Δ لطليفلي      2
  Δ Δ Δ Δ لطشفتعيم 3
 Δ Δ Δ Δ  لطوشتمكم   4
    Δ Δ ل بتوتطيم 5
 Δ Δ Δ Δ Δ لطجوخ   لطتوي  6
 Δ Δ Δ Δ Δ لطبيل  لطعبتل 7
   Δ Δ Δ لطثولا  لطعوتا 8
   Δ Δ Δ لطفر ق   لطعوت لطجوتطم  م    9
  Δ Δ Δ Δ   لبات م  للطت لت ل جتوتطم  10
  Δ Δ Δ Δ للنتوتل  11
 Δ Δ Δ Δ Δ لووق لطنيولا 12
  Δ Δ Δ Δ لطي وو رلايم 13
  لجرلل لطبنوث  لر م للايل  عم  14

 ع لات يت     لطعلويم اوت    ت تعد

 لطبنث

 Δ    

 

 

لزم ذلك بعض المتطلبات األســاســية ومن  يلتنفيذ الخطة االســتراتيجية بصــورة فعاله  و

 -:أهمها ما يلي

 يكون له صفة االستمراريةو إرادة ورغبة سياسية أكيدة إلحداث تغيير وتطوير حقيقي  -1

 االستفادة من تجارب الدول األخرى  -2

إعطاء أولوية أولى لالستثمار في تعليم وتدريب العنصر البشري بكافة فئاته، فهو األساس في   -3
 أي تغيير أو تطوير له قيمة أو تأثير.  إحداث 
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  هداف االستراتيجيةاألو الغايات النهائية 

الغايةاألولى : تخريج كفاءات متميزة من األطباء البيطريين قادرين على المنافسة فى  ✓

 سوق العمل

 المستجدات  كل   تواكب   مطورة الغاية الثانية: برامج دراسات عليا   ✓

 رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس الغاية الثالثه:  ✓

 حفزة داعمة إلنتاج المعرفة والبحث العلمىالغاية الرابعة: ببيئة م  ✓

الغاية الخامسة: تعزيز دور الكلية فى خدمة المجتمع واستشراف المستقبل وتحقيق  ✓

 التنمية المستدامة

  بالكلية   رفع كفاءة أداء المنظومة اإلدارية  الغاية السادسة:  ✓

 تعزيز الوضع التنافسى للكلية الغاية السابعة :  ✓

 

   -:االستراتيجية للكليةهداف األ
 

 ز تخ  لطويم  لطت تعسيم طلبتا  لطخر جوا طوولكبم إلتيتجت  بوق لطعوت  - 1

 لطوستجيل   طوولكبم ملبت  طليت  لطيارل    تبو ر   - 2

 لطت ويم لطوستيل م بطضتل هيئم لطتيم س اتطيليم  - 3

 تليئم ايئم  نف   خلطوم طتاتيتم  للايل   لطبنث لطعلود - 4

 تبو ر ابت  ارل   اي م لطوجتوع طتنويق لطرضتل لطوجتوعد  لطت ويم لطوستيل م - 5

 تبو ر كفتل  لطجلتز للخلمم طييوا عتطت عد إخلم  طوليم لطت ويم  - 6

 ز تخ  لطوضع لطت تعسد طليليم  لطتأهيت طإلطتوتخ لبكتخ ود ابوت طلليئم لطوو يم  -7
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 ضرورة العمل على تأهيل الكلية لالعتماد والعمل على التطوير المستمر للكلية. -1

 العاملين والطالب. تحسين جودة التعليم مع توسيع نطاق التدريب ألعضاء هيئة التدريس و  -2

 .تطوير وتحديث البنية التحتية للكلية -3

 تعزيز نظام الجودة ونظم اإلدارة في الخدمات المجتمعية. -4

 تدعيم استخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية.  -5

 تطوير وتحسين األنشطة والخدمات الطالبية.  -6

 إلعداد الطالب لسوق العمل.  العملىاالهتمام بالتدريب  -7

البكالوريوس والدراسات العليا وإنشاء برامج جديدة    تطوير المقررات والبرامج الدراسية لمرحلتي -8
 متفاعلة مع احتياجات األطراف المعنية وسوق العمل.

المستدامة عن   -9 التنمية  في  الفاعلة  المساهمة  على  والعمل  والمجتمع  البيئة  بقضايا  االهتمام 
 . وسع في البحوث واالهتمام بالبحوث متعددة التخصصات طريق الت

تفعيل وعقد اتفاقيات للعالقات الثقافية مع المؤسسات التعليمية والبحثية النشاء برامج مشتركة  -10
 .على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

 
 

 

 

الطب البيطرى اولويات كلية 
 جامعة دمنهور 
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الخاصــــة   واألهداف اإلســــتراتيجية  رســــالةرؤية والتطوير والمراجعة القوية للالبناءا على  
على النحو    بينهماتم عمل دراـسة لمدى توافق    اإلـستراتيجيةالجامعة  وأهداف    رـسالةورؤية وبالكلية  
 -التالى:

 
 الجامعة رؤية رؤية الكلية مع  بين توافقوثيقة اإلرتباط وال . 1

 رؤيةالجامعة تم عمل دراسة لمدى توافق  ورؤيةالخاصة بالكلية  للرؤيةبناءا على تطوير والمراجعة القوية 

 الجامعة على النحو التالى   رؤيةالكلية مع 

 م 
 نسبة التوافق رؤية الكلية  رؤية الجامعة  وجة المقارنة 

دمنهور    تسعى نص الرؤية  . 1 جامعة 

التميز   في  وإلى  الريادة 

المعرفة   مجتمع  بناء 

  والتكنولوجيا   واالبتكار 

ذات   تكون  ميزة  وأن 

وتصنيف    تنافسية

 عالمي. 

 

البيطرى    تسعى   الطب  كلية 

ميزة  بدمنهور أن تكون ذات  

البيطرى    تنافسية التعليم  فى 

المعملى   التشخيص  و 

البحثية   المرجعى و األنشطة 

المجتمعية    لمجابهة المشكالت 

رؤية   مع  متوافقا  البيئية  و 

جامعة دمنهور فى دقة األداء 

و   المخرجات  جودة  و 

نحو   المستمر  التطوير 

 األفضل. 

التوافق  

 % 16 اللفظى

 

التوافق  

 المضمونى 

90 % 

 % 90 نسبة التوافق التقديرية  قطاع الطالب  . 2

قطاع البحث   . 3

 العلمى

 % 90 نسبة التوافق التقديرية 

خدمة  قطاع  . 4

 المجتمع 

 % 95 نسبة التوافق التقديرية 

ارتباط اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية باخلطة 

 للجامعةاإلسرتاتيجية 
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 وثيقة اإلرتباط بين رسالة الكلية ورسالة الجامعة . 2

 م 
 نسبة التوافق رسالة الكلية  رسالة الجامعة  وجة المقارنة 

بتقديم   نص الرسالة  . 1 دمنهور  جامعة  تلتزم 

متميزة   تعليمية  برامج 

،   وبحوث  مبتكرة  علمية 

واستشارية   تدريبية  وخدمات 

حل   في  تساهم  متطورة 

المجتمع وتدعم  ،  مشاكل 

خطط التنمية المستدامة وفقا 

 . 2030لرؤية مصر 

إلى   البيطرى  الطب  كلية  تهدف 

المحلى   العمل  سوق  إمداد 

بيطريين   بأطباء  واإلقليمى 

علمياً  باحثين  و ومهاريا  مؤهلين 

خالل   مميزة من  تعليمية    برامج 

والسمكية   الحيوانية  الثروة  لتنمية 

وتلبية   احتياجات والداجنة 

والحد    المجتمع  االًمن  الغذاء  من 

المعدية   األمراض  انتشار  من 

التنمية  والمشتركة   خطط  لدعم 

مصر   لرؤية  وفقا  المستدامة 

2030 . 

التوافق  

 % 46 اللفظى

 

التوافق  

 المضمونى 

99 % 

قطاع  . 2

 الطالب 

 % 90 التقديرية نسبة التوافق 

قطاع البحث   . 3

 العلمى

 % 90 نسبة التوافق التقديرية 

قطاع خدمة   . 4

 المجتمع 

 % 99 نسبة التوافق التقديرية 
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 مع الجامعة  لكليهلمصفوفه توافق األهداف االستراتيجية  .4

 نسبة التوافق  الكلية األهداف اإلستراتيجية  للجامعة األهداف اإلستراتيجية 

التقييم الذاتي والتطوير المستمر للبرامج   −
الليسانس   لمرحلتي  التعليمية 

العلياوالبكالوريوس   بما    والدراسات 
من قطاع    فى رضاء المستفيدينيساهم  

 .التعليم والطالب 

 

الطالبية   − األنشطة  وتنمية  تطوير 
التعليمية   الخدمات  تقديم  وأساليب 

 .والرعاية للطالب 

 

موارد   − والفوائض  تنمية  الذاتي  التمويل 
 .المالية من مختلف المصادر

 

إستحداث برامج تعليمية متميزة لإلرتقاء   −
الخرجين   مع  بمستوى  وتتناسب 

سوق   وإحتياجات  العصر  متطلبات 
 .العمل

 

اإلستفادة من اإلمكانات المتاحة للجامعة   −
الخرجين   بمستوى  المستمر  لإلرتقاء 

 .وتطورهم المهني

 

كانات المتاحة للجامعة  اإلستفادة من اإلم −
هيئة   أعضاء  بمهارات  لإلرتقاء 
والمستوى   ومعاونيهم  التدريس 

 .للجامعة  اإلداري

 

زيادة القدرة التنافسية   −

  والخريجونللطالب 

لمواكبة إحتياجات سوق  

 العمل

تطوير برامج الدراسات    −

 لمواكبة المستجدات  عليا

المستدامة ألعضاء  التنمية  −

 بالكلية هيئة التدريس  

تهيئة بيئة محفزة داعمة    −

لالبتكار واإلبداع والبحث  

 العلمى

تطوير خطط وبرامج   −

خدمة المجتمع لتحقيق  

الرضاء المجتمعى  

 والتنمية المستدامة 

كفاءة الجهاز   تطوير  −

ليكون فاعال فى   اإلدارى

  إدارة عملية التنمية

  زيادة الوضع التنافسى  −

للكلية والتأهيل لإلعتماد  

تتوافق األهداف   −

اإلستراتيجية للكلية  

الناحية  مع من 

بنسبة   اللفظية

    % 70تتجاوز 

 

وأما عن التوافق من   −

فإن   ناحية المضمون 

اهداف الكلية  

اإلستراتيجية  

متضمنه لمضمون  

اهداف الجامعة بنسبة  

 % 95تتجاوز 
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إجتذاب   − على  الدراسات العمل  طالب 
 .من الدول العربية واألجنبية  العليا

 

المتخصصة   − التدريبية  المراكز  إنشاء 
جميع   في  التدريبية  الخدمات  لتقديم 

 .المجاالت لراغبيها

 

عل − على  العمل  يساعد  مناخ  توفير  ى 
 .اإلبداع والتميز وتعميق ثقافة المواطنة 

 

المشكالت   − على  التعرف  في  المساهمة 
على   والعمل  بالمجتمع  الموجودة 

 .تشخيصها ووضع الحلول

 

بالمستوى   − اإلرتقاء  في  المساهمة   •
والقطر   المحافظة  ألبناء  الثقافي 

 المصري. 

األكاديمى طبقا للهيئة  

 القومية 
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  سياسات الكلية
 

طتطتواتخ   لطوو يامطتنويق لطوعات ير    جات عام خ  لوم  لطبيبركليام لطباا  بااااياتباااات    تلايف  

 تتوثات عم  ا اتل  نات م هات ام    طوخرجات  لطيليام    وو دلبكاتخ وم  تواي ر لطوجتوع لطونلم  لط

طوليم توو ط لطبرل   لطبيبر م  تشاااوت  طضاااتل هيئم لطتيم س  لطبتا  لطليئم للخلم م  لطتجلي ل   

طلد    طلد  ا تيواجوخ    ااتب سااااتت لطعلويام  لطيليام  لطت لت لطيليام  عم تواي ط ارل   ايبر ام طاتطيام لط

  لط نو لطتتطم:

   الهيكل االدارى والموارد البشرية للكلية المحور االول : 

توعير   تخ ت ظيود خلطط طلتبو ر    ستطي طه    ستجيا  لتيتجت  لطوستوبت  ا اتل إطتخ   -1

 تخ م    نظوم   هييلم لطوليل  لطت ظيويم اتطيليم    ت تنتو م  ا كفتلل  اشر م   إ يتنيت   

طول   طلعوت اشيت  جوع ايا لطوظيفم   لطور نم    نوق لطيفت م   لطيفتل    لطفعتطيم   ستطي 

 عد افض تيلفم ل خلل خ ا ل اتل اوستوم لطجوخ .

 ضع  عت ير طتخلل ل خلمم   لبتخيلت لبلوا لطوؤشرل  طويت  لطيفتل    لطفعتطيم   تني ي  -2

نوت لطوسئوطيم طلد  ستوم ل عرلخ   لطوليل  لطت ظيويم   ل خلل   ستوم ل طت لت    يم ت 

ل خلل لطوؤبسد (   لطعوت طلد تببيق إخلم  لطجوخ  لطشت لم عم جويع لطخي ت    –لطفرخم  

 لط شتات  لطتم توي لت لطيليم  لوببتلت  لطتركي  طلد جوخ  لطوخرجت   تبسيت للجرللل   

 تعت ليا  ع لطيليم اتدم لطبتا.  توجيللت طتوي ط  عضت لطخي ت  طلو

ديتغم نظتت  ؤبسد   طلد  ستوم لطيليم (  عق  عت ير  وضوطيم  عل م     لجيم  اتيتم   -3

لطويتخل  طلد  ستوم ل  ستت ل خلم م اعييلً طا لطيلتيم   لطو تطت  لطشخليم     ضع شر ا 

لل لطوؤهت   لطخبرل   لطويمل   ليث  للخلم م  ا  لطو تدا  لطتم  طتوطم  لبارم  ضتعيم 

 تتبلبلت لطولتت  لطوسؤ طيت  لطوتعلوم اتطو تدا للخلم م. 

 رلجعم لطليتكت لطت ظيويم طليليم   ليلتلت  خ ل رهت للخلم م  تبو رهت اوت  تفق  ع مبتطم  -4

لطيليم  غت تتلت للبترلتيجيم  لطعوت طلد تيم ا  تأهيت لطووظفيا عم  جت   طي ي   هولت 

 جوخ   تي وطوجيت لطوعلو ت    لتمل  ل تلتل  لطلغم للنجلي  م  لطنتبا ل طد.للخلم   لط

توي ر م ب و م   -5 لطوتوي  ا   لط  لبتنيلث جول    لطيليم اتدم  عم  لطعت ليا  تشجيع  تنفي  

طجويع لطفئت  لطوظيفيم  إجرلل ت وت  خ م م ايا لطووظفيا عم لطيليم اليف لكتشتف  يملتلط 

 تالط ابرل  إضتعيم عم  ول ع جي ي .  شني هوولط  إكس
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 البرامج التعليمية و الخطط الدراسية و متطلباتها: المحور الثانى :

لطتني ث   لطتبو ر لطوستور  هيلف    نتو ت  لطوورمل  لطيملبيم اوت  تتبا  ع ل  وت   -1

لطويت  طلد  لطوستور طلعلط   لطوعرعم عد لطعتطط لطوتويت  ا اتل  رلجعم  وت يس لطجوخ     

 لطيليت  لطوتوي م طضوتا لطجوخ    لطنلول طلد ل طتوتخ ل كتخ ود .

توظيف لطتو يت  لطني ثم عد توعير  بتطيا تيم س تتي  طلبتطا ت ويم  يملتم طلد لطتعليط لطيلتد   -2

   ل ايل    ل اتيتم   تشجعم طلد لطتفيير لطعلود اعييلً طا لطتلويا   لطتوليي.

بتمل    توو ط  خلل لطبتا  كوتً   نوطتً ( اشيت  ويا  ا  يت  ل جتلتخ  تبو ر نظط ل ات  -3

لطفيرم   لطويمل  لطوعرعيم طلبتا   ل بتفتخ   ا لطتو يت  لطني ثم عد توعير ا وك  تبوم   

 .طتبئلم   تلني  ل جتات  إطيتر نيتً إذل   يا

لطوو -4 لطشركت   لطوؤبست   عم  طوليتً  لطبتا  اتيم ا  لطبنير  ل هتوتت  اونتعظم  جوخ  

  لطونتعظت  لطوجت م  

تني ث  تبو ر لطوختبرل  لطعلويم طتضااط  عضاات لبجل    لطتجلي ل   لطعوت طلد داايتنم   -5

 بااااتيواتل    ي  لوم  عات ر  لبجل   لطووجوخ  لاتطياتً. كايطا  تنتاتج كليام لطباا لطيبرم اا

   تبلبت  لطوعت ت لطوتوعر  لتطيتً  لطوتعلوم اتيم س  لطوورمل  .

 

 أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم :     المحور الثالث :

يبرم عم لبتوبتا اعض لطيفتلل  لطوؤهلم  لبتويلت  ب ا لطغت ت  للبترلتيجيم طيليم لطبا لط .1

 طضتل هيئم تيم س  ؤهليا اتدم عم لب ستت لطتم توت عيلت نسبم  طضتل هيئم لطتيم س إطد 

لطبلبم طا لطوعت ير لطعتطويم  لطعوت طلد لبتيوتل  تأهيت لطيولخم  ا  طضتل هيئم لطتيم س 

 طا ار ق لطتعييا  للاتعتث إطد جلت   ج بيم.  

تبو ر  خلل   يمل   طضتل لطتيم س طا ار ق  شتمكتلط عم خ مل  تيم بيم  تخللم   .2

عم تي وطوجيت لطتعليط   لتمل  ل تلتل  مات لطتر يم لبكتخ ويم اجويع  جت   طوت طضو 

 هيئم لطتيم س  لطبنث لطعلوم  لبخلل لطتيم سم  اي م لطبيئم  لطوجتوع(.  

 كل ما يتعلق بالمقرر من وثائق مثل:   اإلهتمام بإعداد ملف لكل مقرر يضم .3

  .كوخ  إبط لطوورم كوت  مخ عم ابم لطيملبم طليليم 

   .هيلف لطوورم  

  .نتو ت  لطوورم  ا  وضوطت  م يسيه  عرطيم  

  . لطورلجع   بتطيا لطنلول طلد لطوعلو ت 

  .بتطيا لطتوييط  
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  .نوتذج  ا لطتببيوت  لطتم تخيت تيم س لطوورم 

  .نوتذج  ا ل اتبتمل  لطي م م  لط لت يم 

 .نوتذج  ا إجتات  لطبتا ذ   لطوستو ت  لطوختلفم 

 

 ضع هيتكت  ظيفيم  تبوم   طضتل هيئم لطتيم س    عت نيلط  عق  عت ير طلويم  نيخ    .4

لطبنثيم ايت  سط طلود  ع مات  ولزنت  كت   ترات ايا هي  لطليتكت   ل لتيتجت  لطتعليويم  

  سط اأخل م   اببم لطيملبيم   لطبنثيم لطوعتوي  . 

تني ي لطعت ت  ايا لطيليم    طضتل هيئم لطتيم س    عت نيلط طلد  بت  لطوستلطم    تببيق   .5

خهت  نظتت جتل طلتوو ط  ووت طلد  بت  طت م تعت ي م  شر ام ات فيي لطب وخ   لطشر ا لطتد تني 

 لطخت لطس و م لطوعتوي   طضتل هيئم لطتيم س    عت نيلط.

لطيف .6 لطع تدر  لبتوبتا  عرص  لتتلم  عد  اتطوعرعم   ئ لطتوبع  لطووهوام  وا  توتعوا    

لطتخلليم   لطخبرل  لطعلويم طلوشتمكم عد لطتيم س لطتيم ا   لطبنوث  ا ايا لطووتمبيا  

 لطبتمز ا عد لطولا   لطتخللت  لطوختلفم طلد لطوستو يا لطونلد   لطوو د. 

تيم ب  .7 ارل    اتل  لطتيم س    عت نيلط  ا  هيئم  طويمل   طضتل  لطوستور   يم  لطت ويم 

 بترلتيجيت    لطتو يت  لطوتبوم  عد لطتيم س   لطبنوث   مابلت اتطتر يت  ل تخللم عد  

   لطترشي  طلجول     تولي لطو تدا ل خلم م   لطويتخ م اتطيليم.

ديتغم نظتت  تيت ت طتوو ت انوث  طضتل هيئم لطتيم س عد لطتخللت  لطوستنيثم   غير   .8

ي م  ل  م تضوا ل بتفتخ  لطجتخ   ا ل  ولل لطو فوم عد  لطتوليي م  عق  عت ير   شر ا تعت 

 هي  لطوجت  .

 الطالب   المحور الرابع :

توعير لطفرص لطيتعيم  كتستا لطبتا ابر  تببيق  ت  تعلوونم  ا  عتمف    لتمل  طوليم   -1

 ؤبست     بولل  ث تل لطيملبم    اتل لطعبلم لطليفيم  ا اتل ل تفت ت  لطتد تعويهت لطيليم  ع

لطعوت   ل نتتج    دنتا لطو لم    لطوشتمكم عد لطيملبت  لطوييلنيم طلبنوث   لطوولعت 

 لطبيبر م لطعتجيم. 

اعي  -2 طوت   تببم    تتاعتلط  عرص  ل جتخ  عد  لطيليم  ار جد  طوستطي   آطيم   تببم  ديتغم 

 توظيفلط   جتخ طت م ترلات  ستور   علط. 

  وترلت  لطبتا. إنشتل طج م طلتظلوت    شيت م   -3

لطيليم  ا توي ط لطخي م  يبرم طلتنيط عد  طيخ لطبتا لطووبوطيا لتد تتويابتليف ابم لطبا لط -4

 .تعليويم طتطيم لطجوخ  ابوت طلوعت ير لطعتطويم عد لطيليت  لطو تظر  لطوشلوخ طلت اتطيفتل  
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 تليف لطخبم كيط  إطد لطعوت طلد إكستا لطبلبم  لتمل   ل يم  تو يم تُسلت لنخرلالط عم   -5

بوق لطعوت اعي لطتخرج  ذط  طا ار ق ارل   لطتيم ا لطليفم  الودت  شتمكتلط عد  

لطوولعت لطببيم لطبيبر م  لطتد ت ظولت لطيليم ات شترلك  ع  ي ر م لطبا لطبيبرم اتطبنير .  

لطخبم   لطر   الوم  خ م م  ستور  طوعرعم جولنا   ترلطم  لطعي ي  ا لبتبتطت   طوت 

لطضعف عم لطعوليم لبكتخ ويم   نت طم توو ولت   تتاعم لطبتا اعي لطتخرج اتدم عم  ول ع  

 طوللط اليف توييط  خل لط   عرعم جولنا لطضعف  لطوو  عم لطخبت  لطبرل   لطيملبيم. 

لطبلب -6 طتوطيم  ارل     نشبم  تفييرهط  ات يتً  بلوكيتً  إطيلخ  اوستوم  م  تثويفلط  لط لوض 

  توجيللط ننو لطعوت ار   لطفر ق  للترلت لطر    لطر   لبار.  

عم  جتل  -7 طلول تتلط  لطبتا  طووتمبم  م تضيم  جل    دتطم  طعتا  لطيلخ  لطيليم  تنتتج 

 طفت ي  . لطر تضم  تفر غ ات تتلط عم شئ  فيي  عوخ طليلط  طلد  جتوعلط اتط فع  ل

 

 العليا و البحوث  الدراسات المحور الخامس :

 ضع ار بم انثيم طلد  ستوم لطيليم طتيوا خطيتً طتوجم لطبنوث لطوييلنيم عد لطوتجستير    -1

لطيكتومله طلد  ا  تط  ضع هي  لطخر بم طلد  بت  خملبم ل لتيتجت  لطورتببم اوشيت  

تعي للت  عوتً طلتغير عد لطظر ف لطختدم اتطيليم    عد لطبيئم  لطت ويم لطونليم   لطوو يم    تط  

 لطونيبم الت. 

لطتأكي  ا تولعر  عت ير    ولدفت  لطجوخ  لطتز م طلترايص طت ستت لطعلويم اإ ترل    ت فيي   -2

 ارل   جي ي . 

 لطتني ث   لطتبو ر لطوستور  هيلف  نتو ت  لطوورمل  لطيملبيم .  -3

 لطيكتومل    لطتأكي  ا  يوتلت لطعلويم   طول يهت ل جتوتطيم   لطعلويم.   جوخ  مبت ت لطوتجستير   -4

تشجيع   خطط لطبنوث لطتببيويم لطوشتوم  ا لطخبم لطبنثيم طليليم   لطتد تعتوي طلد لطتفتطت  -5

ايا لطتخللت  لطعلويم لطوختلفم طخي م  جت   ل نتتج   لطخي ت    اوت  ؤخم لطد تعويق  

 لطوجتوع.  لطللم ايا لطيليم  

جوخ  ل شرلف طلد لطربت ت لطعلويم   لطبتل ل  طو م طي م لطيفتل  لطبنثيم   لطوشلوخ طلط  -6

 ا لطضتل هيئم لطتيم س اتطتني ث  لطتبو ر عد  جت   تخلللط لطعلويم خ ا تجت ز لطعيخ  

 لطو بود  ا لطربت ت طتتكيي جي م ل شرلف   عتطليته  

ل جل   لطوسئوطم  ا لطيملبت  لطعليت اتطيليم عد لطتخبيت طبرل   لطيمبت   تتكيي تفعيت خ م   -7

 لطعليت   ضوتا  ستو ت  ل خلل   لطجوخ   عوت طلوستو ت  ل  ليويم   لطعتطويم 

تيعع لطبتلث لطد لكتشتف لوت ق    عتمف جي ي    تتي  طه   -8 توليي م  لتبت  لبتطيا تعلط غير 

 كه  ع ز ت ه   ل بتوتخ   ا لطتخللت  لطتيت ليم ل ارم  عردم لطنولم   لط وتش   لطوشتم
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 ضع نظط  ستور  تضوا للتيتك لطبتلثيا اوول ع ل نتتج   لطخي ت  طا ل ت ت    شتمكم  -9

   ا لطوت ويا طليلت

توعير ببت   لبتطيا لطتفتطت لطوستور ايا لطيليه   نظت رهت  ا لطيليت   لطورلك  لطبنثيم   -10

 تفت ت    ار توكو   لطتعت ا   تبتخل لطخبرل  لطبنثيم  لطختمجيم طا ار ق ل 

 لطبنث طا  لتخم غير توليي م طتوو ت لطبنوث لطتببيويم لطوتوي ه  -11

ترشيي درف  خللت  لطبنث لطعلود عد لطيليم   ل ست لت   توجيللت طتوو ت لطوشر طت    -12

م هيه لطوشر طت   لطبنثيم لطوس ي  طلد لبس ثوتعيم   عوت طوعت ير  وضوطيه طجوخ    جي  

 اوت  ضوا لنضبتا   لسا لبتغتا هيه لطوخللت  

يبرم  ضاااتطفم للنفتق طلد  شاااتم ع لطبنث لطعلوم بتليف ابم للباااترلتيجيم لطبا لط -13

 ز تخ  ل تلاااتل  لطت سااايق  ع لطليئت   لطو ظوت  لل ليويم  لطي طيم لطتم تساااتهط عم خطط 

لوشااتم ع لطبنثيم لطوتعلوم اوشااتم ع اي م لطخبت لب طو م عم لطيطط ط  لطبنوث لطعلويم  إطبتل

 لطت وو م ل  تلتخ م  ل جتوتطيم  تع    جوخ   إنتتجيم لطل تطم لطنيولنيم. 

لطتركي  طلد لطوشااتم ع لطبنثيم لطوتوي   لطيبير  لطتم تشااجع م   لطفر ق  تسااتهط عم نوت   -14

 لطعتطط .لطوعرعم  لطتي وطوجيت  تتولكا  ع لطوستجيل  لطعلويم 

يبرم كوبلاا لبااااترلتيجم هاتت  يتبام إطيتر نيام  ع  ب ا لطوتبلبات  لطولنام طيليام  لطباا لط -15

ل شاترلك عم لطعي ي  ا لطويتبت  للطيتر نيم طلد  ساتوم لطعتطط انيث  ويا لباتخيل لت عم 

إطيلخ  تبو ر لطو ته   كيط  تخيت البم لطيليم عم لطتخلااالااات  لطوختلفم   ل شاااترلك عم 

 ا لطوجت  لطعلويم  لطي م ت  لطعتطويم لطلت م  ذط  طخي م لطبنث لطعلوم  لطوشااتم ع    لطعي ي 

 لطبنثيم لطعلويم طلبتا  لطبتلثيا.

 خدمه المجتمع وتنميه البيئه  المحور السادس :

فى الخمس سنوات القادمه للكليه تحتوى الخطه األستراتيجيه على األهداف التاليه وما تحتاج        

 اليه من األليات للتنفيذ وكذلك الجدول الزمنى: 

معع لطوطد لطبيئد طلبتا:   ذطا  طا ار ق لطوولعات لطببياه لطبيبر اه  لطتد تساااالط اشاااايات   -1

إ جتاد عد لبلتيتك ايا لطبتا  لطبيئه لطونيبه الط  كيفيه لطتعت ت  ع لطورايا   دااانتا  

 ثت عد لطتعت ت  ع لطوشاايت  لطتد  لطوتشاايه  وت  ثوت  ا ابرلتلط  كيط  تنيي لبباالوا لب

تولجللط اعاي لطتخرج  كايطا  معع  ا كفات تلط   تط ذطا  طا ار ق ت ظيط لطوولعات لطبيبر اه  

 .إببوطي   تجلي  لطوولعت اوتتنتتجه  ا  عيل    خ  ه

تايطيط م لات لطتعات ا ايا لطيليام   ايا لطوجتوع لطونلد: عد  باتطات  ل طواتل   ل جل     -2

لطنيو يام   توعير لطفرص لطو اتباااابام طلتايم اا لطويايلند طلبتا اعاي لطتخرج طلد لطبرل    
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لطختداااه  لطورايا  ت ويه  لتملتلط اوت  تفق  ع  تبلبت  باااوق لطعوت  ذط  اتنشاااتل  رك  

 . نتتج لطد طتت طتجلي  لطوعت ت  كيط  لطيطط لطوتخم تيم ا  تخلله  ذط 

توباااايع نباتق ااي اه لطيلياه طلوجتوع لطونيت الات:   تط ذطا  طا ار ق لبباااارل  عد تجلي    -3

 ستشفد لطيليه ببتوبتل لطنيولنت  لطور ضه اتطوستشفد  طتجلت  كيط  اسرطه لبنتلتل  ا  

لخم لطخاتدااااه طلتعات ات  ع لطعي ات    عات ات لطتشااااخيص لطتز اه طأل رلض  كايطا  توعير لطيو

 .لطوربله طتشخيص  ت الت  ا   رلض  تني ي لطعتجت  لطتز ه  ذط  عد لي خ طتت

خاول لطيليه طوجتل تلاا يع لب لااتل  لطلوتلت  لطتز ه:   ذط  طتوعير  تننتتج لطيه  كيط   -4

 م د اتخنت    طلد لب ت توييط  ت ننلت طليه  ا طوتلت   ا خ ل  ارم

 طد لطوسااااتفياي ا  ا  ل اه لطباا لطبيبرم:  ثات لطوراييا  لطخر جيا   دااااناتا    ز اتخه -5

لطلاااا اتطت  لطوات واه طلد لبنتاتج لطنيولند  ذط  طا ار ق طوي لط ي ل   لطي مل  لطتيم بيه  

 . كيط  اعوت خ م ه اتده اتطيليه توز  اأنتظتت طليلط

ر  و ع لطيلياه طلد شاااابياه  تعر ف لطوجتوع لطونلد  لطعاتطود ااتطيلياه:  ذطا  طا ار ق تبو  -6

 .لطوعو ت  لطي طيه  كيط   تتاعه تني ثه اأبتورلم

ز تخه لطوشار طت  لطبنثيه طليليه:  ذط  ط  تخه مات لطبنث لطعلود اتطيليه   ساتجيل  لطعلار  -7

 .  ت تنتتج لطيه  بتطت  لبنتتج  ا للول طوشتكللط

ار ق خطوه لطجات عات   طوات  ؤتور طلود  طليلياه:  ذطا  عد غضااااوا طات يا  ذطا  طا   -8

لطعاتطوياه طألشااااترلك عد لطوؤتور لطعلود لب ل طليلياه  ذطا  طرعع  سااااتوم لطبناث لطعلود عد 

 .لطيليه  ات د كليت  لطبا لطبيبرم عد جولوم ه  لر لطعرايه

طوت  جله  تخلااالاااه اتطيليه:  تيوا ذل   ساااتوم  رتفع طا ار ق لشاااترلك لبباااتتيه   -9

 .ه عد تنييط  انتثلتلطوتخلليا عد لطجت عت  لطعتطوي
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  مسئوليات االشراف و تشكيل وحدة العمل و متابعة تنفيذ المشاريع المطلوبه

 لتطبيق االستراتيجية :

 عميد الكلية      .1

ديتغم لطوعت ير   لطوولدفت    ل طيت  لطختدم ات اتيتم   لط وو   للر لطضتل   .1

لتواتنلط طليفات ات    لطولاتمل    لطجايلمل  هيئام لطتايم س    عات نيلط  لطتنوق  ا  

 لطوبلوا تولعرهت اي لط .

 . ديتغم نظتت  تيت ت  اتبتمل  لطويتخل  ل كتخ ويم   ل خلم م .2

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   .2

خملبام لطجي م ل  تلاتخ م   ل جتوتطيم   توو ط لطبرل   لطتعليويم  لطخبت لطيملبايم  .1

اوختلف ل  ساتت   ل رلم ل اوتل طليلت ل  خ جلت ل  تجوييهت   دايتغم ل ار  لطنتطيم  

  لطوعت ير لطنتكوه  نشتل ارل     تخللت  جي ي  .

  ل اتلاتص طل ظر عد    تشاييت  جووطم  ا لطلجتا لطعليت  ا ل باتتيه ذ م لطخبر .2

طلت عد ضاول   ل  وم لطعلويم لطتتطيم   دايتغم ل ار ل مشاتخ م   لطضاولات لطنتكوه

 ل هيلف ل بترلتيجيم طتوكيي لطجوخ  اتطيليم 

لطوورمل  لطيملبااايم  ا ليث لطونتو ت  لطعلويم   لطتولعق  ع  تبلبت  لطعلااار     .3

طيف   ارق  لبااتطيا لطتيم س    أللتيتجت  بااوق لطعوت    عت ير    ولداافت  لطت

فلت ل  تنتنت     لطسااتطت  لطوتخلاالاام طلت   ل  طيم لطتد تتت  عيلت طلبتا   تيت

توو ط لخلل لطبتا  ا ليث ار لت    يتلت   ل  تتلت   لمتبتالت اتطونتوم لطعلود    

ت ات طلات طلجولناا لطوعرعيام   لطولاتم ام    تبلبات  لخل لات  لطتظلط  ا نتات جلات   ل ياتنيام  

  يي ه تلنينلت 

 نوق لطعيلطه     تني ث   تبو ر لط ظط   لطلول   لطنتكوه طعت م لطبتطا اتطيليم اشايت .4

 تيتعؤ لطفرص    ضوا لطجي ه   ل طت لت   رطد لطوتفو يا   لطووهوايا 

تشاييت طج ه طتخبيت    تتاعم ارل   ل نشابم لطبتايم   ضاع ارل ت با و م جتخ   .5

 طتنشبم لطر تضيم   لطترعيليم   لطتثويف ل  تلتخم   لطسيتبد   لطسلوكد طلبتا 

 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث   .3

لطتخبيت   لطت فيي طبرل   لطيملبااات  لطعليت عد لطيليم   تضاااوا ل متوتل اوساااتو ت    .1

 ل خلل   جوخ  هيه لطبرل   .
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تبو ر   لبااااتنايلث لط ظط   لطلول   لطخاتداااام ااتطبعثات   لطو    لطتباتخل لطثواتعد     .2

لطترشاي  طلجول   طتنويق ل باتفتخ  لطولاوم  ل طتمل    لطوشاتمكه عد لطوؤتورل   

   لت .

 

 وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع و تنمية البيئه   .4

لطايلخ   تبو ر لط ظط لطلول     ل طيات  لطناتكواه طلولايل  ذل  لطباتاع لطخاتص ااتطيليام   ت ظيط  

 لبتفتخ  لعرلخ    ؤبست  لطوجتوع لطونلد  ا اي ت     رلعق لطيليم .

 

 وحدة ضمان الجودة  .5

لطيلخ لطلييت لطت ظيود طولي  ضاااوتا لطجوخ    تني ي  سااائوطيتتلت   داااتليتلت     .1

 طيت  لطعوت الت   لطتجلي ل  لطتز ه طلت .آطت تلت ات  ستت   هييللت لطوظيفد   

دااااياتغام  جووطام  ا لطبرل   لطتايم بيام   لطوؤتورل    لطلواتلل  لطتز اه طتوو ات   .2

 لطوؤبسيم لطست ي  اتطيليم ننو لطجوخ    ل طتوتخ ل كتخ ود .لطثوتعم 

تبو ر لطلياتكت لطت ظيوياه   لطوظيفيم  خلم  لطيليم طيطط لبااااترلتيجيم توكيي لطجوخ      .3

 كيي  فلوت لطتخبيت ل بترلتيجد .أت

 لبتنيلث   تبو ر لط ظط   لطلول   طتنويق  لطيفتل   لطفتطليم عد لخلل لطعوت . .4

 تيم بيم اتطيليم لطختدم اتيم ا ل خلم يا   لطف ييا اتطيليم . لطيلخ ابم .5

 

 

 مشاريع مشتركه بين العميد و الوكالء ووحدة ضمان الجودة

لطيلخ ار بم انثيم عد  ساتوم لطيليم  رتببم اوشايت   لطت ويم   لطبيئم لطونيبم   كيت   -1

 لطيليم طشئوا لطيملبت  لطعليت   لطبنوث   كيت لطيليم طشئوا لطبيئه   اي ه لطوجتوع ( 

 لنشتل  لي  طلتيم ا لطبتاد طتوعير لطفرص لطو تببم طتيم ا اتا    اتطبت  لطيليم . -2

  كيت لطيليم طشئوا لطبيئه   اي ه لطوجتوع (  –طشئوا لطتعليط   لطبتا   كيت لطيليم  -3

لطتوو ت لطيلتد طليليم   لطوكتل لبااتخيلت نظط   ارل   تعليويم جي يه طلوسااتهوه عد توعير   -4

 لطثتثم ( 

لم لطضاتل هيئم لطتيم س   عت نيلط    ضاع نظتت  تيت ت اتطوعت ير   ل طيت  لطختدام اوسات -5

  لطوكتل لطثتثام   لاي   ت عد لطوجات   لطتعليويام   لطبنثيام   لطوجتوعيام    توو ط لخل لا

 ضوتا لطجوخ  ( 
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 خمرجات اخلطة

 

 االقسام

لطوساتشافد لطتعليود  خبت طلت  ا تيوا جته   طتيم ا لطبتا عد اتل با م      ا لطوتو ع    -

  ا تسلط عد لطتيم ا   الودتً طلفر تيا لطرلاعم   لطخت سم.

 إنشتل  تطت     عت ت    تطت  اتل ب م طيغبد لتجم لطيليم . -

 الهيكل التنظيمى  
لا  - لطويتخل  ل كتخ ويم   الودتً  لطيليملاتيتم  اتطويم      تيتم طويي  تيوا  شر ام  بوف 

 .ات نتختا لطوبتشر طلد لطويتخ 

 اتل ب م.تجلي  لطيتخم ل خلمم اإطيلخ  لتمل  تت تبا  ع للتيتجت  لطعوت  -

 تنويوتً طوجووطم لبهيلف  طرؤ م لطيليم  مبتطتلت الوم  م يسيم عوي الوم  لطيليم  

  جووطم  ا لبهيلف للبترلتيجيم لطوؤبسيم طلد لط نو لطتتطم: 

 تبو ر  تبسيت إجرللل   آطيت  لطعوت. -1

 تنسيا اي ت  توطيم لطوستفيي ا  ا لطخي م  تعويط لطوعلو ت  لطوتالم طلتيل ل.  -2

 تخ  مضد لطوستفيي ا  ا لطخي م.. ز  -3

 . تبو ر نظتت إخلم  عتطلم -4

 أعداد أعضاء هيئة التدريس 

 تعي ت نسبم  طضتل هيئم لطتيم س اتط سبم طلبتا.  -1

ت ويم  لتمل   طضتل هيئم لطتيم س  ا اتل ل شترلك عد لطوؤتورل    لطلوتلل   -2

لطعوت   لطتيم بت  لطو ظوم  لطعلويم لطونليم   لطي طيم   ل انتث لطوشتركم    مش  

 طا ار ق لطجت عم. 

 

 البرنامج التعليمى: 
عنص    –إطيلخ ار   ذ  جوخ  طتطيم عد تشخيص   طتج    لطو ت م  ا ل  رلض   -1

لطست م لطغيل يم   لطويم  طلد لطعوت لطجوتطد   ل تلتل لطفعتل  ع ز ت م    بتتيتم 

 وستور.   توديف لطبرل   ب و تً  عتوي   ع لطتني ث لط

 تني ث لطبرل   ل كتخ ويم طتت تبا  ع للتيتجت  بوق لطعوت لطعتطود. -2

 . ت   لطيليم نطبر ل طلد ل طتوتخ ل كتخ ودلطنلو -3

  رلجعم  عت ير ل خلل   لطوتتاعم لطي م م طضوتا لطجوخ . -4
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 الطالب  
لطوعت ير لطوعتوي  تجلي  لطبلبم اتطولتمل  لطتز م طلووتمبم لطول يم اوت  تولعق  ع   -1

 لطت تبا  ع للتيتجت     عت ير بوق لطعوت لطعتطود. -عد لطوبت  لطختص   لطعتت 

 . طويتبيم جيا لطيليم  ع لطوعت ير ل لتمل  تو يم لطوعلو ت  طخر  تولعق -2

 النشاط البحثى  
تنفي  لطبتلثيا  جرلل لبانتث لطتد تنت  شااتكت لطوجتوع   الااودااتً لطوشااتكت  -1

 لطلنيم طلنيولنت  

 ب م كت تني ث ابم انثيم طليليم عد نلت م -2

 كت  سط بيعوت  انتثم  ا اتل ابم انثيم  عتوي   -3

لطيطط لطوتطد طتانتث  ا  ي لنيم ل انتث لطوخلالام طليليم    لطوشاتم ع لطبنثيم   - -4

 لطونليم   لطعتطويم.

 تنفي   طضتل هيئملطتيم س طتشترلك عد لطلوتلل  لطعلويم لطعتطويم   لطونليم.. - -5

  تطي  ايتنت  طتانتث لطو شوم  لطعتطويم   لطونلم.- -6

 ت ويم   تبو ر  لتمل  لطبنث لطعلود . -7
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الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية 

دمنهور جامعة  –الطب البيطرى 

2022-2026 
والهيئة  ت  التدريس  هيئة  أعضاء  على  التنفيذية  الخطة  مقترح  عرض  م 

المعاونة والقيادات األكاديمية بالكلية من خالل البريد االلكتروني والموقع الرسمي 
للكلية وبعد استقبال جميع المقترحات بالتعديل ثم اعتمادها في مجلس الكلية رقم 

ا على ما جاء بتقارير متابعة  ءالكون بشكلها النهائي بنا  18/9/2022( بتاريخ  9)
تنفيذ الخطة االستراتيجية التي أعدتها لجنة المتابعة وبعد المناقشات التي دارت  

للكلية االستراليجية  الخطة  اعداد  فريق  أعضاء  االكاديمية    مع  القيادات  مع 
التدريس بعد زيارة فريق الم راجعة الخارجية من قبل  واإلدارية وأعضاء هيئة 

فريق اعداد الخطة    ماق  2021  سبتمبر    15ماد  الهيئة العامة لضمان الجودة واالعت
التعديالت الالزمة للخطة التنفيذية لخطة الكلية االستراتيجية  ء  راج االستراتيجة با

 - لتكون على النحو التالى:( 2022-2026)

 



 

  
 
 

 الغايةاألولى : تخريج كفاءات متميزة من األطباء البيطريين قادرين على المنافسة فى سوق العمل 

 زيادة القدرة التنافسية للطالب والخريجون لمواكبة إحتياجات سوق العمل   - 1  الهدف اإلستراتيجى : 
 

ئية األهداف اإلجرا  مسؤل التنفيذ  مقاييس األداء  التنفيذيةاألنشطة  

 

اولوية 
 التنفيذ 

ة  ينازيالم اإلطار الزمني 
 التقديرية

مصادر  
 التمويل 

2022 2023 2024 2025 2026 

تـــــطـــــويـــــر   .1
وتــــحــــديــــث  
ــامـــج   ــرنـ ــبـ الـ
ــي   ــم ــي ــل ــع ــت ال
والــمــقــررات  
يـواكـــب   بـهـــا 
ــورات   ــطـ ــتـ الـ
ــة  ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
ومــتــطــلــبـــات  
ســـــوق العـمل  
ـيـتواـفق  وـبمـــا 
ـير   ـمعـــاـي اـل ـمع 

 القياسية.

لمراجعـــة إ  1-1 لجنـــة  ــاء  نشـــــ
 المقررات الدراسية باألقسام.

ــع ةلية لتحديث المناهج  و  1-2 ضـ
ــارير المراجعــة   تق ــاءع على  بن
وةراء الطالب والمســـــتفـيدين  
والــتــطــور  ات  والــمــتــغــيــرات 
 واحتياجات سوق العمل.

ـضع ةلية للتأكد من تحقيق و  3  -1
الــتــعــلــيــمــيـــة  الــمــخــرجـــات 

 المستهدفة للبرنامج.
وضــع ةلية لقياس مدى تقدم    1-4

ــامج  التخــاذ اإلجراءات   البرن
 التصحيحية.

دة لتطوير   - ة معتـم خـط
 البرنامج التعليمي.

ةلـية معتـمدة للـتأـكد من  -
ـخرجـــات   ـم اـل ـيق  ـق ـح ـت

المســـتهدفة  التعليمية  
 للبرنامج.

نســبة عدد المقررات   -
رهـــا/   وـي ـط ـت م  ـت ى  ـت اـل
عــــدد   إجــــمــــالــــي 

 المقررات
ةليــة التخــاذ إجراءات   -

تصـــحيحية بناء على  
 مدى تقدم البرنامج.

اـلـكـليـــة/   ـعـميـــد 

يـــة   ـل ـك اـل يـــل  وـك

ــئون التعليم   لشــ

ــطــــــالب/   والــــ

مجالس األقسام/  

اـلـكـليـــة/   ـمـجـلس 

ــدة   وحـ ــر  ــديـ مـ

 ضمان الجودة

1 

1 

 

 

1 

1 

 الكلية  10000 √ √ √ √ √

امج   .2 ل برـن أهـي ـت
ــة   ــيــ ــلــ ــكــ الــ
ــاد   ــمـ ــتـ ــالعـ لـ
 األكاديمى.

ررات    2-1 ـق ـم اـل لـــة  ـك ـي ـه إعـــادة 
دخالت   ة الـت ة وإزاـل دراســــــي اـل

 بينها.
توفير ةليــة لمتــابعــة تطبيق   2-2

مـؤهـلـــة   اـل جـودة  اـل ر  ـي مـعـــاـي
 لالعتماد

التى   - المقررات  عــدد 
تم هيكلتهــا/ إجمــالى  

 عدد المقررات.
ايير التى تم  - ـعدد المـع

ـمن   ـــتـيفـــاؤهـــا   اســـ
البرنامج على إجمالى  
الـــمـــعـــايـــيـــر   عـــدد 
ــامج للبرن ــة   المطلوب
 للتقدم لالعتماد

 العميد -
وكــــــــالء   -

 الكلية
مدير وحدة   -

 الجودة
 األقسام  -
مـــجـــلـــس  -

 الكلية

1 

 

1 

 الكلية  10000 √ √ √ √ √

ـبراـمج  .3 إـقـتراب 
ــزة   ــيـــ ــمـــ مـــ
ومـــحـــاولـــة  

 إعتمادها

اديمـية   3-1 اســـــتـحداث برامج أـك
تتوافق مع وتـدريبيـة للطالب  
 متطلبات سوق العمل

ن     3-2 ـي ـق ـح ـت ـل ـم اـل زيـــادة عـــدد 
 بالبرامج المميزة

وجود برامج أكاديمية   -
 مستحدثة

الــــبــــرامــــج  - عــــدد 
واـلـمـعـتمـــد   اـلـموـجودة 

 منها
دد الطالب المجودة   - ـع

 فى كل البرنامج 

 العميد -
وكــــــــالء   -

 الكلية
مدير وحدة   -

 الجودة
 األقسام  -
مـــجـــلـــس  -

 الكلية

1 

 

1 

 الكلية  20000 √ √ √ √ √

 



 

  
 
 

األهداف   

ئية اإلجرا  
 مسؤل التنفيذ  مقاييس األداء    التنفيذية األنشطة  

 
اولوية  

 التنفيذ 

 اإلطار الزمني 
ة  ينازيالم

 التقديرية 

مصادر  

 التمويل 
2022 2023 2024 2025 2026 

تـطـويـر   .4
وتـنميـــة  
األنشطة  
 الطالبية

م   4-1 الـــدـع خـطـــة  ر  طـوـي ـت
 الطالبي.

تفعيل وتطوير األنشــطة   4-2
 الطالبية.

لـلتقويم   4-3 خطـــة  وضـــــع 
لــلــخـــدمـــات   الـــدوري 

 المقدمة للطالب
ــطـــة  4-4 األنشـــ ـــجـيع  تشـــ

ــتركة مع  الطالبية المشـ
البيطرى   ــب  الط ــات  كلي
ــات األخرى   ــامع الج فى 
ســواء فى مصــر أو فى 

 خارج مصر.
تنشـــــيط المعســـــكرات   4-5

 الخارجية.
تنـشيط مـسابقات اإلبداع   4-6

 والتميز بين الطالب.
ــجيع   4-7 زيادة الجوائز لتشـ

اـلـم ـفى اـلـطالب  ـتـمـيزـين 
 األنشطة الطالبية

تشـــــكيـل لجنـة إلعـادة   4-8
هيكلــة برامج الرعــايــة  
االجتـماعـية لـخدـمة أكبر  
 عدد ممكن من الطالب.

ــمن   4-9 ــع خطة تتضــ وضــ
دراســة شــاملة إلنشــاء  
 صالة ألعاب رياضية.

وـضع خطة لـشراء   4-10
معدات رياضــية لتجهيز  

 صالة األلعاب.

ــة   - ــدث الطالبي مح ــدعم  ال ــة  خط
 معتمدة

ــدوري  خطــة معتمــدة   - للتقويم ال
 للخدمات المقدمة للطالب

 ةلية معتمدة الكتشاف ورعاية -
ــاركين فى   - عــدد الطالب المشــــ

ــطة الطالبية إلى إجمالى   األنشــ
 عدد الطالب.

عـدد أعضـــــاء هيئـة التـدريس   -
المشــــاركين فى األنشــــطة إلى  
إجمـالى عـدد أعضــــــاء هيئـة 

 التدريس.
اصـــــلين على   - دد الطالب الـح ـع

انى/  اـلث( على  مراكز )أول/ ـث ـث
ة   مســـــتوى الجـامعـة والجـامـع
األخرى/ إجمــالى عــدد الطالب  

 المشاركين من الكلية.
نســــــبة الزـيادة فى ـعدد الطالب   -

ــتفدين من برامج الرعاية   المسـ
 إلى إجمالي عدد الطالب.

اء صـالة   - بة المخصـص إلنـش نـس
ـموازنـــة   اـل إـجمـــاـلى  عـــاب/  األـل

 المالية للقطاع.
لـشراء أجهزة  نـسبة المخـصص   -

ــاـلة  وـحدات ـجدـيد ة لتجهيز صـــ
ـموازنـــة   اـل إـجمـــاـلى  عـــاب/  األـل

 المالية للقطاع.
ـعدد أعضـــــاء الهيـئة المـعاوـنة   -

واـلمـــدرســــــين   اـلـمـعيـــدـين  ـمن 
المســـــاعدين المشـــــاركين فى  
ــطة الطالبية إلى إجمالى   األنشــ
 عدد أعضاء الهيئة المعاونة.

-  

عميــد الكليــة/  

ــة   الكلي وكيــل 

لـشئون التعليم  

ــالب/   ــطــ والــ

مســــتشــــارى  

اد/   ان االتـح لـج

قســـــم    مـــدير

ــايـــــــة   رعـــــ

الشـباب/ أمين  

 الكلية

1 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 الجامعة  500000 √ √ √ √ √

 

 



 

  
 
 

ئية األهداف اإلجرا  مقاييس األداء    التنفيذية األنشطة   
مسؤل  

 التنفيذ 

 
اولوية  

 التنفيذ 

 اإلطار الزمني 
ة  ينازيالم

 التقديرية 

 مصادر التمويل 

2022 2023 2024 2025 2026 

ــر   .5 ــويـ ــطـ تـ
ــة   ــيـ ــنـ ــبـ الـ
الــتــحــتــيـــة 
ــالـيب   وأســـ
ــم   ــديــ ــقــ تــ
الـخـــدمـــات  
 .التعليمية

تجهيز المبانى واإلنشـــاءات   5-1
 القائمة بالكلية.

تطوير وتحـديـث وإنشــــــاء   5-2
ــقـــاعـــات   وال ــمـــدرجـــات  ال

 الدراسية.
تطوير وتحـديـث وانشــــــاء   5-3

تقنـيات المعلوـمات والمـعاـمل  
 والمختبرات.

الــطـالب   5-4 مــكــتــبـــة  تــطــويــر 
وس   الـبـكـــالـورـي مـرحـلـــة  ـل
مـكـتـبـــة  عـن  وفصـــــلـهـــا 

 الدراسات العليا.
ــائل   5-5 ــين الوسـ تطوير وتحسـ

 التعليمية.
إنشـاء قواعد بيانات تحتوى   5-6

ــررات   ــمــق ال ــعــض  ب ــى  عــل
والمــادة العمليــة وتحــديثهـا  

ع واالمتحانات.  دوريا
األـفـقى   5-7 اـلـمكـــاـنى  ــع  اـلـتوســـ

 بإنشاء المستشفى.
ــائل   5-8 ــين الوسـ تطوير وتحسـ

التعليميـة )البـث اإللكترونى  
و   يـــة(   ـم ـي ـل ـع ـت اـل ج  راـم ـب ـل ـل

اإل ــرر  ــق ــم ــى(  )ال ــرون ــت ــك ل
ـيم   ـل ـع ـت واـل ـهـجـين  اـل ـيم  ـل ـع ـت واـل

بما يـساعد فى التغلب    الذاتى
 جائحة أى على 

نـظـم  5-9 وتـطـويـر  تـحســـــيـن 
والــتــقــيــيــم  االمــتــحـــانـــات 

 المستمر للطالب.

المخصــــصــــة لتطوير وتحديث    غالمبال -
وإنـشاء المدرجات والقاعات الدراـسية/  

 إجمالى األموال المنفقة بالقطاع.
المبالغ المخصــــصــــة لتطوير وتحديث   -

ة   ات التعليمـي ات والتقنـي ات المعلوـم تقنـي
والمـعاـمل والمختبرات/ إجـمالى األموال  

 المنفقة للقطاع.
ة  - ــة لتطوير مكتـب الغ المخصـــــصـــ المـب

ة البـك الى  الطالب لمرحـل الوريوس/ إجـم
 األموال المنفقة للقطاع.

ــين   - ــة لتطوير وتحس المبالغ المخصــص
الى األموال   ة/ إجـم ل التعليمـي ــاـئ الوســـ

 المنفقة للقطاع.
المبالغ المخصــــصــــة إلنشــــاء قواعد   -

ــاع التعليم   ــة بقط ــاصــــ ــات الخ ــان البي
قـــة  ـف ـن ـم اـل األـموال  إـجمـــاـلى  واـلـطالب/ 

 للقطاع.
القائمة  المبالغ المخصـصـة لإلنشـاءات   -

 بالكلية/ إجمالى األموال المنفقة.
المبالغ المخصـــصـــة للتوســـع المكانى   -

 األفقى/ إجمالى األموال المنفقة.
المبالغ المخصـصـة للوسـائل التعليمية/   -

 إجمالى األموال المنفقة.
 عدد المقررات التى يتم بثها. -
توفير بنوك متطورة لالسئلة و تصحيح  -

ع   . االجابات إلكترونيا

ــد   ــيـ ــمـ عـ

ــيـــ ــل ــك ة/  ال

ــيـــــل   وكـــ

ــئــون   شــــ

ــيــم   ــتــعــل ال

والـطـالب/  

اإلدارة  

الهندسـية/  

ــن   ــيـــ أمـــ

ــيـــة/   ــل ــك ال

ــس   ــيــ رئــ

ـــئون   الشـــ

 الفنية

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

 

1 

√ 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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 الجامعة 

 

 

 



 

  
 
 

األهداف  

ئية اإلجرا  
 مقاييس األداء    التنفيذية األنشطة  

مسؤل  

 التنفيذ 

 
اولوية  

 التنفيذ 

 اإلطار الزمني 
ة  ينازيالم

 التقديرية 

مصادر  

 التمويل 
2022 2023 2024 2025 2026 

تــنــمــيـــة     .6
ــوارد   مـــــــ
ــمــويـــل   ــت ال
الـــــذاتـــــي  
واـئض   ـف واـل
ة من   الـي الـم
ــف  ــل ــت ــخ م
 المصادر.

خـالل    6-1 مـن  يـــه  كــل اـل قـيـــام 
ه بتنظيم  ا المختلـف ــامـه أقســـ
ــدوات و ور    مؤتمرات ون
عـمل موجـهة لرـجال األعـمال  
إلقـناعهم بفكرة اـلدعم الـمالي  

 للكلية. 
ضـــــم رجــال األعمــال في   6-2

 مجلس الكليه.
وـضع خطة تنفيذية لتـشجيع    6-3

ــى   ــلـ عـ ــال  ــمـ األعـ ــال  رجـ
ـتـمويـــل   ـفى  ــاركـــة  اـلمشـــــ
ــة   المشـــــروعــات التطويري

 بالكليه.
تحسين كفاءة وفعالية     4- 6

استخدام الموارد المالية  

 المتاحة. 

نســـــبة التمويل من قبل رجال األعمال   -
 .إلى إجمالي التمويل لهذا القطاع

ة إلى   - ل خـارج الميزانـي ة التموـي نســــــب
 إجمالي التمويل.

عـدد رجـال األعمـال المشـــــاركين فى   -
 تمويل الخطط التطويرية بالكليه..

ــاهمات رجال األعما - ل إلى  إجمالي مســ
 إجمالي قيمة المشروعات المنفذة.

-  

عميد  

الكلية/  

وكيل  

الكلية  

لشئون  

التعليم  

والطالب/  

وكيل  

الكلية  

لشئون  

خدمة  

المجتمع  

وتنمية  

البيئة/  

رؤساء  

األقسام  

 العلمية 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 تمويل ذاتى   √ √ √ √ √

ــر   .7 ــويـ ــطـ تـ
ــل   وســــــائ
ــاط   ــمــ وانــ
ـفى  ـيم  ـل ـع ـت اـل
وجود   ظــل 

 جائجة

ــاالت  وضـــــع بنيــة    7-1 اتصــــ
 وانترنت قوية.

توفير ســــبل التعلم عن بعد    7-2
والتعليم الهجين من مقررات  

 وبرامج تواصل .
تطوير أداء أعضـــــاء هيـئة    7-3

عـلـى   طـالب  واـل تـــدريـس  اـل
 التواصال اإللكترونى.

يـــة    7-4 ـت ـح ـت اـل يـــة  ـن ـب اـل ر  وـي ـط ـت
 لمجابهة الجائحة

اإلدارى    7-5 جـهـــاز  اـل ر  طـوـي ـت
 ورفع الوعى 

 لةوجود شبكة إنترنت فاع -
 
 وجود جدول ومقترب للتعليم الهجين -
كــل   - تغطى  إلكترونيــة  وجود مقررات 

 المقررات الدراسية.
د وتجهيز   - دورات التعلم عن بـع دول ـل ـج

و يـــة  روـن ـت ـك االـل ررات  ـق ـم م اـل ـي ـــم تصـــ
 اإلمتحان األلكترونى

وجود برنامج تطهير للمدرجات وبوابة   -
دخول وتســـــليم ماســـــكات ومطهرات  

 ايدى عند الدخول 
تقليص اعـداد الحضـــــور من الجهـاز   -

 اإلدارى
 دورات تدريبية عن بعد للتوعية  -

 
 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

√ √ √ √ √ 200.000 

200.000 

 الجامعه 

والكلية    

.00040.92 األول اجمالى ميزانية الهدف اإلسترتيجى    



 

  
 
 

 

 المستجدات  كل   تواكب   مطورة الغاية الثانية: برامج دراسات عليا  

 المستجدات  لمواكبة راسات عليا  الدبرامج  تطوير    - 2الهدف اإلستراتيجى :  

األهداف  

ئية اإلجرا  
 مقاييس األداء    التنفيذية األنشطة  

مسؤل  

 التنفيذ 

 

اولوية 

 التنفيذ 

 اإلطار الزمني 
ة  ينازيالم

 التقديرية 

مصادر  

 التمويل 
2022 2023 2024 2025 2026 

ــر   .1 تـــطـــويـ
لـــــوائـــــح  
الدراســات  
ع   ا ا وفـق العلـي
ـلـمـتـطـلبـــات  
 الجودة

 
ــل   .2 ــيـ ــأهـ تـ

ــج   ــرامــ بــ
الماجسـتير  
واـلدكتوراه  
مـــاد   ـت الـع ـل
االكـــادـيـمى  

. 
 
ة   .3 توفير ةلـي

ــتــنــمــيـــة   ل
ــم   ــي وتـــدع
ــج   ــرام ــب ال
والـبـحـوث  
الــــــتــــــي  
تــحــتــوى  
عــــــلـــــى  
تخـصـصات  

 بينية.

تنويع برامج الدبلوم     1- 1
والماجستير  

والدكتوراه لتشتمل  
على تخصصات بينية  
وتخصصات تتناسب  

مع متطلبات  
 المجتمع. 

ر      2-1 وـي ـط وـت عـــة  راـج ـم
هـياكل برامج الـماجســـــتير  
ــالتوافق مع  ب ــدكتوراه  وال
يـــة   ـم عـــاـل اـل يـــات  رجــع ـم اـل
القطــاعــات   واحتيــاجــات 

 المستفيدة.
استحداث ةلية   2- 2

عة والتقييم  للمراج
المستمر للبرامج  

 وتأهيلها. 
تشكيل وتأهيل فرق   1- 3

علمية من أعضاء  
هيئة التدريس لتنمية  

 البرامج البينية. 
تطوير البنية التحتية   2- 3

لقطاع الدراسات  
 العليا والبحوث. 

تأهيل وتوجيه   3- 3
مشروعات رسائل  

الماجستيروالدكتوراه  
بما يساعد على  

النشر العلمي العالمي  
 بتكار. واال

عدد األسـاتذة األجانب الذين شـاركوا   -
فى الحكم على رســــائل الماجســــتير  

 والدكتوراه فى الكلية.
ــية لكل   - ــصـ ــبة المقررات التخصـ نسـ

برنامج من برامج الدراســـــات العليا  
رنـــامـج   ـب اـل مـقـررات  مـجـمـوع  ى  إـل

 )مقارنة بالمعدالت القباسية(.
نســـــبـة البرامج التي قـامـت الكليـة   -

إجمـالي عـدد البرامج  بتطويرهـا إلى  
 الكلية.

نســـــبة البرامج التي حصـــــلت على   -
إـجمـــاـلي   إـلى  األكـــادـيـمي  االـعـتمـــاد 
 برامج الماجستير والدكتوراة بالكلية. 

نســـــبــة األبحــاث التي تم إعــدادهــا   -
بالمشـــــاركة مع كليات أخرى تحوى  
تخصــــصــــات بينية إلى إجمالي عدد  

 األبحاث.
ــروعات البحثية الممولة   - ــبة المش نس

ليـة وإقليميـة ودوليـة  من جهـات مح
إلى إجمالي المشــروعات البحثية في 

 الكلية.
طـــاع   - ـق وازنـــة  ـم ن  ـم ــص  ـمخصـــ اـل

ا والبحوث لإلنـفاق   ــات العلـي اـلدراســـ
على البنيـة التحتيـة الالزمـة للبحـث  
 العلمي إلى إجمالي موازنة القطاع.

مـعدل الزـيادة في ـعدد قواـعد البـيانات   -
العالمية والدوريات التي تم االشتراك  

 بها.
بة األبحاث المنـشورة في دوريات   - نـس

عــالميــة إلى إجمــالي عــدد األبحــاث  
 المنشورة.

  / ــيـــد  ــم ــع ال

وكيل شــئون  

ــات   دراســـ اـل

الـــعـــلـــيـــا  

  / حـوث  ـب واـل

ــاء   رؤســـــــ

ــام   األقســـــــ

 العلمية
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األهداف  

ئيةاإلجرا  
 مقاييس األداء    التنفيذيةاألنشطة 

مسؤل 

 التنفيذ

 

اولوية 

 التنفيذ 

ة ينازيالم اإلطار الزمني 

 التقديرية

مصادر 

 التمويل 
2022 2023 2024 2025 2026 

ــاء   .4 ــقــ االرتــ
مـخـرجـــات   ـب
ي  ـف م  ـي ـل ـع ـت اـل
ــل   ــراحـــ مـــ
ــوم   ــلـ ــدبـ )الـ
والماجســتير  
 والدكتوراه(. 

تطوير أساليب تقديم   1- 4

وتدريس وتقييم المقررات  

لتنمية القدرة على التحليل  

والنقد وتنمية القدرات  

الفكرية والبحثية والتطبيقية  

 للطالب. 

 

وضع معايير الختيار    2- 4

أعضاء هيئة التدريس  

الذين يدرسون في برامج  

الماجستير والتخصص  

عتمد  العلمي والدكتوراه ت

على الخبرة  ورصيد البحث  

العلمي  واالستعانة بذوي  

الخبرات المتميزة من خارج  

الكلية وبالكوادر المصرية  

 المغتربة. 

 معدل النمو في نسب النجاب. -
ــجلين   - معدالت تزايد أعداد الطالب المس

 فى برامج الدراسات العليا.
نسبة عدد الطالب الوافدين إلى إجمالي   -

 الدراسات العليا بالكلية.عدد طالب 
معدل التطور فى عدد الحاصــــلين على   -

دكتوراة   دبلومـات والمـاجســـــتير واـل اـل
ع.  سنويا

نســـبة الدرجات العلمية للدراســـين من  -
ــاء الهيـئة المـعاوـنة إلى إجـمالى   أعضـــ

 عدد الدرجات الممنوحة.
نســـبة الدرجات العلمية للدارســـين من  -

ــدرجــات   الخــارج إلى إجمــالي عــدد ال
 .الممنوحة

نـسبة عدد األعـضاء القائمين بالتدريس   -
ــدد   ــالي ع إلى إجم ــة  الكلي ــارج  من خ

 األعضاء القائمين بالتدريس.
ــاعات التدريس التي يحاضــر   - ــبة س نس

ذة الزائرين من ـجامـعات   ــاـت ا األســـ فيـه
أجنبية في مجال الماجـستير والدكتوراه  
إلى إجمــالي عـدد ســــــاعـات تـدريس  

 البرنامج.
توراه  نســـبة رســـائل الماجســـتير والدك -

ــارـكة   التي تم منحـها في الكلـية ـبالمشـــ
إلى مجموع   ــة  ــات األجنبي ــامع الج مع 

 الرسائل التي تم مناقشتها.
نســـبة رســـائل الماجســـتير والدكتوراه   -

ــترك إلى   ــراف مشـ التي تم منحها بإشـ
 مجموع الرسائل التي تم مناقشتها.

 / يـــد  ـم ـع اـل

وكـــــيـــــل  

ــئــون   شــــ

الدراســات  

ــيـــا/   ــل ــع ال

رؤســــــاء  

األقســــــام  

 العلمية

1 

 

 

 

 

 

1 

 الجامعة  50.000 √ √ √ √ √

 

 



 

  
 
 

 

 

ئية األهداف اإلجرا  مقاييس األداء  التنفيذيةاألنشطة  
مسؤل  

 التنفيذ 

 

اولوية 

 التنفيذ 

ة  ينازيالم اإلطار الزمني

 التقديرية

مصادر 

 التمويل
2022 2023 2024 2025 2026 

م   .5 وتـــدعــي ر  طـوـي ـت
يـــة   كــل اـل بـــة  مـكــت
لـلدراســـــات العليا  

ــات  لتوفير   ــاني امك
مـي  ـل ـع اـل حـــث  ـب اـل

وتحويلهـا    المتميز
 إلى مكتبة رقمية

 
 
 
 
اعداد خريج مهنى   .6

ألداء   مــــؤهــــل 
الخدمات المرتبطة  
ــة   بطبيعة الدراســ

 فى الكلية.
ــتــوى   .7 مســــ رفــع 

ة   ارات المهنـي المـه
بــرامــج   لــخــريــج 
اـلدراســـــات العليا  
الــــطــــابــــع   ذات 

 المهني.
 

توفير االمكانيات المادية الالزمة 1- 5

ت التى تقدمها  لرفع جودة الخدما

ماكينات   - المكتبة )حاسبات

شبكة   – أرفف  – تصوير 

 اإلنترنت ....الخ(. 

االشتراك فى قواعد البيانات   2- 5

العالمية بهدف إنشاء مكتبة  

 رقمية. 

توفير الكوادر المؤهلة من   3- 5

 العاملين داخل المكتبة. 

ــة برامج  6-1 لمراجع ــة  ــاء لجن إنشــــ
 الدراسات العليا باألقسام

رامـج   6-2 ـب ر  طـوـي ر  ـت مـــاجســـــتــي اـل
ات   ا يحقق التوجـه ات بـم دبلوـم واـل
ــتهدفة للكلية )تنمية القدرات   المس

 المهنية المرغوبة(.
جـهـــات   7-1 اـل ع  ـم يـــات  فـــاـق اـت عـقـــد 

ــتفيدة من خدمات الخريجين   المسـ
 بما يساعد فى تنمية المهارات .

تســـويق خدمات برامج الدبلومات   7-2
 المهنية.

دريس   7-3 ديم وـت ب تـق ــالـي تطوير أســـ
ــاـعد فى تنمـية المقررات بـما  يســـ

 القدرات التطبيقية للطالب.

نســـبة المســـتفيدين من الخدمات   -
عـــدد   ى  مـــاـل إـج ى  إـل يـــة  ـب ـت ـك ـم اـل

ــتفدين ــات    المسـ من طالب دراسـ
 عليا/ أعضاء هيئة التدريس.
 

معــدل عــدد موظفى المكتبــة إلى   -
ــات   دراســـ دد طالب اـل الى ـع إجـم

 العليا.
 
ــتــيــر   - الــمـــاجســــ بــرامــج  عـــدد 

ـتم   اـلـمـهـنيـــةوالـــدـبـلومـــات   اـلـتى 
ـبراـمج ـتـطوـي إـجمـــاـلي  إـلى  رهـــا 

 الماجستير والدبلومات.
 
نســبة عدد الطالب المتقدمين من  -

هـــات   ـج اـل ع  ـم يـــات  فـــاـق اـت ـخالل 
ــالي عــدد   ــدة إلى إجم المســـــتفي

 الطالب بهذه البرامج.
 
 
نسبة عدد الموضوعات التطبيقية   -

إلى إجـمالي ـعدد الموضـــــوـعات  
 بكل مقرر دراسي

ــد  ــيـ ــمـ عـ

الــكــلــيـــة/  

وكــــيــــل  

ــيـــة   ــل ــك ال

ون   ـــئ لشـــ

الدراسـات  

الــعــلــيـــا  

 والبحوث
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 رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس   الغاية الثالثه:     

 التنمية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية     - 3الهدف اإلستراتيجى :  

 

 

األهداف  
ئيةاإلجرا  

 مسؤل التنفيذ مقاييس األداء    التنفيذيةاألنشطة 

 

اولوية 
 التنفيذ 

ة ينازيالم اإلطار الزمني 
 التقديرية

مصادر 
 التمويل 

2022 2023 2024 2025 2026 

تـــطـــويـــر   .1
اداء  

أعضـــــاء  
هــــيــــئــــة 
 التدريس

لتطوير أداء  معلنه  وضـــــع خـطة    1-1
ــاء هيئــة   ــة قــدرات أعضــــ وتنمي
ع لالتـجاـهات الـحديـثة   ا الـتدريس وفـق

 فى التعليم.
مشــاركة أعضــاء هيئة التدريس    1-2

فى دورات تدريبية متخصـصـة فى  
هـــارات   وـم م  ـي ـل ـع ـت اـل يـــا  وـج وـل ـن ـك ـت

واألداء  االتصـــــال والبـحث العلمى  
 التدريس.

ــة    1-3 ــدريبي ــاجــات الت ــل االحتي تحلي
 ألعضاء هيئة التدريس 

اـلمـــاـليـــة    1-4 اـلـموارد  ودـعم  ـتوـفـير 
 لتدريب أعضاء هيئة التدريس.

العمــل وفق جــدول زمني لخطط    1-5
 التدريب.

وـتـنـميـــة   - أداء  ـلـتـطوـير  ـخطـــة 
قدرات أعضــاء هيئة التدريس  
ة فى   ع لالتجـاهـات الحـديـث وفقـا

 التعليم
تطوير أنظمة التقييم المسـتمر   -

 للطالب
ــين   - ــة للتحسـ ــياسـ ــع سـ وضـ

المســـــتمر في جودة الورقــة  
 االمتحانية.

ــمـــدة   - ــت ــع م ــمـــة  قـــائ ــود  وج
باالحتياجات التدريبيةألعضـاء  
ة موثـقة   الكلـي دريس ـب ة الـت هيـئ
ــع   ــوق ــم ال ــى  ــل ع ــنـــة  ــل ــع وم

 اإللكتروني للكلية
وحـــدة - ن  ـم ر  قـــارـي ودة    ـت ـج اـل

 بالكلية باالحتياجات التدريبية
دد اـلدورات الـتدريبـية  زـيادة ـع -

 التي تعقدها الكلية
زمــن - جـــدول  ق    یوجـود  مـوـث

 ومعتمد.

ل   ة/ وكـي د الكلـي عمـي

ون   ـــئ لشـــ يـــة  ـل ـك اـل

طـالب/   واـل م  ـي ـل ـع ـت اـل

ــية/   اإلدارة الهندســ

ة/ رئيس   أمين الكلـي

 الشئون الفنية

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 الجامعة  100.000 √ √ √ √ √

ــاس   .2 ــيــ قــ
مـــــــردود  
التـــدريــب  
ــى   ــلـــ عـــ
أعضـــــاء  
هــــيــــئــــة 
 التدريس

وضع ةليه لقياس مردود التدريب    2-1
 على أعضاء هيئة التدريس

ــامل وفعال لتقييم  2-2 ــاء نظام ش   انش
متابعة تحـسين اداء أعـضاء هيئة  و

 التدريس بالكليه كمردود للتدريب

ـلـقيـــاس   - ـموـثقـــة  ةـليـــة  وـجود 
أداء   ـعـلى  تـــدريـــب  اـل ـمردود 

ـهـيئـــة ــاء  اـلتـــدرـيس    أعضـــــ
 ومعاونيهم

زيادة نسـبة رضـا الطالب عن   -
هيـئة الـتدريس    اداء اعضـــــاء

 ومعاونيهم بالكليه

ـتـطوير   - وحـــدة 
 التعليم

 وحدة التقويم -
وحده ضـــمان   -

الجودة ومركز  
 ضمان الجودة

ــة  - تنمي ومركز 
قدرات أعـضاء  
 هيئة التدريس

1 

2 

 الجامعة  10000 √ √ √ √ √



 

  
 
 

 

األهداف  
ئيةاإلجرا  

 مسؤل التنفيذ مقاييس األداء    التنفيذيةاألنشطة 
 

اولوية 
 التنفيذ 

ة ينازيالم اإلطار الزمني 
 التقديرية

مصادر 
 التمويل 

2022 2023 2024 2025 2026 

تنمـية الرـعاـية   .3
يـــة   مـــاـع ـت االـج
ألعضــاء هيئة 
الــــتــــدريـــس  
ــة   ــئـ ــيـ ــهـ والـ

 المعاونة.

وضــع ةلية لتحديد احتياجات اعضــاء     3-1
ــة   ــاي الرع برامج  ــدريس من  الت ــة  هيئ

 االجتماعية.
 

نـــة  - مـعــل مـــة  قـــاـئ وجـود 
ــاء هيئة  باحتياجات اعضـ
بــرامــج   مــن  الــتـــدريــس 

 الرعاية االجتماعية.

ميـد الكليـة وكيـل  ع
ــات   دراســـ ة لـل الكلـي
ا ووكـيل الكلـية   العلـي
ئـــة   ـي ـب اـل ون  ـــئ لشـــ
اـلـمـجـتـمع   وخـــدمـــة 
ومدير وحده ضمان  

 الجودة

 ذاتى   √ √ √ √ √ 1

تنمـية الرـعاـية   .4
الصـــــــحـــيـــة  
ألعضــاء هيئة 

 التدريس

التعــاقــد مع مراكز طبيــة ذات جودة    4-1
ة   ــاء هيـئ اـية أعضـــ ة لرـع الـي اءة ـع وكـف

 التدريس.
التعــاقــد مع معــامــل طبيــة معتمــدة    4-2  

 ومراكز اشعة متخصصه

وجود ـقائـمة ـباالحتـياـجات   -
الصـحية الالزمة ألعضـاء  

 هيئة التدريس
 
بــالمراكز  توفير   - قــائمــة 

ة   الطبيـة والمعـامـل الطبـي
ومراكز االشـــعة المعتمدة  
ــاء هيئه  واعالنها العضــ

 التدريس

د الكلـية ووكـيل   عمـي
ــات   دراســـ ة لـل الكلـي
ده   دير وـح ا وـم العلـي

 ضمان الجودة

 الجامعة  500.000 √ √ √ √ √ 1

 
ام   .5 ــاء نـظ انشـــ

ــال   فــــــــعــــــ
للمحــاســـــبيــة  
يتسـم بالنزاهة  
 والشفافية.

تحديد الســياســات واللوائح التنظيمية    5-1
 التي تتسم بالنزاهة والشفافية. 

لمتابعة ممارســات    قيانشــاء نظام دق  5-2
ة ــاء هيـئ أدـيب ألعضـــ دريس  الـت في  الـت

 الكلية 

ــياســـات  5-3 التنظيمية    واللوائح  تنفيذ السـ
ة    لتعيين ــاء هيـئ داب اعضـــ ل وانـت ونـق
 التدريس

ســـياســـات ولوائح  وجود   -
تنظيمـية تتســـــم ـبالنزاـهة  

 والشفافية. 
بيـــانـــات - قـــاعـــدة    وجود 

بــالحــاالت التي تم فرض  
 إجراءات تأديبية عليها.

د الكلـية ووكـيل   عمـي
ــات   دراســـ ة لـل الكلـي
ده   دير وـح ا وـم العلـي

 ضمان الجودة
IT 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 ذاتى   √ √ √ √ √

 
 
 



 

  
 
 

األهداف  
ئيةاإلجرا  

 مقاييس األداء    التنفيذيةاألنشطة 
مسؤل 
 التنفيذ

 

اولوية 
 التنفيذ 

 اإلطار الزمني 
ة  ينازيالم

 التقديرية 

مصادر  
 التمويل 

2022 2023 2024 2025 2026 

فــــــــع  ر .6
ــدل   ــعـ مـ
الرضــــا  
اـلوـظـيـفي  
ألعضـاء  
هـــيـــئـــة  
 التدريس 

وضـــع اســـتبانة لقياس الرضـــا الوظيفي    6-1
 ألعضاء هيئة التدريس بالكلية

 
لربط    6-2   ــل خطط  ــ ت  عم ــاف الحوافز والمك

 بمستويات األداء.

حليل  نتائج االستبيانات  ت -
ــا   ــة بــالرضــــ الخــاصــــ
ــاء هيئة  الوظيفي ألعضـ

 التدريس.
ــا     - تـحدـيد عواـمل الرضـــ

ــا ألعضـــاء   وعدم الرضـ
 هيئة التدريس. 

زيــادة نســـــبــة الحوافز   -
المرتبطـــه   والـمكـــافـــات 
باالداء الخاـصة بأعـضاء  

 هيئة التدريس.

اـلـكـليـــة   ـعـميـــد 
ــة   ــل الكلي ووكي

لـــ دراســـــــات  ـل
ومـــدير   العليـــا 
وحده ضــــمان  

 الجودة

1 
 
 
1 

 الجامعة  20.000 √ √ √ √ √

تــطــويــر   .7
نــــظــــام  
 ميــتــقــو
 أعضــاء
ــئـــة ــي  ه
  التدريس
ــة   والهيئ
 المعاونة

تقييم أداء أعضـــاء هيئة التدريس والهيئة    7-1
 المعاونة والعاملين في:

 األداء التدريسي -
 األداء البحثي -
 المشاركة المجتمعية -
 األستاذملف إنجاز  -
 تقييم الطالب للمقررات الدراسية -
 مشاركة األعضاء في األنشطة الطالبية  -
  مـشاركة األعـضاء في الوحدات ذات الطابع -

 الخاص
 اتذةرأى الطالب في استفادتهم من األس -
ــاء هيـئة 7-2 ايير قـياس أداء أعضـــ  تفعـيل مـع

 التدريس

مؤشرات    وضع معايير و -
موثقة ومعتمدة خاصـــة 

ــاء   هيئــة  بتقييم أعضــــ
 والعاملين  التدريس

وجود نتائج نهائية حول   -
المقررات واألسـاتذة من 
خالل تحليل االســتبيانات  

 الخاصة بالطالب. 
ــاء   - ــي ألعضـ أداء مرضـ

ة   هيئـة التـدريس والهيـئ
 المعاونة

ــراءات  - - اجـــ ــود  وجـــ
ــحيحية لمتابعة أداء   تصـ
ــاء هيئة التدريس   أعضــ

 والعاملين.

رؤساء األقسام  
ــد الكليــة   وعمي
اـلـكـل   يـــةوـكيـــل 

ــئـــــون   لشـــــــ
ــات   الـــدراســـــ
 العليا والبحوث
اـلـكـليـــة   وـكيـــل 
  لشئون لشئون
ـخدـمة المجتمع  
اـلـكـليـــة   وـكيـــل 

لشــئون    شــنون
ــم ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ   الـ

 والطالب
 

 وحدة القياس
ــم   ــويـ ــقـ ــتـ والـ
ووحدة ضــمان  

 الجودة

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 الكلية  10000 √ √ √ √ √

 
 اجمالى ميزانية الهدف اإلسترتيجى الثالث 

 

000640.  
 

 

 



 

  
 
 

 الرابعة: ببيئة محفزة داعمة إلنتاج المعرفة والبحث العلمى الغاية  

 تهيئة بيئة محفزة داعمة لالبتكار واإلبداع والبحث العلمى     - 4الهدف اإلستراتيجى :  
 

األهداف  
ئية اإلجرا  

 مقاييس األداء  التنفيذيةاألنشطة 
مسؤل  
 التنفيذ 

1
st 

 اإلطار الزمني
ة  ينازيالم

 التقديرية

مصادر 
 التمويل

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

تطوير ودعم   .1

اتفاقيات  

وبروتوكوال 

ت التعاون  

الثقافى مع  

الجامعات  

 .العالمية

ــات وبروتوكوالت   1-1 ــاقي اتف ــل  وتفعي توقيع 
 التعاون الثقافى مع الجامعات العالمية.

 

معدل نمو عدد األبحاث الحاصــــلة على   -
 جوائز محلية وإقليمية ودولية.

دل   - اصـــــلين على  مـع دد الـح النمو فى ـع
ــاء   ــر الخارجى من أعضـ الحوافز للنشـ

 هيئة التدريس بالكلية.
معدل نمو البحوث المشـارك بها أعضـاء   -

هيـئة الـتدريس والهيئة المعاونة وطالب  
 الدراسات العليا فى المؤتمرات العلمية.

نســبة عدد األبحاث المنشــورة من قبل   -
أعضــــاء هيئة التدريس المتفرغين إلى  

 الي عدد األبحاث المنشورة.إجم
ــاء هيـئة الـتدريس اـلذين   - نســــــبة أعضـــ

طالبوا بتفرغ علمي إلي إجمالي أعضاء  
 هيئة التدريس.

دريس   - ة الـت ــاء هيـئ دد أعضـــ ة ـع نســــــب
ــاونيهم الحــاصـــــلين على دورات   ومع
تـدريبيـة إلى إجمـالي أعضــــــاء هيئـة  

 التدريس )لكل دورة نوعية(.
نســبة عدد أعضــاء هيئة التدريس الذين   -

ــيرتهم الذاتية   ــر وتحديث سـ قاموا بنشـ
على موقع الكلية إلى إجمالي أعضــــاء  

 هيئة التدريس.
اث إلى   - ارجي لىبـح ل الـخ ة التموـي نســــــب

مجموع األموال المخصـــــصـــــة للبحث  
 العلمي.

ــد   ــيـ ــمـ عـ

 / يـــة  ـل ـك اـل

ــل   ــيــ وكــ

ــيـــة   ــل ــك ال

ـــئون   لشـــ

الدراـسات  

ــيـــا   ــل ــع ال

ـحوث  ـب واـل

رؤســاء    /

األقســـــام  

 العلمية

 

ــد   ــيـ ــمـ عـ

 / يـــة  ـل ـك اـل

ــل   ــيــ وكــ

ــيـــة   ــل ــك ال

ـــئون  ل شـــ

الدراـسات  

ــيـــا   ــل ــع ال

 والبحوث

1 

 

 

 

 

1 

2 

1 

 

3 

 

2 

1 

1 

 الجامعة  100.000 √ √ √ √ √

تشجيع   .2

البحوث  

المشتركة  

والنشر  

 .العالمي

 

ــر العلمي فى    2-1 ــع نظام للحوافز للنشـ وضـ
 الدوريات العالمية 

وضـع نظام لتفرغ أعضـاء هيئة التدريس    2-2
لغرض البحث العلمي المتميز بما يضــمن  

 تحقيق المستهدف للتفرغ العلمى.
وضـــــع برامج تدريبية ألعضـــــاء هيئة    2-3

اـلـمهـــارات   ـلـتـنـميـــة  بـــاـلـكـليـــة  اـلتـــدرـيس 
ارات تقيم أداء الطالب   ة ومـه دريســــــي الـت
 بالدراسات العليا وإعداد االختبارات.

عقد لقاءات بين أعضـــاء هيئة التدريس     2-4
بالكلية واألطراف ذات الـصلة بمشروعات  

 رحة.األبحاث المقت
عقد لقاءات بين أعضـــاء هيئة التدريس     2-5

ة   بـالكليـة والكليـات األخرى ذات الصــــــل
 بالمشروعات البحثية.

ــاء هيئة    2-6 ــيرة الذاتية ألعضــ ــر الســ نشــ
ــبكة   التدريس على موقع الكلية على الشــ

 اإللكترونية.
االتصـــال بالجهات الممولة للبحوث ذات     2-7

 الطابع الدولي.

√ √ √ √ √ 1.000.00

0 

 الجامعة 

 

 



 

  
 
 

ئية األهداف اإلجرا  مسؤل التنفيذ  مقاييس األداء  التنفيذيةاألنشطة  

 

اولوية 
 التنفيذ 

 اإلطار الزمني
ة  ينازيالم

 التقديرية

مصادر 
 التمويل

2022 2023 2024 2025 2026 

وضع أولويات   .3

لمشاكل المجتمع  

التي يمكن أن تساهم  

األبحاث العلمية  فى  

 حلها. 

ـــكالت    3-1 ـلمشـــ اـلـميـــداـنى  اـلمســـــح 
القطــاعــات المختلفــة التى تخــدمهــا  
اج إلى إجراء بحوث   ة التى تحـت الكلـي

 لعالج مشكالتها.

نسبة البحوث فى الماجستير   -
نـــاول   ـت ـت ـتى  اـل وراة  ـت والـــدـك
ــوق العمل إلى   ــاكل ســ مشــ
البحوث فى  عـــدد  إجمـــالي 
 الماجستير والدكتوراة.

ل   ة / وكـي د الكلـي عمـي
لشــــــئـون   الـكــلــيـــة 

ــات العليــا  ا ــدراســــ ل
 والبحوث

 الكلية  10.000 √ √ √ √ √ 1

تخفيض فجوة   .4

التوقعات بين ما  

تقدمه الكلية من  

برامج وبحوث وبين  

احتياجات طالبى  

 الخدمة. 

ة    4-1 د مجـاالت البحوث التطبيقـي تحـدـي
التى يمكن للكليـة المســـــاهمـة فى  
ــاجــات   ــاحتي ــة ب ــا والمرتبط عالجه

 المجتمع.

والدراســات  نســـبة البحوث   -
ة فى المـاجســـــتير   التطبيقـي
واـلدكتوراة إلى إجـمالي ـعدد  
ـــتـير   اـلمـــاجســـ ـفى  اـلـبـحوث 

 والدكتوراة.

ل   ة / وكـي د الكلـي عمـي
لشــــــئـون   الـكــلــيـــة 
ــات العليــا   ــدراســــ ال

 والبحوث

1 √ √ √ √ √ 000.10  الكلية  

التنسيق مع قطاع   .5

خدمة المجتمع  

وتنمية البيئة فى  

مجال تحديد أولويات  

لخدمة  األبحاث  

 المجتمع المحلي. 

تســـــويق ـقدرات الكلـية عن تـقديم    5-1
طـــاـبع   اـل ذات  يـــة  ـث ـح ـب اـل خـــدمـــة  اـل

 التطبيقي.

نسبة عدد بحوث الماجستير   -
والدكتوراة التى تتمشــى مع 
ــام   ــة لىقســــ البحثي الخطط 
ــالي عــدد   إلى إجم ــة  العلمي
ــر   ــي ــت ــمـــاجســــ ال ــوث  ــح ب

 والدكتوراة.

عميد الكلية / وكيل  
الكلية لشئون  
يا  الدراسات العل
 والبحوث 

2 
 

√ √ √ √ √ 000.10  الكلية  

خلق قنوات اتصال   .6

بين الكلية وقطاعات  

المجتمع المحلي  

لتسويق المشروعات  

 البحثية. 

ــدوات ومؤتمرات وور     6-1 ن ــد  عق
عمــل تعريف قطــاعــات االنتــاجيــة  

 بالمشروعات البحثية بالكلية.

التفاعل بين التخصــصــات العملية    6-2
مجــاالت االنتــاج  المختلفــة لخــدمــة  

والخـدمـات وبمـا يؤدى إلى تعميق 
ــة بين الكليــة ومشـــــكالت   الصـــــل

 المجتمع

عـــدد   - ى  ـف زيـــادة  اـل مـعـــدل 
ــنـــدوات   وال ــرات  ــم ــؤت ــم ال
ع   المنعقـدة بـالكليـة ســـــنويـا
بــالمشـــــروعــات   للتعريف 

 البحثية.

عميد الكلية / وكيل  
الكلية لشئون  
الدراسات العليا  
 والبحوث 

2 
 

√ √ √ √ √ 00005  الكلية  

 

 



 

  
 
 

ئية األهداف اإلجرا  مسؤل التنفيذ  مقاييس األداء  التنفيذيةاألنشطة  

 

اولوية 
 التنفيذ 

 اإلطار الزمني
ة  ينازيالم

 التقديرية

مصادر 
 التمويل

2022 2023 2024 2025 2026 

تشجيع المساهمة   .7

المالية لرجال  

األعمال عند طلب  

االستشارات  

 ودراسات الجدوى. 

 

اـلعـــاـلميـــة  ـتـحـليـــل   7-1 االـتجـــاهـــات 
والمحلـية التى تتطـلب اـلدراســـــة  

 والبحث.
للموارد   7-2 مــاليــة  وضـــــع خطــة 

هـــا   ـي عــل حصـــــول  اـل ع  وـق مــت اـل
 وتوزيعها.

ــل من   7-3 للتموي ــديرات  تق وضـــــع 
ع أو   الجهات المانحة ســواء داخليا

ع.  خارجيا
االتصــــال بالمؤســــســــات وعقد   7-4

ل   ة تموـي ات إلجراء عملـي اقـي االتـف
لـــك   ـت ـمن  وبـــة  ـل ـط ـم اـل األـبحـــاث 

 الجهات.
الموارد من   7-5 ــة  تنمي ــل على  العم

داخـــل   يـــة  ـث ـح ـب اـل ـمراـكز  اـل ـخالل 
 الكلية.

على   8-1 الـكـليـــة  موقع  اســــــتخـــدام 
األطـراف   لـتـعـريـف  االنـتـرنـــت 
التى   الـبـحوث  بـبرامج  الـمـخـتـلفـــة 

 تقدمها الكلية.
دوات للتعريف   8-2 د مؤتمرات وـن عـق

 بالخدمات البحثية بالكلية.

دوات   - دد المؤتمرات والـن ـع
ــنوية التي يدعى في ها  السـ

ر   ـي وـف ـت ـل مـــال  األـع رجـــال 
 مصادر التمويل للبحوث.

مـعدل النمو فى ـعدد رـجال   -
ــة لبرامج   ــال الراعي األعم
 الدراسات العليا بالكلية.

نســـــبة التمويل من رجال   -
األعمال لبرامج الدراسـات  
ل   العليـا إلي إجمـالي تموـي

 هذه البرامج 
عـــدد   - ـفى  ـتـطور  اـل ـمعـــدل 

المنح المقـدمـة من رجـال  
لحكومي  األعمال والقطاع ا

ا   ــات العلـي دراســـ لطالب اـل
 بالكلية.

نســــبة التمويل من جهات   -
ة   ة وعـالمـي ة وإقليمـي محلـي
الــبــنـــد   إجــمـــالــي  إلــى 
 المخصص للبحث العلمي.

ــبة التمويل الذاتي في  - نســ
الكلـية إلى إجـمالي التمويل  

 للبحث العلمي.

عمـيد الكلـية/ وكـيل  
ـــئون   لشـــ يـــة  ـل ـك اـل
ا   ــات العلـي دراســـ اـل
يـــل   وـك وث/  ـح ـب واـل

يـــة   ـل ـك ـــئون  اـل لشـــ
ـتـمع   ـج ـم اـل خـــدمـــة 

 وتنمية البيئة

1 

 

1 

1 

1 

2 

 

2 

√ √ √ √ √ 000.10  الكلية  

وضـع ةلية لتسـويق   .8
ــات   ــروعـ ــمشـــــ الـ
لـــدى   ــيـــة  ــث ــح ــب ال
قطــاعــات األعمــال  
الــمــجــتــمــع   فــى 

 المحلي.

عمـيد الكلـية/ وكـيل  
ـــئون   لشـــ يـــة  ـل ـك اـل
ا   ــات العلـي دراســـ اـل
يـــل   وـك وث/  ـح ـب واـل
ـــئون   لشـــ يـــة  ـل ـك اـل
ـتـمع   ـج ـم اـل خـــدمـــة 

 وتنمية البيئة

1 

 

2 

√ √ √ √ √ 000.05  الكلية  

 
 الرابع اجمالى ميزانية الهدف اإلسترتيجى 

1.240.000  

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

 الغاية الخامسة: تعزيز دور الكلية فى خدمة المجتمع واستشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة

 والتنمية المستدامةتطوير خطط وبرامج خدمة المجتمع لتحقيق الرضاء المجتمعى    - 5الهدف اإلستراتيجى: 
 

ئية األهداف اإلجرا  مسؤل التنفيذ  مقاييس األداء  التنفيذيةاألنشطة  
ة  ينازيالم اإلطار الزمني

 التقديرية

مصادر 
 2026 2025 2024 2023 2022 التمويل

المساهمة الفعالة فى   .1

  برامج تحسين البيئة 

 . وخدمة المجتمع 

اســـــتضـــــاـفة ـقادة المجتمع الـمدني    1-1
والمهتمين بشـــئون البيئة والمجتمع  

 فى هذه الندوات والمؤتمرات.
وضع نظام حوافز لتشجيع المشاركة    1-2

 فى أنشطة خدمة المجتمع.
وضـــــع خـطة لتفعـيل دور الكلـية فى   1-3

خدمة المشــــروعات البيئية المحلية  
 واإلقليمية.

ــاركين فى هذه الندوات   - ــبة المشـ نسـ
إلى إجمالي عدد الحاضــرين فى هذه  

 ندوات.ال
نســـــبـة حجم الحوافز المقـدمـة إلى   -

إجـمالي تكلـفة قـطاع المجتمع والبيـئة  
 )الموازنة(.

عدد المشـروعات التى قدمتها الكلية   -
ــاكــل المجتمع ذات   لالهتمــام بمشــــ
الي ـعدد   ة إلى إجـم الصـــــبـغة القومـي

 المشروعات.

الكليــة/   عميــد 
ـليـــة   ـك اـل وـكيـــل 
لشــــئون خدمة 
الـــمـــجـــتـــمـــع  
 وتنمية البيئة

√ √ √ √ √ 000.05  الكلية  

ــراكة مع المجتمع   .2 الش
لــتــحــقــيــق   الــمـــدنــى 
 التنمية المستدامة

 

ع   2-1 ا ة أســـــبوعـي ل البيطرـي تنظيم القواـف
اـجه من  وتجهيز القواـفل بـكل ـما تحـت

 معدات وأدوية.
وبانوراما    تجهيز مســتشــفى الكلية   2-2

وان ـحـي وانـــات    اـل ـي ـح اـل بـــال  ـق ـــت الســـ
 المريضة وعالجها.

البيطرية  عدد المشاركين فى القوافل   -
ــاء هيئــة   إلى إجمــالي عــدد أعضــــ

 التدريس ومعاونيهم.
معــدل نمو عــدد الحــاالت التى تقوم   -

 المستشفى بعالجها.

الكليــة/   عميــد 
ـليـــة   ـك اـل وـكيـــل 
لشــــئون خدمة 
الـــمـــجـــتـــمـــع  
 وتنمية البيئة

 الجامعة  2.000.000 √ √ √ √ √

تنمية ثقافة خدمة   .3

المجتمع لدى أعضاء  

هيئة التدريس  

 والطالب. ومعاونيهم  

دوات ومؤتمرات ألعضـــــاء    3-1 عقـد ـن
ـنـميـــة  ـت ـل واـلـطالب  اـلتـــدرـيس  ـهـيئـــة 

 ثقافتهم بقضايا خدمة المجتمع.

عدد الندوات والمؤتمرات المخصصة   -
ــايا خدمة المجتمع إلى   ــة قض لمناقش
 إجمالي عدد الندوات والمؤتمرات.

عميد الكلية/  
وكيل الكلية  
لشئون خدمة  
المجتمع  
 وتنمية البيئة 

√ √ √ √ √ 0000.50  الكلية  

تطوير خطة لمتابعة   .4

خريجى الكلية إليجاد  

عالقة ترابط مستمرة  

معهم بهدف تحقيق  

التغذية العكسية  

للتعرف على متطلبات  

 األطراف المستفيدة. 

عقد االتفاقات مع مؤـسسات األعمال    4-1
وأصــــحاب المزارع والمشــــاركة فى 
الدراسـات الميدانية للبحوث والقوافل  
تنظمهـــا   والتى  العالجيـــة  الـبـيـطريـــة 
الكلـية ـباالشـــــتراك مع ـمديرـية الـطب  

 البيطرى بالبحيرة.
اســـتطالعات الرأى بصـــورة دورية    4-2

ــتفيدة ــاء األطراف المسـ   لمعرفة رضـ
 .عن الخريج 

ــات   - االتفــاقي عــدد  فى  النمو  معــدل 
ــات األعـمال  ـمالمبر ة مع مؤســـــســـ

وأصـــــحــاب المزارع لخــدمــة هــذا  
 الهدف.

ــاء   - أعضـــــ اـلتـــدريس  عـــدد  ـهـيئـــة 
ة   المشــــــاركين فى القوافـل البيطرـي
ــاء   العالجـية إلى إجـمالى ـعدد أعضـــ

 هيئة التدريس.

عميد الكلية/  
وكيل شئون  
خدمة المجتمع  
 وتنمية البيئة. 

√ √ √ √ √ 000.50  الكلية  

  



 

  
 
 

ئية األهداف اإلجرا   مسؤل التنفيذ  مقاييس األداء  التنفيذيةاألنشطة  
 اإلطار الزمني

ة  ينازيالم
 التقديرية

مصادر 
202 التمويل

2 
2023 2024 2025 2026 

تطوير خطة لملتقى   .5

التوظيف لمساعدة  

خريجى الكلية فى إيجاد  

 فرص عمل مناسبة. 

 وضع جدولة زمنية لملتقى التوظيف 5-1
 
ـكـتروـني    5-2 اإلـل يـــة  ـل ـك اـل ـموـقع  ـتوـظـيف 

ـلـلـطالب   الـــذاـتيـــة  ـــيرة  الســـ ـلـعرض 
مع  لـلـتوظف  كـقنـــاة  الـكـليـــة  خريـجي 
الســـماب بقطاعات االنتاجية بالدخول  

 لهذا الموقع لعرض احتياجاتها.

ـعدد الخريجين اـلذين تم توظيفهم   -
إـجمـــاـلى   إـلى  اـلـمـلـتـقى  ـخالل  ـمن 
 عدد خريجى الكلية خالل السنه

ـعدد الخريجين اـلذين تم توظيفهم   -
ة إلى   من خالل تســـــهيالت الكلـي
إجمالي عدد الخريجين المتقدمين  

 التسهيالت.من هذه 

عميد الكلية/  
وكيل الكلية  
لشئون خدمة  
المجتمع  
وتنمية البيئة/  
مدير قسم  
 رعاية الشباب 

1 

 

1 

√ √ √ √ √ 000.50  الكلية  

تفعيل عالقات التعاون   .6

بين الكلية ومؤسسات  

المجتمع المدنى مثل  

الثقافية والوحدات  

 الزراعية والبيطرية. 

عـقد مؤتمرات وـندوات تضـــــم رـجال   6-1
األعمــال والعلمــاء المغتربين لتفعيـل  
ــتفادة من خبراتهم فى   دورهم واالســ

 شئون المجتمع والبيئة.

والنــدوات مع  - المؤتمرات  عــدد 
رجال األعمال والعلماء المغتربين  
ــالى   المجتمع إلجم ــة  ــدم حول خ
 عدد مؤتمرات وندوات الكلية.

عميد الكلية/  
وكيل الكلية  
لشئون خدمة  
المجتمع  
وتنمية البيئة/  
مدير قسم  
 رعاية الشباب 

2 √ √ √ √ √ 000.50  الكلية  

التحديد الواضح لدور   .7

الكلية لخدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة. 

إجراء دراسات لتحديد الخدمات التى    1-- 7
للمجتمع   الكلية  تقدمها  أن  يمكن 
فى   تساعد  أن  يمكن  التي  والروابط 

 إنجازها. 

نســبة عدد الدراســات التى تقوم   -
ة حول خـدمـة المجتمع  بهـا   الكلـي

دراســـــات التى   إلجمـالي عـدد اـل
 تقوم بها الكلية.

عميد الكلية/  
وكيل الكلية  
لشئون خدمة  
المجتمع  
 وتنمية البيئة 

2 √ √ √ √ √ 000.50  الكلية  

إنشاء الوحدات ذات   .8

 الطابع الخاص. 

ــة  بالوحدات    8-1 ــع الالئحة الخاصـ وضـ

 .ذات الطابع الخاص

هيـئة الـتدريس على  تحفيز أعضـــــاء    8-2
ــة   اصـــ دات الـخ ة فى الوـح ــارـك المشـــ

 االستشارية.

ــاء   - ذات    وحداتوجود  قرار إنشـ
 طابع  خاص.

العميد / وكيل  
خدمة المجتمع  
 وتنمية البيئة 

1 √ √ √ √ √ 000.50  الكلية  

تنمية وتقوية الروابط   .9

بين الكلية والعلماء  

المصريين المغتربين  

وتوظيفها فى دعم  

 التطوير بالكلية. برامج   

ــال الـحديـثة   9-1 ل االتصـــ ــاـئ ل وســـ تفعـي
أطراف   المعلومـــات مع  وتكنولوجيـــا 
اـلـكـليـــة   ـموـقع  ـتـفـعيـــل  ـمثـــل  اـلـمـجـتـمع 

 اإللكتروني.

معدل النمو فى عدد االتصــــاالت   -
أطراف   ــة مع  الكلي بين  تتم  التى 

 المجتمع.
األطراف   - عــدد  فى  النمو  معــدل 

ــاء عن   الــذين يتم االســـــتقصــــ
 تمع.احتياجاتهم داخل المج

عميد الكلية/  
وكيل الكلية  
لشئون خدمة  
المجتمع  
 وتنمية البيئة 

2 √ √ √ √ √ 000.50  الكلية  

0.00085.2 الخامس اجمالى ميزانية الهدف اإلسترتيجى    



 

  
 
 

 

ليكون فاعال فى إدارة تطوير كفاءة الجهاز اإلدارى    -  6بالكلية***الهدف اإلستراتيجى:   رفع كفاءة أداء المنظومة اإلدارية  الغاية السادسة: 

 عملية التنمية
 

ئية األهداف اإلجرا  مقاييس األداء  التنفيذيةاألنشطة  
مسؤل  
 التنفيذ 

 

اولوية 
 التنفيذ 

ة  ينازيالم اإلطار الزمني
 التقديرية 

مصادر  
 2026 2025 2024 2023 2022 التمويل 

ــا األطراف   .1 ادة رضـــ زـي
المتعــاملــة مع الجهــاز  

 واإلداري وهم:المالي 
 الطالب -
 الخريجين -
ــئـــة   - ــي ه ــاء  أعضـــــ

 التدريس ومعاونيهم
وـمـخـتـلف   - اـلجـــاـمعـــة 

 إداراتها.

إنـشاء صـندوق مقترحات    1-1
 للطالب

األـمن   1-2 وحـــدة  ــاء  إنشـــــ
 والسالمة

ــتطالع   1-3 ــاء وحدة اسـ إنشـ
 رأى المستفيدين

ــاملين    1-4 الع ــاءة  ــادة كف زي
 ورفع روحهم المعنوية.

ســـــرعــة إنجــاز المهــام    1-5
ة للطالب  اإلدا دـم ة المـق رـي

والعاملين وأعضــاء هيئة 
 التدريس ومعاونيهم.

األعـمـــال    1-6 م  ـج ـح يـــل  ـل ـق ـت
ــة   ــدي ــة والمســـــتن الورقي

 بالكلية.
ل  1-7 ل نـق ــاـئ تحســـــين وســـ

 العاملين بالكلية.
تـــدرـيـبيـــة   1-8 ـبراـمج  ـتقـــدـيم 

ــاملين والموظفين فى  للع
القطــاع اإلدارى والمــالي  

 بالكلية.
ز  1-9 حـواـف ظـمـــة  أـن ر  طـوـي ـت

 .للعاملين 

ــيـــة   - ــجـــاب اإلي األراء  عـــدد 
ــدد   ــالي ع إلى إجم للطالب 

 طالب العينة.
ــتجابة فى تنفيذ   - معدل االســ

مــحـــاكـــاة   ــروعـــات  مشــــ
ارـنة   ات مـق الكوارث واألزـم
 بالمعدالت النمطية السائدة. 

ــيـــة   - ــجـــاب اإلي األراء  عـــدد 
للطالب المســـــتفيــدين إلى  
 إجمالي عدد طالب العينة.

مقدمة ـضد  عدد الـشكاوى ال -
العـاملين إلى إجمـالي عـدد  

 الشكاوى.
م  - ـت ي  ـت اـل راءات  اإلـج عـــدد 

ام   از المـه ا إلنـج تخفيضــــــه
بســرعة بالمقارنة بإجمالي  
 عدد اإلجراءات المتبعة.

ر   - ـغـي اإلـجراءات  ــبـــة  نســـ
إجــمـــالــي   إلــى  الــورقــيـــة 

 اإلجراءات.
ــائل النقل   - ــبة تكلفة وسـ نسـ

إجــمـــالــي   إلــى  الــجـــديـــدة 
 ميزانية القطاع

ــرامــج   - ب ــتـــدريـــب  عـــدد  ال
از   الجـه املين ـب ة للـع دـم المـق
عـــدد   ــي  ــمـــال إلج اإلداري 
 برامج التدريب بالكلية.

ــبة الزيادة فى الحوافز   - نســ
ــى  ف ــزيـــادة  ال ــبـــة  ونســــ
لـــك   ـت ـلى  ـع ـين  ـــل اـلحـــاصـــ

 الحوافز.

ــد   عـــمـــيـ
ــيـــة/   ــل ــك ال
وكــــــــالء  
ــيـــة/   ــل ــك ال
ــام   أمين ع
ــيـــة/   ــل ــك ال
ــاء   رؤســــ
ــام   األقســــ
ــة   اإلداريـــ
 بالكلية

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

√ √ √ √ √ 000.02.00  الجامعة  



 

  
 
 

وتــحــفــيــز   .2 ــجــيــع  تشــــ
هـــاز   ـج بـــاـل ن  ـي ـل عـــاـم اـل
اإلدارى بالكلية خاصــة  
مــنــهــم  الــمــتــمــيــزيــن 
ز   واـئ ـج حـــداث  ـــت واســـ

 تقديرية سنوية.

ة بين  2-1 إجراء تنقالت دورـي
الـعاملين ـبالجـهاز اإلدارى  
ــاف   الكلـية بـهدف اكتشـــ ـب
ـقدراتهم وشــــــحذ هممهم 

خبرات إـضافية وإكـسابهم  
 فى مواقع جديدة.

مـعدل االنتـقال للـعاملين بين   -
الى عـدد   الوظـائف إلى إجـم

 العاملين بالكلية.

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

√ √ √ √ √ 000.01.00  الجامعة  

تـــاـئج   .3 ـن اـل دقـــة  ـيق  ـق ـح ـت
وســرعة إنجاز األعمال  
اإلداري الــقــطـــاع    فــى 

 .بالكلية

وتــدريــب    3-1 كوادر  تكوين 
ـمهـــارات   ـعـلى  اـلعـــاـمـلـين 

 اآللي.استخدام الحاسب 

عــدد العــاملين والموظفين   -
بالكلية الذين حصـــلوا على  

ــهادة   إلى إجمالي    ICDLشـ

 عدد العاملين والموظفين.
نســــبة اإلجراءات التي تتم  -

بشكل إلكتروني إلى إجمالي  
ـين   ـمجـــاـل اـل ـفى  اإلـجراءات 

 اإلداري والمالي.

√ √ √ √ √ 000.05  الجامعة  

إدـخال الـحاســـــب اآللي   .4
جــمــيــع   األعــمـــال  فــى 

واإلداريـــة   الــمـــالــيـــة 
 بالكلية.

شـــــراء ـحاســــــبات ةلـية   4-1
 متطورة

عـلـي   - الـمـنـفـق  إجـمـــالـي 
إلي   اآلليــة  الحــاســـــبــات 
إجمـالي المخصـــــص لبنـد  
ــة   النظم اإلداري ــة  حوســـــب

 والمالية.
األنظمـــة  - فى  النمو  معـــدل 

والبرامج اآللية المستخدمة  
. 

√ √ √ √ √ 000.050  الجامعة  

  



 

  
 
 

ئية األهداف اإلجرا  مقاييس األداء  التنفيذيةاألنشطة  
مسؤل  
 التنفيذ 

 

اولوية 
 التنفيذ 

ة  ينازيالم اإلطار الزمني
 التقديرية

مصادر 
 2026 2025 2024 2023 2022 التمويل

ادخال تكنولوجيا   .5
ـفى  اـلـمـعـلومـــات 
ــة األعمــال   ــأدي ت

 اإلدارية.

ة   5-1 أدـي شـــــراء برامج متطورة لـت
 والمالية.األعمال اإلدارية 

إعادة تصــــميم وتشــــغيل النظم  5-2
المــاليــة واإلداريــة الخــاصــــــة  
إلى  ــد  تســـــتن ــث  ــة بحي ــالكلي ب

 الحاسبات اآللية 
إنشــاء شــبكة داخلية تربط بين  5-3

النظـام الرئيســـــى للكليـة وبين  
ــة   واإلداري العلميــة  األقســـــــام 

 للكلية.

ـعـلى   - اـلـمـنـفق  إـجمـــاـلي 
إـلي   ـبراـمج  اـل ــراء  شـــ
المخصـــــص   إجمــالي 

النظم  لبنــد حوســـــبــة  
 اإلدارية والمالية.

دل النمو فى أجهزة   - مـع
اآللـــى   ــب  الـــحـــاســـــ
ــام   ع ــل  ك المشـــــتراه 
ــي   ــمـــال ال ــطـــاع  ــق ــل ل

 واإلداري.

د /   العمـي
ــالء   وكــ
الكليـة /  
ــن   ــيـ أمـ
الكليـة /  
رؤســاء  
األقســام  
 اإلدارية

2 
 
1 
 
 
2 
 
 
 

√ √ √ √ √ 000.01.00  الجامعة  

ـهـيكـــل   .6 اـل ـتـطوـير 
وـنـظم   اـلـتـنـظـيـمى 
اإلداري   مـــل  ـع اـل
الكليــة   بمــا فى 

مـــع  يـــتـــوافـــق 
ــة   ــطــــ ــخــــ الــــ
اإلســـــتراتيجيــة  

 للكلية.

ــح    6-1 ــادي يوضــ إعداد دليل إرشــ
حدود الـسلطة والمـسئولية لكل  
وظيفــة إداريــة داخــل الهيكــل  

 التنظيمي.

ــاكل الناتجة   - عدد المشـ
اـلـمهـــام   تـــداخـــل  ـعن 
عـــدم   عـن  ج  تـــاـئ ـن واـل
ــلطة إلي   ــوب السـ وضـ
ــل   المشــــــاك ــالي  إجم

 اإلدارية.

عــمــيـــد  
اـلـكـليـــة/  
ــن   ــيـ أمـ
 الكلية

 ذاتى   √ √ √ √ √ 2

ــف   .7 تـــوصــــــــيـ
فــى  الــوظـــائــف 
ــف   ــلــ ــتــ ــخــ مــ
الـمســـــتـويـــات  

 اإلدارية

اـلـهـيكـــل   7-1 وـمراـجعـــة  دراســـــــة 
ـحيـــث  ـمن  اـلحـــاـلي  ـظـيـمي  ـن ـت اـل
ــتراتيجية   توافقة مع الخطة االس

 للكلية.
اـلـمـطـلوب   7-2 ـتـغـيرات  اـل دراســـــــة 

ـمن  ـمزيـــد  ـحـقـيق  ـت ـل هـــا  ادخـــاـل
 الالمركزية داخل الكلية.

عــدد برامج التــدريــب   -
وبــــرامــــج   اإلداري 

إلى  التطوير   التنظيمي 
إجمــالي عــدد البرامج  

 التدريبية.
ــدوران   - الــ ــدل  ــعــ مــ

 الوظيفي.

عميد  
الكلية/  
أمين  
 الكلية 

1 
 
 
 
2 

√ √ √ √ √ 00010  الكلية  

يـــة  .8 ـن ـب اـل ر  وـي ـط ـت
مـــا  ـب يـــة  حــت ـت اـل
يســمح بتحســين  
التى   الخــدمــات 
يقــدمهــا القطــاع  

 اإلداري.

 التوسع فى المباني  8-1
 إنشاء شبكة كهرباء 8-2

يتم عــدد المهــام التي   -
تفويضــها للمســتويات  
اـلدنـيا إلى إجـمالي ـعدد  
القطــاعين   ــام فى  المه

 المالي واإلداري.

عميد  ال
أمين  و

 الكلية 

2 
1 

√ √ √ √ √ 000.01.00  الجامعة  



 

  
 
 

تحســـــين كـفاءة   .9
ــي   ــمـــال ال األداء 
للقطــاع اإلداري  

 بالكلية

ة  9-1 د األنشــــــط دـي ة لتـح داد خـط إـع
دة من  ل وـح ة لـك ام الموكـل والمـه

اإلداري والـمالي  وـحدات الجـهاز  
 ومتطلباتها المالية.

ة لإلنـفاق   9-2 إـعداد خـطة تفصـــــيلـي
الـمالي على األنشــــــطة اليومـية  

 داخل كل إدارة.
ــاء لجنــة إلدارة وتنميــة  9-3 إنشــــ

 الموارد بالكلية.

ى   - ـف ن  ـي عـــامــل اـل عـــدد 
لـــة   ـــك مشـــ اـل جـــان  ـل اـل
االنــفـــاق   لــمــراجــعـــة 
الـمالي لوـحدات القـطاع  
إـلى   واـلمـــاـلي  اإلداري 
إجمـالي عـدد العـاملين  

 لكلية.با
ـعدد المـخالـفات الـمالـية   -

إلجـمالي ـعدد العملـيات  
لــلــقــطـــاع   الــمـــالــيـــة 

 اإلداري.
ــاركـــة   - مشـــــ ــمـــة  ــي ق

القطــاعــات الخــارجيــة  
فـــة   ـل ـك ـت ي  إـجمـــاـل ى  إـل
 البرامج التطويرية.

معــدل التغير فى حجم  -
اـلـتى   ــاـهمـــات  اـلمســـــ
القطـــاعــات   تقـــدمهـــا 

 الخارجية.

عميد  
الكلية/  
رؤساء  
األقسام  
 اإلدارية 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 

√ √ √ √ √ 000.050  الجامعة  

 6.060.000 اجمالى ميزانية الهدف اإلسترتيجى السادس 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

  تعزيز الوضع التنافسى للكلية الغاية السابعة : 

 زيادة الوضع التنافسى للكلية والتأهيل لإلعتماد األكاديمى طبقا للهيئة القومية  -  7الهدف اإلستراتيجى: 
األهداف  
ئية اإلجرا  

 مقاييس األداء    التنفيذية األنشطة  
مسؤل  
 التنفيذ 

 

اولوية 
 التنفيذ 

ة  ينازيالم اإلطار الزمني 
 التقديرية 

مصادر  
 التمويل 

2022 2023 2024 2025 2026 
ــاد   .1 ــمـ ــتـ إعـ

الـــبـــرامــج  
األكــاديميــة  
 بالكلية

اســـــتيـفاء الهيـكل   1-1
ـفى  ـلـلـكـليـــة  األكـــادـيـمى 
ضـــــوء معـايير الهيئـة  

جودة  القومية لضــــمان  
 التعليم واإلعتماد.

إصـدار خطة خمسـية السـتيفاء النسـب   -
أعضـــاء هيئة    المعيارية لتناســـب عدد

ــة المعــاونــة ألعــداد   التــدريس والهيئ
ــدبير ــة    الطالب وت ــالي ــادات الم االعتم

ة   ا من مجلس الكلـي ادـه ة واعتـم الالزـم
 والجامعة

وكـيل الكلـية  
ــون   لشـــــــئ
ــم   ــي ــل ــع ــت ال
ــالب   ــطـ والـ
ئون   لجنة ـش
ــم   ــي ــل ــع ــت ال
ــالب   ــطـ والـ
 عميد الكلية

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 

√ √ √ √ √ 00050.  الجامعة  

اقتراب برامج   .2
ــ ــمــ ــمــ  زهيــ

العـتـمـــادهـــا  
مــر ــز   مــن 
ــان   ــمــ ضــــــ
الــــــجــــــوده  
 بالجامعه

التقدم بمشروعات  -1-2
ة   التطوير المموـل

 من الجامعه
اســــتحداث برامج -2-2

ــة   ــيــ ــمــ ــاديــ أكــ
وـتدريبـية للطالب  
مـــع  ــتـــوافـــق  تـ
ــوق   متطلبات ســ

 العمل.

ة   - على المشـــــروعـات  حصـــــول الكلـي
ادارة   وحـــدة  ــبـــل  ق مــن  ــمــتـــاحـــة  ال

 المشروعات بالجامعة

√ √ √ √ √ 00050.  الكلية  

ــر   .3 ــويــ ــطــ تــ
ــوى   ــت ــح ــم ال
ــى   ــمـ ــلـ ــعـ الـ
ــررات   ــق ــم ــل ل
ــة   ــدراســـــي ال
  اإلكـتـرونـيـــة
طبـقا للمـعايير  
ــقـــومـــيـــة   الـ

 للجودة

لجان  -1- 3 انشاء 
معايير   لتحديد 
الدراسى   المقرر 
وتقييم   الجامعي 

المقررات    إصدار
مع    اإللكترونية 

ضمان   وحدة 
 الجودة بالكليه. 

المقرر الدراسـى  تطبيق معايير إصـدار   -
في ضـــوء المعابير العلمية  اإللكترونى  
  .واألكاديمية

ــة   - ــادة نســـــب ــة  المقرراتزي ــامعي   الج
المطـابقـة للمعـايير األكـاديميـة لجودة  

 .%70يقل عن  الجامعي بما الالمقرر 
ــا ا   - لطالب  تحقيق مـعدل جـيد من رضـــ

ات    المقرراتعن   اـن من خالل اســـــتبـي
 االراء

وكيل الكلية  
لشئون  
التعليم  
والطالب  
ووحدة  
ضمان  
 الجودة 

1 
 

 ذاتى   √ √ √ √ √

ظـم  .4 ـن ر  طـوـي ـت
اإلرشــــــــــاد  
اديمي في   االـك
ضـــــــــــــوء  
ــر   ــي ــعـــاي ــم ال
ــقـــومـــيـــة   الـ

 للجودة

وضــــع ةلية لنظام    4-1
ــاد األكاديمي   اإلرشـ
اـلـمـتـفوـقـين   ـلـلـطالب 

 والمتعثرين.

ــة   - ةلي ــام  وجود  لنظ ــدة  ــة ومعتم موثق
ــاد األكاديمي للطالب المتفوقين   اإلرشــ

 والمتعثرين
زيادة نســبة رضــا الطالب عن خدمات   -

 %  75بنسبة  اإلرشاد األكاديمي
وإرشـــــــاديــة   - إثرائيــة  برامج  وجود 

متطورة للطالب المتفوقين والمتعثرين  
 دراسيا 

توفير رعاية خاصــــة وخدمية تعليمية   -
 للطالب.

وكيل الكلية  
لشئون  
التعليم  
والطالب  
وكيل الكلية  
للدراسات  
العليا  

والبحوث و  
وحدة ضمان  
 الجودة 

 ذاتى    √ √ √ √ √ 1



 

  
 
 

األهداف  
ئية اإلجرا  

 مقاييس األداء    التنفيذيةاألنشطة 
مسؤل  
 التنفيذ 

 

اولوية 
 التنفيذ 

ة ينازيالم اإلطار الزمني 
 التقديرية

مصادر 
 2026 2025 2024 2023 2022 التمويل 

المشــاركة   .5
ــي   فــــــــــ
المسابقات  
 االبتكارية

تشــــجيع الطالب على     5-1
مســـــابـقات   المشـــــارـكة في
ــات ــواء    ومنافسـ بتكارية سـ

على المســـــتوى المحلي أو  
 اإلقليمي

ل   - ــابقين وكـي اع عـدد المتســـ ارتـف
ــاركين على   ــئون المشـ الكلية لشـ

 المستويات المختلفة
ــة   - ــاري ــار االبتك األفك ــد عــدد  تزاي

 المنتجة

وكـــــيـــــل  
ــيـــة   ــل ــك ال
ون   لشــــــئ
الــتــعــلــيــم 
ــطــالب   وال
وكـــــيـــــل  
ــيـــة   ــل ــك ال
للدراســات  
الـــعـــلـــيـــا  
حـوث   ـب واـل
ــدة   وحـ و 
ضـــــمـــان  
 الجودة

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
1 
 

√ √ √ √ √ 00020.  الكلية  

ــع   .6 وضـــــــــ
ــز   ــوافـــ حـــ
ــكـــافـــأت   وم
 للمبتكرين

وتـمـويـــل    6-1 تشـــــجـيـع 
ــارـكة المبتكرين   مشـــ
الـمـنـــافســـــــات   فـي 

 والدولية المحلية
رصــــــد جوائز مـاليـة    6-2

 للمبتكرين 
لـــدورات    6-3 ح  ـــي رشـــ ـت اـل

مـحـلـيـــة  تـــدريـبـيـــة 
مــجـــال   ــمــيـــة  وعـــال

 االبتكار

الـــدورات   - عـلـى  اإلقـبـــال  زيـــادة 
 التدريبية محليا وعالميا 

 ارتفاع عدد االبتكارات -

√ √ √ √ √ 00010.  الكلية  

راـمج  .7 ـب دـعم 
ونشـــــاطات  
التواـصل مع 
ن   جــي خـرـي اـل
طـــــبـــــقـــــا 
لـلـمـعـــايـيـر  
ــيـــة   ــوم ــق ال

 للجودة

 انشاء رابطة للخريجين   1- 7
 
ناد    2- 7   ی انشاء 

 للخريجين.. 

 قواعد الخريجين كاملة -
ــة   - اصـــ ات الـخ اـن ل البـي ة لـك ومفعـل

دى    -لجميع الخريجين   وجود منـت
على   الـخريـجـين  لـلـتواصـــــــل مع 

وجود مقر لنـادي    -موقع الكليـة  
ـبروـتوـكوالت  -اـلـخرـيـجـين.   وـجود 
 مفعلة مع

ة  - ادة نســــــب ات لزـي المؤســـــســــــب
 التوظيف سنويا

دة  وح
تكنولوجيا  
المعلومات  
وكيل  
الكلية  
لشئون  
خدمة  
المجتمع  
وتنمية  
 البيئة 

1 
 
3 

 

 الكلية  5000 √ √ √ √ √

ــم   .8 ــيــ ــدعــ تــ
األنشـــــطـــة  
ــيـــة   ــطــالب ال
 وتطويرها

ة    وضـــــع برامج  8-1 زمنـي
ـمـجـموعـــة ـتـنـفيـــذ  ـمن    ـل
في   األنشــــــطة الطالبـية

يـــاجـــات ـت االـح ــوء    ضـــ
واإلمكـــانـــات   الطالبيـــة 

 المتاحة وتنفيذها.

 لممارسة األنشطةوجود أماكن  -
 خطة زمنية لىنشطة الطالبية  -
زيادة نســبة مشــاركة الطالب في   -

 األنشطة المتنوعة 

وكيل  
الكلية  
 لشئون 
التعليم  
والطالب  
ورئيس  
قسم  
رعاية  
 الشباب 

 الجامعة  200.000 √ √ √ √ √ 1

الكلية  

مويل  ت

 ذاتى 

 

 



 

  
 
 

األهداف  
ئية اإلجرا  

 مقاييس األداء    التنفيذيةاألنشطة 
مسؤل  
 التنفيذ 

 

اولوية 
 التنفيذ 

ة ينازيالم اإلطار الزمني 
 التقديرية

مصادر 
 2026 2025 2024 2023 2022 التمويل 

ــذب   .9 جــــــــ
الــــطــــالب  
 الوافدين

ــدة    9-1 ــة معتم الي وضـــــع 
لجــذب الطالب الوافـدين  
ه  ا من خالل لجـن وتفعيلـه
 التعاون الدولي للكليه

ــع ةلية  9-2 ــين    وضــ لتحســ
ــج ــرام ــب ــل ل ــج  ــروي ــت   ال
الكلـية عن ة ـب دراســــــي   اـل
عــلــى األعــالن    طــريــق 
اإللــكــتــرونــي   الــمــوقــع 

يـــة ـل ـك ـل ص   ـل خــت ـي مـــا  ـب
ررات مــق قـــة    بـــاـل وطـرـي
 التسجيل

تخصيص مكتب لتسهيل    9-3
 خدمات الوافدين.

ــالب   - ــطـ الـ ــداد  أعـ ــادة  زيـ
 سنويا %10الوافدين 

 
 
 
 
 
 

ة رضـــــا الطالب   ادة نســــــب زـي
دـمة   الواـفدين عن الـخدـمات المـق

 سنويا. %10من الكلية 

ــيـــة  كــيـــل   ــل ــك ال
لشـــــئون التعليم  
وحـــدة   واـلـطالب 
ــيـــا   ــوج ــول ــن ــك ت

 المعلومات
 

رعــايــة   مكتــب 
ــل   ــدين وكي الواف
ة لشـــــئون   الكلـي
 التعليم والطالب

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

√ √ √ √ √ 00020.  الكلية  

رفــــــــــــع   .10
مـــــهـــــارات  
الــتــفــكــيــر  
 االبتكاري

ــجيع  10-1 الطالب علي   تشـ
المشـــــاركـة في حزم 

مهارات التفكير    تدريب
عـــلـــى   االبـــتـــكـــاري 

 مستوى الجامعة
ــابقات10-2 لتنمية   عمل مسـ

  االبتـكاري على  التفكير
 مستوى الكلية

زيادة نســبة المشــاركة في  -
البرامج التدريبية الخاصــة  

   بمهارات التفكير.
ــا   - رضـــــ ــة  درجـ ــادة  زيـ

من البرامج    المســـــتفـيدين
 التدريبية. 

وجود مســـــابـقات لمتنمـية  -
ـير ـك ـف ـت ـعـلى    اـل كـــاري  ـت االـب

  مستوى الكلية
ــارـك   - مشـــــ ود  ي وـج ـف ن  ـي

ات ــابـق ه التفكير   مســـ تنمـي
اري على مســـــتوى  االبتـك

 الكليه

يـــة   كــل اـل وكـيـــل 
لـشئون التعليم و  
ووحـــدة   اـلـطالب 
 ضمان الجودة

2 
 
 
 
 
1 

√ √ √ √ √ 00020.  الكلية  

 والجامعة 

ــر   .11 ــيـ ــوفـ تـ
ــم   ــدعــــ الــــ
بـــات   طــل مــت ـل
 االبتكار .

  التعاون مع الحاضنة  11-1
 التكنولوجية بالجامعة 

منظمات   تحفيز  11-2
دعم   المجتمع على 
 المبتكرين 

منظمات   تحفيز  11-3
المجتمع على تنفيذ  

 االبتكارات .  وتسويق

اشـــتراك الطالب بالدورات   -
التي تعقـدهـا الحـاضـــــنـة  
 -التكنولوجيــة بــالجــامعــة  
تزاـيد ـعدد المبتكرين اـلذين  
ـمـنـظمـــات   ـمن  دـعـمـهم  ـتم 

 المدني  المجتمع
ــارات   - االبتك ــدد  ــاع ع ارتف

المجتمع  المنفذة بمســاعدة  
 المدني

وكيل الكلية  
لشئون التعليم  
والطالب عميد  
الكلية وكيل  
الكلية لشئون  
خدمة المجتمع  
وتنمية البيئة  
وكيل الكلية  
لشئون خدمة  

2 
 
3 
 
 
3 

 الكلية  50.000 √ √ √ √ √

 والجامعة 



 

  
 
 

المجتمع وتنمية  
 البيئة 

وكيل الكلية  
للدراسات العليا  
 والبحوث 

000254. السابع اجمالى ميزانية الهدف اإلسترتيجى    

.65.000812 ميزانيةالاجمالى    
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 مؤشرات االداء 

 

 ت تبا  خرجت  لطعوليم لطتعليويم  ع للتيتجت     عت ر بوق لطعوت لطعتطود. -1

 ت   لطيليم.نل طتوتخ ل كتخ ود طبر -2

 لطوعلو ت  لطختدم اتطيليم   لطجلت  لطورتببم الت ط ي لطنتجم  ا اتل  تطي  لطبيتنت .توعر  -3

 كفتل  ل جرللل  ل خلم م   برطتلت. -4

 ت تبا ل  يتنيت    لطتجلي ل  لطف يم   ل خلم م  ع لطيلخ لطيليم. -5

 إزخ تخ ل نشبم لطبنثيم   لطوستهوت  لطعلويم. -6

  ستهوتلط عد  نشبم لطيليم. لطتولدت  ع لطخر جيا   لبتورلم م -7

 . ؤشرل  توييط ل خلل   ل نجتز -8

 

 مصادر التمويل 
 

  لي  لخلم   شر طت  تبو ر لطتعليط -1

 مجتل ل طوتل -2

 لطوؤبست  لطل تطيم   لطخي يم   -3

 لطل تخ ق لطختدم اتطجت عم -4

 جلت      ؤبست   ج بيم  -5

  ي لنيم لطجت عم -6

 عم لطتوو ات لطواتطم طت فياي  نشاااابام لطخبام  طلنلااااول طلد ل طتواتخ   لطيليام  عدتساااا -7

 ل بترلتيجيم اتطيليم

لطوعات ت لطورك  م لطوعتواي   –لطوليل  ذل  لطباتاع لطخاتص اتطيليام  لطباتنومل ت لطنيولا   -8

 لطي مل  لطبيبر م طأل ستت(. –
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 - فلسفة إدارة الخطة االستراتيجية: - أوال 

في  تمثل  األساسية  المبادئ  من  مجموعة  على  االستراتيجية  إدارة  الفلسفة   تعتمد    مجموعها 

 الموجهة والمحركة لكل نشاطات التطوير داخل المنظومة الجامعية بكل عناصرها وعملياتها. 

 وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي : 

العمل    جماعي من خالل إتباع أساليب منهجية لتقسيم وتوزيعالعمل علي ترسيخ مفاهيم العمل ال ✓

يتطلبه وما  النشاط  طبيعة  مع  يتناسب  بما  واإلدارية،  األكاديمية  الكلية  اقسام  خبرة    على  من 

 ومهارات. 

لتمكين أفراد    لكذ السعي نحو إتباع أساليب موضوعية لتوزيع المسئوليات وتوفير الصالحيات و ✓

 طبقا لصالحيات محددة.  فريق العمل من حرية العمل 

بالتقييم   ✓ تسمح  تقارير  وإعداد  االستراتيجية  نشاطات  إنتاج  وقياس  لمتابعة  منظومة  وضع 

 الموضوعي لمدى التقدم في أعمال وفعاليات االستراتيجية. 

ضع منظومة تقييم لكل مستويات اإلدارة، تعتمد على مؤشرات التقدم والنجاح فـي برامج التطوير  و ✓

أو الحيود عن الخطة    ز للوحدات القائمة والمسئولة عن التنفيذ ومدى االلتزامومؤشرات اإلنجا

 ومدى تحقيق األهداف االستراتيجية. 

 - :ثانيا : تدفق أعمال االستراتيجية 

 التالي :  تتم فعاليات تنفيذ أعمال االستراتيجية في مسارين متتاليين يمكن توضيحهم على النحو

 المسار التنفيذي:  -1

يبدأ هذا المسار بتوزيع مسئولية إدارة محـاور التطـويـر علـى قطاعات الكليـة الثالثة ، وفي   ✓

واقع األمر فإن محاور التطوير تتطابق مع الغايات االستراتيجية المستهدفة والتـي تنبثق منها  

 االستراتيجية  الخطة وتنفيذ  وإدارة متابعة لياتة
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بثقة عن  األهداف االستراتيجية للكلية توزيع مسئولية إدارة وتحقيق األهداف االستراتيجية المن

 تلك الغايات على مسئولي االقسام األكاديمية واإلدارية بالكلية  

 إعداد خطة زمنية تفصيلية وخطة توفير احتياجات لتنفيذ األنشطة.  ✓

 مسار المتابعة والقياس والتقييم :  -2

يبدأ مسار المتابعة متزامنا مع بدء تنفيذ نشاطات الغايات، حيث تتم إجراءات المتابعة طبقا   ✓

كـل غـايـة سـواء الخطـة الزمنيـة أو خطـة االحتياجات، حيث ال تقتصر إجراءات لخطط  

وإنما   الغايات  نشاطات  لتنفيذ  الزمنية  بالخطـة  وااللتزام  االتساق  مدى  على رصد  المتابعة 

أعمال كل غاية، وذلك    ترصد أيضا مدى توفير احتياجات التنفيذ وترصد المشاكل التي تواجـه 

 ير االحتياجات وتذليل المشاكل والعقبات.لدراسة كيفية توف

طبقا لمخرجات وعوائد كل نشاط ، ويتم قياس مدى ما تحقق من إنجـاز فـي كـل نشاط وقياس   ✓

المرجعية   البنـود  والعوائد وبالتالي مع  المخرجات  اتساقه كميا ونوعيا مع مواصفات  مدى 

 للغاية. 

لمؤشرات تمثل نسب اإلنجاز  ا  ن وعة م ويتم صياغة كل فعاليات المتابعة والقيـاس فـي مجم  ✓

 ونسب الحيود عن الخطط التنفيذية 

تحقق   ✓ درجة  تقييم  يبدأ  والقياس  المتابعة  نشاطات  خالل  صياغتها  تم  التي  المؤشرات  من 

للغاية، كما يتم أيضا قياس وتقييم مدى تحقق األهداف االستراتيجية لكل   األهداف المحددة 

 ف المحددة للبرامج التطويرية للكلية. الغايات والتي تمثل محصلة األهدا

من خالل مؤشرات مدى تحقق األهداف االستراتيجية للكلية يتم حساب مؤشر عام يحدد مدى   ✓

 النجاح في تحقيق رسالة الكلية طبقا لمحاور التطوير المختلفة. 

بـ التي ال  المنهجية  العمل  العمل على كال المسارين توفر مجموعة متكاملة من نظم  د من  ويتطلب 

 الستراتيجية ، حيث تتمثل هذه النظم في: لإعدادها أوال وقبل بدء النشاطات واألعمال التنفيذية 

منظومة إعداد الخطط التنفيذية لألنشطة سواء كانت خطط تنفيذية أو خطط لالحتياجات،  −

حيث يتم من خالل تلك المنظومة تحديد بداية ومدة ونهاية تنفيذ كل نشاط وتحديـد مـدى  

كذلك تحـدد   ادية بدء تنفيذ النشاط على انتهاء العمـل فـي نشاطات أخرى سابقة.اعتم
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 المنظومة االحتياجات البشرية، كميا وكيفيا، المطلوبة لتنفيذ النشاط وكذلك االحتياجات 

 . ية لكل نشاط د الما

المنظومة  منظومة لمتابعة تنفيذ أعمال وقياس وتقييم إنجازات االستراتيجية وتتميز هذه  −

 بمستوياتها المتعددة، حيث تبدأ بالمستوى الموجه والمسئول عن متابعة تنفيذ نشاطات 

طبقـا النشاط  إنجـاز  ومعايرة  النشاط  مـن  المستهدف  اإلنجاز  مـدى  وقيـاس    الغايات 

 . للمواصفات المحددة لناتج أو مستهدف النشاط 

ة بمدى توفير اإلمكانات المطلوبة  كما ترصد المنظومة، على هذا المستوى، المشاكل المتعلق

ومدى تمكين المسئولية عن تنفيذ وإدارة األنشطة لمباشرة مسئولياتهم، ويتم رفع تقارير هذا  

المستوى إلى المنظومة األعلى وهي الخاصة بمتابعة التنفيذ على مستوى المراحل اإلجمالية  

في المدرجات والعوائد النهائية  لكل برنامج وطبقا للبنود المرجعية المتفق عليها والمتمثلة  

   لكل مرحة

 

وجدير بالذكر أنه يجب تحديد مسئول المتابعة على مستوى كل مرحلة من مراحل التنفيذ،  

حيث يقوم المسئول بقياس مدى ونسبة تحقيق عوائد ومخرجات كل مرحلة ومدى الحيـود،  

المتمثل في عدم االتساق مع مواصفات  سواء على المستوى الزمني أو على المستوى الكيفي ،  

البنـود المرجعية المتفق عليها ، كما يقوم مسئولي المرحلة بمحاولة تذليل وحل مشكالت 

تقارير متابعة   بإعداد  تنفيذ األنشطة  المرحلة ويقوم مسئولي متابعة مراحل  نشاطات  تنفيذ 

ـوه عنها، إضافة إلى المشاكل  إجمالية إلى مدير تنفيذ النشاط تحتوى على مقاييس اإلنجاز المن

 اإلجمالية والعامـة التـي تواجه تنفيذ مراحل التنفيذ 

نجاح   − لمدى  إجمالي  مقياس  بإعداد   ، المراحل  لتقارير  تبعا  األنشطة،  تنفيذ  مدير  يقوم 

 التنفيذ، كما يقوم بمحاولة حل المشكالت اإلجمالية التي تواجه المشروع. 

بإعداد   − األنشطة  تنفيذ  مدير  األنشطة يقوم  عن  المسئول  إلى  رفعه  يتم  مرحلي    تقرير 

 بحساب مؤشرات مدى تحقيق األهداف االستراتيجية المشارك في تنفيذها. 
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يضم   − تقرير،  برفع  الجودة  ضمان  وحدة  مدير  او  االستراتيجي  التخطيط  منسق  يقوم 

مؤشرات مدى تحقيق األهداف االستراتيجية المشارك في تنفيذها، إلى مسئول اإلدارة  

األهـداف ا منهـا  المنبثقة  التطوير  محـاور  أحـد  فعاليات  إدارة  عن  والمسئول  لعليـا 

 االستراتيجية.  

كـل  − فـي  التطوير  نجاح  مدى  يحدد  إجمالي  مؤشر  يتم حساب  المؤشرات  لهذه  وطبقا 

محـور مـن محـاور التطوير طبقا لنموذج قياس األداء المتوازن، والمشاكل اإلجمالية  

نجاح التطوير حيث يتم إعداد تقرير إجمالي يتم رفعه إلى عميد الكليـة    التي تواجه ضمان 

تمهيدا لرفعـه إلـى مجلس الكليـة لمناقشته ودراسته والعمـل علـى تـذليل المشكالت العامة  

 التي تواجه تنفيذ االستراتيجية. 

 - :ثالثا : ضمانات استمرارية الخطة

السياسية   − القيادات  وا ايمان  عمـل  البـرامج  وتحويلهـا  الخطط  بهذه  ذ خـاتواألكاديمية 

 إجراءات فعلية للتنفيذ والمتابعة، وااللتزام بمعايير االعتماد المؤسسي الكليات. 

  اهيم التي درجنا عليهافتغيير الثقافة األكاديمية" على نحو يعيد النظر في المعايير والم −

 بما يرسخ تأكيد الجودة. 

تمثل في وحدة ضمان الجودة وما ينبسق عنها من لجنة التخطيط  وجود كيان مؤسسي م −

االستراتيجي ومجلس إدارة لوحـدة ضمان الجـودة يضـم كـل اإلدارة العليـا باإلضـافة  

 . للخبراء في مجال التخطيط االستراتيجي

 االستقاللية والحرية األكاديمية.  −

 رغبة الكلية في المنافسة القومية والعالمية  −

ة من اعضاء هيئة التدريس بالكليـة حاصلين على دورات تدريبيـة فـي  وجود مجموع −

 اعمال الجودة والتخطيط االستراتيجيي من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد . 

 وجود لجنة إلدارة تنفيذ الخطة ومتابعة األداء بنظام قياس األداء المتوازن.  −

ال − أنشـطة  فـي  المدني"  المجتمع  مشاركة  وتنظيمـا،"تعظيم  وتمويالً،  فكـراً،    كليـة؛ 

 واستخداماً. 

  تعظيم االستخدام المكثف والمخطط للموارد المتاحة بما يقود إلى تحسين الكفاية الداخلية  −

 للكلية. 

 وجود مخصصات مالية لتنفيذ األنشطة.  −
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  االستمرار في التحول في أساليب تقويم الطالب من مستوى االمتحانات التقليدية إلى −

 أساليب تكشف عن القدرات الحقيقية العليا لنتائج التعلم.  استخدام

الذاتي ،  − التعلم  لتدريب الطالب على    تدعيم توفير أساليب تدريسية وتكنولوجية فاعلة 

 . وتفجير الطاقات اإلبداعية لديهم 

تبنى إنشاء مراكز للتميز العلمي واالستراتيجي ذات طابع تطبيقي بما يلبي احتياجات   −

 يسهم في حل مشكالته الحالية والمستقبلية. المجتمع وبما  

 تغيير التشريعات الجامعية لتالئم المستجدات العالمية واإلقليمية والمحلية.  −

أ − هذاسبلورة  لتحقيق  مقاييس واضحة  والبحثي ووضع  المهني  األداء  لتقييم  ونظم    س 

 . التقيم

يضمن والءهم وجذبهم  إيجاد آلية فاعلة لتحقيق التواصل المستمر مع خريجي الكلية بما   −

 لدعم الكلية والمشاركة في برامجها المجتمعية المختلفة من خالل وحدة دعم الخريجين. 

المتميز في   − السمعة  ذات  العالمية  الجامعات  باستمرار مع  مفتوحة  إيجاد سبل وقنوات 

 ضوء مشروعات مشتركة من خالل اتفاقيات التعاون والتبادل العلمي. 

والتس − اإلمكانات  األولويات تدعيم  في ضوء  منها  المتاح  توزيع  وإعادة  البحثية    هيالت 

 البحثية. 

 . يتم مراجعة الخطة سنويا في ضوء المستجدات  −

 

 - :الخطةفريق متابعة تنفيذ :   رابعا

 عميد الكلية ا.د.  1
 ون التعليم والطالب ئوكيل الكلية لش ا.د.  2
 للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية   ا.د.  3
 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ون ئوكيل الكلية لش ا.د.  4
 أمنب الكلية  5

 فةـــــــــالوظي م ـــــــــــاالس 
 مدير وحدة ضمان اجلودة  وائل حممد جودة  د 6
 انئب مدير وحدة ضمان اجلودة  امين حسن عبد العزيز د.  7
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