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 أهداف القسم األستراتيجية

المنهجية فى اعداد خطة العمل للترشح الى منصب رئيس قسم الهستولوجيا و بيولوجيا 

 الخلية بكلية طب االسكندرية:

بمراجعه محاور الخطه االستراتيجيه االستراتجيه للقسم خطه التم اقتباس المحاور االساسيه لهذه 

، محور اإلطار المؤسسيوالتى تتعلق بعمل القسم و تتضمن كل من  02-5201لكليه الطب 

محور نظام ادارة الجودة و التطوير ،  محور البنية األساسية، محور الموارد المالية و المادية

التعليم ،  المشاركة المجتمعية محور،  محور ادارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات، المستمر

، البحث العلمى  ومحور الدراسات  محورأعضاء هيئة التدريس،  و التعلم و المعايير األكاديمية

 العليا 

كلية بثم دراسة التقييم الذاتى و التحليل البيئى للوضع القائم بقسم الهستولوجيا و بيولوجيا الخلية  

على الرجوع الى محاضر مجلس قسم الهستولوجيا و  الطب جامعة االسكندرية و التى اعتمدت

-9001بيولوجيا الخلية، و مجلس الكلية، و تقارير المتابعة من الهيئة المانحة لشهادة األيزو 

، والتغذيه الراجعه من كل من التقارير السنوية للمقررات و البرامج التعليمية بالقسم، و 2008

ميه ، و نتائج تحليل استطالع رأى الطالب عن الفاعلية نتائج تقويم الطالب فى الوحدات التعلي

  التعليمية للمقررات الصادرة عن وحدة ضمان الجودة بكلية طب االسكندرية.

تحقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية، والمادّية الُمتاحة، من خالل التوظيف للوصول الى 

تحقيق كافة األهداف بشكل مثالي، وطلبة، لل، و لألجهزة،للكادر التعليمي من ُمعل ّمين و  الُمنظَّم

الَحدّ من ن َسب الَهدر والفاقد التعليمي، عن طريق تقليل احتماالت التكرار، والخطأ،  مع وفعّال

رفع مع  المشكالتاغلب وتحقيق مستوى عاٍل من الوضوح في أساليب العمل، والقضاء على 

العمل، والعمليّة التعليمية، واستغالل كافة مستوى كفاءة النظام التعليمي، وتطوير أساليب 

لطلبه برنامج البكالوريوس و الدراسات  اإلمكانيّات، في سبيل الوصول إلى بيئة تعليمية أفضل

التنبُّؤ بما قد يحصل من تغيُّرات في إعداد الطاّلب، والُمعل ّمين، ومواجهة هذه التغيُّرات و . العليا

ق درجة عالية من التكامل، والترابط بين كافة جوانب النظام تحقيو  بوضع الخطة المناسبة لها

لذا تم بعض المحاور  جتماعيةالاالبحثيه و  و تحقيق الربط بين التنمية التربوية مع التربوي

 الستيفاء االهداف الالزمه الى االتى:
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 البكالوريوس هقطاع التعليم و الطالب  لمرحل .1

 البحث العلمىو  العليالدراسات ل قطاع التعليم و الطالب  .2

 قطاع القيادة و الحوكمة  و تنمية الموارد  .3

  قطاع ادارة الجودة .4

 قطاع الخدمات المجتمعية و تنمية البيئة  .5

 البكالوريوس  هقطاع التعليم و الطالب  لمرحل

 نقاط الضعف نقاط القوة

استيفاء معايير التعليم و التعلم بماا يققام متبلباا   -1
ضااامال الةاااولف و الفاللياااي التعليمياااي   و  لااا  لااال 

 بريم: 
تاااواار التو ااايا للبااارامر  و المقاااررا  التعليمياااي  -

المعتملف لكل مل مرقلتى البكاالوريو   و اللراساا  
 العليا ،  وتوااقها مع رسالي الكليي. 

العلوم الببياي اسساسايي  وةول تنسيم  بيل أقسام -2  
اى اللال المالف العلميي و ةلاول التالري  النرارو و 

ااا     يمنااع العملااى للوقاالا  التعليميااي الممتلفااي ممااا 
 التكرار و التضارب بيل المعلوما  المقلمي للبالب. 

ببياااام  باااارج تكنولوةيااااا التعلاااايم،  و اسااااتملام ت -3
  الوسااااااتب التعليمياااااي القلي اااااي  لتااااالري  المقاااااررا

 اللراسيي.
تببياام اسااتراتيةيا  التعلاايم و الااتعلم التااى تهاالا  -4

الى تنمياي مهاارا  الباالب لال بريام الاتعلم الا اتى 
بواسبي المهاام العلمياي و اسنةابي التعليمياي التفاللياي 

ILA, Assignments  
تنااااااااااااااو  أساااااااااااااااليب تقااااااااااااااويم  البااااااااااااااالب  -5

   م ااال:                                               
short essay, formative exam, 

practical and oral exam     
انةااااء بنااا  اسساااتلن لتباااوير نرااام تقيااايم الباااالب  -6

 بةامعن الالسكنلرين.
وضااع يليااا  لمناقةااي نتاااتر اسمتقانااا  وتقليلهااا -7

 واسستفالف منها ا  اتما  االةراءا  الت قيقيي.

الك ااااي البالبيااي التاا  تعااوج التفالاال باايل  -1
 لضو هيتي التلري  والبالب 

لاااالم االسااااتفالف ماااال االسااااتبيانا  لتقياااايم  -2
البالب للفالليي التعليميي التى يتم برقها 
مل قبل وقالف ضامال الةاولف بالكلياي ، أو 
ماال المرةاارا  االق اااتيي التااى توضاا  

 نسب النةاح بالفرج اللراسيي. 
و القسام استق ااءا  ال يوةل للاى مساتو -3

لقياا  رضاا البااالب للاى الماالف العلميااي 
وللى تقييم اسلاء التعليم  سلضااء هيتاي 

 .التلري .
 للم وةول مقررا  الكترونيي.   -4
لااالم تاااواار برناااامر او مكااااا   للبلباااي  -5

 المتفوقيل. 
 ضعا الموارل الماليي.  -6
ارتكاااام  م ااالر المعلوماااا  للباااالب و  -7

الةااااامع  ممااااا تمقااااورل قااااول الكتاااااب 
يتعاااارع ماااع سياساااا   تنمياااي مهاااارا  

 البقث والتعلم.
ضاااعا المساااتوو التااالريب  قلااان لااالل و  -8

لفنييل والعماال بالمعامال وقالاا  بعع ال
 التلري .
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تقميل موقع الكترونى للقسم ضامل بواباي التعلايم   -8
االلكترونااااى للااااى الموقااااع االلكترونااااى لكليااااي بااااب 
االساااااكنلريي ، و اساااااتطاللها ااااااى تببيااااام اسنةااااابي 
التعليميااي لاال بعاال و تعمياام أساااليب التعلاايم و الااتعلم 

و التاى الكوالر البةريي المرهلي توار -9غير التقليليي 
متكاماال مكااول ماال تعماال   تقاا  مرلااي ارياام لماال 

ألضاء  هيتاي التالري  والهيتاي المعاوناي و االلاريايل 
 و الفنييل و العمال  .

تاااااواار التو ااااايا الاااااوريف  سلضااااااء هيتاااااي  -10
التاالري  والهيتااي المعاونااي والمااورفيل، و التاامام كاال 

 مل تل  الكوالر بتأليي مهامن .
تاااواار البنياااي اسساسااايي مااال ماااوارل العملياااي   -11

ع المواساااف التعليمااى ، قيااث مقاار قساام التعليميااي بمةماا
الهسااتولوةيا و بيولوةيااا المليااي، و التااى تتماةااى مااع 
المعااايير االرةاااليي المعلنااي ماال قباال الهيتااي القوميااي 
لضمال الةولف و التأهيل لاللتمال اى التعليم ، و التى 

 تتم ل اى:
قالااا  للمقاضاارا  والمعاماال اللراساايي والمعاماال  -

 ليميي مل قيث التةهيما .تالتم العمليي التع
تناسب قالا  المقاضرا  او المعامل اللراسيي مع  -

 اللال البالب
ممارساااا  مةاااال  القسااام تتسااام بالفاللياااي اااا   -12

مةال اتما  القرارا  الما ي بالتعليم والتعلم وتو يام 
 ه ل الممارسا   ا  المقاضر  الرسميي

 لتهديداتا الفرص المتاحة

االستفالل مل الفرص المقلمان مال مةارولا   -1
الةامعااي لتبااوير الوساااتل التعليميااي و االتةااال 

 النةب.الى التعليم 
االسااتفالف ماال قساام التعلاايم الببااى اااى تنميااي  -2

ي  و الهيتااااي رقاااالرا  ألضاااااء هيتااااي التاااال
المعاوناااي ااااى ألاء المهاااام التعليمياااي ، و ااااى 

 تبوير أساليب التقويم و تقييم  القيتها.
  

تببيااااام يلياااااا  التقيااااايم المساااااتمر للفاللياااااي   -3

المستمرف ا  ألالال الباالب الا   الميالف  -1
يم اال لاابء للااى المااوارل البةااريي و الماليااي 
المتاقااااي بالقساااام والاااا   ياااار ر ساااالبيا  للااااى 

 الملما  المقلمي للبالب.
ضعا برامر تأهيل الهيتي المعاوني لمهاام  -2

وريفتهم، و  ال و يعتمل تعيينهم للى الترتيب 
العلماااى لنااال التمااارق  واقاااا لقاااانول تنرااايم 

و المبب الممسيي للتعيايل باسقساام  الةامعا 
العلميي ،  لول اتاقي يليا  لةاروب المفاضالي 
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التعليمياااي لااال بريااام وقااالف ضااامال الةاااولف 
 بالكليي .

 

 المتيار الكفاءا  مل المرةقيل للتعييل.
القوالااال االلارياااي المنرماااي لق اااول   مرونااان -3

ألضاء هيتي التلري  للاى اةااما  بويلاي   
مرااقااي الااموق و رلايااي البفاالا أو لاللااارف 

ءف استطالل ه ل المارةيي   مما يساهم اى اسا
الققااوج الوريفيااي ماال قباال بعااع اسااارال   و 
هو اسمر ال و ينعك  سالبا للاى قالرف القسام 
اااى ساال االقتياةااا  ماال المااوارل البةااريي و 
يعياام تققياام مباالأ العلالااي اااى توميااع اسلباااء 

 التلريسيي.

 خطة العمل في قطاع التعليم والطالب لمرحلة الدراسات العليا والبحث العلمي

 نقاط الضعف نقاط القوة

وةاااااول بااااارامر لللراساااااا  العلياااااا للرةاااااي  .1
الماةستير واللكتورال تققم نسبي كبيرف مال رساالي 

 الكليي واهلااها. 
تو اايا المقااررا  المقااررف للااى اللراسااا   .2

 العليا.
كفاءف ألضاء هيتي التلري  ا  تالري  الماالف  .3

 العلميي للبالب.
وةااول مكتبااي بالقساام بهااا أقاالث الكتااب  .4

والمراةاااع العلمياااي وةاااار  بنةااااء مكتباااي رقمياااي 
 ما ي بالقسم. 

تااااوار القاااالرف والرغبااااي لاااالو معراااام  .5
ألضاء هيتي التالري  لمواكباي التباور العلماى ااى 

   العمليي التعليميي والبق ين
وةااول مباااي واضااقي للبقاااث العلمااا   .6

 بالقسم تقلل اولويا  البقث العلم . 
لور مكتاب المان  بالكلياي ااى التعرياا ضعا  .7

باااالفرص المتاقاااي مااال الةهاااا  المانقاااي لتمويااال 
 المةرولا  البق يي.

قلاااي اسمااااكل بالقسااام لتااالري  باااالب مرقلاااي  .8
اللراسااا  العليااا قيااث أل القساام ياالر  لعاالل كبياار 

 مل تم  ا  الكليي .
االاتقااار الااى مفهااوم العماال الةمااال  وغياااب  .9

ضااعا م ااالر التموياال سغااراع البقااث   -1
 العلمى .

ال يوةاال أللااي تعريفيااي بمااوارل البقااث العلمااى  -2
 بالكليي و بةامعي االسكنلريي.

ضعا للل المةرولا  البق ياي الممولاي مال  -3
 ةها  مانقي.

بالقساام مقارنااي بألاالال  ضااعا النةاار الاالولى -4
الباااق يل ماال ألضاااء هيتااي تاالري  و الهيتااي 

 المعاوني.
ضعا اهتمام ألضاء هيتي التالري  لتساةيل  -5

أبقااااث للمياااي ااااى مرقلاااي ماااا بعااال اةتياااام 
 متبلبا  الترقيا  الوريفيي اسكاليميي.

لااالم االنتهااااء مااال مبناااى المعامااال الملقااام  -6
ن بالمبنى التعليمى بمةمع المواساف و ماا يضام

مل معامل ما ي بأبقاث اللراسا  العليا اى 
 التم ص.

لااالم اماااتال  كلياااي باااب االساااكنلريي لوقااالف  -7
للميكروساااكوبا  االلكترونياااي مماااا يميااال مااال 
تكااااااليا الةااااامء العملاااااى لرسااااااتل باااااالب 

 اللراسا  العليا اى التم ص.
ضعا التوا ال  وغيااب التنسايم بايل القسام  -8

نيكياااي وبااايل اقساااام الكلياااي اسكاليمياااي واسكلي
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المتكامااال مااال التم  اااا  مبااالأ الفريااام البق اااى 
الممتلفي بالتعاول بيل البااق يل مال اسقساام العلمياي 

   اسمرو.

 وأيضا  بيل المراكم البق ين اسمرو.
ال يوةاال توةاان التفاقيااا  التعاااول و الةااراكي  -9

العلمياااي ماااع النراااراء بالمرسساااا  التعليمياااي 
القوميي و اللوليي لتققيام االنفتااح العلماى ااى 

 مةال التم ص.
 

 لتهديداتا الفرص المتاحة

امكانياااي اسساااتفالف مااال المااان  والبع اااا  والمهماااا  
العلميااي التاا  يقااوم بهااا بعااع ألضاااء القساام ااا  راااع 

 مهارا  اللراسا  العليا والضاء هيتي التلري  .
بمكانيي اسستفالف مل موارل البقث العلمى  

المستقل ي بالكليي و المتم لي اى مركم اسبقاث 

الببيي و ما يضمن مل مركم أبقاث البب التةليلو 

مر  اسنسةي و تببيقاتن   معمل الماليا الةمليي و

والماليا ومعمل النانوتكنولوة ا ، و معمل أبقاث 

 البروتيوم، و الةينا ، و غيرها

ضعا الموارل الماليي مل قبل الةامعي  -1
 لألبقاث العلميي بالقسم.

للم ات  قنوا  للتوا ل مع ةها   -2
ال نالي و رةال اسلمال لتقفيم 

 االست مار اى البقث العلمى.
 

 القيادة و الحوكمة و تنمية المواردخطة القسم و قطاع 

 نقاط الضعف نقاط القوة

يليا  امتيار المنا ب اسكاليميي معلني و تتبع  -1
 قانول تنريم الةامعا  القاتم.

التواام بيل ألضاء مةل  قسم الهستولوةيا و  -2

بيولوةيا المليي اى اتما  القرارا   بتببيم اةراءا  

الةفاايي  اى مناقةي الليموقرابيي و اتبا  سياسا  

 الموضولا 

 ضعا م الر التمويل ال اتى بالقسم

 لتهديداتا الفرص المتاحة

تأهيل العديد من الساده اعضاء هيثه التدريس لشغل 

 المناصب القياديه
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 خطة القسم فى تعزيز قطاع ادارة الجودة و نظم ضمان جودة التعليم

 نقاط الضعف نقاط القوة

تقارير  المتابعي اللوريي مل قبل مراةعى الهيتي 

المانقي الستيفاء موا في ةهالف اسيمو 

تةير الى استيفاء قسم الهستولوةيا و  9001/2008

تو يم ولملفا  ابيولوةيا المليي لالةراءا  و 

المستنلا  اللالمي الستيفاء اسنةبي المتعلقي بةولف 

  االلارف.

 2017مى تةليل ةهالف االلتمال القو

ةموليي نتاتر تقليل استبيانا  تقييم البالب 
للفالليي التعليميي و القلرف المرسسيي ال تسم  
بالوقوا للى نقاب الضعا التى تمتص قسم 
الهستولوةيا و بيولوةيا المليي مما يتعارع مع 
القلرف للى  استمالص نقاب مقللف الللال مبي 

 للتقسيل و التبوير.
 

 لتهديداتا الفرص المتاحة

اعضاء هيئه التدريس فى الدورات تلريب السالل 

 المتاحه من كل من وحده الجوده بالكليه او الجامعه
 

 
 

 خطه القسم فى تطوير قطاع الخدمات المجتمعية و تنمية البيئة

 نقاط الضعف نقاط القوة

وةول بنل للملمن المةتمعين بترقيا  السالل  -1
 اعضاء هيئه التدريس 

 البقث العلمى لقل مةاكل المةتمع.توةين   -2
االهتمام باالبقاث العلميي المعنيي بعالق  -3

مةكال  البيتي و الراكها اى المبي االستراتيةيي 
 للبقث العلمى بالكليي.

تقفيم الضاء هيتي التلري  و الهيتي المعاوني  -4
 لل  اسةترا  ا  الملما  المةتمعيي م ل: 

العامليل معارع المالب  الميريي للبالب و  -
 بالكليي

االقتفال بيوم  - ميارف لور المسنيل -القواال الببيي -
 اليتيم

 اإلةترا  ا  قمال  النرااي بالكليي

قله عدد المشتركين فى الخدمات من اعضاء هيئه 

التدريس و الهيئه المساعده فى المشروعات 

 الخدميه

 دم وجود حوافز او قواعد الزاميه للمشاركهع
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 لتهديداتا الفرص المتاحة

 المشاركه فى المشاريع المجتمعيه  -5

و التى  جامعهالتوسع فى القوافل الطبيه من ال -6

 يمكن المشاركه فى الجزء التنظيمى و االدارى بها

 

 

 


