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قطاع شئون التعليم والطالب

األهداف
اإلستراتيجية
 .1التنميةةةةةةةةي الت ةةةةةةةة ي
المسةةةةةةةةتم ل ةةةةةةةة ام

األكاديميي ما يساهم

فةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

المستفيدين من ق اع

التع يم ال الب

األهداف الفرعية
 .1ت ةةةةةةةةةة ي

ت ةةةةةةةةةةدي

ال نةةةةةةةام التع يمةةةةةةة
المقة ا

هةةا ي اكةةب

الت ةةةةةةةةة ا ال ي يةةةةةةةةةي
مت

ةةةةةةةةةا سةةةةةةةةة

العمل ما يت اف مع
المعايي القياسيي.

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية
 .1إنشااال لجناار لمرا اار المقااررا الدراسااير
باألقسام.
 .2وضااال ةليااار لالااادج المناااا بناااال ااا
تقاااااااااااارجر المرا ااااااااااار وةرال الطااااااااااا
والمساااااااويدجت والماوياااااارا والاطااااااورا
واحايا ا سوق ال مل.
 .3وضااال ةليااار ل ا تاااد مااات تلقيااا الم ر اااا
الا يمير المساهدفر ل برنام .






خطاار م اماادة لاطااوجر البرن اام
الا يمي.
ةلياار م اماادة ل ا تااد ماات تلقي ا
الم ر ا الا يمير المسااهدفر
ل برنام .
نساابر اادد المقااررا الااا تاا
تطوجر ااااااااا إ مااااااااالي اااااااادد
المقررا
ةلير الت اذ إ ارالا تصاليلير
مدى تقدم البرنام .
بنال

المسئوليات
عميةةةةةةةد الك يةةةةةةةي

كيةةةةةةةل

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

2214 -2213

0222

الك يةةةةي ل ةةةة ن التع ةةةةيم
ال ةةةةةةةةةةةالب مجةةةةةةةةةةةال

األقسةةام مج ة
مةةةةةةةدي
الج د

ةةةةةةةد

الك يةةي
ةةةةةةةمان

 .4وضااال ةليااار لقياااام مااادى تقااادم البرناااام
الت اذ اإل رالا الاصليلير.
 .2تأهيةةل نةةام الك يةةي
لالعتماد األ كاديم .

 .1إعاد هيك ي المق ا الد اسيي ازالي التدخال
ينها.

 .2تةةة في ةليةةةةي لمتا عةةةةي ت يةةةة معةةةةايي الجةةةة د
المؤه ي لالعتماد

 .3التقةةةةدم ل عةةةة ل ع ةةةة م ةةةة ع CIQAAP
ل مساعد ل تأهيل لالعتماد

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

عدد المق ا الت تةم هيك تهةا



إجمال عدد المق ا .

 عدد المعايي الت تةم اسةتيفاؤها مةن
ال نةةام ع ة إجمةةال عةةدد المعةةايي

الم

ي ل نام ل تقدم لالعتماد

 ال ع ل ع

م

ع CIQAAP

 ال ميد
 وت ل الك ير
مدجر وحدة الجودة

22 14-2213
5000
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قطاع شئون التعليم والطالب

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور
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األهداف اإلستراتيجية
 .2ت ةةةة ي

ال ال يي

تنميةةةةي األن ةةةة ي

األهداف الفرعية
 .1ت ي أساليب تقديم الخدما

االجتماعيي ال عايي ل الب.

اإلجراءات التنفيذية
 .1ت ي خ ي الدعم ال ال .
 .2تفعيل ت ي األن
.3

ي ال ال يي.

ةةةةةةع خ ةةةةةةي ل تقةةةةةة يم الةةةةةةد

ل خدما المقدمي ل الب

 .4ت ةةةةةةةةةجيع األن ةةةةةةةةة ي ال ال يةةةةةةةةةي
الم ةةةةةةت كي مةةةةةةع ك يةةةةةةا ال ةةةةةةةب
ال ي ةةةة

فةةةة الجامعةةةةا األخةةةة

سةةةة ا فةةةة معةةةة أ فةةةة خةةةةا
مع .

 .0تن ي المعسك ا الخا جيي.

المسئوليات

مقاييس األداء

الط بااي ملدثاار عميةةةةةةةد الك يةةةةةةةي

 خطاار الااد
م امدة
الك يةةةةي ل ةةةة ن التع ةةةةيم
 خطر م امدة ل اقاوج الادور
ال ةةةةةةةةالب مست ةةةةةةةةا
ل دما المقدمر ل ط
 ةلير م امدة التاشاف ور اجر لجان االت اد مدي قسم
 عةةةةدد ال ةةةةالب الم ةةةةا كين فةةةة
األن ة ي ال ال يةةي إل ة إجمةةال
عدد ال الب.

 عةةةةدد أع ةةةةا هي ةةةةي التةةةةد ي

الم ةةةةا كين فةةةة األن ةةةة ي إلةةةة

إجمةةةةةال عةةةةةدد أع ةةةةةا هي ةةةةةي

التد ي .

 .6تن ةةي مسةةا قا اع ةةداع التميةةز  عةةدد ال ةةالب ال اع ة ين ع ة م اكةةز
ين ال الب.

 .7زيةةةةاد الجةةةة ا ز لت ةةةةجيع ال ةةةةالب
المتميزين ف األن

ي ال ال يي

 .8ت ةةكيل لجنةةي ععةةاد هيك ةةي ة ام

قطاع شئون التعليم والطالب
وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

كيةةةةةةةل

(أ ل ثةةةةان

ثالةةةة ت ع ةةةة مسةةةةت

الجامعةةةي الجامعةةةي األخةةة

إجمةةةال

عدد ال الب الم ا كين من الك يي.

 نسةةةةة ي الزيةةةةةاد فةةةةة عةةةةةدد ال ةةةةةالب

ال عايةةةي االجتماعيةةةي لخدمةةةي أك ةةة

المسةةةتفدين مةةةن ةةة ام ال عايةةةي إلةةة

عدد ممكن من ال الب.

إجمال عدد ال الب.

عايةةةةةي ال ةةةةة اب أمةةةةةين

الك يي

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

2017 -2013

0222
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األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية
.9

.12

مقاييس األداء

ع خ ي تت ةمن د اسةي ةام ي  نسةةة ي المخعةةةء عن ةةةا عةةةالي

عن ا عالي ألعاب يا يي.
ع خ ي ل ا معةدا

لتجهيز عالي األلعاب.

األلعةةاب إجمةةال الم ازنةةي الماليةةي

ل ق اع.

يا ةيي  نسةةةة ي المخعةةةةء ل ةةةة ا أجهةةةةز

ةةةةةدا جديةةةةةد لتجهيةةةةةز عةةةةةالي

المسئوليات

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

2216 -2210

1022222

2217 -2216

األلعةةاب إجمةةال الم ازنةةي الماليةةي
ل ق اع.

 عةةدد أع ةةا الهي ةةي المعا نةةي مةةن
المعيةةةدين المد سةةةين المسةةةاعدين

الم ةةا كين ف ة األن ة ي ال ال يةةي
إل ة إجمةةال عةةدد أع ةةا الهي ةةي

المعا ني.

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

مستم
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قطاع شئون التعليم والطالب

األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

 - 3ت ةةةةةةةة ي ال نيةةةةةةةةي

 .1ت سةةةةةةين ت ةةةةةة ي

الت تيي أسةاليب تقةديم

ال نيي الت تيي .

اإلجراءات التنفيذية
 .1تجهيز الم ةان

المسئوليات

مقاييس األداء

اعن ةا ا القا مةي  الم ةةةةالم المخععةةةةي لتجهيةةةةز اعن ةةةةا ا

القا مةةي الك يةةي إجمةةال األم ة ال المنفقةةي

الك يي.

الق اع.

الخدما التع يميي
 .2ت ة ي

ان ةةا المةةد جا

ت ةةدي

القاعا الد اسيي.
 .3ت ةةةة ي

ت ةةةةدي

المع ما

ان ةةةةا تقنيةةةةا

المعامل المخت ا .

 .4ت ةةةةةة ي مكت ةةةةةةي ال ةةةةةةالب لم
ال كةةةال ي

فعةةة ها عةةةن مكت ةةةي

ت سين ال سا ل التع يميي.

الفنيي

التقنيةةةةا التع يميةةةةي
إجمةةةةال األمةةةة ال

ةةةةةةي  الم الم المخععةي لت ة ي مكت ةي ال ةالب
لم

الك يةةي

ةةي

ال ة ن

ت ةةةةةةدي

المنفقي ل ق اع.

الد اسا الع يا.

 .0ت ي

 الم ةةةةةةالم المخععةةةةةةي لت ةةةةةة ي
المعامةةةةل المخت ةةةة ا

ت ةةةةةةدي

القاعةةةةا الد اسةةةةيي

إجمال األم ال المنفقي الق اع.
تقنيةةةةا المع مةةةةا

ن التع يم ال الب

2214 -2213

202220222

اعدا الهندسةةيي أمةةين

 الم ةةةةةةالم المخععةةةةةةي لت ةةةةةة ي
ان ةةةةا المةةةةد جا

عميةةةةةد الك يةةةةةةي

كيةةةةةةل

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

ةةةةي ال كةةةةال ي

المنفقي ل ق اع.

إجمةةةةال األمةةةة ال

 الم ةةةةةالم المخععةةةةةي لت ةةةةة ي

2210 -2214

ت سةةةةةين

ال سا ل التع يميي إجمال األم ال المنفقي

 .6إن ةةا ق اعةةد يانةةا ت تةة
عةةةةم المقةةةة ا

المةةةةاد العم يةةةةي

ت ديثها د ياً االمت انا .

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

ع ةة

ل ق اع.

 الم الم المخععي عن ا ق اعد ال يانا
الخاعي ق ةاع التع ةيم ال ةالب إجمةال

األم ال المنفقي ل ق اع.

2214 -2013
مستم

تم يل ذات
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قطاع شئون التعليم والطالب

األهداف
اإلستراتيجية

اإلجراءات التنفيذية

األهداف الفرعية

 .7الت سع المكان األفق
 .8ت ة ي

مقاييس األداء

إن ا المست ف .

ت سةةين ال سةةا ل التع يميةةي (ال ة

اعلكت ن ة ل ة ام التع يميةةيتو
اعلكت ن ت التع يم الذات .

(المق ة

المسئوليات

 الم الم المخععي لإلن ةا ا القا مةي عميةةةةةةد الك يةةةةةةي
الك يي إجمال األم ال المنفقي.

 الم ةةةالم المخععةةةي ل ت سةةةع المكةةةان
األفق

إجمال األم ال المنفقي.

 الم الم المخععي ل سا ل التع يميةي
إجمال األم ال المنفقي.

 -2ت سةةةةةةةةةةين الخدمةةةةةةةةةةي
التع يميي

2217 2214

1002220222

الك يةةةةي ل ةةةة ن التع ةةةةيم
ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالب اعدا

الهندسةيي أمةين الك يةي
ي

ال

ن الفنيي

 عدد المق ا الت يتم ثها.
-1
ةةةةةع خ ةةةةةي لت ةةةةة ي أدا تنميةةةةةي  خ ةةةةةي لت ةةةةة ي أدا
قةةد ا أع ةةا هي ةةي التةةد ي
فقةةاً
أع ا هي ي التد ي
لالتجاها ال ديثي ف التع يم.
ال ديثي ف التع يم
 -2م ةةا كي أع ةةا هي ةةي التةةد ي

فة

د ا تد ي يةةةةةةةةي متخععةةةةةةةةي فةةةةةةةة

تكن ل جيةةا التع ةةيم مهةةا ا االتعةةال
ال

الع م

األدا التد ي .

 -3ت سةةةةين ت ةةةة ي ناةةةةم االمت انةةةةا
التقييم المستم ل الب.

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

كيةةةةةةل

اإلطار الزمني

الموازنة
التقديرية

تنميةةةةةي قةةةةةد ا
فقاً لالتجاها

 ت ي أنامي التقييم المستم ل الب


ةةع سياسةةي ل ت س ةين المسةةتم ف ة



لالسةةةةةة ي

ج د ال قي االمت انيي.
تةةةةةة في

نةةةةةة ئ مت ةةةةةة

تع يح االجا ا

إلكت نياً إذا أمكن.

011111
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قطاع شئون التعليم والطالب

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

 -4تنميةةةةةةةي مةةةةةةة ا د التم يةةةةةةةل  .1تنميةةةةةي الةةةةة ع لةةةةةد
الةةذات

الفةة ا م الماليةةي مةةن

مخت ف المعاد .

جةةةةةةةةةةةةةال األعمةةةةةةةةةةةةةال
العناعي ن ة تة في

الةةةدعم المةةةال لق ةةةاع

اإلجراءات التنفيذية

مقاييس األداء

 .1قيةةةةةام الك يةةةةةه مةةةةةن خةةةةةالل أقسةةةةةامها  نس ة ي التم يةةل مةةن ق ةةل جةةال األعمةةال عميةةةةةةد الك يةةةةةةةي
المخت فةةه تناةةيم مةةؤتم ا

نةةد ا

ش عمةةةل م جهةةةي ل جةةةال األعمةةةال

عقناعهم فك الدعم المال ل ك يي.

إل إجمال التم يل لهذا الق اع

 نسةةةة ي التم يةةةةل خةةةةا

الميزانيةةةةي إلةةةة

إجمال التم يل.

م جال األعمال ف مج الك يه.
التع ةةةةةةةةةةيم ال ةةةةةةةةةةالب .2
ةةةع خ ةةةي تنفيذيةةةي لت ةةةجيع جةةةال  عةةةةدد جةةةةال األعمةةةةال الم ةةةةا كين فةةةة
.3
الك يه.
تم يل الخ الت ي يي الك يه..
األعمةةةال ع ةةة الم ةةةا كي فةةة تم يةةةل
فعاليي
 .2ت سين كفا
 إجمةةال مسةةاهما جةةال األعمةةال إل ة
الم عا الت ي يي الك يه.
اسةةةةةةةةةتخدام المةةةةةةةةة ا د
الماليي المتا ي.

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

المسئوليات

إجمال قيمي الم

عا المنفذ .

كيةةةةةةةل

الك يةةةةي ل ةةةة ن التع ةةةةيم
ال ةةةةالب

كيةةةةل الك يةةةةي

ل ةةة ن خدمةةةي المجتمةةةع
تنميةةةي ال ي ةةةي

األقسام الع ميي

ؤسةةةا

الموازنة
اإلطار الزمني
التقديرية
تم يل ذات
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قطاع الدراسات العليا

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية

المسئوليات

مقاييس األداء
 معدل نمة عةدد األ ةا ال اعة ي ع ة

 .1ت ةة ي القةةد ا األكاديميةةي  .1ت ةةةةةةة ي دعةةةةةةةم اتفاقيةةةةةةةا
اتفاقيةةةةةةةةةةةةا
تفعيةةةةةةةةةةةةل
قيةةةةةةةةةةةةع
ت
.
1
ل ن الد اسا الع يا ال
ج ا ز م يي اق يميي د ليي.
ت كةةةةةةةةةةة ال التعةةةةةةةةةةةا ن
ال ثيةةةةةي ألع ةةةةةا هي ةةةةةي
ت ك ة ال التعةةا ن الثقةةاف مةةع
ؤسا األقسام الع ميي
الثقةةةةةةةاف مةةةةةةةع الجامعةةةةةةةا
معا نيهم.
التد ي
ي
اعة
ال
ةا
األ
عةدد
فة
النمة
معدل

العالميي.
الجامعا
عميةةةةةد الك يةةةةةي كيةةةةةل الك يةةةةةةي
العالميي.
ع الج ا ز م يي اق يميي د ليي.
ل ن الد اسا الع يا ال
ع ناام ل

افز ل ن

 .2ت ةةةجيع ال ةةة الم ةةةت كي -2
ف الد يا العالميي.
الن العالم .

الع م

 معةةدل النم ة ف ة عةةدد ال اع ة ين ع ةة

مستم

2220222

مستم
مستم

ال ةةة افز ل ن ةةة الخةةةا ج مةةةن أع ةةةا

هي ي التد ي

 معدل نم ال
هي ي التد ي

الك يي.

الم ا ئ ها أع ةا

الهي ةي المعا نةي

ةالب

الد اسا الع يا ف المؤتم ا الع ميي.

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

عميةةةةةد الك يةةةةةي

كيةةةةةل الك يةةةةةةي

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

عميةةةةةد الك يةةةةةي
ل

كيةةةةةل الك يةةةةةةي

ن الد اسا الع يا ال

2214 2213
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قطاع الدراسات العليا

األهداف اإلستراتيجية

اإلجراءات التنفيذية

األهداف الفرعية

ةةةةع ناةةةةام لتفةةةة

.2

التةةةةةد ي

مقاييس األداء

أع ةةةةا هي ةةةةي  نس ي عدد األ ا المن

للةةةةةة م ال ةةةةةة الع مةةةةةة

المتميةةةةةةةةةز مةةةةةةةةةا ي ةةةةةةةةةمن ت قيةةةةةةةةة
المستهدف ل تف

الع م .

أع ا هي ي التد ي

مةن ق ةل

2216 2214

المتف غين إلة

إجمال عدد األ ا المن

 نس ة ي أع ةةا هي ةةي التةةد ي
ةةةةال ا تفةةةة

المسئوليات

اإلطار
الزمني

.

الةةذين

ع مةةةة إلةةةة إجمةةةةال

أع ا هي ي التد ي .
.3

ةةع ة ام تد ي يةةي ألع ةةا هي ةةي  نسةةة ي عةةةدد أع ةةةا هي ةةةي التةةةد ي
الك يةةةةي لتنميةةةةي المهةةةةا ا

التةةةةد ي

التد يسيي مها ا تقيم أدا ال ةالب
الد اسا الع يا اعداد االخت ا ا .

 .4عقةةةةةد لقةةةةةا ا
التد ي
م

الك يي األ اف ذا الع ي

عا األ ا المقت ي.

 .0عقةةةةةد لقةةةةةا ا
التد ي

ةةةةةين أع ةةةةةا هي ةةةةةي

الك يي الك يا األخ

الع ي الم

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

ةةةةةين أع ةةةةةا هي ةةةةةي

عا ال ثيي.

ذا

معةةةةةا نيهم ال اعةةةةة ين ع ةةةةة د ا

مستم

تد ي يةةةي إلةةة إجمةةةال أع ةةةا هي ةةةي
التد ي

(لكل د

ن عييت.

مستم

الموازنة
التقديرية
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األهداف الفرعية
.6

ن
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مقاييس األداء

السي الذاتيي ألع ةا هي ةي  نسةةة ي عةةةدد أع ةةةا هي ةةةي التةةةد ي

التةةد ي

ع ة م قةةع الك يةةي ع ة

ال كي اعلكت نيي.
.7

المسئوليات

االتعال الجها المم لي ل

ذا ال ا ع الد ل .

الةةذين قةةام ا ن ةة
الذاتيي ع

ت ةةدي سةةي تهم

اإلطار
الزمني
2214 2213

م قع الك يةي إلة إجمةال

أع ا هي ي التد ي .

 نسة ي التم يةةل الخةةا ج ل

ةةا إلة

مجمةةة ع األمةةة ال المخععةةةي ل

الع م .

ةةة

مستم

الموازنة
التقديرية
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قطاع الدراسات العليا

األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

 .2ة الخ ة ال ثيةةي .1
ل ةةةةةةةالب الد اسةةةةةةةا

الع يةةةةةةةةةةةا م ةةةةةةةةةةةاكل
المجتمةةةةةةةع الم ةةةةةةة
الد ل

اإلجراءات التنفيذية

مقاييس األداء

ع أ ل يةا لم ةاكل المجتمةع التة

 .1المسةةةح الميةةةدان لم ةةةكال الق اعةةةا

يمكن أن تساهم األ ا الع ميةي فة

المخت فةةةةي التةةةة تخةةةةدمها الك يةةةةي التةةةة

ها.

ت تةةةةةةا إلةةةةةة إجةةةةةة ا
م كالتها.

 .2تخفيم فج الت قعا
الك يةةةةةي مةةةةةن ةةةةة ام
ا تياجا

ال

ين ما تقدمةه  .2ت ديةةد مجةةاال ال ة
ةةةةةين

ةةةةة

الخدمي.

لعةةةةةةال

ةةةةةة

الت يقيةةي التة

يمكةةةن ل ك يةةةي المسةةةاهمي فةةة عالجهةةةا
الم ت ي ا تياجا المجتمع.

 نسة ي ال ة

التةةة تتنةةةا ل م ةةةاكل سةةة

إجمةةةةال عةةةةدد ال ةةةة
الدكت ا .

 نس ة ي ال ة
الماجسةةتي

ال

تنميي ال ي ي ف مجال ت ديد أ ل يا

األ ا لخدمي المجتمع الم

.

 .4خ ةةةةة قنةةةةة ا اتعةةةةةال ةةةةةين الك يةةةةةي  .4عقةةةةد نةةةةد ا
ق اعةةةا المجتمةةةع الم ةةة لتسةةة ي

الم

عا ال ثيي.

مةةةةؤتم ا

ال ثيي الك يي.

 .0التفاعةةةةةل ةةةةةةين التخععةةةةةا العم يةةةةةةي
المخت فةةةةةةي لخدمةةةةةةي مجةةةةةةاال االنتةةةةةةا
الخدما

ما يؤد إل تعمي الع ي

ين الك يي م كال المجتمع
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العمةةةل إلةةة

فةةةة الماجسةةةةتي

الةةدكت ا إل ة إجمةةال عةةدد
ة

الدكت ا .

الماجسةةتي

الةةدكت ا

الت تتم

مع الخ ة ال ثيةي ل قسةام

الماجستي

الدكت ا .

الع ميةةةةةةي إلةةةةةة إجمةةةةةةال عةةةةةةدد

ش عمةةةةل  معدل الزياد ف عدد المؤتم ا

تع يف ق اعا االنتاجيي الم ة عا

الةةدكت ا

الد اسةةا الت يقيةةي ف ة

ف الماجستي

 .3التنسةةةي مةةةع ق ةةةاع خدمةةةي المجتمةةةع  .3تس ي قد ا الك يي عةن تقةديم الخدمةي  نسة ي عةةدد
ال ثيي ذا ال ا ع الت يق .

فة الماجسةةتي

المسئوليات

ةةةةةة

الند ا

المنعقةةةةةةةد الك يةةةةةةةي سةةةةةةةن ياً ل تع يةةةةةةةف
الم

عا ال ثيي.

عميةةةد الك يةةةي

كيةةةل

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

مستم

0222

الك يةةةةةةةةةةةةةي ل ةةةةةةةةةةةةةة ن
الد اسةةةةةةةةةةةا الع يةةةةةةةةةةةةا
ال

مستم

مستم

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 0237/0231

قطاع الدراسات العليا

األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية

األهداف اإلستراتيجية
ةةةةة ام الد اسةةةةةا

 .1اعداد خ ي مهن مؤهل

 .1إن ا لجنةي لم اجعةي ة ام الد اسةا

الع يةةا ذا ال ةةا ع المهن ة

ألدا الخةةدما الم ت ةةي

الع يا األقسام

الك يي.

مةةةةةا ي قةةةةة الت جهةةةةةا المسةةةةةتهدفي

 .3ت ةةةةة ي

(د ةةةة م مهنةةةة
مهن ت

يعةةةةةةي الد اسةةةةةةي فةةةةةة

ماجسةةةةتي
.2

فةةةةع مسةةةةت

المهةةةةا ا

المهنيةةةةي لخةةةة ي

ةةةة ام

الد اسةةةةةةةةا الع يةةةةةةةةا ذا
ال ا ع المهن .

 .2ت ة ي

ة ام الماجسةةتي

الةةد ما

الةةد ما

المهنيةةةةي التةةةة تةةةةم ت ي هةةةةا إلةةةة

إجمةةةةةةةةةةال

الد ما .

ةةةةةةةةةة ام الماجسةةةةةةةةةةتي

عميد الك يي
ل

كيل الك يي

ن الد اسا الع يا
ال

2217 -2213

0222

مستم

ل ك يةةةةةةي (تنميةةةةةةي القةةةةةةد ا المهنيةةةةةةي

الم غ يت.

 .3عقد اتفاقيةا مةع الجهةا المسةتفيد
من خدما الخ يجين ما يسةاعد فة

تنميي المها ا .
 .4تسةةةةة ي خةةةةةدما
المهنيي.

ةةةةة ام الةةةةةد ما

 .0ت ةةةةةة ي أسةةةةةةاليب تقةةةةةةديم تةةةةةةد ي
المقةةةةة ا

مةةةةةا يسةةةةةاعد فةةةةة تنميةةةةةي

القد ا الت يقيي ل الب.
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مقاييس األداء
 عةةدد ة ام الماجسةةتي

المسئوليات

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

 نسة ي عةةدد ال ةةالب المتقةةدمين مةةن
خةةةةةةةالل اتفاقيةةةةةةةا مةةةةةةةع الجهةةةةةةةا

المستفيد إل إجمال عدد ال الب
هذه ال ام .

 نس ة ي عةةدد الم

ة عا الت يقيةةي

إل إجمال عةدد الم

مق

د اس .

ة عا

كةل

مستم
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األهداف
اإلستراتيجية

األهداف
الفرعية

 .1تنميةةةةةةي ت ةةةةةة ي

 .1اال تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ةةةة ام الد اسةةةةا

مخ جةةةةةةةةةةةةةا

الع يا األكاديميي

اإلجراءات التنفيذية
 .1ت ةةة ي أسةةةاليب تقةةةديم تةةةد ي
تقيةةةيم المقةةة ا لتنميةةةي القةةةد

التع ةةةةةةيم فةةةةةة

مقاييس األداء
 معدل النم ف نسب النجاح.
ام الد اسا الع يا.

ع ةةةةة الت يةةةةةل النقةةةةةد تنميةةةةةي  نس ة ي عةةدد ال ةةالب ال افةةدين إل ة إجمةةال عةةدد ةةالب الد اسةةا الع يةةا

م ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

القةةةةةةةةد ا الفك يةةةةةةةةي ال ثيةةةةةةةةي

(الةةةةةةةةةةةةةةةةةةد م

الت يقيي ل الب.

الماجسةةةةةةةتي

الك يي.

 معدل الت
سن ياً.

الدكت اهت.

الد ما

ف عدد ال اع ين ع

الماجستي

كيل

ن

مستم

الد اسا الع يا

ؤسا األقسام الع ميي

الةدكت ا

 نسةةة ي الةةةد جا الع ميةةةي ل د اسةةةين مةةةن أع ةةةا الهي ةةةي المعا نةةةي إلةةة
إجمال عدد الد جا الممن ي.

 نس ي الد جا الع ميي ل دا سين من الخا
.2

ةةةع معةةةايي الختيةةةا أع ةةةا
هي ةةةي التةةةد ي

ف

الةةةذين يد سةةة ن

ام الماجستي

الع مةةة

الخ ة و

عةةيد ال ة الع م ة و

المتميةةةةةةز مةةةةةةن خةةةةةةا

الممن ي.

 نس ي عةدد األع ةا القةا مين التةد ي
عدد األع ا القا مين التد ي .

التخعء  نس ي ساعا التد ي

الةةةدكت اه تعتمةةةد ع ةةة

االسةةةةةةةةتعاني ةةةةةةةةذ

الخ ةةةةةةةة ا

الك يةةةةةةي

الك اد المع يي الملت ي.

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

المسئوليات
العميد

 معدال تزايد أعداد ال الب المسج ين ف

اإلطار
الزمني

الت ي ا

أجن يي ف مجال الماجستي
ال نام .

 نس ي سا ل الماجستي

إلة إجمةال عةدد الةد جا
مةن خةا

الك يةي إلة إجمةال

فيها األساتذ ال از ين من جامعا

الدكت اه إل إجمال عدد ساعا تد ي

الدكت اه الت تم من ها فة الك يةي الم ةا كي

مع الجامعا األجن يي إل مجم ع ال سا ل الت تم مناق تها.

 نس ي سا ل الماجستي

الدكت اه الت تةم من هةا إ ة اف م ةت ئ إلة

مجم ع ال سا ل الت تم مناق تها.

2214 -2213
مستم

الموازنة
التقديرية
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قطاع الدراسات العليا

األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

اإلطار
الزمني

المسئوليات

 عةةدد األسةةاتذ األجانةةب الةةذين ةةا ك ا فة ال كةةم ع ة
 .2ت ةةةةةةةةةةة ي لةةةةةةةةةةة ا ح  .1تن يع ة ام الةد م الماجسةتي
الد اسا الع يا فقاً
لمت

ا الج د

 .3تأهيةةةةةةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةة ام

الماجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي
الةةدكت اه لالعتمةةاد

االكاديم .

الةةةةةةةةةةدكت اه لت ةةةةةةةةةةتمل ع ةةةةةةةةةة

تخععةةةةا

ينيةةةةي تخععةةةةا

تتناسب مع مت

 .1م اجعةةةةي ت ةةةة ي هياكةةةةل ةةةة ام
الماجسةةةةتي

الةةةةدكت اه ةةةةالت اف

ا تياجا الق اعا المستفيد .

 .2است دا ةليةي ل م اجعةي التقيةيم

 .4تةةة في ةليةةةي لتنميةةةي  .1ت ةةكيل تأهيةةل ف ة
تةةةةةةةةدعيم ال ةةةةةةةة ام

ال ةةةةةةةةة

التةةةةةةةةةة

تخععا

ينيي.
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ع ةةةةةةةةةةةة

 نسةةة ي المقةةة ا التخععةةةيي لكةةةل نةةةام مةةةن ةةة ام
الد اسا الع يةا إلة مجمة ع مقة ا ال نةام (مقا نةي
المعدال الق اسييت.

 نس ي ال ام التة قامة الك يةي ت ي هةا إلة إجمةال
عدد ال ام الك يي.

مةةةةةةةةةةع الم جعيةةةةةةةةةةا العالميةةةةةةةةةةي  نس ة ي ال ة ام الت ة

المستم ل ام

ت تةةةةةةةةةةةة

ا المجتمع.

سا ل الماجستي

إل إجمال

عة

ام الماجستي

ع ة االعتمةةاد األكةةاديم
الدكت ا الك يي.

تأهي ها.

ع ميةةي مةةن  نس ي األ ةا التة تةم إعةدادها الم ةا كي مةع ك يةا

أع ةةةا هي ةةةي التةةةد ي

ال ام ال ينيي.

الدكت اه ف الك يي.

لتنميةةةي

أخةةةة

ت ةةةة

األ ا .

تخععةةةةا

ينيةةةةي إلةةةة إجمةةةةال عةةةةدد

 نسة ي الم ة عا ال ثيةي المم لةي مةن جهةا م يةي
اق يميي د ليةي إلة إجمةال الم ة عا ال ثيةي فة

الك يي.

العميد

كيل

ن

مستم

الد اسا الع يا ال

ؤسا األقسام الع ميي

العميد

كيل

الد اسا الع يا ال

ن

مستم

ؤسا األقسام الع ميي

العميد

كيل

الد اسا الع يا ال

ن

ؤسا األقسام الع ميي

مستم

الموازنة
التقديرية
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األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

 .2ت ةةةةةة ي ال نيةةةةةةي الت تيةةةةةةي لق ةةةةةةاع  المخعء من م ازني ق ةاع الد اسةا
الد اسا الع يا ال

الع يةةةا ال ةةة

.

لإلنفةةةا ع ةةة ال نيةةةي

الت تيةةةي الالزمةةةي ل

ةةة الع مةةة إلةةة

إجمال م ازني الق اع.

 معدل الزيةاد فة عةدد ق اعةد ال يانةا

المسئوليات
العميد

ن

كيل

الد اسا الع يا

ال

ؤسا

اإلطار الزمني

الموازنة
التقديرية

2214 -2213

102220222

مستم

األقسام الع ميي

العالميةةي الةةد يا الت ة تةةم اال ةةت ائ
ها.

 .3تأهيةةل ت جيةةه م ة عا

سةةا ل  نس ة ي األ ةةا المن ة

الماجسةةةةتي الدكت اه مةةةةا يسةةةةاعد

ع ةةةةةة الن ةةةةةة الع مةةةةةة العةةةةةةالم
اال تكا .

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

ف ة د يةةا

عالميةةةةي إلةةةة إجمةةةةال عةةةةدد األ ةةةةا

المن

.

-
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قطاع الدراسات العليا

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية
 - 0ت ةةةةة ي

اإلجراءات التنفيذية

مقاييس األداء

تةةةةةدعيم مكت ةةةةةي  .1ت ة في االمكانيةةا الماديةةي الالزمةةي  نسةةةةة ي المسةةةةةتفيدين مةةةةةن الخةةةةةدما

المسئوليات
عميد الك يةي

كيةل الك يةي

الك يةةي ل د اسةةا الع يةةا لت ة في

ل فةةع ج ة د الخةةدما الت ة تقةةدمها

المكت يي إل إجمةال عةدد المسةتفدين ل ةةةة ن الد اسةةةةا الع يةةةةا

المتميةةز ت ي هةةا إلةة مكت ةةي

تعة ي – أ فةةف – ة كي اعنت نة

التد ي .

امكانيةةةةةةةةا ال ةةةةةةةة الع مةةةةةةةة
قميي.

المكت ةةةةةةةي ( اسةةةةةةة ا  -ماكينةةةةةةةا
....الخت.

من الب د اسا ع يا أع ا هي ي

 معةةةةةدل عةةةةةدد مةةةةة اف المكت ةةةةةي إلةةةةة
إجمال عدد الب الد اسا الع يا.

 .2اال ةةةةةةت ائ فةةةةةة ق اعةةةةةةد ال يانةةةةةةا

العالميةةةةةةي هةةةةةةدف إن ةةةةةةا مكت ةةةةةةي
قميي.

 .3ت في الك اد المؤه ي من العام ين
داخل المكت ي.

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

ال

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

مستم
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قطاع الدراسات العليا

األهداف اإلستراتيجية
 .1إدا

تنميةةي الم ة ا د الماليةةي

الم جهةةةةةي لق ةةةةةاع ال ةةةةة

األهداف الفرعية
 .1ت ةةةةةجيع المسةةةةةاهمي
الماليةةةةةةةةةةةي ل جةةةةةةةةةةةال
األعمةةةال عنةةةد

الد اسا الع يا

االست ا ا

الجد .
.2

ةةةب

د اسا

ةةع ةليةةي لتس ة ي

الم ة عا ال ثيةةي
لةةةةةةةةةةةد ق اعةةةةةةةةةةةا

األعمال ف المجتمع

الم

.

اإلجراءات التنفيذية

 .1ت يةةةل االتجاهةةةا العالميةةةي الم يةةةي  عدد المؤتم ا
الت تت ب الد اسي ال

.

النةد ا السةن يي التة

يةةةةدع فيهةةةةا جةةةةال األعمةةةةال لتةةةة في

.2

ةةةةع خ ةةةةي ماليةةةةي ل مةةةة ا د المت قةةةةع

معاد التم يل ل

.3

ةةةع تقةةةدي ا ل تم يةةةل مةةةن الجهةةةا

ال اعيي ل ام الد اسا الع يا الك يي.

ال ع ل ع يها ت زيعها.

المان ي س ا داخ ياً أ خا جياً.

 .4االتعال المؤسسا

عج ا عم يي تم يل األ ا الم
من ت ئ الجها .

.

ي

ال ام

 معةةدل الت ة

فة عةةدد المةةنح المقدمةةي

مةةن جةةال األعمةةال الق ةةاع ال ك ة م
ل الب الد اسا الع يا الك يي.

 .6اسةةتخدام م قةةع الك يةةي ع ة االنت نةة
لتع يةةةةةف األ ةةةةة اف المخت فةةةةةي ةةةةة ام

اق يميةةةي عالميةةةي إلةةة إجمةةةال ال نةةةد

 .7عقةةةةةةد مةةةةةةؤتم ا

المخعء ل

الع م .

نةةةةةةد ا ل تع يةةةةةةف  نس ة ي التم يةةل الةةذات ف ة الك يةةي إلةة

الخدما ال ثيي الك يي.

كيةةةةةل الك يةةةةةي

مستم

ل ةةةة ن الد اسةةةةا الع يةةةةا
ال ةةةةة

 معةةةدل النمةةة فةةة عةةةدد جةةةال األعمةةةال ل ةةةة ن خدمةةةةي المجتمةةةةع

 نسةةةةة ي التم يةةةةةل مةةةةةن جهةةةةةا م يةةةةةي

ال

عميد الك يةي

تنميي ال ي ي

الد اسا الع يا إل إجمال تم يل هذه

 .0العمةةل ع ة تنميةةي الم ة ا د مةةن خةةالل

الت تقدمها الك يي.

كيةل الك يةي

مستم

0222

المسئوليات

 نس ي التم يل من جال األعمال ل ام

عقةد االتفاقيةا

الم اكز ال ثيي داخل الك يي.

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

مقاييس األداء

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

إجمال التم يل ل

الع م .

مستم
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خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

 .1تفعيةل المسة ليي  .1المساهمي الفعالي ف
االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
ل ك يةةةةةةةةةي تجةةةةةةةةةاه

ة ام

ت سةةةةةةةين ال ي ةةةةةةةي خدمةةةةةةةي

اإلجراءات التنفيذية
 .1است ةةافي قةةاد المجتمةةع المةةدن

مقاييس األداء
المهتمةةين  نس ي الم ا كين ف هذه الند ا إل

ةةة ن ال ي ةةةي المجتمةةةع فةةة هةةةذه النةةةد ا

المؤتم ا .

المجتمع.

المسئوليات
عميةةةةةد الك يةةةةةي

كيةةةةةل

إجمةةةةال عةةةةدد ال ا ةةةة ين فةةةة هةةةةذه الك يةةةةي ل ةةةة ن خدمةةةةي
المجتمع تنميي ال ي ي

الند ا .

أ ةةة اف المجتمةةةع
المخت في

.2

.3

أن

الم

ةةةع ناةةةام ةةة افز لت ةةةجيع الم ةةةا كي فةةة
ي خدمي المجتمع.

ةةةع خ ةةةي لتفعيةةةل د

 نسةةةة ي جةةةةم ال ةةةة افز المقدمةةةةي إلةةةة

إجمال تك في ق ةاع المجتمةع ال ي ةي

(الم ازنيت.

الك يةةةي فةةة خدمةةةي  عدد الم ة عا التة قةدمتها الك يةي

عا ال ي يي الم يي اعق يميي.

لالهتمةةةةةةةام م ةةةةةةةاكل المجتمةةةةةةةع ذا

العةةة لي الق ميةةةي إلةةة إجمةةةال عةةةدد
الم

 .2المساهمي الفعالي ف
اع اد.

ة ام

 .1تناةةةةيم الق افةةةةل ال ي يةةةةي أسةةةة عياً تجهيةةةةز  عدد الم ةا كين فة الق افةل ال ي يةي
الق افل كل ما ت تاجه من معدا

أد يي.

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

التد ي

معا نيهم.

 .2تجهيةةز مست ةةف الك يةةي السةةتق ال ال ي انةةا
مؤتم ا ألع ا هي ي التد ي

المةةؤتم ا المخععةةي

 .3تنميي ثقافةي خدمةي المجتمةع  .1عقد ند ا
معا نيهم ال الب.

إلةةةةة إجمةةةةةال عةةةةةدد أع ةةةةةا هي ةةةةةي

 معةةدل نم ة عةةدد ال ةةاال الت ة تق ة م

الم ي ي عالجها.

لد أع ا هي ةي التةد ي

عا .

ال ةةةةةالب لتنميةةةةةي ثقةةةةةافتهم ق ةةةةةايا خدمةةةةةي

المجتمع.

المست ف

 عةةدد النةةد ا

عالجها.

لمناق ةةي ق ةةايا خدمةةي المجتمةةع إل ة
إجمال عدد الند ا

المؤتم ا .

عميد الك يي

كيل

ن خدمي المجتمع
تنميي ال ي ي.

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

مستم
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خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

األهداف اإلستراتيجية
 .2تفعيةةةةل

ا ةةةة

الم

األهداف الفرعية

ثيقةةةةي ةةةةين  .1ت ةةةة ي خ ةةةةي لمتا عةةةةي .1

الك يةةةةةي أ ةةةةة اف المجتمةةةةةع
الخا ج

اإلجراءات التنفيذية

مقاييس األداء

عقةةةةد االتفاقةةةةا مةةةةع مؤسسةةةةا

خ يجةةةةة الك يةةةةةي عةةةةةد

األعمةةةةةةةال أعةةةةةةةة اب المةةةةةةةة از ع

مسةةةةتم معهةةةةم

الق افةةةةةةةل

ت ايفهم عيجةاد عالقةي

تةةةة ا

الم ةةةةةةةةةا كي فةةةةةةةةة الد اسةةةةةةةةةا

الميدانيةةةةةةةي ل

هةةدف ت قي ة التلذيةةي

ال ب ال ي

ةةةةةةةةةا األ ةةةةةةةةة اف
.2

ال ي ي.

لخدمي هذا الهدف.

ال ي .

عةةياغي قا مةةي اسةةت يان ل تع ة ف  عدد أع ا هي ةي التةد ي
ع ة اسةةت العا ال ة أ

عة

د يةةةي لمع فةةةي ج انةةةب ال ةةةعف
ف ة العم يةةي األكاديميةةي ج انةةب

القةةةة

لةةةة م متا عةةةةي خ يجةةةة

الك يةةةةةي هةةةةةدف قيةةةةةا

األ اف المستفيد .

ةةةةةا

عميةةد الك يةةي

كيةةل ةة ن 2214 2213

مع مؤسسا األعمال أع اب المة از ع خدمةةةةةةي المجتمةةةةةةع تنميةةةةةةي

الك يةةةةي اال ةةةةت ائ مةةةةع مدي يةةةةي

المستفيد .

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

 معةةدل النمة فة عةةدد االتفاقيةةا الم ة

ال ي يي العالجيي التة تنامهةا

العكسةةيي ل تع ة ف ع ة
مت

ةةةةةةة

المسئوليات

الم ةا كين

فةةةة الق افةةةةل ال ي يةةةةي العالجيةةةةي إلةةةة
إجمال عدد أع ا هي ي التد ي .

اإلطار
الزمني
مستم

الموازنة
التقديرية
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خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية
 .2ت ة ي خ ةةي لم تق ة الت ايةةف
لمسةةةاعد خ يجةةة الك يةةةي فةةة

إيجاد ف ء عمل مناس ي.

اإلجراءات التنفيذية
.1

ةةةةةع جد لةةةةةي زمنيةةةةةي لم تقةةةةة
الت ايف

المسئوليات

مقاييس األداء
 عةةدد الخ ة يجين الةةذين تةةم تة ايفهم مةةن
خالل الم تق إل إجمال عةدد خ يجة

الك يي خالل السنه

 .2ت ايف م قةع الك يةي اعلكت نة

 عةةدد الخ ة يجين الةةذين تةةم تة ايفهم مةةن

لعةةة م السةةةي الذاتيةةةي ل ةةةالب

خالل تسهيال الك يي إل إجمةال عةدد

السةةةةةماح ق اعةةةةةا االنتاجيةةةةةةي

التسهيال .

خ يج الك يي كقنا ل ت اف مع
الةةةةدخ ل لهةةةةذا الم قةةةةع لعةةةة م

2217 -2216

الخةةةةةةةة يجين المتقةةةةةةةةدمين مةةةةةةةةن هةةةةةةةةذه

ا تياجاتها.
 .3تفعيةةةل عالقةةةةا التعةةةا ن ةةةةين  .1عقةةد مةةؤتم ا
الك يةةةةةي مؤسسةةةةةا المجتمةةةةةع
المدن مثةل الثقافيةي ال ةدا

الز اعيي ال ي يي.

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

اإلطار
الزمني

نةةد ا ت ةةم جةةال  عةةةةدد المةةةةؤتم ا

األعمال الع ما الملتة ين لتفعيةل

د هةم االسةتفاد مةن خ ة اتهم فة
ن المجتمع ال ي ي.

النةةةةد ا مةةةةع جةةةةال عميةةةد الك يةةةي

كيةةةل الك يةةةي

األعمال الع ما الملت ين ة ل خدمةي ل ةةةةةة ن خدمةةةةةةي المجتمةةةةةةع
المجتمع عجمال عدد مؤتم ا

الك يي.

نةد ا

تنميةةةي ال ي ةةةي مةةةدي قسةةةم

عايي ال اب

مستم
مستم

الموازنة
التقديرية
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خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

األهداف اإلستراتيجية
 .1تفعيةةةةةل د
المجتمع

األهداف الفرعية

الك يةةةةةي تجةةةةةاه  .1الت ديةةةةد ال ا ةةةةح لةةةةد

الك يةةةي لخدمةةةي المجتمةةةع

اإلجراءات التنفيذية
 .1إجةةة ا د اسةةةا لت ديةةةد الخةةةدما

التةةةة يمكةةةةن أن تقةةةةدمها الك يةةةةةي
ل مجتمةع الة ا

تنميي ال ي ي.

 .2تفعيةةةل عالقةةةا التعةةةا ن .2
ةةةين الك يةةةي مؤسسةةةا

األعمال.

 .3تنميةةةةي تق يةةةةي الةةةة ا

ةةةةةةين الك يةةةةةةي الع مةةةةةةا

المعةةةةةةة يين الملتةةةةةةة ين
ت ايفها ف دعم ام

الت ي

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

الك يي.

التة يمكةةن أن

تساعد ف إنجازها.

ةةةةةع خ ةةةةةي تت ةةةةةمن النةةةةةد ا

المةةةؤتم ا التةةة سةةة ف تعقةةةدها

الك يةةةي ةةة ل م

ةةة عا خدمةةةي

مقاييس األداء
 نسةةة ي عةةةدد الد اسةةةا التةةة تقةةة م هةةةا
الك يةةي ة ل خدمةةي المجتمةةع عجمةةال
عدد الد اسا الت تق م ها الك يي.

 عةةدد النةةد ا

المةةؤتم ا الت ة تعقةةدها

ل خدمي المجتمةع إلة إجمةال عةدد

 .3تفعيةةةل سةةةا ل االتعةةةال ال ديثةةةي  معةةدل النم ة ف ة عةةدد االتعةةاال الت ة
تتم ين الك يي مع أ اف المجتمع.

المجتمع مثةل تفعيةل م قةع الك يةي  معدل النم ف عدد األ اف الذين يتم

اعلكت ن .

عميد الك يي
ل

كيل الك يي

ن خدمي المجتمع

سنه ا د

0222

تنميي ال ي ي

سن ياً

المؤتم ا الت تقدمها الك يي.

المجتمع تنميي ال ي ي.

تكن ل جيا المع ما مةع أ ة اف

المسئوليات

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

االستقعةةةةةا عةةةةةن ا تياجةةةةةاتهم داخةةةةةل
المجتمع.

مستم
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خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

إنشاااااااااء الوحاااااااادات ذات
الطابع الخاص.

اإلجراءات التنفيذية

مقاييس األداء

ع الال ي الخاعي ال ةدا ذا

و ااود قاارار إنشااال وحاادا ذا طااابل
خاص.

ال ا ع الخاء.

المسئوليات
العميد

كيل خدمي

المجتمع تنميي ال ي ي

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

مستم

1222

سنه ا د
 .4ت فيةةةةز أع ةةةةا هي ةةةةي التةةةةد ي

ع ةةةةة الم ةةةةةا كي فةةةةة ال ةةةةةدا

الخاعي االست ا يي.
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مستم
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القطاع اإلداري

األهداف
اإلستراتيجية
 .1زيةةةةةةةةةاد

ةةةةةةةةةا

األهداف الفرعية
 .1زيةةةةاد

األ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اف

المتعام ةةةي مةةةع الجهةةةاز

الخةةةةةةدما التةةةةةةة

 -ال الب

المسةةةةةةتفيد عةةةةةةن
يؤديهةةةةةةا الجهةةةةةةاز
اعدا

الك يي

المال

اإلجراءات التنفيذية

ةةةةا األ ةةةة اف  .1إن ةةةةةةةا عةةةةةةةند

اعدا

هم:

 -الخ يجين

 أع ةةةةةةةةةةةا هي ةةةةةةةةةةةيالتد ي

ل الب

مقت ةةةةةةةا

 عةةدد األ ا اعيجا يةةي ل ةةالب إل ة إجمةةال
عدد الب العيني.

 .2إن ا

د األمن السالمي

معا نيهم

المستفيدين

 .4زيةةةةاد كفةةةةا

م اكا الك ا

ةةةةةد اسةةةةةت الع أ
العةةةةام ين

األزما مقا نةي المعةدال

 عةةةدد األ ا اعيجا يةةةي ل ةةةالب المسةةةتفيدين
إل إجمال عدد الب العيني.

فةةةةع  عةةدد ال ةةكا

المقدمةةي

إجمال عدد ال كا .

ةةد العةةام ين إل ة

 .0سةةة عي إنجةةةاز المهةةةام اعدا يةةةي  عةةدد اعج ة ا ا الت ة تةةم تخفي ةةها عنجةةاز
المقدمةةةةةةي ل ةةةةةةالب العةةةةةةام ين

المهةةةةام سةةةة عي المقا نةةةةي إجمةةةةال عةةةةدد

أع ةةةةةةةةا هي ةةةةةةةةي التةةةةةةةةد ي

اعج ا ا المت عي.

معا نيهم.

 .6تق يةةةل جةةةم األعمةةةال ال قيةةةي  نسة ي اعجة ا ا غية ال قيةةي إلة إجمةةال
المستنديي الك يي.

اعج ا ا .

كةةةةةةةال

الك يةةي أمةةين عةةام الك يةةي

ؤسةةةا األقسةةةام اعدا يةةةي

 معةةةةدل االسةةةةتجا ي فةةةة تنفيةةةةذ م ةةةة عا
النم يي السا د .

هم المعن يي.

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

عميةةةةةةةد الك يةةةةةةةي

الك يي

 الجامعةةةةةي مخت ةةةةةف  .3إن ةةةةةاإدا اتها.

مقاييس األداء

المسئوليات

الموازنة
اإلطار الزمني
التقديرية
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القطاع اإلداري
تابع :منظور األطراف املستفيدة

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية

المسئوليات

مقاييس األداء

 .7ت سةةةين سةةةا ل نقةةةل العةةةام ين  نس ي تك في سةا ل النقةل الجديةد
إل إجمال ميزانيي الق اع

الك يي.

 .8تقةةديم ةة ام تد ي يةةي ل عةةام ين  عةةةةةدد ةةةةة ام التةةةةةد يب المقدمةةةةةي
الم ة افين ف ة الق ةةاع اعدا

المال

الك يي.

ل عام ين الجهاز اعدا

عجمال

عدد ام التد يب الك يي.

 .9ت ةةة ي أنامةةةي ةةة افز (أنامةةةي  نسة ي الزيةةاد فة ال ة افز نسة ي
ت قيي – أنامي مالييت ل عةام ين

الزيةةاد ف ة ال اع ة ين ع ة ت ةةئ

مخت ف مست ياتهم اعدا يي.

ال افز.

 .2ت ةةةةةةةةةةةةجيع ت فيةةةةةةةةةةةةز  .1إجةةةة ا تةةةةنقال د يةةةةي ةةةةين  معةةةةةدل االنتقةةةةةال ل عةةةةةام ين ةةةةةين
العةةةةةةةةةام ين الجهةةةةةةةةةاز
اعدا

الك يةةي خاعةةةي

العةةةةةةةةام ين الجهةةةةةةةةاز اعدا

الك يةةةةةةةةي هةةةةةةةةدف اكت ةةةةةةةةاف

المتميةةةةةةةةةةةزين مةةةةةةةةةةةنهم

قةةةةةةةةد اتهم

تقدي يي سن يي.

م اقع جديد .

اسةةةةةةةةةت دا جةةةةةةةةة ا ز

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

ةةةةةةةة ذ هممهةةةةةةةةم

اكسةةا هم خ ة ا إ ةةافيي ف ة

ال اةةةةةةا ف إلةةةةةة إجمةةةةةةال عةةةةةةدد

العام ين الك يي.

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية
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القطاع اإلداري

األهداف
اإلستراتيجية
.1

األهداف الفرعية

سةةةة ي الةةةةنام  .1إدخةةةال ال اسةةةب ا لةةة

اعدا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
الماليي الك يي

فةةةةةة جميةةةةةةع األعمةةةةةةال

اإلجراءات التنفيذية
 .1ا

.

اس ا ةليي مت

المسئوليات

مقاييس األداء
 إجمةةةال المنفةةة ع ةةة ال اسةةة ا

العميةةةةد

ا ليةةةةي إلةةةة إجمةةةةال المخعةةةةء أمين الك يي

ل نةةةةةةد

الماليةةةةةةةةةةةي اعدا يةةةةةةةةةةةي

الماليي.

الك يي.

كةةةةال الك يةةةةي

سةةةةةة ي الةةةةةةنام اعدا يةةةةةةي

 معدل النم فة األنامةي ال ة ام
ا ليةةةي المسةةةتخدمي فةةة العم يةةةا
اعدا يي.

 .2ادخةةةةةةةةةةةال تكن ل جيةةةةةةةةةةةا  .1ةةة ا
المع مةةةةا فةةةة تأديةةةةي
األعمال اعدا يي.

ةةة ام مت ةةة

اعدا يي الماليي.

لتأديةةةي األعمةةةال  إجمةةةةةةال المنفةةةةةة ع ةةةةةة

ةةةةةة ا

ال ةةة ام إلةةة إجمةةةال المخعةةةء أمةةةةةةين الك يةةةةةةي

ل نةةةةةةد

الماليي.

سةةةةةة ي الةةةةةةنام اعدا يةةةةةةي األقسام اعدا يي

 .2إعةةاد تعةةميم ت ةةليل الةةنام الماليةةي
اعدا يي الخاعي الك يي

إل ال اس ا ا ليي

 .3إن ا

ة كي داخ يةي تة

ي تسةتند

ةين الناةام  معةةدل النم ة ف ة أجهةةز ال اسةةب

ال يسة ل ك يةةي ةةين األقسةةام الع ميةةي
اعدا يي ل ك يي.

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

العميةةةةد

كةةةةال الك يةةةةي

ا لةة الم ةةةت اه كةةل عةةةام ل ق ةةةاع
المال

اعدا .

ؤسةةةةةةا

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية
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القطاع اإلداري

األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية
 .3ت قيةةةةة دقةةةةةي النتةةةةةا

سة عي إنجةاز األعمةةال

فةةةةةةة الق ةةةةةةةاع اعدا
الك يي.

اإلجراءات التنفيذية
 .1تكةةة ين كةةة اد

تةةةد يب العةةةام ين ع ةةة

مها ا استخدام ال اسب ا ل .

مقاييس األداء

المسئوليات

 عةةدد العةةام ين الم ة افين الك يةةي العميةةةةد
الةةةةةةذين عةةةةةة ا ع ةةةةةة

ةةةةةةهاد

العام ين الم افين.

 نس ة ي اعج ة ا ا الت ة تةةتم

ةةكل

إلكت ن ة إل ة إجمةةال اعج ة ا ا

وحدة ضمان الجودة-طب بيطرى دمنهور

كةةةةال الك يةةةةي

مدي عةام الك يةي

 ICDLإلةةةةةةةة إجمةةةةةةةةال عةةةةةةةةدد األقسام اعدا يي

ف المجالين اعدا

اإلطار
الزمني

المال .

ؤسةا

الموازنة
التقديرية
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القطاع اإلداري

األهداف
اإلستراتيجية

اإلجراءات التنفيذية

األهداف الفرعية

 .1ت ةةة ي الهيكةةةل  .1ت ةةةة ي الهيكةةةةل التنايمةةةة
التنايمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

اعدا

ل ك يي.

ناةةةةةم العمةةةةةل اعدا

فةةةةة

الك يةةةةةي مةةةةةا يت افةةةةة مةةةةةع
الخ ي اعست اتيجيي ل ك يي.

 .2ت عةةةةةةيف ال اةةةةةةا ف فةةةةةة

مخت ف المست يا اعدا يي

 .3ت سةةةةةين فاع يةةةةةي كفةةةةةا
الم ا د ال

يي.

 .1إعةةةةداد دليةةةةل إ ةةةةاد ي

مقاييس األداء

ةةةةح ةةةةد د  عةةدد الم ةةاكل الناتجةةي عةةن تةةداخل عميةةةةد الك يةةةةي أمةةةةين

السة ي المسة ليي لكةةل ايفةةي إدا يةةي

داخل الهيكل التنايم .

 .2د اسةةةةةةي م اجعةةةةةةي الهيكةةةةةةل التنايمةةةةةة
ال ةةةال مةةةن يةةة ت افقةةةي مةةةع الخ ةةةي

االست اتيجيي ل ك يي.

المهةةام النتةةا

عةةن عةةدم

ة ح الك يي

السةةةة ي إلةةةة إجمةةةةال الم ةةةةاكل
اعدا يي.

 عدد ام التد يب اعدا

ام

الت ةةةة ي التنايمةةةة إلةةةة إجمةةةةال

عدد ال ام التد ي يي.

 معدل الد ان ال ايف .

 .3د اسةةةةةةي التليةةةةةة ا الم ةةةةةة ب ادخالهةةةةةةا  عةةةدد المهةةةام التةةة يةةةتم تف ي ةةةها
لت قيةةةة مزيةةةةد مةةةةن الالم كزيةةةةي داخةةةةل
الك يي.

 .4ت ديةةةةةةد المجةةةةةةاال ال جةةةةةةي ل ت ةةةةةةخم
الة ايف

التكةةد

اعدا يي الماليي.
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المسئوليات

اإلطار
الزمني

فة المة ا د ال ة يي

ل مست يا

الدنيا إل إجمال عدد

المهةةةةةام فةةةةة الق ةةةةةاعين المةةةةةال
اعدا .

2214-2213

الموازنة
التقديرية
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القطاع اإلداري

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية

 .4ت ةةة ي ال نيةةةي الت تيةةةي  .0الت سع ف الم ان
مةةةةا يسةةةةمح ت سةةةةين

الخةةدما الت ة يقةةدمها

الق اع اعدا .
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 .6إن ا

كي كه ا

مقاييس األداء

المسئوليات

اإلطار الموازنة
الزمني التقديرية
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القطاع اإلداري

األهداف اإلستراتيجية
 .1ت سةةةةةةةين كفةةةةةةةا

األدا

المةةةةةال ل ق ةةةةةاع اعدا
الك يي

األهداف الفرعية
تنميي الم ا د الك يي.

 .1إدا

 .2ت قيةةةةةة الكفةةةةةةا
ل

التكاليفيةةةةةةي

ةةةةةةدا اعدا يةةةةةةي الك يةةةةةةي

.Cost Eflectiveess

اإلجراءات التنفيذية

مقاييس األداء

 .1إعةةةةداد خ ةةةةي لت ديةةةةد األن ةةةة ي  عةةةدد العةةةام ين فةةة ال جةةةان الم ةةةةك ي عميةةد الك يةةي
المهةةام الم ك ةةي لكةةل
ةةدا الجهةةاز اعدا

مت

اتها الماليي.

ةةد مةةن
المةةال

 .2إعةةةداد خ ةةةي تفعةةةي يي لإلنفةةةا
المةةةال ع ةةة األن ةةة ي الي ميةةةي

داخل كل إدا .

لم اجعةةةةةي االنفةةةةةةا المةةةةةةال ل ةةةةةةدا
الق ةةةاع اعدا

المةةةال إلةةة إجمةةةال

عدد العام ين الك يي.

 عةةدد المخالفةةا الماليةةي عجمةةال عةةدد
العم يا الماليي ل ق اع اعدا .

 .3ت ةةكيل لجةةةان لم اجعةةي عم يةةةا
اعنفةةا ل ةةدا الق ةةاع اعدا
المال .
 .3زيةةةةةةةاد مسةةةةةةةاهمي األ ةةةةةةة اف  .4إن ةةةةةةةا لجنةةةةةةةي عدا
الخا جيةةةةي فةةةة تم يةةةةل ةةةة ام

الت ي

الك يي.

الم ا د الك يي.

تنميةةةةةةةي

 .0تسةةة ي الم ةةة عا الت ي يةةةي  قيمي م ا كي الق اعا الخا جيةي إلة
الك يةةةةةةي فةةةةةةة كافةةةةةةةي عناعةةةةةةة

المجتمع الم

اعق يم .

إجمال تك في ال ام الت ي يي.

 معدل التلي ف

جم المساهما الت

تقدمها الق اعا الخا جيي.
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المسئوليات
األقسام اعدا يي

ؤسةةا

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

