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  االفتتاحية الكلمة
  مشرق ومستقبل عريقة تقاليد

 
في حياة األمم لحظات حاسمة تفصل بين الحلم والواقع وبين األمس والغد وأخطر هذه اللحظات حين تتبني األمة مفهوم 

كثر اللحظات خطورة حين تتبني مؤسساتها هذا المفهوم فكلما اقتربنا من الناس كان التخطيط أصعب أو التخطيط للمستقبل

ً نحوهي تخطو اإلسكندريةكلية الطب جامعة و ستحالةالتنفيذ في نطاق اإلو التميز تدرك ال محالة حجم المسئوليات وحثيثا

البحث وفي المجاالت المهنية الصحية وتوفير القيادة الواعية في المجال الطبي ومن هنا فإن هدفها هوالملقاة على عاتقها 

يمكنها تحقيق ذلك من خالل العمل وفي مجال خدمة المجتمع وفي العلوم األخرى وثيقة الصلة وبتكار في الطب اإلو

دعم األجيال والتطوير والتفوق في التدريس والتفوق البحثي وجودة الرعاية الصحية بالمريض والصارم من أجل السالمة 

 البحوث الطبية. والمستقبلية في مجال الطب 

 

حترافية الوصول ألعلى المستويات اإل إلىتهدف  اإلسكندريةإفريقياً فإن كلية الطب جامعة ولكون مصر دولة رائدة عربياً و

زمالء أعضائها داخل وهي تعول بشدة على خريجيها وهذا سوف ينعكس على إنجازاتها والممارسة والتدريس وفي البحث 

ً تدرك الحاجة ومعاهد البحوث الطبية المستقلة والمجتمع وقطاع المستشفيات  البنية وستثمار في البشر اإل إلىهي أيضا

 أطقم العاملين المنتسبين لها.وقصوى لطلبة الدراسات العليا  أهميةالتحتية كما أنها تعطي 

 

تولى صياغتها في صورتها النهائية ، هذه الخطة الطموحة منبثقة من رؤية لعميد الكلية  إعدادفي هذا اإلطار العام تم و

إليه  نما يصبوتحقيق  إلى إلىتعوالعاملين بالكلية آملين أن يوفقهم هللا سبحانه وهيئة التدريس  أعضاءفريق متميز من 

 في نهاية المطاف إنها مسئولية جسيمة تبنتها فئة واعدة عسى أن يجازيها هللا خير الجزاء. .لصالح المرضي

 
 األستاذ الدكتور  

 وائل نبيل عبد السالم
 اإلسكندريةجامعة  -عميد كلية الطب 
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  اإلسكندريةكلية طب 
  ، الحاضر، المستقبلالماضي

  ميالدية ٢٠٢١ –عام قبل الميالد  ٣٠٠
  
  

  :القديمة اإلسكندريةمدرسة طب 
   Heliopolisمدرسة هليوبوليس ونقل إليها علماء معبد وعام قبل الميالد  ٣٠٠   Ptolemy Iل وأنشأها بطليموس األ

الطبية من قدر المنتسبين إليها لدرجة أنه كان  اإلسكندريةالطبية أيضا ولقد رفعت مدرسة  Memphisمكتبة والطبية بل 
ل مرة فى تاريخ الطب القديم و" ذلك أن ممارسة التشريح اآلدمى ألاإلسكندريةسمه "خريج مدرسة إ إلىيكفى أن يضيف 

أن يصل مستوى لم يبلغه  إلىمما أدى بالطب السكندرى   Herophilusهيروفيلوس وهوكان على يد طبيب سكندرى 
  فسيولوجية دقيقة .وريح اآلدمى الذى يحول دون معرفة تشريحية تشمركز طبى عالمى آخر فى غياب ال

  
هى المكان الوحيد بين المراكز الطبية فى العالم اليونانى  اإلسكندريةخير شاهد على ذلك ما ذكره جالينوس إذ يقول "أن و

الخنازير حتى وأكثر من مستوى تشريح القردة  إلىنفسه لم يرقى وأنه هوالرومانى التى يعلم فيها أسس التشريح اآلدمى" 
فى مجال التشريح اآلدمى بقوله "أن كل من هيروفيلوس  اإلسكندريةشهد بفضل مدرسة   Celeusسلس الطبيب الرومانى 

Herophilus  اراسستراتوس  وErasistratus  لوال هذا اإلنجاز السكندرى ما وقد أحرزا معرفتهم المتفوقة للتشريح
  روما فيما بعد" إلىنتقلت إو اإلسكندريةتقدمت العلوم الجراحية فى 

  
العمليات الدقيقة التى وإنجاز آخر رائع فى مجال العلوم الجراحية  إلىأدى  اإلسكندريةعل نشأة علم التشريح اآلدمى فى لو
روما للعمل بها تخرجوا  إلىنتقلوا إأن كثير من الجراحين الذين وهى ممارسة الجراحة خاصة و اإلسكندريةزدهرت فى إ

لقد أخذ الطب الرومانى عن الطب المصرى القديم بالنظام الطبى التخصصى ذلك النظام الذى كان و اإلسكندريةمن مدرسة 
يقول "أن علم الطب مقسم بينهم فكل طبيب يتعامل مع مرض  Herodotusمحل إعجاب المؤرخين القدامى فهيرودوت 

ضطرابات الداخلية كما أن هذا إلالبعض لوخرون لألسنان أوالبعض للرأس ومخصصون للعيون  طباءبعض األ ،واحد فقط
  . اإلسكندريةمصر القديمة كان متبعا فى مدرسة طب  طباءالتخصص الطبى الذى يدين به العالم أل

  
الوقوف على أسبابها وعالجها أو األمراضبال شك الرائدة فى مجال الطب سواء فى تشخيص  اإلسكندريةكانت  دفق
فى   Homerسجلها المؤرخون فقد ذكرها هوميرس وهى مكانة تغنى بها الشعراء القدامى وكيفية عالجها وأعراضها و

يمتازون عن  أطباءبها و ديسية بالكلمات اآلتية : "الرجال فى مصر أكثر كفاءة فى الطب عن أى جنس بشرى آخرواأل
  غيرهم بمعارفهم الواسعة"

تحدث هيرودوت عن المكانة الطبية لمصر وجد علم الطب" أول من أوذكر بلينى "أن المصريين كانوا يفتخرون بأنهم 
  .القديمة بقوله "كان تلقى أى طبيب أجنبى تعليما فى مصر بمثابة جواز للنجاح"

   
  

  :الحديثة اإلسكندريةمدرسة طب 
كانت ثمرة جهود جبارة بذلت و ١٩٤٢ل عام وفى العصر الحديث بقرار من الملك فاروق األ اإلسكندريةأنشأت كلية طب 

قد أستخدمت مدرسة العباسية الثانوية لتدريس المواد ودمحم محفوظ بك أستاذ العيون ومن على باشا إبراهيم أستاذ الجراحة 
كان عدد و ١٩٤٢/١٩٤٣بتدأ التدريس فى العام األكاديمى إوة اإلكلينيكيالمستشفى األميرى لتدريس المواد و األكاديمية
  خريج.    ١٢٧٩ إلى ٢٠٢١وصل عدد الخريجين عام و أطباء ٤الحديثة  اإلسكندريةدفعة من مدرسة طب ل أوخريجى 

  
  

   :اإلسكندريةمستقبل كلية طب 
فى سعيها لتحقيق هذا  تقوم بتحديث مبانيها ومستقبل تتبوأ فيه مكانة علمية متميزة  إلى اإلسكندريةتتطلع كلية الطب جامعة 

تظل والعشرين.  وبحثية بتقنيات علمية حديثة لتواكب القرن الواحد ومراكز طبية وبناء مستشفيات جديدة ومستشفياتها و
من البالد  الوافدينالرغبة فى أستقطاب أكبر عدد من الطلبة ورغبتنا المستقبلية فى زيادة عدد الطلبة الدارسين للطب 

   .اإلسكندريةاإلفريقية لدراسة الطب فى والعربية 
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  البيانات الوصفية عن المؤسسة

 
 كلية الطب  :سم المؤسسةإ  

 اإلسكندريةجامعة   :سم الجامعة التابعة لها المؤسسةإ  

 حكومية  : األكاديمية/نوع الجامعة  

 اإلسكندرية مدينة  :الموقع الجغرافى  

 ١٩٤٢  :تاريخ التأسيس  

 ١+٦ -(الالئحة القديمة  ست سنوات أكاديمية  :مدة الدراسة(  
  )٢+٥ -سنوات أكاديمية (الالئحة الجديدة خمس 

 نجليزية (البرنامج العام والدولي)اإل  :  لغة الدراسة  
  الفرنسية (الشعبة الفرنسية)

  
  

  للكلية األكاديميةالقيادة:  

  الدرجة العلمية  االسم القيادة
  الجراحة العامة أستاذ  أ.د. وائل نبيل  العمـيــد

وتنمية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 
  تنمية البيئةوالبيئة

  ةاإلكلينيكيالسموم و الطب الشرعي أستاذ  أ.د. وفاء السحلي

  طب األطفال أستاذ  أ.د. علي عبد المحسن  الطالبووكيل الكلية لشئون التعليم 
العليا  وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث

  البحوثو
  طب المناطق الحارة أستاذ  أ.د. أيمن الشايب

  
 :الدرجات العلمية التى تمنحها المؤسسة 

  
  الجراحة وبكالوريوس الطب  .1

   هدكتورا -ماجستير    .2

 ة تخصصية (الالئحة القديمة)دبلوم .3

 )٢٠١٥دبلومة مهنية (الئحة  .4
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 :٢٠٢٠/٢٠٢١ للعام الجامعى  توزيعهموالطالب  إعداد
  

  لىوالمرحلة الجامعية األ -١
  : على الفرق المختلفةتوزيعهم وللطالب  إلىالعدد اإلجم

  
  توزيع الطالب:

   اإلجمالي  وافد  مصري  الفرقة
  ٢٧٠٣  ١٠٢١  ١٦٨٢  لىواأل

  ٢٠٥٩  ٧٩٢  ١٢٦٧  الثانية
  ١٢٨١  ١٠٦  ١١٧٥  الثالثة
  ١٥٣٩  ٢٨٣  ١٢٥٦  الرابعة
  ١٤٢٠  ٢٠٨  ١٢١٢  الخامسة
  ١٢٧٩  ١٤٠  ١١٣٩  السادسة 

  ١٠٢٨١  ٢٥٥٠  ٧٧٣١  الطالب إجمالي
  
  مرحلة الدراسات العليا .1

  : ٢٠٢١-٢٠١٧توزيعهم على الدرجات المختلفة  من وللطالب  إلىالعدد اإلجم
 

  اإلجمالي  ٢٠٢٠/٢٠٢١  ٢٠١٩/٢٠٢٠  ٢٠١٨/٢٠١٩  ٢٠١٧/٢٠١٨  الدرجه 
  وافد  مصري  وافد  مصري  وافد  مصري  وافد  مصري  وافد  مصري  
  ٠  ٥٥  ٠  ٤٤  ٠  ٧  ٠  ٠  ٠  ٠  الدبلوم : -١

  ٤٣٧  ٩٩٣١  ١٢٥  ٢٢٣٢  ١١٧  ١٨٢٤  ٩٦  ٢٨٥٣  ٩٩  ٣٠٢٢  الماجستير: -٢

  ٣٦  ٣٢٢٣  ١٢  ٨٢٠  ٥  ٧٥٩  ٧  ٨٥١  ١٢  ٧٩٣  الدكتوراه: -٣

 
  :٢٠٢١-٢٠١٧ خيرةاأل سنوات خالل الخمس المؤسسة منحتها العلمية التي الدرجات عدد

  
   الدبلوموالماجستير و الدكتوراه

  
  اإلجمالي  ٢٠٢٠/٢٠٢١  ٢٠١٩/٢٠٢٠  ٢٠١٨/٢٠١٩  ٢٠١٧/٢٠١٨  الدرجه 

  وافد  مصري  وافد  مصري  وافد  مصري  وافد  مصري  وافد  مصري  
  ٠  ٥١  ٠  ٥  ٠  ٨  ٠  ١٧  ٠  ٢١  الدبلوم : -١

  ١٢٣  ١٥٨٨  ٣١  ٢٧٤  ٢١  ٣٨٨  ٣٩  ٤٣٣  ٣٢  ٤٩٣  الماجستير: -٢

  ١٠  ٣٨٨  ١  ٩٩  ٥  ١٠٨  ٢  ٨٩  ٢  ٩٢  الدكتوراه: -٣
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  العلمية: حسب الدرجات المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء السادة وتوزيع العلمية قساماأل
  

   قسم ٣٣: العلمية قساماألعدد 
  التشريح وعلم األجنة .1
 الهستولوجيا وعلم الخاليا  .2
 الفسيولوجيا الطبية .3
 الكيمياء الحيوية الطبية  .4
 ةاإلكلينيكيالفارماكولوجيا  .5
  األمراضعلم  .6
 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية  .7
 الطفيليات الطبية .8
 طب المجتمع والصحة العامة  .9

 ة اإلكلينيكيالسموم والطب الشرعى  .10
 التعليم الطبى  .11
 الجراحة العامة  .12
 التناسليةوجراحة المسالك البولية  .13
 األعصاب وجراحة المخ  .14
 الكسوروجراحة العظام  .15
 الصدر وجراحة القلب  .16
 المركزة الجراحية العنايةوالتخدير  .17
 الطب الحرج  .18
 طب الطوارئ  .19
 طب الذكورةوالتناسلية والجلدية  األمراض .20
 الحنجرة واألنف واألذن  .21
 الباطنة  األمراض .22
 عية الدمويةواألوأمراض القلب  .23
 الصدرية  األمراض .24
 طب المناطق الحارة  .25
 عصاب والطب النفسىمراض المخ واألأ .26
 ة اإلكلينيكيوالباثولوجيا الطبية  .27
 أمراض النساءوالتوليد  .28
 التشخيصية  األشعة .29
 الطب النووىورام وعالج األ .30
 التأهيل والروماتيزم والطب الطبيعى  .31
 طب األطفال  .32
  جراحة العين وطب  .33
 
ستاذ أ  أستاذ  العلميالقسم 

  مساعد
  إجمالي  نةأوهيئة مع  مدرس

غير   متفرغ
  متفرغ

مدرس   عامل
  مساعد

  معيد

  ٧٣  ١٢  ١٦  ١٠  ٧  ١١  -  ١٧  علم األجنةوالتشريح 

علم والهستولوجيا 
  الخاليا 

٦٢  ٩  ١٢  ٨  ٧  ٧  - ١٩  

  ٦٧  ٩  ١٠  ٧  ٧  ١٤  - ٢٠  الفسيولوجيا الطبية

  ٦٣  ٧  ٨  ١٣  ٧  ٣  - ٢٥  الكيمياء الحيوية الطبية 

الفارماكولوجيا 
  ةاإلكلينيكي

٦٦  ٦  ٩  ١٥  ٦  ٥  -  ٢٥  
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  ٦٨  ١٤  ١٥  ٦  ٣  ١٦  - ١٤   األمراضعلم 

الميكروبيولوجيا 
  المناعة الطبية و

٦٤  ٩  ١١  ٧  ٤  ١١  - ٢٢  

 ٥٢  ١٠  ٨  ٥  ٣  ١٠  -  ١٦  الطفيليات الطبية

  ٧٢  ٨  ١٤  ١٠  ٨  ٥  - ٢٧  طب المجتمع 

السموم والطب الشرعى 
  ة اإلكلينيكي

٥٥  ٨  ١٢  ١٣  ٤  ١٠  - ٨  

  ٨  ١  ٥  ٢  ٠  ٠  - ٠  التعليم الطبى 

  ١٥٣  ٤  ٢٤  ٢٢  ٢٦  ١٩  - ٥٨  الجراحة العامة 

جراحة المسالك البولية 
  التناسليةو

٥٨  ١  ٩  ٧  ٨  ١٣  - ٢٠  

جراحة المخ 
  األعصاب و

٥٦  ٣  ٣  ١٤  ٧  ٧  - ١٦  

  ٨٢  ٢  ١٧  ١٤  ١٣  ١٢  -  ٢٤  الكسورو جراحة العظام

  ٣٧  ٤  ٧  ١١  ٣  ٤  - ٨  الصدر وجراحة القلب 

العناية والتخدير 
  المركزة الجراحية

١٥٩  ١٦  ٤٠  ٤٦  ٥  ١١  -  ٤١  

  ٦٥  ٦  ١٣  ٢٩  ١١  ٦  - ٠  الطب الحرج 

  ٢٢  ٤  ١٣  ٥  ٠  ٠  - ٠  طب الطوارئ 

الجلدية  األمراض
طب والتناسلية و

  الذكورة

٤٥  ٢  ٤  ٨  ٨  ٧  - ١٦  

  ٨٤  ٠  ٢١  ١٦  ٥  ٢٤  - ١٨  الحنجرة واألنف واألذن 

  ١٩٣  ٣  ٢٨  ٣٦  ٢٨  ٢٨  - ٧٠  الباطنة  األمراض

عية واألوأمراض القلب 
  الدموية

٥٣  ٤  ٨  ١٣  ٣  ٦  - ١٩  

  ٤٥  ١  ٤  ٥  ٥  ١٣  - ١٧  الصدرية  األمراض

  ٣٧  ١  ٧  ٨  ٤  ٦  - ١١  طب المناطق الحارة 

أمراض المخ 
الطب وعصاب األو

  النفسى

٦٠  ٣  ١٩  ٨  ٥  ١٦  - ٩  

الباثولوجيا الطبية 
  ة اإلكلينيكيو

٧٣  ٤  ١٨  ١٢  ٨  ١٤  - ١٧  

  ١٢٦  ٧  ٢١  ١٢  ٢٨  ١٤  - ٤٤  التوليدوأمراض النساء 

  ٩٦  ٣  ١٧  ٢٧  ١٣  ١٥  - ٢١  التشخيصية  األشعة

الطب الطبيعى 
  التأهيل والروماتيزم و

٣٤  ٢  ٣  ٨  ٧  ٧  - ٧  

الطب ورام وعالج األ
  النووى

٥٧  ٣  ١١  ٩  ٩  ٧  -  ١٨  

  ١٤٦  ٧  ٤٣  ٢٤  ١٧  ٨  - ٤٦  طب األطفال 

  ١١٢  ٢  ١٤  ٢٧  ٢١  ١٧  - ٣١  جراحة العين وطب 

  ٢٤٤٢  ١٧٥  ٤٦٤  ٤٥٧  ٢٩٠  ٣٥٢  -  ٧٠٤  المجموع 
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  ٢٤٤٢  بالمؤسسة: المعاونة الهيئةو التدريس هيئة أعضاء عدد

  ١٨٠٣  هيئة التدريس: أعضاءعدد  
  ٦٣٩  :المعاونةالهيئة  أعضاءعدد  

  
  الجنس  الدرجه

  %  اإلناث  %  الذكور  
  ٣٧،٩  ٦٢٩  ٦٢،١  ١٠٣١  هيئة التدريس أعضاءعدد 
  ٥٩  ٣٣٩  ٤١  ٢٣٦  المعاونةالهيئة  أعضاءعدد 

   
  الدرجات:  حسب موزعا التدريس هيئة أعضاء عدد

                
 :٤٥٧  مدرس  
 :٢٩٠  أستاذ مساعد  
 :٣٥٢  أستاذ  
 :٧٠٤  أستاذ متفرغ  
 :ال يوجد  أستاذ غير متفرغ  

  

 
  الخاصة: اإلجازاتو المعارينو الخارج في المبعوثين عدد إجمالي

 
  المجموع النوع

  ٨  الخارجية البعثات
  ال يوجد  الداخلية البعثات

  ٥  المشترك شرافاإل
  ٧٤  بالخارج دراسية أجازه

  ١٣٠  إعارة داخلية وخارجية
(رعاية طفل ومرافقة  الخاصة اإلجازات

  زوج)
٢٩٦  

  ٥١٣  المجموع
  

 بعض النسب :
  

  ٨:١ الطالب) :(المنتدبين بدون العمل قوة على التدريس هيئة أعضاء نسبة
  ١٦:١  الطالب :المعاونة الهيئة أعضاء نسبة
  ١٦:١  التدريس هيئة أعضاء إلجمالي المعارين نسبة
  ٧:١  التدريس هيئة أعضاء إلجمالي الخاصة اإلجازات نسبة

  
  :دارياإلعدد العاملين بالجهاز 

  ١٨٠٣ التدريس: هيئة أعضاء عدد
 ١٢٨٨  العمل: قيد على دائم  
 :١١١  معار  
 ٢٦٠  :جازةأ  
 :١٤٤  منتدب  

    إلىجمإ  ناثإ  ذكور 
٦٩٤  ٤١٩  ٢٧٥  
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  الوظيفية: لحالتهم وفقا دارياإل بالجهاز العاملين عدد

  
  

  
  

 :البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة
  :لىوالمرحلة الجامعية األ: الً أو

    :أسماء البرامج التي تقدمها المؤسسة

  الجراحةوبرنامج بكالوريوس الطب: 
 البرنامج العام   -
  الشعبة الفرنسية)و الشعبة األنجليزية(البرنامج الدولي  -

 برنامج مانشستر  
  برنامج ٢:  للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة إلىالعدد اإلجم

  
 ً     :مرحلة الدراسات العليا: ثانيا

  برنامج ٨٤: للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة اإلجماليالعدد 
  :  عدد البرامج المطبقة بالفعل

  )ة المهنيةبرنامج للدبلوم ٥برنامج للماجستير،  ٣٨برنامج للدكتوراة،  ٤١(
  

  مستشفى جامعي ١١: عدد المستشفيات الجامعية
  المستشفى الرئيسي الجامعي -١
  الجامعيمستشفى الحضرة  -٢
  مستشفى الشاطبي أطفال -٣
  مستشفى الشاطبي ألمراض النساء والوالدة -٤
  مستشفى سموحة للطوارئ -٥
  مستشفى سموحة أطفال -٦
  رام األطفالومستشفى برج العرب أل -٧
  مستشفى التعليمي الجامعي الجديد -٨
  مستشفى المواساة -٩

  مركز عيادات اليوم الواحد -١٠
  معةالجامستشفى طلبة  -١١
  

  :بالمؤسسة اإلتصالوسائل 
 

   اإلسكندرية - األزاريطة – الطب كلية :البريدىالعنوان  -
  
  www.alexmed.edu.eg : الموقع اإللكترونى -
  
  Mail-E :(thedean@alexmed.edu.eg( العنوان اإللكترونى -
  
   4862506 03 2+تليفون:  -

                        
  4873076 03 2+فاكس:  -

 

   اليجمإ  مؤقت   دائم 
٦٩٤  ٣٤٠  ٣٥٤  
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  السمات التنافسية
  

مالمحها المميزة من إرث تاريخى له جذور فى أعماق التاريخ وسماتها التنافسية  اإلسكندرية جامعة –تستمد كلية الطب 
التى ظهرت فى القرن الرابع قبل الميالد واحدة من المدارس التى تأسس فيها والقديمة للطب  اإلسكندريةحيث تعد مدرسة 

فى عام  ٣٢ثانى كلية طب تنشأ فى مصر فى العصر الحديث بمرسوم ملكى رقم  نهاإكما  إلىعلم الطب بمفهومه الح
١٩٤٢.  

  
  المؤسسى:ز ال: التميأو

  التميز فى هذا المحور يساهم فى التطوير الداخلى للكلية وأمثلة ذلك:
  أصبح من المهم جدا وجود هذه  فقد لجنة أخالقيات رعاية حيوانات التجارب.ووجود لجنة األخالقيات الطبية

المجالت العلمية من نشر أى بحث علمى لم يتم ضرورى للنشر العلمى للبحوث. حيث ال تسمح واللجان لما ه
 مه أخالقيا من إحدى لجان األخالقيات الطبية. يتقي
  منصب وهويوجد توصيف وظيفى لكل المناصب القيادية مع عمل توصيف وظيفى للسادة مساعدى الوكالء

 على القيادة. المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاءمستحدث يساعد على تدريب الشباب من 
 قدرتها على والمؤسسية مما يساعد على التقدم المستمر للكلية وبمعايير الجودة فى العملية التعليمية  اإللتزام
 الناشئة. والكليات الجديدة  مافس أمانالت
  ستكمال الدراسة عن إوالكلية  أعمال إستمرارالقدرة على وقدرة القيادة على التعامل مع تحديات جائحة كورونا

توقف الدراسة تم تخطى كل الصعوبات التى واجهت الكلية خالل فترة والتعليم الهجين وطريق التعليم اإلفتراضى 
 بسبب جائحة كورونا.

  تم رفع عدد وعمل بوابة للطالب تساعد على التعليم اإللكترونى والتحديث المستمر للموقع اإللكترونى للكلية
فى الدراسة أثناء فترات  ستمرارة تساعد الطالب على اإلاإلكلينيكيوالدروس العملية وضخم من المحاضرات 

 بسبب جائحة كورونا. ٢٠٢١و ٢٠٢٠توقف الدراسة خالل عام 
  السادة وعلى كل المستويات  األكاديميةالورقية لتقييم أداء السادة القيادات و ةلكترونياإل اتستبياناإلعمل

لما له من مردود إيجابى بمعرفة النقاط التى توجد بها مشاكل  يندارياإلو  المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاء
 تصحيحية تعمل على حل المشكالت.   إجراءاتمما يساعد على طرح 

  لين فى كلية الطب مالعا يندارياإلو المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاءوجود ميثاق أخالقى خاص بالسادة
ألدبى لكلية اواألخالقى ومما يساهم على التميز العلمى  اإلسكندريةمستنبط من الميثاق األخالقى لجامعة وهو

 .يعتبر الدستور األخالقى للكليةوهوالطب 

 :ثانيا: مجال التعليم والتعلم
  :نقاط التميز في هذا المجال تشمل

قرار ب اإلسكندرية جامعةوالجراحة بين جامعة مانشستر ودرجة علمية مشتركة في بكالوريوس الطب  إنشاء .1
 .)١٨/١٠/٢٠٢١( ٦١٤٣رقم وزاري 

االمتحانات  على شرافتقوم باإل ٢٠٠٨عام  منذ (Assessment unit) بالكليةالتقويم و وجود وحدة القياس .2
  .مستوي علمي علىتطوير طرق التقويم لكي تستطيع قياس مستويات التفكير المختلفة وتأمينها و
للتدريس  لكترونيتابعة للكلية يوجد بها المحتوي اإل (E learning portal) لكترونياإلتوافر منصة للتعلم  .3

 ئملوإرسال التنويهات وبعض المناقشات  إجراءويتم من خاللها التواصل مع الطلبة ولي وللسنوات األربعة األ
 .رجعيةمالتغذية ال اتإستبيان

يعمل بها فريق من المدربين  اإلسكندريةبجامعة  (E learning unit)  إلكترونيتتوافر بالكلية أقدم وحدة تعلم  .4
دعم ورفع المادة العلمية على المنصة و ةلكترونياالختبارات اإل جراءذوي الكفاءات العالية تقدم الدعم الالزم إل

  .لكترونيالبريد اإل
مانيكانات تمكنه من ونماذج  أحدثيتوافر به والذي يعمل بكفاءة عالية و (Skill lab) وجود معمل المهارات .5

 .التدريبية علي أعلي مستويوأداء مهمته التدريسية 
  .هيئة التدريس أعضاءالذي يساهم فيه وصندوق الدعم الطالبي (صندوق أصدقاء الطالب)  .6
 .تفاقية جورج واشنطنإمنها والتبادل الطالبي مع الجامعات الدولية المختلفة  إتفاقياتوجود  .7
الطب و األعصابوقسم أمراض المخ  إشرافوجود وحدة متخصصة لتقديم الدعم النفسي للطالب تحت  .8

 النفسي
األفريقية ومكان لجذب الطالب الوافدين من جميع الدول العربية  اإلسكندريةأصبحت كلية الطب جامعة  .9

  .هم سنة بعد األخرىإعدادالذي يتزايد ولدراسة الطب 
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  .ال يوجد ما يوازيه بالجامعات المصريةووجود البرنامج الفرنسي لدراسة الطب باللغة الفرنسية  .10
  

  ثالثاً: محور البحث العلمى:
  

إقتحام مجاالت جديدة للبحث العلمى فى كافة العلوم وتعمل الكلية على إثراء البحث العلمى فى المجاالت الطبية المختلفة 
  :إلىفى هذا اإلطار تميزت الكلية بالتوالطبية الحديثة 

  
لمواكبة المستجدات فى المتطلبات القومية  ٢٠٢٦-٢٠٢١ ةاإلستراتيجيلويات مجاالت البحث العلمى بالخطة أوتعديل  -١

 شيا مع:االطبى تمالمجال ولمشروعات البحث العلمى فى مجال العلوم 
 )STP- EGY 2030(  ٢٠٣٠للبحث العلمى  ةاإلستراتيجيالخطة القومية   -
   اإلسكندريةخطة البحث العلمى لجامعة   -
  أكاديمية البحث العلمى .والسكان  والتقنيات الطبية المعلنة وزارة الصحة ومجاالت الصحة   -

  
  اإلسكندريةفى البنية األساسية لموارد البحث العلمى بكلية طب  التوسعات -٢
  
 ٢٠١٦وفتتاحه فى يوليإو، Medical Research Center, MRCالطبية  األبحاثمن تجهيزات مركز  نتهاءاإل -أ

 التى تشمل :والمعامل التى يضمها ومع تشغيل المراكز 
  يشمل معامل :و) ، 1الطبية ( األبحاثمركز 

  البروتيوم أبحاث -
 البيولوجيا الجزيئية  -
 متصاص الذرىاإل -
 التحليل الكروماتوجرافى  -
 الجينات  أبحاث -
 األجهزة المشتركة  -

  تطبيقاتهوالطب التجديدى  أبحاث)، مركز التميز فى 2الطبية ( األبحاثمركز Center of 
Excellence for Research in Regenerative Medicine Applications, CERRMA, ،يشمل و

   :الوحدات التاليةوالمعامل 
   الخاليا الجذعية أبحاث -
   األنسجةوستزراع الخاليا إ -
   الطبيةوتقنيات النان -
   البيولوجيا الجزيئية -
   فصل الخاليا بتقنيات التدفق الخلوى -
   األنسجة للفحص الميكروسكوبىووحدة تجهيز عينات الخاليا  -
   وحدة الميكروسكوبات المتقدمة -
  الخاليا الجذعية بحاثبيت الحيوانات ألوالتجاربية  األبحاثمعمل   -
  

  : العلمية قسامباألمعامل مستحدثة  إنشاءوتطوير  -ب
 

Research Lab Department 

Lab  for plastinated  cadaveric parts and virtual anatomy    Anatomy and Embryology 

Lab for automated tissue processing for histology, 
histochemistry and immunohistochemistry 

Histology and Cell Biology  

Unit for image analysis Pathology 

Power labs  

Physiology 

Pharmacology  
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Molecular biology lab Medical Biochemistry 

-Automated lines for chemical analysis 
- Unit for research in cancer genetics  

Clinical Pathology 

Unit for computerized 3D vascular  imaging for early 
detection and intervention of brain strokes 

Neurosurgery  

Skill lab for ENT surgical interventions  Ear, Nose, Throat  

Center for Precision Medicine Research  Medical Research Center  

  
دعم المعامل باألجهزة العلمية المتطورة والمعامل البحثية ، وتقنيات البحث العلمى الحديثة فى المراكز دراج إ -٣

  لتطبيقها:
 

Equipment Lab  Technology  
- Cell culture equipment  
- BD FACs Flowcytometry 
- Magnetic bead cell separator 
(automated & manual) 
- Automated tissue dissociator 
MAQs  Stem cell lab / 

CERRMA 

Isolation, characterization, 
differentiation of mesenchymal 
stem cells from non-conventional 
sources e.g., urine 

High speed cooling centrifuge 
  

Isolation, characterization and 
experimental application of stem 
cells extracellular vesicles & 
exosomes   

Cell Transfection equipment   Targeted stem cells products (cell 
therapy without cells)  

- Ultrasound sonicator for 
dispersion of cells and Nps  
- lyophilizer 

Lab for medical 
nanotechnology, 
CERRMA   

Smart nanoparticles (micro-RNA 
loaded Np) for experimental 
targeted therapies and drug 
delivery systems   

Confocal laser scanning 
microscope   

Unit for advanced 
microscopy, 
CERRMA   

3D cell imaging for localization, 
tracing, quantitation cell uptake 
for fluorescent labeled material 
and cytoplasmic components   

- Automated station for 
nucleic acid extraction  
- RT-PCR 
- Nano drop 
spectrophotometer 

Molecular Biology 
Lab, CERRMA & 
MRC (1)  

Nucleic acid extraction and 
quantitation   

High performance liquid 
chromatography   

HPLC lab, MRC1 Separation chemical compounds  

Mass spectrophotometer 
MALDI TOF  

Proteomics research 
lab, MRC1 

Protein analysis for pico- 
molecules  

- Auto- ventilated animal 
caging system 
- Sterile small animal 
operation theatre (HEPA 
filtered air conditioners, 
laminar hood, dissection 

CERRMA   Animal housing and 
experimentation for stem cells 
research   
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tables) 
Next Generation Sequencer 
NGS  

Unit for cancer 
genetics research, 
Clinical Pathology 
Department  

Sequencing for cancer genetics   

Facilities at MRC 1 & 2   Center for Precision 
medicine, MRC  

Multi-omics research for targeted 
personalized medicine including 
proteomics, metabolomics, 
genomics, microbiome  

interventional neuroradiology 
(INR) and endovascular 
surgical neuroradiology 

 (ESNR) 

Neurosurgery dept.  Endovascular neurosurgery 

  
 :اإلسكندريةالمعملى لبعض معامل كلية طب  عتماداإلوتحقيق التميز  -٤
 المعملى لمعمل الميكروبيولوجى  عتماداإل 
 المعملى من  عتماداإلEGAC  ةاإلكلينيكيلمعمل تحاليل الكيمياء / قسم الباثولوجيا 
 من المعملى  عتماداإلEGAC  لمعمل الباثولوجيا 
 
طالب الدراسات العليا وهيئة التدريس  أعضاءتنمية مهارات البحث العلمى للباحثين من وبرامج بناء القدرات  -٥
 مرحلة البكالوريوس: و
  الطبية لتنمية مهارات البحث العلمى على التقنيات المتقدمة فى مجاالت التخصص  األبحاثالبرنامج التدريبى لمركز

  لمعامل المركز. 
 برنامج جودة البحث العلمي QMR   لتنمية قدرات البحث العلمى لطالب مرحلة البكالوريوس المنظم من وحدة ضمان

 الجودة
 عمليات، بيت الحيوانات الصغيرة المنا قاعات المحاضرات، غرف امتض اإلسكندريةمركز التدريب بكلية طب  إنشاء

 والكبيرة .
  
 Alexandria Journal of Medicine:  اإلسكندريةتطوير المجلة العلمية لكلية طب  -٦
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University, Alexandria, Egypt 
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- Since 2021, the  journal is produced and hosted by Taylor & Francis on behalf of the Alexandria 
University Faculty of Medicine. Title transferred to Taylor & Francis as of 2019; ISSN: 2090-
5068. Copyright © 2021 Alexandria University Faculty of Medicine. Production and hosting by 
Elsevier B.V. All rights reserved 
- The journal publishes original research articles, review articles and clinical trials in an open 
access format. It is highly recommended to follow the reporting guidelines described on the 
Equator Network home page. 
- AJME is an open access journal, under "Creative Commons Attribution-Noncommercial-
NoDerivs (CC BY-NC-ND)". The Web page describing the open access policy of the Journal is: 
https://www.elsevier.com/journals/alexandria-journal-of-medicine/2090-5068/open-access-journal 
- Journal Identifiers: eISSN: 2090-2948  – Print ISSN: 1110-0834 
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  :نتاج البحث العلمى فى النشر العلمى الدولىإتطور  -٧

طالب وهيئة التدريس  عضاءالتنفيذية لتعزيز النشر العلمى الدولى أل جراءاتاإلحزمة من  اإلسكندريةطبقت جامعة 
 :منهاوالدراسات العليا ، 

  المفهرسة وفقا لنظاممكافآت النشر العلمى فى المجالت العلمية الدولية  ISI  
 مناقشتها فى حال النشر الدولى لبحث مستنبط من الرسالة فى مجالت وعفاء طالب الدراسات العليا من تقديم رسالة إ

 Q1  من ترتيب علمية مفهرسة
  على مواقع  ةإلكترونيتفعيل حسابات و إنشاءطالب الدراسات العليا على وهيئة التدريس  أعضاءتحفيز الباحثين من

نتاجهم من إتغذيتها بو،  google scholar, Scopus, research gate , orchid محركات البحث العلمى العالمية مثل
 األبحاثستشهاد بأن تصبح متاحة للباحثين فى العالم مما ينعكس على معدالت اإل إلىالعلمية المنشورة سعيا  األبحاث

 .اإلسكندريةلجامعة وعلى التصنيف الدولى للكلية  إلىبالتو،  اإلسكندريةالعلمية من كلية طب 
  النشر العلمى منها على الموقع الموحد للمكتبات المصرية الرقمية من وتحميل الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا

ستشهاد اإلولتكون متاحة ضمن قواعد بيانات البحث العلمى  إلىوزارة التعليم العو EKB خالل بنك المعرفة المصرى
 . العلمية المنشورة األبحاثب
 

للنشر العلمى  إلىجمفى الرصيد اإل اإلسكندريةسهامات النشر العلمى من كلية طب إرتفاع إ إلى جراءاتاإلأدت هذه 
وما ترتب عليه من تقدم مركز جامعة  ٢٠٢١-٢٠١٥ خالل الفترة  اإلسكندريةستشهاد  بجامعة معامالت اإلوالدولى 

منها على سبيل و)؛ اإلسكندريةصدارات  لجنة التصنيف الدولى بجامعة إفى التصنيفات الدولية المختلفة (  اإلسكندرية
  : المثال

  جامعة على المستوى  ٥٠٠ل أوليصبح من بين  ٢٠٢١فى تصنيف شنغهاى الدولى للعام  اإلسكندريةتقدم مركز جامعة
العلمية  األبحاث؛ حيث ساهمت  ٢٠١٩فى  ٨٠٠- ٧٠١عالميا ، مقارنة بالمركز ٨٠٠-٦٠١الترتيب من ويمى األقل

 Clarivate analytics for ستشهاد وفقا لتقييمبأعلى رصيد من معامالت اإل اإلسكندريةالمنشورة من كلية طب 
Highly cited researchers (USA)  

  مية المنشورة فىالعل األبحاثمن  اإلسكندريةرصيد كلية طب Scopus  ٧١ إلىجمإبحثا من  ١٦يبلغ  ٢٠٢١فى العام 
  .اإلسكندريةبحثا منشورا من مختلف كليات جامعة 

  فى التصنيف الدولى اإلسكندريةالمنشورة من جامعة  األبحاثالمساهمة فى زيادة رصيد QS   فى ٢٧.٥بمعدل ٪
 . ٢٠١٩٪ فى ١٩ مقارنة بمعدل ٢٠٢٠

 عالميا ضمن التصنيف الهولندى ٦٦١المركز وفى المركز الرابع محليا  اإلسكندريةدراج جامعة إ CWTS Leiden   
 ٧٥٠ إلىجمإب ٢٠١٩-٢٠١٦الطبية المنشورة فى مجالت دولية مفهرسة فى الفترة  األبحاث؛ حيث كان رصيد  ٢٠٢١فى 

    ٢٠١٨-٢٠١٥ فى الفترة اإلسكندريةالمنشورة من كلية طب  األبحاث٪ عن ٧.٢بزيادة وبحثا، 

  
   الربط بين البحث العلمى والعملية التعليمية -٨

ستراتيجيات التعليم المطبقة إتحليل فعالية والتعليم الطبى لتقييم  أبحاثمجال  إلىالعلمية  األبحاثمن خالل التوجه فى 
 الدراسات العليا.وستعانة بنتائجها فى تطوير البرامج التعليمية لمرحلتى البكالوريوس اإلوبالكلية، 

  
  تنمية البيئة:ورابعاً: محور خدمة المجتمع 

  
 تنميه البيئة باألندماج مع المجتمع المدنى من خالل :ويتميز قطاع خدمة المجتمع   -١

  التى تقدم خدمة طبية مجانية من كشف والقرى المحيطة وسكندريه فى اإل إحتياجاكثر ألالمناطق ا إلىالقوافل المجتمعيه
 متابعة الحاالت التى تحتاج تدخل جراحى فى المستشفيات الجامعية.وعالج مجانى و
  يرادها إالتى يذهب و ةالخدمي ةهليبمشاركة الكثير من الجمعيات األ يندارياإلومعارض مالبس مجانية  لدعم الطالب

  .قادرينلدعم الطالب الغير 
  إحتياجاالدعم الغذائى لالماكن االكثر وقوافل لكسوة الشتاء. 

 : هلية للمساهمة فى خدمة المجتمع مثل مع الكثير من الجمعيات األ تعاونال -٢

  نادى ليون –مؤسسة شريف بيومى  –يه أونا مصرأ – عمالجمعيه رجال األ–بنك الدواء  –ندية روتارى إ
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 : خالل حتواء أزمه كورونا منإ -٣

 ة.الكلي ةبنيألجميع  ةحترازياإل جراءاتاإلالصحة المهنية  لتطبيق و ةلفريق السالم ةالمتابعة اليومي   
 شتباهاإلحاالت ويجابية التواصل اليومى مع اللجان الطبية المختلفة  لرصد عدد الحاالت اإل.  
  المعامل.والتعقيم اليومى للمدرجات 
  خرى  فى الجامعة من فى الكليات األ ةحترازياإل جراءاتاإلعلى تطبيق  ةالمراجعة الدوريوالتواصل الدائم مع الجامعة

 من الجامعة  ةمتابعة مركزي ةخالل لجن

الطب من خالل زراعة العديد من  ةزيادة المسطحات الخضراء بحدائق مبانى كليو العمل على تقليل البصمه الكربونيه -٤
 شجاراأل

رشفة اإلودارى دارى من خالل ورش عمل لرفع كفاءة الجهاز اإلللتطوير اإل مع وحدة ضمان الجودة تعاونال -٥
  . ةلكترونياإل

 لخدمه المجتمع  تعاونتهدف لل ةندياألومع الكثير من الجمعيات  تعاونبروتوكالت وجود العديد من  -٦

 النباتات.وشجار المساهمة فى زراعة األومعارض ونشطة خدمة المجتمع من قوافل ألجميع   المشاركة الطالبية -٧

  
  خامسا: محور الدراسات العليا:

  
الدبلومات والدكتوراه والدرجات العلمية التى تمنحها الكلية متمثلة فى برامج الماجستير وتنوع البرامج الدراسية وتعدد   -١

يتم منحها فى وخصوصاً ما يتعلق منها بالتخصصات الطبية الدقيقة وزيادة هذه البرامج (بند الالئحة)  إمكانيةالمهنية مع 

ة فى تخصصات إكلينيكيوكتساب خبرات عملية الدكتوراه إلأوبعد الماجستير  طباءصورة دبلومات مهنية يلتحق بها األ

 .تناسب سوق العمل طبية دقيقة 

اللوجيستية التى تستوعب ومكانات البشرية اإلخصوصاً منح حوض النيل حيث تتوافر وزيادة عدد الطالب الوافدين  -٢

 التقدم.و ستمرارمع وجود اللوائح التى تيسر لهم اإل عدادزيادة اإل

التى تتيح و المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاءالمالئمة من السادة  عدادتوافر الموارد البشرية المتمثلة فى وجود اإل -٣

  للطالب فرص التعليم الجيد .

التوسع فى البنية التحتية التى  إمكانيةالتى تتيح ووجود العديد من المنشآت التابعة لكلية الطب فى العديد من االماكن  -٤

العلمية فى المجمعات الجديدة المختلفة مثل  قساماألمتدادات إوالمدرجات وتخدم العملية التعليمية مثل وجود المعامل البحثية 

 مستشفى برج العرب التعليمى.وسموحة الجامعى مستشفى ومستشفى المواساة 

 المدرب على التعامل مع طالب الدراسات العليا .ودارى المؤهل وجود الهيكل اإل -٥

  القدرة على التعامل بحرفية خالل جائحة كورونا . -٦

 .للتدريب الطبى الذى يعتبر من مراكز التميز على مستوى مصر اإلسكندريةمركز  إنشاءتم  -٧
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  ٢٠٢٦-٢٠٢١ اإلسكندريةجامعة  –لكلية الطب  ةاإلستراتيجيتشكيل فريق الخطة 
  

 وكالئهاوعميد الكلية  إشرافالعاملين بالكلية تحت وهيئة التدريس  أعضاءفريق من  ةاإلستراتيجيالخطة  إعدادتولي 
 

  :ةاإلستراتيجيالخطة  إدارةفريق 
  

  المؤهالتوالتخصص   اإلسم  فريق العمل
  أستاذ الجراحة العامةوعميد كلية الطب   أ.د. وائل نبيل  ةاإلستراتيجيرئيس الخطة 

رئيس فريق التخطيط 
  اإلستراتيجي

 أ.د. محمود الزلباني 
  

  أستاذ طب األطفال

  مدير وحدة ضمان الجودةوأستاذ الفارماكولوجيا   أ.د. عزة بركة  ةاإلستراتيجيمنسق الخطة 
الخطة  إدارةفريق  أعضاء

  ةاإلستراتيجي
منسق البحث العلمي بوحدة وأستاذ الهستولوجيا   أ.د. غادة مراد

  ضمان الجودة

  السموموآستاذ الطب الشرعي   أ.د. هشام متولي

  أ.م.د. ياسمين نجا
  

منسق معيار التخطيط والباطنة  األمراضأستاذ 
  بوحدة ضمان الجودة اإلستراتيجي

  د. أمنية نصار
  

السياسات ولتخطيط  الصحية وا دارةاإل ستشاريإ
مدير وحدة جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات و

  .الجامعية
المشرف على وحدة عناية وستشاري طب األطفال إ  د. حسام عاشور

  .األعصابواألطفال بجراحة المخ 

  
  ال: محور التعليم والطالب:أو
  

  المؤهالتوالتخصص   اإلسم  فريق العمل بالمحور
ل الكلية لشئون التعليم وكيوأستاذ طب األطفال -  أ.د علي عبد المحسن   رئيس فريق العمل بالمحور -

  الطالبو

 الطب الوقائي و ةأستاذ مساعد الصحة العام-  أ.م.د مني حمدي عشري
 لشئون التعليم الطالب ةمساعد وكيل الكليو يجتماعاإلو

  سابقا
 :مقرر المحور 
  

 الطب الوقائي وأستاذ مساعد الصحة العامه -  أ.م.د هبة محمود الوشاحي
  يجتماعاإلو

 :مساعد مقرر   ماجستير التعليم  –مدرس مساعد بقسم التعليم الطبي -  د. هناء الحوشي
  الطبي

 الفريق أعضاء   مدير برنامج والباطنة  األمراضأستاذ متفرغ   أ.د. نجالء مشعل
  البكاليوريوس

 السابق برنامج البكاليوريوسمدير  أستاذ الهستولوجي  أ.د هدي خليفة   

 ممثل عن لجنة شئون والصدرية  األمراضأستاذ    الحوشي ا.د مني
  الطالب

 ممثل عن لجنة شئون الطالبوالباطنة  األمراضأستاذ   أ.د إيمان الجوهري  
 ممثل عن لجنة شئون وأستاذ متفرغ بقسم التشريح   أ.د سيد سليمان

  الطالب

  أستاذ مساعد قسم الكيمياء الحيوية الطبية  عادل نصرة دمحمأ.م.د / رشا 
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  ممثل عن البرنامج الدوليو
 رئيس وحدة القياس وأستاذ بقسم الفارماكولوجيا الطبية   أ.د أمنية نايل

  التقويمو

 ماجستير التعليم  –مدرس مساعد بقسم التعليم الطبي   د. نهي الدسوقي
الطالب بوحدة ضمان ومنسق معيار التعليم والطبي 
  بقسم التعليم الطبيوعضوالجودة 

  /لكترونيمدير وحدة التعلم اإل  حمد بركات  أمهندس  

  شئون الطالب  إدارةمدير   عيسىأ. دمحم  
 رعاية الشباب إدارةمشرف   دمحم عبد الرزاقوكابتن عمر  

 شئون الخريجين إدارةمشرف   أ. أشرف جوهر  

 الفرقة الخامسة ممثل عن طالب الفرق النهائية  الطالب/ نور الدين حمادة  
 الفرقة الرابعة ممثل عن طالب الفرق النهائية  الطالب/ علي مسعد  

  
  

 ثانيا: الدراسات العليا والبحث العلمي:
  

  التخصص والمؤهالت  اإلسم  فريق العمل بالمحور

رئيس فريق العمل -
  بالمحور 

  وكيل الكلية للدراسات وأستاذ طب المناطق الحارة   أيمن فريد الشايبأ.د
  العليا والبحوث

 :مقرر المحور   وطب والتناسليةالجلدية  األمراضستاذ مساعد أ  الفتوح عيدوأ.م.د أميرة أب 
وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا  مساعدوالذكورة 
  والبحوث

 مساعد مقرر المحور   وكيل  مساعدورة االمناطق الحستاذ مساعد طب أ  أ.م.د دعاء الوزان
  والبحوثالكلية لشؤون الدراسات العليا 

 الفريق أعضاء   رئيس والروماتيزم والتأهيل وستاذ الطب الطبيعي أ  يأوأ.د. نهى الص
  كونترول الدراسات العليا

 منسق الطلبة ومراض الصدرية ستاذ مساعد األأ  ا.م.د هبة غراف
  الوافدين

 ممثل عن والتناسلية والجلدية  األمراضمدرس   د. ايمان دمحم العريان
  هيئة التدريس أعضاء

 ممثل عن الهيئة ومدرس مساعد طب المناطق الحارة   ط. بسمة عياد
  طالب الدراسات العلياو المعاونة

 الدراسات العليا إدارةمدير   م/ داليا الشيخ  

  م/ هويدا مصطفى عبد
  الرحيم

  البحوث إدارةممثل 

 ممثل قسم كونترول الدراسات العليا  /دمحم سعيدأ  

 فريق البحث  أعضاء
  العلمي

 منسق البحث العلمي بوحدة وأستاذ الهستولوجيا   أ.د. غادة مراد
  ضمان الجودة

 مدرس الكيمياء الحيوية  د/ هند ياسين  
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  ثالثا: الموارد المالية والمادية والبشرية:
  

  التخصص والمؤهالت  اإلسم  فريق العمل بالمحور

  رئيس فريق العمل
  بالمحور

  أستاذ الجراحة العامة وعميد كلية الطب   أ.د. وائل نبيل

 الباطنة األمراضأستاذ ومنسق المحور   أ.د. أحمد فتحي القريعي  مقرر المحور  

 الفريق أعضاء    كلي -مراض باطنة أمدرس   د سارة طه   

 شيخوخة –مراض باطنة أمدرس     سالمة ود عمر  

 كلي -مراض باطنة أمدرس مساعد   د الحسن ايمن   

 طلبة الجامعة مستشفى -مراض الكلي أستشاري إ  د شيرين النجار  

 الرئيسي الجامعي المستشفى -مراض باطنة أط م   ط/ روان زيادة  

 الرئيسي الجامعي المستشفى -مراض باطنة أط م   ط/ مريم مصطفي  

 طلبة الجامعة مستشفى -مراض الكلي أط م   ط/ مريم السيد  

 متيازإطبيب   محمود شلبي  

  
  رابعا: المشاركة المجتمعية:

  

  المنصب  اإلسم  فريق العمل بالمحور

رئيس فريق العمل -
  بالمحور 

 وكيل كلية الطب لشئون خدمة ورئيس الفريق   ا.د/ وفاء دمحم السحلى
  المجتمع وتنمية البيئة

 :مقرر المحور   ةاإلكلينيكيأستاذ الباثولوجيا   أ.د بسنت معز  

 الفريق أعضاء   أستاذ أمراض القلب  أ.د. سامح عرب  

 الباطنة األمراضأستاذ   أ. د. أماني البنا  

 ةاإلكلينيكيأستاذ الباثولوجيا   أ.د. داليا النيلي  

 الطب الوقائي وأستاذ مساعد الصحة العامه   أ.د. مها مؤمن
  يجتماعاإلو

 العامةأستاذ مساعد الجراحة   أ.م.د أحمد صبري  

 أستاذ مساعد المسالك البولية  أ.م.د دمحم عبد الستار  

 الطب الوقائي ومدرس الصحة العامة   د. نهلة جمال الدين
  يجتماعاإلو

 مدرس الفسيولوجي  د. ماريان بسطا  

 األطراف المجتمعية  د. دمحم محرم  

 األطراف المجتمعية  حفظةوأ. عائشة أب  

 البحوث إدارة   أ. هويدا مصطفي عبد الرحيم  

 البحوث إدارة  أ.هدير حمدي العمدة  
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 خامسا: تطوير المستشفيات الجامعية:
 

  المنصب  االسم  
  رئيس المحور 

  
  المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية  أ.د. تامر عبد هللا

  مقرري المحور:
  

نائب مدير المستشفى والباطنة  األمراضأستاذ مساعد   أ.م.د. ياسمين نجا
  الرئيسي الجامعي  

مدير والسياسات والتخطيط والصحية  دارةستشاري اإلإ    د. أمنية نصار
  وحدة جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية

رئيس وحدة التخدير بجراحات المخ وأستاذ التخدير   عبد الحليم عرفات أشرفأ.د.   فريق المحور: أعضاء
  األعصابو

  الباطنة األمراضأستاذ   أماني البنا أ.د.
  أستاذ مساعد الجراحة العامة  أ.م.د. أحمد صبري

   اإلمتياز طباءي أللزاممدير برنامج التدريب اإل
  التداخليةوالتشخيصية  األشعةأستاذ مساعد   / دمحم نصر الدين الصيرفي دأ.م.

  أستاذ مساعد طب طبيعي  أ.م.د. وفاء العميري
  ة اإلكلينيكيمدرس الباثولوجيا   زغلول د. رغدة سعد

  زميل ميكروبيولوجي    د سهام البيه
  المركزية دارةالطبي باإل حصاءرئيس قسم اإل  د مها الشافعي

  عصاباألومخ الستشاري جراحة إ  د نديم عبد الرحمن
  نائب مدير مستشفى سموحة الجامعي

  األعصابومدير عناية أطفال جراحة المخ   د حسام عاشور

  أذنومدرس مساعد أنف   ط / احمد عبد المنعم

  د إلهام عالم
  

العالجية بالمستشفى الرئيسي ومدير الشئون الطبية 
  الجامعي

  الصيدلة بالمستشفيات الجامعيةومدير التموين الطبي   د إيمان عطا
  الصيدليات  د أحمد زكريا

  الجامعيةرئيسة تمريض المستشفيات   ميس نيللي مرسي
  الهندسية دارةاإل  م مروة دمحم

  م رشا سعيد

  المركزية دارةمشرف الحسابات الخاصة باإل  أستاذة أميمة إسماعيل

  المالية دارةاإل  أستاذة رانيا فؤاد

  شئون العاملين  أستاذة سما علي حسين

  
  سادسا: محور التميز المؤسسي:

  

  المنصب  اإلسم  فريق العمل بالمحور

رئيس فريق العمل -
  بالمحور 

  مدير وحدة ضمان الجودةوأستاذ الفارماكولوجيا   ا.د/ عزة بركة  

 :مقرر المحور    مدرس الكيمياء الحيوية   د/ هند ياسين  
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 الفريق أعضاء   الباطنة ومنسق معيار  األمراضأستاذ مساعد   ا.م.د/ ياسمين نجا
   اإلستراتيجيالتخطيط 

 نائب مدير وحدة وأستاذ مساعد الطب الطبيعي   ا.م.د/ عمانوئيل عزيز
  ضمان الجودة

 مدرس الكيمياء الحيوية  حسين أحمد د/ ندى  

 مدرس فارماكولوجيا  د/ نهلة حمودة  

  :دارياإلسابعا: محور الجهار 
  

  المنصب  اإلسم  فريق العمل بالمحور

  أمين الكلية  أ./ شوقي سليمان    رئيس فريق العمل بالمحور 

  بوحدة ضمان الجودة دارياإلمنسق معيار الجهاز   أ/ أمل شحاتة   المحور:مقرر 

  ةالعالقات العام  أ. رائف عبد المنعم   الفريق أعضاء

 الشئون القانونية  أ. صبحي ناصف  

 مركز التدريب  أ. رمضان عبد الوهاب  

 الشئون العامة  يأوأ. طه دمحم الجد  

 الدراساتكونترول   أ. دمحم سعيد عبد العزيز  

 سكرتارية العميد  أ. سماح دمحم  

 هيئة التدريس  أ. سعاد جالل  

 البحوث  أ. هويدا مصطفى  

 الحسابات الخاصة  العباسوأ. أماني أب  

 الكونترول المصري  أ. أمل عبد المريد  

 الخريجين  أ. أشرف جوهر  

 مركز المؤتمرات  أ. دعاء صبرة  
 طلبة البرنامج الدولي  أ. آمال حسني  

 العالقات الثقافية  يأوأ. ميادة الرخ  
 الخزينة  أ. ياسر صالح  

 الشئون الفنية  أ. أحمد عباس  

 الحرس  أ. أحمد عبد الحميد  

 المنشآت التعليمية  أ. سامي دمحم عبد السالم  

 النسخوالطبع   أ. حسني مغير  

 النشر العلمي  أ. فاتن بشير  

 التعاقدات  أ. أحمد دمحم بدر  
  السالمة المهنيةوالصحة   عبد الرحمنأ. عزة  

 ةالشئون التعليمي  أ. دمحم عيسى  

 الشطب  أ. منى عبد العزيز  

 المراجعة  أ. دنيا حسانين ابراهيم  

 شئون العاملين  أ. فاطمة دمحم السيد  

 ستحقاقاتاإل  أ. هناء دمحم كمال  

 المعاشات  أ. حازم رمضان حميدو  
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 حصاءاإلوالمتابعة   أ. دينا انور  

 الدراسات العليا  أ. داليا الشيخ  

 المكتبة  أ. وفاء حسن  

 رعاية الشباب  عبد الرازقوأ. عمر  

 الدوليحسابات   أ. عزة الغريب  

 الزراعة  أ. دمحم على حسن  

  المالية  أ. رشا مصطفى  

 الدوليرعاية الشباب   أ. فريد مصطفى  

 دولي لكونترو  أ. ريهام عادل  

  تاإلتصاال  جمعةأ. أسامة مصطفى  

 المواساة  أ. دمحم السيد  

  القيد والحفظ  يأوالجدأ. طه دمحم  

  
  ثامنا: محور التحول الرقمي:

  

  المنصب  اإلسم  فريق العمل بالمحور

وكيل كلية الطب لشئون خدمة ورئيس الفريق   ا.د/ وفاء دمحم السحلى   رئيس فريق العمل بالمحور -
  تنمية البيئةو المجتمع 

  المحور:مقرر    تكنولوجيا المعلوماتوت اإلتصاال إدارةمدير   م/ أسامة جمعه  

 الفريق أعضاء    تكنولوجيا المعلوماتوت اإلتصاال إدارة  م/ وليد فرغلي  

 تكنولوجيا المعلوماتوت اإلتصاال إدارة  أ/ شريف الصفتي  

 تكنولوجيا المعلوماتوت اإلتصاال إدارة  م/ ريناد حسن  

 مسئول الدعم الفني  نور الدين م/ عالء  

  تاإلتصاال إدارةمسئول البرامج ب  م/ نسمة مجدي  

 دخال البياناتإمسئول وحدة   م/ نهال بركات  

 لكلية الطب لكترونيإلمسئول الموقع ا  م/ مروة مجدي  

  
  زمات والكوارث:األ إدارةتاسعا: محور 

  

  المنصب  اإلسم  فريق العمل بالمحور

وكيل كلية الطب لشئون خدمة ورئيس الفريق   .د/ وفاء دمحم السحلىأ   رئيس فريق العمل بالمحور -
  تنمية البيئةوالمجتمع 

 :مقرر المحور   .أستاذ جراحة األطفال  د/ دمحم عبد العظيمأ  

 الفريق أعضاء   الصحة والمشرف على السالمة وأستاذ الصحة العامة   .د/ نرمين فودةأ
  المهنية بالكلية

 تكنولوجيا المعلوماتوت اإلتصاال إدارة  أ/ شريف الصفتي  

 يجتماعاإلوالطب الوقائي ومدرس الصحة العامة   د/ نهلة جمال الدين 
  الكوارثومساعد وكيل الكلية لمحور األزمات و

 الصحة المهنية مجمع المواساهومسئول السالمة   د/ أدهم عبد الرحمن  

 الهندسية بكلية الطب دارةرئيس اإل  م/ نجيب نعمة هللا  
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  عميد/ أحمد دمحم عبد
  الحميد

  رئيس وحدة أمن بكلية الطب

 الصحة المهنية بكلية الطبومسئول السالمة   أ/ عزة عبد الرحمن  

 الصحة المهنيةوفريق السالمة وعض  أ/ أحمد طلعت  
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  ةاإلستراتيجيالخطة  إعدادمنهجية كلية الطب في 
  

  "المجتمعخدمة والبحث العلمي والريادة في التعليم الطبي "
  

  
  :تحقيق إلى اإلسكندريةجامعة  –تتطلع كلية الطب 

تنهض بالخدمة الصحية في مصر والريادة في التعليم الطبي لتقديم كوادر مؤهلة علي أعلي مستوي تناسب سوق العمل  -١
  .المنطقةو
  .المعضالت الطبيةتشارك مع العالم في حل ومرجعية للمنطقة وتكون منارة إشعاعية  أبحاثتكوين مراكز  -٢
  .الدوليويحتذى به على المستوي المحلي  مثالتكون  المتكاملةتقديم نموذج متميز للخدمة الطبية  -٣
  .المواطنينوبما يفي بالمسئولية تجاه الوطن توسيع نطاق المشاركة المجتمعية والمشاركة في التنمية المستدامة للمجتمع  -٤
  .٢٠٣٠المشاركة في تحقيق رؤية مصر  -٥
  .جائزة مصر للتميز المؤسسي إلىتحقيق متطلبات التقدم  -٦
  .تصنيف الكلية كواحدة من أكبر خمس كليات طب في المنطقةوعتراف إلا -٥
  تصنيف الكلية كواحدة من أكبر خمسمائة كلية طب حول العالم.وعتراف اإل -٦
  

  :أساسية غايات ستوهذا اإلنجاز يتحقق من خالل 
  تحقيق التميز المؤسسي -١
  الدوليومتطلبات سوق العمل المحلي وزيادة كفاءة الخريجين لتتناسب مع المعايير العالمية  -٢
  المنشور دوليا وزيادة البحث العلمي المتميز  -٣
  زيادة رضا العاملينوتحسين بيئة العمل  -٤
  توسيع نطاق الخدمات المجتمعية التي تقدمها الكلية -٥
  الرقمي لكافة جوانب العمل بالكليةالتحول  -٦
  

  :وذلك في أطار الحفاظ على الثوابت التي تقوم عليها الكلية
  يعرف قيمة الكلية ولكليته  اإلنتماءيشعر بعلى القيم الجامعية في تخريج طالب التأكيد  -١
  بأخالقيات المهنةو اإللتزامتخريج طالب يتحلى ب -٢
  والمصداقيةالعدالة والمنهجية قيم  تأصيل -٣
تحسين بيئة بأدوارهم بأعلى درجات الكفاءة مع التأكيد على ليقوموا العاملين بالكلية  على تنمية قدرات جميعالتركيز  -٤

  .الحرص على زيادة رضا العاملينوالعمل 
  العاملين بالكليةوزيادة المشاركة المجتمعية بين الطالب وللمجتمع  اإلنتماءتعزيز قيمة  -٥
  
  

  ةاإلستراتيجيتصميم الخطة 
  

تتماشى لقد صممت بحيث و ،٢٠٢٦تطور الكلية حتى عام  إستمرارتمثل برنامج عمل من أجل  ةاإلستراتيجيهذه الخطة 
   ٢٠٣٠وزارة التعليم العالي ولخطة مصر و ٢٠٢٠ اإلسكندرية لجامعة ةاإلستراتيجيتجاهات اإلوهداف األ مع
نشر المعرفة، ومتكاملة تسعى لتقديم وبحثية متقدمة  ،تعليمية، مؤسسة وطنية نهاإعلى  اإلسكندريةتنص رسالة جامعة و
  كل القطاعات. فيتجديد ثقافة المجتمع ليحتل مكانته الرائدة ونسان العصري، بناء اإل أهميةتؤكد الجامعة دائما على و
  :على اآلتي اإلسكندريةجامعة  تنص قيمو
  .تحتضن وتشجع المبادراتوكتشاف المعارف توفر الجامعة المناخ الداعم إل ختراع:اإلوبداع اإل -١
 ،علميةكل المخرجات سواء كانت  فيالمعايير الدولية والتميز: تلتزم الجامعة بمعايير الجودة طبقا للمؤشرات و الجودة -٢
  .التنافسيةوذلك لتحقيق التميز وثقافية أو ،مهنيةأو ،بحثيةأو
  .روح فريق العملوثقافي يشجع على فكرة العمل الجماعي وذلك لخلق مناخ مؤسسي وروح الفريق:  -٣
  تقاليد الجامعةوخالقي تتمسك بالميثاق األوالحضاري، والجامعة بحماية الموروث الثقافي  : تلتزماإللتزاموالمعتقد  -٤
تشجع التعددية الفكرية وحترام االخرين إو المجتمعية ةالمسؤولي إطارالحرية الفكرية: تدعم الجامعة الحرية الفكرية في  -٥
    .تعزيز ثقافة التسامحو
  .عمرأو ،نوعأو ،عرقأو ،دينتكافؤ الفرص: الجامعة ملتزمة بتوفير الفرص المتكافئة للجميع دون تفرقة بسبب والعدل  -٦
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 الفكرية تبعًاحترام حقوق الملكية إوكل المجاالت  فيالموضوعية والمصداقية و العدلوبالشفافية  اإللتزام: الشفافية -٧
  دوليًا.وللقوانين المنظمة لذلك محليًا 

التعليم منتج ر أساسية (التميز المؤسسي، أومن خالل أربعة محلوياتها أوللكلية حددت  ةاإلستراتيجيبناء عليه فأن الخطة 
تجاه الدولة إمواكبة  إلىلعالي باإلضافة هي تمثل ما تهدف إليه مؤسسات التعليم اوخدمة المجتمع) والطبي، البحث العلمي 

لتنمية قدرات القوى البشرية بالكلية خصوصا في ظل زيادة وتحسين بيئة العمل للمحافظة على والجامعة للتحول الرقمي و
  .األهلية التي تمثل عنصر جذب للكفاءات بالكليةوعدد الكليات الخاصة 

  
  الخطة إعدادآليات 

  
المدير التنفيذي والكلية وكالء وعميد من ترشيحات الخطة التنفيذية و ةاإلستراتيجيالخطة  عدادتشكيل فريق إل تم -١

تسعة فرق فرعية للتركيز على وفريق لمتابعة الخطة  إعدادتم و داراتاإلمختلف والكلية  أقساموللمستشفيات الجامعية 
  ر رئيسية:أوحتسعة م

o  الطالبومحور التعليم 
o  البحث العلميومحور الدراسات العليا 
o  البشريةوالمادية ومحور الموارد المالية 
o محور المشاركة المجتمعية 
o محور تطوير المستشفيات الجامعية 
o محور التميز المؤسسي 
o  دارياإلمحور الجهاز 
o محور التحول الرقمي 
o  الكوارثواألزمات  إدارةمحور  

  فريق كتابة الخطة  تدريبالعديد من ورش العمل ل إقامةتم  -٢
  مصادر كتابة الخطة وشملت:تجميع تم  -٣

o  اتإستبيانو وثائقومستندات و ةإحصائيبيانات 
o  الخارجية للكليةوالداخلية  تقارير المراجعاتوتقارير األداء السنوية للكلية 
o تقارير وحدة ضمان الجودة 
o  ٢٠٢٠مد الخطة لعام و ٢٠٢٠ -٢٠١٥خطة و ٢٠١٣- ٢٠٠٨السابقة (خطة الكلية  ةاإلستراتيجيالخطط-

 بما تم من إنجازات  المجمعةوالسنوية  تقارير متابعة الخطةو) ٢٠٢١
o خطة الجامعة 
o  ٢٠٣٠خطة وزارة التعليم العالي 
o  ٢٠٣٠خطة مصر 
o  جلسات عصف ذهني ومجموعات بؤرية وعقد لقاءات 

  الجامعةوتجاهات الدولة إحسب المصادر و ةاإلستراتيجيتم البدء بوضع خطوط عريضة لألهداف  -٤
  .ةبناء على المصادر المختلف التحليل الرباعيتم عمل  -٥
  .لوياتوتحديد األبعد  ةاإلستراتيجياألهداف و الغاياتصياغة والرسالة ومراجعة الرؤية تم  -٦
المستشفيات و داراتاإلو قساماألعرضها على و مجلس الكلية في ةاإلستراتيجيلى للخطة واأل تم عرض المسودة -٧

  المصلحةأصحاب والجامعية 
  تمت كتابة الخطة التنفيذية -٨
 داراتاإلو قساماأل اتإقتراحو اتإستبيانبناء على أهدافها و ةاإلستراتيجيالخطة و الرسالةوالرؤية  مراجعةتم  -٩
  أصحاب المصلحة كما تمت مراجعتها خارجياوالمستشفيات الجامعية و

الجهات المسئولة ومحدداَ فيها األنشطة المطلوبة لتحقيق أهداف الخطة  ةاإلستراتيجيالخطة التنفيذية للخطة  إعدادتم  -١٠
  الميزانية المقدرة لكل نشاط. واإلطار الزمنى للتنفيذ ومؤشرات األداء ووسائل التنفيذ وعن التنفيذ 

   الرسالة) من مجلس الكليةو(متضمنة الرؤية  ةاإلستراتيجيالنسخة النهائية من الخطة  إعتمادتم  -١١
  من مجلس الجامعة ةاإلستراتيجيالخطة  إعتمادتم  -١٢
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  التقييموآليات المتابعة 

  
الوقوف على العقبات ونشاطات وللوقوف على ما تم إنجازه من أهداف  سنوياخطة التنفيذية التقييم إعادة ومتابعة سوف تتم 

لتعديل النشاطات حسب و التصحيحية الالزمة لتصحيح المسار في الوقت المناسب جراءاتاإل إتخاذوالتي تعترض التنفيذ 
   :يتم ذلك من خاللو.  المستجدات

   :التقييموتشكيل فريق للمتابعة  -١
  وحدة ضمان الجودة -
  بالكلية اإلستراتيجيمنسق التخطيط  -
   التقييم)وعة (كرؤساء لفرق المتاب ةاإلستراتيجيالخطة  إعدادر بفريق أومقرري المح -
  دارةممثلين عن اإل -

  ل كل عامأوإرسال الخطة التنفيذية السنوية لجهات التنفيذ في  -٢
  مدى تحقيقها دوريا ومتابعة مؤشرات النجاح  -٣
  رصد المعوقات التي حالت دون تنفيذ األهدافوعما تم إنجازه من أهداف سنوي تقرير وضع  -٤
من خالل خطة تحسين  الالزمة لتذليل المعوقات جراءاتاإل إتخاذوالكلية لمناقشته  إدارة إلىيرفع الفريق التقرير  -٥

  . ةسنوي
  

  ات المتبعة لتنفيذ الخطةاإلستراتيجي
  

 إختيارهاالتي تم و" التحسينوستراتيجية التطوير إ"و" التوسعووستراتيجية النمإتتبع الكلية لتحقيق أهدافها مزيج من "
  نعكاسه على ما تسعى الكلية لتحقيقه من غايات.إوبناء على نتائج التحليل الرباعي 

 جالعلمي، البرامالبحث و الدراسات العلياور األداء المؤسسي أوالتوسع في محووستراتيجية النمإإتباع  إلىتتجه الكلية و
  ر.  أووضع أفضل بهذه المح إلىنتقال التعليمية لإل
الخريجون، ور (محور البنية التحتية، محور الطالب أوالتحسين في باقي المحوستراتيجية التطوير إإتباع  إلىبينما تتجه 

تطوير وتحسين والفرص المتاحة للتغلب على مواطن الضعف  إستغاللهيئة التدريس) حيث يمكن للمؤسسة  أعضاءمحور 
 أدائها في هذه القطاعات.

  
  مصادر التمويل ألنشطة الخطة

 تمويل هذه الخطة من :يتم 
 الجامعة  إدارةالموازنة المالية السنوية الواردة من  -1
 الموارد الذاتية للكلية من البرنامج الدولى -2
 الموارد الذاتية للكلية من إيرادات المشروعات -3
 الموارد الذاتية للكلية من إيرادات المستشفيات الجامعية -4
 الوحدات ذات الطابع الخاص  -5
 الطالبيةصندوق الخدمات  -6
 الموارد الذاتية للكلية من التبرعات -7

  
  ةاإلستراتيجيالمخاطر التي تواجه تطبيق الخطة 

  
 ت المدرجة بالخطة.االنشاطوعدم كفاية الموارد المالية الالزمة لتنفيذ األهداف  .1
 العليا للكلية دارةلويات بتغيراإلواألوتغير اإلتجاهات  .2
 فى المؤسسة ةاإلستراتيجيضــــعف الــــوعي بالممارســــة أوغيــــاب  .3
 البطئ فى التنفيذوإستنفاذ الوقت  .4
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  وسائل التخفيف من المخاطر
  

 هذه الموارد. إدارةحسن ومن التبرعات وزيادة المصادر المالية الالزمة لتنفيذ الخطة من الموارد الذاتية للكلية  .1

  تحقيق األهداف عوضاَ عن المركزية و عمالالنظام المؤسسى فى تسيير األ إلىاإلتجاه  .2

 ةاإلستراتيجيالعاملين بالممارسات و المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاءو دارةالعمل على زيادة الوعى لدى اإل .3

 تبنى سياسات التطوير والتحسينوالممارسات الجيدة و

  إتخاذو المستمرالتقييم والجهات المنوط بها تنفيذ األهداف مع المتابعة و دارةمن قبل اإل اإللتزاموالجدية  .4

 متابعة تنقيذهاوالتصحيحية الالزمة  جراءاتاإل

  
  :الخطة فياألطراف أصحاب المصلحة 

  
 يمي الذي تخدمه الكلية األقلالمجتمع  -

 الطالب  -

  الخريجون -

 المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاء -

 اإلسكندريةجامعة  -

 - طباءنقابة األ - وزارة البحث العلمى –الصحة  (وزارةذات الصلة  الحكومية الجهات والهيئات الحكومية الصحية  -

 الهيئة العامة للتأمين الصحي)

منظمة الصحة  –جمعيات الرعاية الصحية –الخاصة (المستشفياتغير الحكومية الهيئات الصحية والمنظمات  -

 العالمية) 

  
  تحديث السياساتوخطة الكلية لمراجعة 

  
المرونة الالزمة لتحقيق وتحديثها بما يضمن للخطة الديناميكية وأنشطتها وعلى المراجعة الدورية لسياساتها  الكلية تحرص

التحديث لسياسات الكلية سنويا وفقا للمتغيرات وتتم المراجعة وغاياتها. وبما يحقق رؤية الكلية وللكلية  ةاإلستراتيجيالغايات 

إعادة  يتم حيث  (SWOT analysis)البيئي  التحليل لمنهجية وفق الداخلية البيئةو الخارجية من عوامل بالبيئة ما يستجدو

  :يتم بناَء على ذلكو التهديدات الخاصة بالكليةو الفرصو الضعفو القوة عناصر تحديد

  الراهن. الوضع تحليل نتائج ليه منإ الوصول تم ما على بناءً  الحالية للكلية السياسات فيتحديد جهات القصور  

 ل كل عامينوها من مجلس الكلية خالل الفصل األإعتمادو تحديث سياسات الكلية.  
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  التحليل البيئي
  تجميع البياناتوالتحليل البيئى  جراءالوسائل التى إستخدمت إل

  

  تجميع المعلوماتوالتحليل  إجراءمدى المساهمة فى   الوسيلة

 طالخط متابعةرير اتق -1
  السابقة 

  

 التحليل البيئى لألسباب األتية إجراءمن األدوات الهامة التى ساعدت على 

  تم الوقوف على ماتم/ما لم يتم إنجازه (الوضع الراهن للبيئة الداخلية) فى العديد من
 ر أوالمح

 لة تفاديهاأوالسابقة لمح ةتم التعرف على المعوقات التي واجهت الخط  

داء أل يةرير السنواالتق -2
 الكلية 

الوضع الحالي في والمختلفة  من األدوات الهامة التى ساعدت على توفير البيانات
ر أومحالالضعف للعديد من وعلى أهم نقاط القوة  للتعرف مختلف جوانب العمل بالكلية

  .التحليل البيئى إجراءن مع بدء إلتزامب

المراجعات  تقارير -3
الخارجية والداخلية 

للمعايير بوحدة ضمان 
  الجودة 

 تقارير المراجعات الداخلية لملفات الوحدةوالجودة  ضمان الوثائق والمستندات بوحدة
  .حيث تضم متابعة معايير الجودة المختلفة سنويا

ة حصائياإلتجميع البيانات  -4
ق الوثائوالمستندات و

  : المختلفة

تجميع ولويات هوالوضع الراهن لتحديد األتقييم من الوسائل الهامة التى مكنت من 
الوحدات بالكلية و داراتاإلمن وثائق ومستندات ونوعية وعددية وة إحصائيبيانات 

 إدارة -المالية  دارةبيانات اإل - الهندسية دارةبيانات اإل -  حصاء(بيانات قسم اإل
اللجان الدائمة ومحاضر المجالس الرسمية  - البحوث إدارة  - الكوارثواألزمات 

  غيرها)و

نقاط الضعف بالعديد ومن الوسائل الهامة التى مكنت من رصد العديد من نفاط القوة   المالحظات والشواهد  -5
ين إداريوهيئة تدريس  أعضاءر المختلفة أولذلك ضم فريق المحو ر بالخطةأومن المح

  . خبرة بمجال المحورواب مصلحة لهم صلة حأصو

سواء التى تجريها وحدة ضمان الجودة المختلفة  اتستبياناإلتم اإلستعانة بنتائج    اتستبياناإل -6
أصحاب وين إداريو المعاونةهيئة الوتدريس الهيئة  أعضاءللعاملين بالكلية من 

المجتمع ومتلقي الخدمات الطبية ودراسات عليا والمصلحة من طالب بكالوريوس 
  الضعف وقوة الكوسيلة للتعرف على العديد من نقاط المدني 

التواصل واللقاءات   -7
المباشر مع األطراف 

  المختلفة

ة اإلكلينيكي قساماألأفراد الفريق مع ممثلي ات التى أجراها جتماعاإلومثلت اللقاءات 
ات إجتماعالتحليل البيئى حيث تم عقد  إجراءعامل أساسى فى  تلفةخالم داراتاإلو
منسقى  –  قساماألممثلي ورؤساء  -الوكالءولقاءات مع أطراف عديدة (عميد الكلية و

تلقى وتجميع البيانات وذلك إلستطالع الرأى والطالب)  -يندارياإل - قسامباألالجودة 
    .المشاركات

المجموعات البؤرية  -8
وجلسات العصف الذهنى 

  الفريق عضاءأل

جلسات العصف الذهنى وسيلة أساسية فى التحليل البيئى ومثلت المجموعات البؤرية 
مما ساعد على فاعلية هذه الوسيلة تشكيل لفريق الخطة و الخارجيةوللعوامل الداخلية 

  الذى ضم العديد من األطراف: و ةاإلستراتيجي

  :المعاونةهيئة التدريس والهيئة  أعضاءو األكاديميةال: القيادات أو

 المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيةو وكالء الكليةوعميد  -
لجنة شئون  -(مجلس الكليةالتنفيذية وفى لجان الكلية الدائمة  عضاءاأل -

لجنة شئون خدمة  –لجنة الدراسات العليا  -لجنة البحث العلمى -الطالب
 لجنة العالقات الثقافية) –تنمية البيئة والمجتمع 

(مدير وحدة ضمان الجودة/ المدير  داراتاإلوالوحدات  أعضاءومديرى  -
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 الرعاية جودة إدارة مدير /برنامج مانشسترو التنفيذى للبرنامج الدولى
 )الصحية

 منسقى المعايير بوحدة ضمان الجودة  -
  قسامباألمنسقى الجودة  -
 المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاءالعديد من  -
 مديري المستشفيات الجامعية -
 يلزاممدير التدريب اإل -

 إدارات إلىباإلضافة  إدارة ٤٥المختلفة ( داراتاإلالممثلين عن  يندارياإلثانياُ: 
  ) المستشفيات الجامعية

 الدراسات العلياوفي مرحلة البكالوريوس ثالثا: ممثلين عن الطالب 

من التواصل وحد كبير الحصول على العديد من البيانات  إلىقد ضمن هذا التشكيل و
مع األطراف ذات الصلة التى يمكن أن توفر البيانات المطلوبة  كما ضمن توفرالمهنية 

  الفريق أعضاءالمطلوبة للمشاركين فى جلسات العصف الذهنى من 
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 التحليل الرباعي
 
  الطالب:وال: التحليل الرباعي الخاص بمحور التعليم أو
 

  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة
 الخلفيات العلمية لألساتذة و عدادكفاية اإل

 قسامباألهيئة التدريس المؤهلين  أعضاءو
المتفرغين وة اإلكلينيكيو األكاديمية
 التدريبوللتدريس 

  وجود قسم التعليم الطبي بالكلية به
 كفاءات تعليمية متميزة 

  هيئة التدريس  أعضاءتدريب نسبة من
 caseمنها وعلى طرق التدريس الحديثة 

based learning  
  وجود توصيف كامل لمقررات جميع

المقررات والبرامج مع تحديث البرامج 
  لتتالءم مع الالئحة الموحدة للجامعة

  توصيف مقررات بما يتواكب مع وإقرار
 .  عمالحاجة سوق العمل مثل ريادة األ

  متحاناتاإلوجدول زمني ثابت للتدريس. 
  بها المحتوي  إلكترونيتوافر منصة تعلم

للتدريس للسنوات الثالثة  لكترونياإل
يتم من خالله التواصل مع ولي واأل

بعض المناقشات  إجراءوالطلبة 
  التغذية الراجعة اتإستبيانو

  إلكترونيتتوافر بالكلية أقدم وحدة تعلم 
منذ أكثر من عشرة  اإلسكندريةبجامعة 
  سنوات

  وجود وحدة التقويم بالكلية منذ عام
٢٠٠٨ 

  بنك أسئلة منذ عام  إنشاءبدء

  خاصة الوافدين والطالب  إعدادزيادة
مكانات المتاحة مما منهم مما يفوق اإل

 يزيد الضغط علي الموارد المتاحة
 البشرية ومكانات المادية ضعف اإل

تكنولوجيا و لكترونيبوحدتي التعليم اإل
المعلومات بما ال يتناسب مع تزايد عدد 

الطلبة حيث تخدم الوحدتين كال من 
الدراسات ومرحلتي التعليم الجامعي 

  العليا 
  هيئة التدريس  أعضاءستجابة إضعف

 إجراءاتعدم وجود و اتستبيانلإل
تصحيحية قائمة علي نتائج التغذية 

  الراجعة من الطالب 
 أساليب  إستخدامومة نسبية للتغيير أومق

 أعضاءالتدريس الحديثة من قبل بعض 
 هيئة التدريس 

 دارةعدم توافر البنية التحتية المناسبة إل 
التدريب الجديدة والتي وطرق التعليم 

تتطلب وجود عدد محدود من الطلبة مثل 
case studies, PBL, simulation, 

scenario based teaching, 
clinical reasoning 

 اصل مع الطالب عبر منصات عدم التو
المنصة و يجتماعاإلالتواصل 

رعاية  إدارةالرسمية من قبل  ةلكترونياإل
 الشباب 

  المجلس األعلى للجامعات ودعم الدولة
طرق التدريس الحديثة مع  ستخدامإل

وجود خطة من قبل الدولة لتطوير معمل 
  المحاكاة

 ل التعليم الجامعي تابعا أووجود مكتب تد
  اإلسكندريةلجامعة 

  طرق والتشابه الكبير بين المناهج
التدريس بالجامعات الدولية مع ما يتم 

  اإلسكندريةتنفيذه بكلية الطب جامعة 
  السمعة الطيبة لكلية الطب جامعة

على المستوي المحلي  اإلسكندرية
  الدوليو

  

  عدم إرسال النسخة النهائية لقواعد
NARS   من قبل الهيئة المصرية

  NAQAEE)الجودة (و عتمادلإل
 المستجد  ظروف جائحة فيروس كورونا

مما يؤثر بصورة شديدة على العملية 
 أنشطة الطالب المختلفةو التعليمية

  .بالكلية
  ضعف شبكات اإلنترنت بالدولة مما ال

يناسب متطلبات عملية التعلم في 
 قبل الجامعيةوالمرحلتين الجامعية 

  قواعد القبول بالكلية التي يتم تحديدها من
 ليس منوقبل المجلس األعلى للجامعات 
 إعدادوحق الكلية التعديل في شروط 

  .القبول
 القرارات من  إتخاذو دارةتمركز اإل

  .الجامعةوالمجلس األعلى للجامعات 
 الخاصة والعديد من الكليات األهلية  إنشاء

 ستقطابإلمما يسبب مصدر تهديد ل
هيئة التدريس ذوي الكفاءات  أعضاء

 تعاونعلى عقد بروتوكوالت و للعمل بها
 .الجامعات الدوليةومع وزارة الصحة 

  ةالمخصصة من الجامع ميزانيةالضعف 
الفرص  إعدادقلة ولتبادل الطالبي ل

 خاصة أثناءوالمتاحة للتبادل الطالبي 
   .جائحة كورونا
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٢٠١٨/٢٠١٩  
  وجود معمل المهارات بالكلية يعمل بكفاء

 عالية 
  للطالب الكلية الدعم النفسي  إدارةتوفر

الذين يعانون من مشكالت نفسية من 
لجنة من قسم أمراض المخ خالل 

 النفسية  األمراضواألعصاب و
  للطلبة  الماديالكلية الدعم  إدارةتوفر

 أعضاءصندوق تبرعات المتعسرين من 
 هيئة التدريس 

  المالعب الرياضية مما وتوافر المنشآت
يسمح بممارسة الطالب لألنشطة 

األنشطة الطالبية  قامةيضا إلأالقاعات و
  مؤتمرات)-حفالت-(ندوات

 لبدء في تفعيل نظام اإلرشاد األكاديميا 
  مع جامعة  تعاونبرنامج البدء تطبيق

  مانشستر

  بالكلية سواء للمذاكرة  نترنتإعدم وجود
لحضور جلسات أونشطة التعلم الذاتي ) أ(

  التعلم عن بعد من داخل الكلية 
 علي الفرص المتاحة فيما يخص  عتماداإل

 اإلكلينيكيالحاالت المستخدمة للتعليم 
  بالكلية في المستشفيات الجامعية

  مع وزارة  تعاونتفاق إعدم وجود
بما يخص التدريب الميداني  الصحة

لطلبة كلية الطب بالمنشئات التابعة 
  للوزارة

 إقامةسئلة بسبب تهديد تأمين بنك األ 
  متحانات الورقية اإل

  التجمعات ونشطة األ إجراءصعوبة
  الطالبية في ظل جائحة كورونا

  عدم منح الطالب المحققين للمراكز
الجامعة ولي علي مستوي الكلية واأل

حافز دراسي مما يؤثر سلبيا علي 
  المشاركة الطالبية

  إقامةالمالية عند  جراءاتاإلصعوبة 
  المشاريع الطالبيةونشطة تنفيذ األو

 دارى للوافدين غير مؤهل الجهاز اإل
 languageللتعامل مع الوافدين 

barrier .  
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  البحث العلمي:وثانيا: محور الدراسات العليا 
 هيئة تدريس: أعضاءل: والبعد األ

  
  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة

 الخلفيات العلمية لألساتذة و عدادكفاية اإل
هيئة التدريس المؤهلين  أعضاءو

ة اإلكلينيكيو األكاديميةا قسامباأل
 التدريب والمتفرغين للتدريس و

  أعضاءالكفاءات بين وتنوع الخبرات 
 هيئة التدريس

  وجود كوادر طبية متميزة في
التخصصات الدقيقة متنوعة الخبرات 

قادرة على تدريب مختلف الكوادر 
 الطبية على أعلى مستوى 

  أعضاءالنشاط البحثي المتميز لعدد من 
 هيئة التدريس

  مفعلة لتعيين ووجود خطة خمسية معلنة
 المعيدين

  هيئة التدريس  أعضاءوجود عدد من
قوائم التحكيم وضمن هيئات التحرير 

الدولية ويمية األقلوبالدوريات القومية 
من خبراتهم في تدعيم  اإلستفادةيمكن 

صغار الباحثين في النشر الدولى 
  .بحاثلأل

  أعضاءعدم تفرغ نسبة ال بأس بها من 
للمهام  المعاونةالهيئة وهيئة التدريس 

 الخدميةوالبحثية والتدريسية 
  هيئة التدريس  أعضاءغياب تواجد

مباشر ببرامج تدريب وبشكل دورى 
 بالمستشفيات الجامعية طباءاأل

  داء كل أوجود صعوبة في تقييم
الهيئة وهيئة التدريس  أعضاءمن وعض

كل على حدة بسبب كثرة  المعاونة
الطالب في  إعدادكثرة وعددهم 

 ىلالبرنامج التكام
  لقياس مردود  مفعلةعدم وجود وسيلة

التدريبات التى يتلقاها وأثر  الدورات 
  معاونيهموهيئة التدريس  أعضاء

  ضعف تمثيل قطاعات واسعة من
هيئة التدريس في لجان الكلية  أعضاء
 التنفيذيةوالدائمة 

  هيئة  عضاءالفرصة أل إتاحةقلة
القرار  إتخاذالتدريس للمشاركة في 

 الجامعي
 هيئة التدريس وعدم زيادة مرتبات عض

  بما يتناسب مع تفرغه

  هيئة التدريس  أعضاءوجود الكثير من
بالكلية بجامعات دولية مما يفتح الطريق 

مع هذه  تعاونإبرام بروتوكوالت ونح
 .الجامعات

 التدريس هيئة أعضاء من عدد  وجود 
 تمهماو بعثات فى المعاونة والهيئة

 مية بالمؤسسات الطبية الدولية . يتعل
 التدريس هيئة أعضاء من عدد  وجود 

ضمن لجان المنظمات  المعاونة الهيئةو
يمية األقلوالجمعيات الطبية المحلية و
على تواصل مع والدولية المختلفة و

 العديد من أعضائها
  الكيانات وإنفتاح أفراد المجتمع

تفاعلها مع العديد من والمجتمعية 
هيئة  أعضاءالعديد من والعلمية  قساماأل

 .بالكلية المعاونةالهيئة والتدريس 
  
  

 الكليات و إستقطاب الجهات الخارجية
لنخبة كبيرة من  الخاصةواألهلية 
 المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاء

  عدم توافق اآلليات المتبعة في اللجان
العلمية الدائمة للترقيات مع المعايير 

التطبيقية والمعاصرة لقياس القيمة التقنية 
التي تخدم تحقيق  الخطط وللبحوث، 

للبحث العلمى بالكليات  ةاإلستراتيجي
هيئة  أعضاءليها إالجامعات التي ينتمى و

يؤدى  التدريس المتقدمين للترقيات، مما
 بحاثهدار ألاإلوالتقييم السلبى  إلى

 تم أبحاثأوعلمية متطورة في التقنية 
تنفيذها من خالل مشروعات بحثية 

  دولية.وممولة من جهات مانحة قومية 
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 الثاني: الدراسات العليا: البعد

  
  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة

  وجود توصيف كامل لمقررات جميع
المقررات والبرامج مع تحديث البرامج 

  م مع الالئحة الموحدة للجامعة.ئلتتوا
  وجود جدول زمنى ثابت للتدريس

 متحانات.اإلو
 ) تفعيل التسجيلOnline (دخال إو

أستاذ المادة الدرجات بمعرفة 
)Online.( 

 تحويل بعض المقررات بنظام 
  e-Learning   مثال : Medical  

Ethics- Quality Management- 
Introduction to Health Care- 

Ethics of Special Patient Care) 
 وجود آلية (Credit Transfer)   بما ال

يعوق المبعوثين بالخارج للتسجيل مما 
 يشجعهم على السفر

  المواد التقنية من حيث وتوفر الخبرات
المراكز والعمليات وجهزة األ

التخصصية التي تتيح فرص التدريب 
 المتميز

  وجود برنامج تدريب فعال للتدريب
 متحانإل اإلمتياز طباءي أللزاماإل

رتفاع نسبة إو لة المهنةأوترخيص مز
التردد على المستشفيات الجامعية يتيح 

  الطبيةفرص تدريب للكوادر 
 لجامعة  اإلكلينيكيالتدريب  إعتماد

كجزء من التدريب  اإلسكندرية

  متحانات لضمان تقييم األ آليةعدم تفعيل
المدرجة  األكاديميةتحقيقها للمعايير 

  بتوصيف المقررات.
  هيئة التدريس  أعضاءعدم وعى بعض

بمشتمالت نظام الدراسات العليا بنظام 
الساعات المعتمدة (عدم فهم ماهية كتيب 

 بالتالي عدم تفعيله).واألداء 
  عدم ربط خريجى الدراسات العليا

 بالكلية.
  محدودية البرامج المشتركة مع الكليات

 االخرى. الجامعاتواألخرى 
  صعوبة الحصول على النتيجةonline. 
 كاديمى بقواعد عدم دراية المرشد األ

 الدراسات العليا
  المستفيدين من والزائرين  إعدادضعف

هيئة  أعضاءخدمات المكتبة من بين 
  طالب الدراسات العلياوالتدريس 

 دارى للوافدين غير مؤهل الجهاز اإل
 languageللتعامل مع الوافدين 

barrier .  

  الطلبة الوافدين إعدادزيادة 
 ستيعابية للدراسات العليا أعلى الطاقة اإل

 من الشهادات المماثلة.
 حتياج سوق العمل لخريجى الدراسات إ

  العليا.
  مع  تعاونال إتفاقياتوجود بعض

  .الجامعات الدوليةوالجامعات الخاصة 

  الدكتوراه الممنوحة وشهادة الماجستير
  دولياوقليميا إغير معترف بها 

   قلة المنح الدراسية المخصصة للكلية
 من قبل الجامعة

  مثل الزمالة  ةإكلينيكيوجود درجات
نافس الدرجات ت المصريالبورد و

 العلمية الممنوحة من الكلية.
  هليةاألووجود الجامعات الخاصة 

  كمنافسين.
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 للزمالة المصرية  اإلكلينيكي
  وجود برنامج للتعليم الطبي المستمر 
  وجود برامجfellowship  متاحة

  للطلبة.
  

  البعد الثالث: البحث العلمي:
  

  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة
  أعضاءالنشاط البحثي المتميز لعدد من 

الكفاءات وتنوع الخبرات وهيئة التدريس 
 بينهم

  هيئة التدريس بكلية طب  أعضاءرصيد
من المشاركة  بالمؤتمرات  اإلسكندرية

يحقق الهدف من حيث والدولية متميز 
  النشر العلمى.وتبادل الخبرات 

  وجود عدد منهم ضمن هيئات التحرير
قوائم التحكيم بالدوريات الدولية و
دورهم في تدعيم صغار الباحثين في و

 .بحاثالنشر الدولى لأل
 بحاثوجود معمل مركزى لأل 

CERRMA    يتيح خدمات بحثية 
  تدريبية متميزةو

 لمركز  اإلسكندريةمتالك كلية طب إ
ة ليكون حلقة الربط اإلكلينيكيالتجارب 

 إلىنتقال اإلوبين نتائج البحوث العلمية 
  .مراحل التطبيق

  ا، إلكترونيتحديث مكتبة كلية الطب
تزويدها بالمراجع الحديثة التى تخدم و

 إلىمختلف التخصصات  باالضافة 
تطوير بنيتها التحتية لتوفير البيئة 
المالئمة للباحثين للرجوع للمكتبة 

  ضعف الميزانيات المخصصة للبحث
نقص اإلمكانات البحثية من والعلمى 
  العلمية. قسامباألأجهزة وخامات ومعامل 

  ات مالية ضمن إعتمادلم يتم تحديد
 الميزانية السنوية للكلية لبرامج التدريب

فى البحث وتنمية القدرات بصفة عامة و
حيث ال تشتمل على  العلمى بصفة خاصة

جهات الصرف، وتحديد مصادر التمويل 
نسبة الميزانية السنوية للبحث العلمى و

  مقارنة بالميزانية العامة للكلية .
  الفنيين المؤهلين بالمعامل  إعدادقصور

الباحثين  إعدادنقص وبصفة عامة، 
الدائمين من ذوى الخبرات في التقنيات 

  . المتخصصة في البحث العلمى
  المردود وال توجد دراسات لقياس األثر

من الصرف على موارد البحث العلمى 
  .لتقييم كفاءة العملية البحثية

  ال توجد دراسة لقياس األثر من تبنى
لوية أوالكلية لتوجهات في مجاالت ذات 

 في البحث العلمى 
 نشائى لمبنى من الجزء اإل نتهاءعدم اإل

ندرة المعامل على والمعامل بالمواساه 
علمية تتيح  أبحاثنتاج إمستوى يتيح 

  تشجيع الدولة للبحث العلمى مثل مبادرة
EKB. 

  في الجامعة  ةإلكترونيوجود بوابة
المنشورة عالميا  األبحاثللحصول على 

  EKBعن طريق 
  الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية

ينص على  ٢٠١٣قراره فى إوالذى تم 
 إلىزيادة نصيب ميزانيات البحث العلمى 

من الميزانية العامة للدولة؛  ٪ ١.٥
ما يجب أن تحتزى به المؤسسات وهو

  .العلمية
 التدريس هيئة أعضاء من عدد  وجود 

مية يتعل ومهام بعثات فى المعاونة والهيئة
  بالمؤسسات الطبية الدولية .

  هيئة التدريس  أعضاءوجود عدد من
ضمن لجان المنظمات  المعاونةالهيئة و
يمية األقلوالجمعيات الطبية المحلية و
على تواصل مع والدولية المختلفة و

  العديد من أعضائها.
  مشاركة طالب مرحلة البكالوريوس في

العلمى من ضمن مؤشرات  أنشطة البحث
كفاءة العملية البحثية عند تقييم المؤسسات 

القومى،  عتمادالعلمية للحصول على اإل

 ستقطاب الجهات الخارجية لنخبة كبيرة إ
الهيئة وهيئة التدريس  أعضاءمن 

  .المعاونة
  القيود المفروضة على قوانين التعيينات

الخبرات وللكفاءات وبصفة عامة 
ية تشغيل إستمرارالمتخصصة لضمان 

مراكز البحث العلمى ذات ومعامل 
  التقنيات المتقدمة.

 قواعد معتمدة من وفتقار لسياسات اإل
لجنة القطاع الطبي و إلىوزارة التعليم الع

دراج أنشطة البحث العلمى إقرار إل
  لطالب مرحلة البكالوريوس

  ظهور الشهادات المهنيه جعل الكثير من
 األكاديميةتبتعد عن الشهادات  طباءاأل
  األبحاث إجراءوو

 ستثمار في مجاالت قصور ثقافة اإل
البحث العلمى من جانب األطراف 

رجال وجهات الصناعة والمجتمعية 
  . عمالاأل

  عدم توافق اآلليات المتبعة في اللجان
العلمية الدائمة للترقيات مع المعايير 

التطبيقية والمعاصرة لقياس القيمة التقنية 
التقييم السلبى  إلىيؤدى  للبحوث مما
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  .ستعانة بخدماتهااإلو
  اإلسكندريةمركز المؤتمرات بكلية طب 

يساهم فى تنظيم األنشطة العلمية 
 المؤتمرات.و

 للمشروعات ضمن الهيكل  إدارةدراج إ
البحوث بكلية طب  دارةالتنظيمى إل
 ةدارياإل جراءاتاإللمتابعة  اإلسكندرية

  للمشروعات البحثية
  لجنة أخالقيات البحث العلمى بكلية طب

معتمدة من أكاديمية البحث  اإلسكندرية
  العلمى المصرية

 الجودة  دارةمنظومة شاملة إل توجد
بالمعامل والمراكز البحثية لتأهيلها 

المعملى من الجهات المعنية  عتمادلإل
وحصوله على شهادة  والدولية القومية

  من وزارة الصحة . عتماداإل
 دخال مناهج البحث العلمي في مراحل إ

زاد وعي  ٢+٥البكالوريوس في الئحة 
معايير والبحث العلمي  أهميةالطالب ب

 جودة البحث العلمي.
  من  اإلسكندريةالمجلة العلمية لكلية طب

 ضمن مطبوعات دار النشر الدولية
Taylor and Francis  تمهيدا للفهرسة

ضمن المجالت العملية ذات معامل تأثير 
  .قوى

  ضرورة النشر الدولى في المجالت
العلمية المفهرسة دوليا كشرط لمناقشة 

  لالئحة الداخليةرسالة الدكتوراة طبقا 
  إتفاقياتمن  اإلسكندريةرصيد كلية طب 

الشراكة العلمية مع جهات و تعاونال
دولية يساهم في تحقيق وعلمية قومية 

 .خطة البحث العلمى

  .النشر الدولى
  ةلكترونياإل ستكمال قواعد البياناتإعدم 

عدم تحميلها على الموقع وللنشر الدولى، 
 .االلكترونى للكلية

  المستفيدين من والزائرين  إعدادضعف
هيئة  أعضاءخدمات المكتبة من بين 

  . طالب الدراسات العلياوالتدريس 
 تكارات باإلوختراع فتقار لبراءات اإلاإل

 إعدادفي المجاالت الطبية مقارنة ب
  . المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاء

 في مجال تنمية قدرات  حتياجاتاإل
هيئة  أعضاءالبحث العلمى للباحثين من 

طالب و المعاونةالهيئة والتدريس 
  .مرحلتى الدراسات العليا

  ةإلكترونيعدم وجود قاعدة بيانات 
توجد آليات تربط  الوللسجالت الطبية 

وبيانات  ةلكترونيبين الملفات اإل
 إداراتوالمرضى بالمستشفيات الجامعية 

قواعد منظمة تسمح والبحث العلمى، 
 اإلستفادةة باإلكلينيكي قساماألللباحثين من 

 .ةحصائياإلمن تلك البيانات في البحوث 
  لم يتم تحديث قواعد بيانات موارد

لم يتم التعريف بموارد والبحث العلمى 
  .التسويق لهاوالبحث العلمى بالكلية 

كما أنها أحد معايير تقييم المؤسسات 
العلمية ألغراض التصنيف الدولى 

  .للجامعات
  زيادة الفرص المتاحة من جهات مانحة

لتمويل مشروعات بحثية لبناء القدرات 
ية من خالل صندوق العلوم للمعامل البحث

تنمية التكنولوجيا بوزارة البحث العلمى و
STDF اإلسكندريةمشروعات جامعة و 

Alex Re.  
  تكريم البارزين من الباحثين من خالل

جوائز و، اإلسكندريةجوائز جامعة 
  التقديريةوالدولة التشجيعية 

 المنشورة عالميا عن  األبحاث إتاحة
  .EKBطريق 

  علمية بحاثهدار ألاإلو
  نتاج البحث إعدم وجود سياسات لتسويق

العلمى على كافة المستويات بدءا من 
حتى و اإلسكندريةجامعة وكلية الطب 

وزارة البحث العلمى بجمهورية مصر 
  .العربية
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 زدياد التدريجي فى وعى الباحثين من اإل
 المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاء

المشاركة في المشروعات البحثية  أهميةب
الممولة من جهات مانحة كمصدر بديل 

  لتمويل البحث العلمى.
  

 البشرية:والمادية وثالثا: محور الموارد المالية 
  

  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة
  التدريس  ةهيئ أعضاءتوفر كوادر من

 .ةتنافس الكوادر بالجامعات العالمي
 الخدمات  دارةإلين كفء إداري وجود

  .ة التي تقدمها الكليةالمختلف
 الكبير الطالب اإلستعانة بعدد  إمكانية

البحث وجوانب المشاركة المجتمعية في 
  .العلمي

  األجهزة وتوفر الكثير من الموارد
البحثية الحديثة بالكلية والطبية 

  .المستشفيات الجامعيةو

 التدريس ة هيئ أعضاءبعض نشغال إ
  .ةخارج نطاق الكلي

 بما ال  القوى البشرية سوء توزيع
يتناسب مع حجم العمل بكثير من 

    .األمثل ستخدامالجهات مما ال يحقق اإل
 أفراد القوى البشريةبعض  ةمأومق 

للتطوير من وم لتغيير مكان عمله
  .مكانياتهمإ

  الكافيالتسويق و ةالدعايعدم وجود 
لزيادة الموارد  ة المختلفةلخدمات الكلي

  .الذاتية
 موارد الكلية  دارةعدم وجود نظم إل

  .بالشكل األمثل

  السمعة الطيبة لكلية الطب جامعة
على المستوي المحلي  اإلسكندرية

  .كعنصر جذب للطلبة الوافدين الدوليو
  للمستشفيات الجامعيةالسمعة الطيبة. 
  مبادرات السيد ونظام العالج باألجر

 نتظارالرئيس للقضاء على قوائم اإل
 عند مين الصحي الشامل الجديد أنظام الت

تطبيقه توفر مصادر لتمويل العالج 
    .بالمستشفيات الجامعية

  ما تمثله من ومنظمات المجتمع المدنى
دعم للرعاية الصحية بالمستشفيات 

  .الجامعية

 الناشئة من كليات الطب  ةالمنافس
ة المصريين ستقطاب الطلبإل ةالعالميو
   الوافدينو

 ةلكترونيوجود العديد من المنصات اإل 
الطبي المستمر كمنافس  ميللتعل ةالعالمي
   للكلية

 :التنافس مع القطاع الخاص على 
 هيئه التدريس  أعضاء -
 الطبيةالخدمات  تقديم -
  التمريض الكفءو يندارياإل -

  الميزانية المخصصة لكلية الطبضعف  

  
  :رابعا: المشاركة المجتمعية

  
  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة

  تنفيذية خاصة وستراتيجية إتوجد خطة
  .بخدمة المجتمع وتنمية البيئة

  وجود خطة سنوية للقوافل الطبية خاصة
 كليات المجمع الطبي. وبكلية الطب 

  مشاركة األطراف المجتمعية في دعم

  التمويلوضعف اإلمكانيات المادية  
 للخدمات الطبية  ةالعالي ةالمادية التكلف

  التي تقدمها المستشفيات الجامعية
  ضعف التبرعات لخدمات المستشفى

 ةمعلنآلية ولعدم وجود حساب خاص 

 حتياج قطاع كبير من المجتمع للخدمات إ
القوافل  المجتمعية التي تقدمها الكلية مثل

  ةاإلكلينيكيستشارات اإلوالطبية 
 هلية وجود تبرعات من الجمعيات األ

هيئة التدريس  أعضاءو عمالرجال األو

  حمالت التوعية وتعطيل القوافل
الثقافية بسبب واألنشطة الرياضية و

 .جائحة كورونا
 ضعف التمويل للخدمات المجتمعية 

جهات  علىفي التمويل  عتماداإلو
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 اإلسكندريةخارج والقوافل الطبية داخل 
  المشاركة في التوعية الصحية داخل

 خارج الكلية و
  طباءتوعوي ألووجود برنامج تدريبي 

  لخدمة المجتمع السكندري اإلمتياز
 في نشاطات التوعية الصحية ستمراراإل 

  .كورونا في ظل جائحةن الين أو
  ليةولإلسعافات األعقد ورش عمل.  
  ستشارات الطبية الشرعية إيوجد مركز

مركز وخالقيات البحث العلمي ألجنة و
مركز و (CRC)البحث العلمي لألدوية 

  .الطبية لخدمة المجتمع األبحاث
  مشاركة الكلية في مبادرة الكشف على

فيروس سي وساهمت بأدوية لعالجه 
مساهمتها في الكشف على مصابي و

مساهمتها في مبادرة وعالجهم وكورونا 
 .حياة كريمة

 عدد من الوحدات  تطويروفتتاح إ
الخدمية الصحية المتطورة التي تقدم 

الخدمة الصحية للمجتمع السكندري مثل 
عصاب األومخ العناية ومركز السموم 

عنايات ورام ووتوسعات قسم األ
توسعة وحدة والطوارئ عناية الترشيح 
عمليات الغسيل الكلوي وتوسعة 

  .الطوارئ
 معارض المالبس لخدمة الطالب  إقامة

سرهم الغير قادرين أوالعاملين و
هيئة التدريس  أعضاءبمشاركة من 

 الطلبة على المعرضوقبال العاملين إو
  في  الطلبةو اإلمتياز أطباءمشاركة

القوافل الطبية والمشاريع البحثية 
 .المؤتمرات العلميةو

ذهاب التبرعات  إلىللتبرع مما يؤدى 
 .لألطراف المنافسة

 ةفئات المجتمع المختلف ةعدم معرف 
  بتوافر الخدمات التي تقدمها الكلية

  عدم القدرة علي نقل التخصصات الدقيقة
للمشاركة بالقوافل   اإلسكندريةخارج 
  .الطبية

  عزوف بعض الكوادر الجامعية عن
  .المشاركة في القوافل

  عدم وجود مكان مخصص ثابت لتخزين
 قامةإلوالمعارض  قامةإلوالمالبس 

  .األنشطة الثقافية
  ضعف اإلمكانيات المادية لتبني

 .للبيئةالسياسات الصديقة 
  ضعف اإلمكانيات المادية لتحسين بيئة

زيادة الخدمات المقدمة للعاملين والعمل 
 .بالكلية

  عدم توافر أماكن لتقديم خدمات للطلبة
  .العاملين مثل زيادة دورات المياهو

 .كمصدر لتمويل الخدمات المجتمعية

  مع  تعاونوجود عدة بروتوكوالت
هلية ونوادي روتاري الجمعيات األ

فرص  إلىباإلضافة  ومؤسسات خيرية
مع  تعاونعقد المزيد من بروتوكوالت ال

المؤسسات الخيرية ونوادي روتاري 
 الغربية والمنطقة الشمالية و

  مع وزارة  تعاونيوجد بروتوكوالت
 مثلالمجتمع الخارجي والصحة 

مع جامعة  تعاونالبروتوكوالت 
العربية للعلوم  األكاديميةمانشستر و

كاديمية الطب العسكري أووالتكنولوجيا 
  والتأمين الصحي

  المشاركة في مبادرة الجامعة الخضراء
  .اإلسكندريةمستوي جامعات  على

  .خارجية
  جذب المستفادين من هذه الخدمات الي

 .القطاع الخاص
  وجود هيئات مجتمعية تنافس الكلية في

  .ات المجتمعيةتقديم الخدم
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  يوجد خطة لزيادة عدد األشجار بالكلية
صيانة الحدائق الموجودة وتجديد و

مختلف مستشفياتها بصفة وبالكلية 
  .مع كلية زراعة اإلتفاقدورية ب

  المشاركة في مشروع البصمة الكربونية
  .تبني سياسات صديقة للبيئةوفي الكلية 

  
  خامسا: تطوير المستشفيات الجامعية:

  
  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة

  مراكز  اإلسكندريةمستشفيات جامعة
طبية متخصصة من المستوى الثالث  

 اإلسكندريةتخدم محافظات غرب الدلتا (
 البحيرة) –كفر الشيخ  –مطروح  –

  وجود مراكز تميز كوحدة السموم
ومستشفى  عضاءوحدات زراعة األو
رام األطفال تقدم خدمات فريدة من أو

 .نوعها بمحافظات غرب الدلتا
  وجود كوادر طبية متميزة في

التخصصات الدقيقة متنوعة الخبرات 
قادرة على تدريب مختلف الكوادر 

 .الطبية على أعلى مستوى
  المستشفيات نسبة التردد المرتفعة على

الجامعية مما يتيح فرص تدريب للكوادر 
 .الطبية

  وجود خطة لتطبيق نظام التدقيق
والمتابعة والحوكمة بالمستشفيات 

 .الجامعية
  وجود برنامج تدريب فعال للتدريب

استعدادا اإلمتياز طباءي أللزاماإل
 لة المهنةأومتحان ترخيص مزإل

  هيئة التدريس  أعضاءغياب تواجد
تدريب  مباشر ببرامجوبشكل دورى 

 .بالمستشفيات الجامعية طباءاأل
  وسائل التدريب ونقص أماكن التدريب

 .المتطورة
  غياب خطة تدريب واضحة لبعض

 .برامج التدريب
 طباءعدم وجود برامج تدريب مهنية لأل 

 .مختلف الكوادر الطبيةو
  هيئة التدريس  أعضاءغياب تواجد

بشكل دورى ومباشر بخدمات الرعاية 
 الصحية بالمستشفيات الجامعية

  الموارد المتاحة من  إستغاللسوء
 .أجهزة وبنية تحتية

  غياب التسويق للخدمات المقدمة من
 .المستشفيات الجامعية

  نقص الموارد البشرية المتخصصة مثل
 التمريض.

  ةإلكترونيعدم وجود قاعدة بيانات 
للسجالت الطبية والموارد المالية 

 والبشرية والبنية األساسية.

 مع  تعاونوجود بعض بروتوكوالت ال
الجهات الخارجية مع فرصة عقد المزيد 

 تعاونمن بروتوكوالت ال
 التعاقد مع كليات التمريض  إمكانية

 تاحةالعالج الطبيعي إلوالهندسة و
المزيد من فرص للتدريب بالمستشفيات 

 .الجامعية
  مشروع المجلس األعلى للمستشفيات

 الجامعية لرقمنة المستشفيات .
 مع  تعاونوجود بعض بروتوكوالت ال

الجهات الخارجية مع فرصة عقد المزيد 
 تعاونمن بروتوكوالت ال

  قرب صدور قانون التأمين الصحى
مسئولية وزارة الصحة عن والشامل 

 عالج جميع المصريين.
  منظمات المجتمع المدنى وما تمثله من

دعم للرعاية الصحية بالمستشفيات 
 الجامعية.

 ئم مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوا
نتظار وما تمثله من مصدر دخل اإل

 .للمستشفيات الجامعية

 كليات طب خاصة بما فى ذلك  إنشاء
 كلية طب القوات المسلحة.

  التنافس مع مستشفيات وزارة الصحة
 .على المتدربين من الكوادر الطبية

 قي التدريب لسفر بعض الخريجين لت
  .خارج مصر اإلكلينيكي

  من وجود فكرة خاطئة لدى الكثير
المواطنين بالنسبة لمستوى الرعاية 

 الصحية بالمستشفيات الجامعية.
  ضعف الميزانية المخصصة

 .للمستشفيات الجامعية
  سفر بعض الكوادر الطبية المتميزة

  .خارج مصر
  وجود فكرة خاطئة لدى الكثير من

المواطنين بالنسبة لمستوى الرعاية 
 الصحية بالمستشفيات الجامعية.

 المخصصة  ضعف الميزانية
 .للمستشفيات الجامعية

  جودة الخدمات الصحية فى القطاع
 الخاص نسبياً.
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  وجود مراكز تميز كوحدة السموم
ومستشفى  عضاءزراعة األوحدات و
رام األطفال تقدم خدمات فريدة من أو

 .نوعها بمحافظات غرب الدلتا
  وجود كوادر طبية متميزة في

التخصصات الدقيقة متنوعة الخبرات 
المزيد من مراكز  إنشاءقادرة على 

  .التميز والقيام بالعمليات النادرة
  والمستلزمات عن طريق  األدويةتوفر

  .لموحدمنظومة الشراء ا
  وجود أجهزة وتجهيزات حديثة

 .ومتطورة بالمستشفيات الجامعية
   تواجد عدد كبير من األسر لخدمة

مختلف التخصصات وعدد  فيالمرضى 
كبير من العيادات الخارجية بمختلف 

 المستشفيات الجامعية.
 لجودة الرعاية الصحية  وجود وحدة

 .بالمستشفيات
 مجلس أمناء  نشاءوجود خطة إل

للمستشفيات الجامعية لتنظيم المشاركة 
 .المجتمعية

  وجود خطة لتطوير المستشفيات
 .الجامعية

  بعض المستشفيات الجامعية توفر
خدمات متميزة بأجر رمزي مما يمثل 

عامل جذب ومصدر لزيادة دخل 
  المستشفيات الجامعية

   قدم بعض مباني المستشفيات الجامعية
وعدم مطابقة بعضها لمعايير جودة 

 الرعاية الصحية 
    مستوى خدمات الرعاية الصحية

 ببعض المستشفيات غير الئق
  القصور في الحفاظ على وصيانة

األجهزة والبنية التحتية وحسن 
  هم خدامإست

  غياب التنسيق مع بعض الجهات
 الصحية األخرى بالمحافظة

رة مما يحمل أوالمحافظات المجو
المستشفيات الجامعية عبء يزيد عن 

 طاقتها.
 لمديونية الضخمة على المستشفيات ا

 الجامعية
  والمستشفيات  داراتاإلقلة التنسيق بين

 المختلفة
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  سادسا: التميز المؤسسي:
  

  التطوير المستمر:والجودة  إدارةمحور نظام 

  
  :اإلستراتيجيمحور التخطيط 

  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة
  أهميةهيئة التدريس ب أعضاءزيادة وعي 

تجاه العالمي لتطوير جودة التعليم مع اإل
وجود درجات وجودة التعليم الطبي 

 علمية متخصصة.
  في أنشطة الجودة  اإلشتراكوضع شرط

  ستيفاء متطلبات الترقيات.إل
  وجود مناهج للجودة في الكورسات

 ية  لطالب مرحلة البكالوريوس.ختياراإل
  تفعيل لجنة المشاركة الطالبية بوحدة

 شراك الطالب فيإوضمان الجودة 
 العديد من أنشطة الجودة.

  إشتراك الطالب فى لجان تطوير المناهج
 .قساماألاألنشطة المختلفة فى بعض و

  وحدة القياس ووجود قسم التعليم الطبي
كجهات  لكترونيوحدة التعلم اإلوالتقويم و

مطبقة ألنشطة الجودة في مجال وداعمة 
  التعليم.

  دتطبيقه عن أهميةوغياب مفهوم الجودة 
  هيئة التدريس. أعضاءبعض 

 الوحدات و قساماألنشغال بعض رؤساء إ
العملي وبالعبء التدريسي  داراتاإلو
 أعمالهمال إ إلىمما يؤدي   اإلكلينيكيو

  الجودة المنوطين بتنفيذها.
  هيئة  أعضاءصعوبة التواصل مع بعض

مة بعضهم بشدة أومقوالقيادات والتدريس 
  للتغيير.

  تطبيق الئحتين في الكلية في نفس الوقت
الصعوبة ويضيف مزيد من التحدي 

لضمان تطبيق مبادىء الجودة في جميع 
السنوات الدراسية في مراحل 

  البكالوريوس.
  

  هيئة التدريس من  أعضاءزيادة عدد
الدولية في وحاملي الشهادات المحلية 

مجال الجودة مع حماسهم للتطبيق 
  تطوير الكلية.و

 مع  تعاونال إتفاقياتبعض  وجود
 الجامعات الدولية.والجامعات الخاصة 

  بين كلية الطب جامعة   إتفاقياتوجود
العربية للعلوم  األكاديميةو اإلسكندرية

التكنولوجيا بما توفره من فرص للتعلم و
  التدريب.و

  دخول مركز التدريب في الهيكل
التنظيمي للكلية بما قد يقدمه من ورش 

هيئة  عضاءتدريبية ألدورات وعمل 
العاملين بمختلف التخصصات والتدريس 

 .داراتاإلو
  

  عدم وضوح الصياغة المقترحة لالئحة
كتمال إعدم والجديدة للدراسات العليا 

ي أحتمال وجود إالصورة بخصوص 
 تعديالت في قانون تنظيم الجامعات.

  الطالب المقبولين من مكتب  إعدادزيادة
طالب الدراسات العليا  إعدادوالتنسيق 

عدم و يتناسب مع إمكانيات الكلية  بما ال
 عدادقدرة الكلية على التحكم في اإل

 المقبولة سنوياً.
  

  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة
  معتمدة ورسالة واضحة وللكلية رؤية

 الكلية إداراتو أقساممعلنة لجميع و
تعكس والمجتمع  إحتياجاتتتفق مع و

دورها التعليمي، والرسالة شخصية الكلية 
مسئوليتها وتطلعاتها في البحث العلمي و

  المجتمعية.

  ضعف بعض اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ
  نشاطات وأهداف الخطة.

  آليات التخطيط اإلستراتيجى فى ومبادىء
تزال غير مفهومة  التعليم الجامعى ال

هيئة  أعضاءولبعض من القيادات  بالنسبة
الطالب و المعاونةالهيئة والتدريس 

 الملحوظ للدولة  والمجتمع  اإلهتمام
  .لتميز المؤسسيبتطوير التعليم وا

  التوسع في وتوجهاتها نحونظام الدولة
تكنولوجيا المعلومات  إستخدام

ت في كافة العمليات التعليمية اإلتصاالو
  البحثية .و

  هيئة التدريس  أعضاءتجاهل عدد من
  مبادئها.و ةاإلستراتيجيللخطة 

 الكليات الخاصة  وجود عدد من
المزيد   نشاءمع التخطيط إل اإلسكندريةب
التي تمتلك إمكانيات مادية مرتفعة و

يؤدي لظهور منافسة مباشرة مع تلك 
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  الحوكمة:ومحور القيادة 

  قيم معتمدة وللكلية أهداف إستراتيجية
أهداف جامعة وتتماشى مع خطة  معلنةو

  اإلسكندرية
  مؤشرات وزمنى للتنفيذ  وجود مخطط

متابعة  إمكانيةنجاز تساعد على لإل
  الخطة المعتمدة.

   فاعلية عدد من الممارسات الجيدة
الجاري تنفيذها فى مجاالت التعليم 

  الخدمة المجتمعية.والبحث العلمى و

  العاملين بالكلية.و يندارياإلو
  اللجان التنظيمية و داراتاإلنقص

الداعمة لآلداء المؤسسى سسية المؤ
 إتخاذدعم ورصد المشكالت  إدارة(

 -تنمية الموارد البشرية إدارة -القرار
  ).ملجنة تطوير التعلي–التسويق  إدارة

  

  المؤسسات .  
  

  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة
  قساماألمجالس ومساهمة مجلس الكلية 

البحث واللجان فى مناقشة قضايا التعليم و
قطاع خدمة المجتمع داخل الكلية والعلمى 

 القرار. إتخاذلمشاركة فى او
  ممثلين من ومشاركة األطراف المجتمعية

أصحاب المصلحة فى مجلس الكلية 
 لجان الكلية المختلفة.و

  األكاديميةتوافر آليات لتقييم أداء القيادات 
 ن األداء. تستخدم النتائج لتحسيو

 .مصداقية المعلومات المنشورة عن الكلية 
  تتبنى الكلية ممارسات خاصة بالعدالة

 النشر.وحقوق الملكية الفكرية و
 .يوجد للكلية ميثاق أخالقى مفعل 
 ية على شرافعدالة توزيع األعباء اإل

 البعثات.والمنح والرسائل العلمية 
  عدم التحيز بين الطالب وضمان العدالة

 إتفاقياتات الطلبة للسفر فى إختيارفى 
  التبادل الطالبى.

  غياب آليات واضحة لتلقى مشاركة
 إتخاذواألطراف المختلفة فى إبداء الرأى 

 القرار.
  إتاحةوستدعاء إوعدم توافر نظام حفظ 

 ل الوثائق.أوتد
  غير  األكاديميةخطة تدريب القيادات

 مفعله بكامل قوتها.
  تقتصر آليات تقييم أداء القيادات على

  فقط. اتستبياناإل
 خالقى للكلية.ضعف الوعى بالميثاق األ 
 تكافؤ الفرص وآلية لضمان العدالة  غياب

 فى الترشح فى لجان الكلية المختلفة.
 ل السلطة فى أوضمانات لتد عدم وجود

 قوانين.الووائح للالمناصب الغير تابعة 
 ت الغير وجود صق ثانى من القيادا

 مدربة.
  مفعلة لتلقى وعدم وجود آليات واضحة

 الرد عليها.ودراستها وتوثيقها وى أوالشك

 الملحوظ للدولة  والمجتمع  اإلهتمام
   .تميز المؤسسيالوبتطوير التعليم 
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  :دارياإلسابعا: الجهاز 

  

  عدم التحديث الدورى للتوصيف
  الوظيفى.

  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة
  توصيف ويوجد هياكل تنظيمية داخلية

  .داراتوظيفي لإل
  دارياإلراء الجهاز أوجود آليه لقياس  
  تفعيل دور وحدة المتابعة داخل الكلية 
  الرسمي  لكترونيالبريد اإل إستخدامتفعيل

  .بين العاملين في الكلية
 وحدة ضمان والعليا  دارةهتمام اإلإ

في الخطة  يندارياإلالجودة بمشاركة 
التوعية بأهداف وللكلية  ةاإلستراتيجي

نشطتها إالمشاركة في ومهام الجودة و
 .المختلفة

  القدرة على التكيف مع التغيرات في بيئة
العمل ( ظروف بيئية ) في ظل جائحة 

 دارياإلمن حيث قدرة الجهاز  كورونا
ليه في ظل إ ةالموكل عمالعلى القيام باأل

األجازات والعاملين  إعدادتقسيم 
 ستثنائية اإل

 معارض الو ةيجتماعاإلنشطة تنظيم األ
المفروشات للعاملين بصفة وللمالبس 

  .دورية
  مسابقة في المتميزين  يندارياإلتكريم

  .الموظف / العامل المثالي
  الذين بلغوا سن المعاش يندارياإلتكريم.  
  ات الزووم لمجالس الكلية إجتماعتفعيل

  ة كبيرة بنسبعدم الرضا الوظيفي
الشكوى من قلة التقدير المادي و
 .المعنوي للموظفينو

  عدم وعدم وجود آليه لتحفيز العاملين
مة التغيير لدي أومقووجود دافعية للعمل 

  .بعض العاملين
 فيما  تعاونالتي ت قلة فرق العمل المؤهلة

 .نجاح العملبينها إل
  ةاإلستراتيجيعدم وضوح الخطط 

  .هداف العامة بالنسبة للعامليناألو
  ةالمتشابه داراتاإلتضارب المهام بين 

  غياب التنسيق فيما بينها و
 عدادعدم وجود نظام تأهيلى منتظم إل 

 ةدارياإللشغل المناصب  يندارياإلالقاده 
 .ةالمختلف

  مفعلة وعدم وجود خطة تدريب متكاملة
 التدريبية  حتياجاتوفقاً لإل

 عدم توافر ميزانية للتدريب.  
  نين يمعي دارياإلغالبية العاملين بالجهاز

 مليس لهوعلي بند فاصل موازنة مستقل، 
 دارياإلحقية في برامج التدريب أ

السنوية المقدمة من مركز تدريب جامعة 
  .اإلسكندرية

  عدم وجود نظام تحكم مستندي لغالبية

  لوائح منظمة لسير العمل ووجود قوانين 
  توجه الدولة للتحول الرقمي فيما يخص

مما يساعد في تسهيل  ةدارياإلجهزة األ
   .سير العمل

 سباب الخروج تناقص عدد العاملين أل
  ات الجديدةالتعيين غيابوعلى المعاش 

   فرص العمل المتاحة بمرتبات عالية
  .بالقطاع الخاص

  



 44 

 
 ثامنا: التحول الرقمي:

  .داراتلإللمتابعة خطط  العمل و
 يتمكن  لكترونيوجود وحدة للدفع اإل

العاملين من خاللها من متابعة مستحقاتهم 
  .المالية

 ةلكترونيجاري تفعيل نظام األرشفة اإل 
 ةدارياإلالكلية  أقسامو إداراتلمختلف 

حيث تم تفعيله بمكتب العميد / وحدة 
 ضمان الجودة / مكتب وكيل الكلية 

 .المجتمعلشئون البيئة وخدمة 
  تكنولوجيا وتصاالت لإل إدارةوجود

 الميكنة و المعلومات لتطوير البنية الرقمية
 في المرحلة الحالية من برامج  اإلستفادة

نالين الخارجية على والتدريب األ
المنصات التدريبية المجانية لرفع كفاءة 
العاملين على فاصل موازنة نظراً لعدم 

لتحاق بالبرامج التدريبية حقيتهم في اإلأ
التدريب بجامعة  إدارةالواردة من 
  اإلسكندرية

  .داراتاإل
  حيث داء موحد أعدم وجود نظام تقييم

يوجد تقرير الكفاية السنوي للمثبتين فقط  
 .  دارياإلبالجهاز 

  المنشآت  –الدراسات العليا  –الخريجين
 التعليمية " 

  ة مالالعوالبشرية وقلة الموارد المادية
 .الفنية المؤهلة

  تصاالت إشبكة ونترنت إعدم توافر شبكة
  قوية 

 لكلية  لكترونيلم يتم تحديث الموقع اإل
  الطب 

  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة
 المعلومات تكنولوجياو تاإلتصاال إدارة 

 .الكلية مفعل داخل دورهاو ةأمنش
 نظم لتطبيق مركزي نظام وجود 

 طبقا الجامعيةالمستشفيات  في المعلومات
 .الدولة لتوجهات

 وشبكة رقميةال بنيةلل المستمر التطوير 
 الكلية في المعلومات المتواجدة

 .المستشفياتو
 الرقمية ةيللبن الكامل الفني الدعم تقديم 

 .المستشفياتو للكلية

  النقص الشديد للكوادر البشرية
 العمل.  إحتياجاتلسد  العاملينو

 ستكمالعدم وجود ميزانية إل 
ت اإلتصاال إدارةمشروعات 
 المعلومات.  وتكنولوجيا

  ةدارياإلوعدم تفعيل الالئحة المالية 
 المعتمدة من مجلس الكلية.  دارةلإل

  دارةباإلعدم تفعيل نظام التقييم الدوري 
 العقاب. ولية الثواب آ وغياب

  ت اإلتصاال إدارة إدراجعدم

  إدارةستراتيجية بين إوجود عالقات 
المعلومات  وتكنولوجيات اإلتصاال

وزارة  مثل:الجهات الخارجية  بعضو
بعض مراكز  – IT –ت اإلتصاال

 التدريب. 
  التوجه الذي تتبناه الدولة للتحول

 الرقمي. 
  التوجه القومي لتبني تكنولوجيا

 . الصحةوالمستقبل في مجاالت التعليم 
  جذب موارد مالية لتنفيذ مشروعات

  تقدام حلول سإل قساماألتوجه بعض
تكنولوجيه عن طريق التبرعات دون 

تكنولوجيا وت اإلتصاال دارةإلالرجوع 
   ت.المعلوما

  عزوف الكفاءات ذوي الخبرات عن
في العمل لضعف المرتبات  ستمراراإل
   .للمكافآتلية آوجود  عدمو

  تعيين كفاءات جديدة  علىعدم القدرة
  . وجود تعييناتنظرا لعدم 

  داراتاإلعدم وجود لجان مشتركة مع 
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 الكوارث:وزمات األ إدارةتاسعا: 

 ةلكترونياإل متحاناتاإل نظام تطبيق 
بعض المناهج والخدمات  إتاحةبدء و

 إشراف خالل منالنترنت إعلى شبكة ا
  تكنولوجياو تاإلتصاال إدارة

 .المعلومات
 بيانات قواعد وجود MIS إشراف تحت 

 معظم تشمل للجامعات األعلى المجلس
 الطالبو التدريس هيئة أعضاء بيانات

 .الموظفينو العليا الدراساتو
 و دارياإل للتطورة تنفيذية خط وجود 

  .ةلكترونيرشفة اإلواأل التدريب

تكنولوجيا المعلومات في الهيكل و
بوجودها  عترافاإلوالتنظيمي للكلية 

 خارجيا. 
  عدمونقص في مراكز البيانات الخاصة 

 تحديث المتواجد. 
 ساسية الرقمية قص شديد في البنية األن

  ما ال يتناسب مع حجم المؤسسة. ب

التوجه على المعلومات بناء  تكنولوجيا
    .الذي تتبناه الدولة للتحول الرقمي

ية إستمرارالمختلفة لمتابعة 
 نتهاءاإلو تنفيذهاالمشروعات التي تم 

  .منها
  إدارةالمختلفة مع  داراتاإلعدم تنسيق 

ثناء أالمعلومات  تكنولوجياوت اإلتصاال
لي إيذ المشروعات الجديدة مما يؤدي فتن

المشروعات بدون البنية التحتية  إنتهاء
   .الرقمية

  التهديدات  الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة
  تم التخلص من النفايات الخطرة

 بالمواساة 

  وجود نظام مراقبة بالكاميرات الداخلية
 يلآنذار إنظام وذاعة داخلية إنظام و

 ببعضرشادية إلوحات وللحريق متكامل 
  مباني الكلية.

  سيناريوهات لبعض ووجود خطط
  .المواقف التي قد تتعرض لها الكلية

  تصاالت مستديمة إنظمة أوجود
السويتش الداخلي ورضية كالهواتف األ

   مباني الكلية. ببعض نترنتاإلو

  وجود كوادر بشرية ذات خبرة في مجال
  .المخاطر إدارة

 من الدفاع ة وجود طفايات حريق معتمد

 زمات ماكن غرف األعدم وجود تحديد أل
ستثناء إالكوارث داخل كل مبني بو

  .ةالمواسا

 لبعض  دارةصعوبة الوصول من قبل اإل
عدم وجود والمجمعات لبعدها جغرافيا 

 .وسيلة تواصل مرئية

  زيادة األعباء على العاملين مما قد
نتظام في حضور الدورات يمنعهم من اإل

 .التدريبية

  البحثية وعدم تأهيل المعامل الدراسية
الطبية بمواد معالجه كيميائية في حالة و

  .الطوارئ

 الطلبةأوزدحام الكلية سواء بالعاملين إ.  

 

 تطبيق ودعم ووجود توجه بالدولة نح
الكوارث داخل وزمات األ ةمنظوم

  .مؤسسات وزارة التعليم العالي

 لتطبيق  ةوجود لوائح تنفيذية ملزم
 اإللتزاموالكوارث وزمات منظومة األ

الصحة المهنية وبمعايير السالمة 
خالء في المباني تحت شروط اإلو

  .نشاءاإل

 المعاونةالتواصل مع الجهات  إمكانية 
حدوث  ةحال فيبشكل مباشر  ةالسياديو
وتنسيق مستمر  تعاونوجود وزمات أ

زمات بما منظومة األو بينها وبين الكلية
الدفاع، وفي ذلك وزارة الداخلية، 

  .ووزارة الصحة، واإلسعاف

 المخصصات المالية من الميزانية  ضعف
ية منظومة إستمراردولة لدعم للالعامة 

  .الكوارثواألزمات 

  المؤسسات  إلتزامقوانين الدولة تحتم
يتم والصحة المهنية وبسياسات السالمة 

المرور دوريا بواسطة هيئة لدفاع المدني 
 .ات األمنإشتراطلمراجعة وجود 

 زمات من خالل تسرب منظومة األقد ت
طبيعة ويؤثر على سالمة قذ قراصنة مما 

  .العمل
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المدني في معظم المباني خاصة 
  .المستشفيات

  يوجد تحليل فجوة معد من قبل خبير
جه الخلل أوهم أستشاري يوضح إ
  .العيوبو

  دارةلجنة إل إنشاءوتخصيص مقر 
  الكلية. إدارةالكوارث بواألزمات 

  تصميم المباني بأكثر من مخرج
تساعد لالمساحات الفارغة حول المباني و

  .خالءفي تنفيذ خطط اإل

  لخدمات الخارجية لسهولة الوصول
  .سعافاإلومثل الدفاع المدني  المعاونة

  المعرفية والثقافية والقدرة العقلية
ستعابية لكافة العاملين في الكلية اإلو
حيث تشمل ما يزيد  ةمرتفعالمستشفيات و

  .فوق المتوسطوتعليم جامعي  ٪٧٥عن 

 مدربين  عدادوجود منهج معد إل
منهج لتدريب العاملين عليه  إلىضافة باإل

  .ستشاريمن قبل الخبير اإل

  القدرة على التكيف مع التغيرات في بيئة
العمل ( ظروف بيئية ) في ظل جائحة 

في ظل تقسيم  عمالاأل إستمرارب كورونا
  ستثنائية األجازات اإلوالعاملين  إعداد

 مكونة من أساتذة  ةفني ةوجود لجن
خطة التعامل مع  عدادستشاريين إلإو

  .بئةواألوالجائحات 

   زمات مع منظومة األ تابعالترابط المت
وزارة والكوارث للجامعة ثم المحافظة و

  .منظومة الدولةوالتعليم العالي 

  قوانين الدولة تخصص جزء من ميزانية
تعديالت المباني لتطبيق معايير أو إنشاء

  .الكوارثوزمات األ

  هيئة  أعضاءمركز تنمية قدرات
التابع لجامعة  ةدارياإلالقيادات والتدريس 

األزمات  إدارةيوفر دورات " اإلسكندرية
  .الكوارث" بصفة دوريةو
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  الخارجيةوتلخيص عناصر التحليل البيئة الداخلية 
  

  البيئة الخارجية   البيئة الداخلية   المحور 
عد نقاط 
  القوى 

عدد نقاط 
  الضعف

عدد نقاط 
  الفرص 

عدد نقاط 
  المهددات 

  ٧  ٤  ١٤  ١٦  الطالبوالتعليم ال: أو
  ١٤  ١٧  ٢٨  ٣١   البحث العلميوالدراسات العليا ثانيا :
  ٤  ٤  ٤  ٤   البشريةوالمادية والموارد المالية ثالثا: 

  ٤  ٥  ١٠  ١٤  المشاركة المجتمعيةرابعا: 
  ٩  ٧  ١٥  ١٥   تطوير المستشفيات الجامعيةخامسا : 
  ٢  ٤  ٤  ٦   التميز المؤسسيسادسا : 
  ٢  ٢  ٣  ٤   اإلستراتيجيالتخطيط سابعا : 
  ٠  ١  ١٠  ٨  الحوكمةوالقيادة ثامنا : 

  ٢  ٢  ١٥  ١٤   دارياإلالجهاز تاسعا : 
  ٥  ٤  ٧  ٧  التحول الرقمي عاشرا :

  ٣  ٧  ٥  ١٤   الكوارثواألزمات الحادي عشر : 
  ٥٢  ٥٧  ١١٥  ١٣٣  المجموع 

  
نقطة  ١١٥نقطة في مقابل  ١٣٣ن عدد نقاط القوة بكلية الطب يبلغ إبتحليل الجدول السابق لعناصر البيئة الداخلية يتضح و

محفز للبيئة  ستراتيجيإما يعكس وضع وهوالفاعلية التعليمية، وكافة معايير القدرة المؤسسية  ضعف على مستوى 
التغلب وبرامج لمواجهتها وخطط و ستراتيجياتإهناك العديد من نقاط الضعف التي تحتاج الكلية  يكون لها والداخلية، 

 عليها.
ما يعكس وجود وهوتهديد على مستوى كافة جوانب العملية التعليمية.  ٥٢فرصة في مقابل  ٥٧عدد الفرص المتاحة للكلية  

 برامجوخطط و ستراتيجياتإ إلىإن كان هناك العديد من التهديدات التي تحتاج وحٍد ما،  إلىبيئة خارجية مشجعة 
  قتناص الفرص المتاحة.التوسع إلووبرامج للنموخطط و ستراتيجياتإوضع  للمواجهة، بجانب

لويات عند وضع الخطط والخارجية التي يجب أن تشملها األولكي يتم توضيح أهم العوامل في البيئة الداخلية و
ليكتروني إ إستبيانفي  عرضهاوالخارجية والداخلية  ةاإلستراتيجيمصفوفة العوامل  إعدادللتعامل تم  اتاإلستراتيجيو
ب الطالو المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاءلضمان مشاركة  األكاديميةوة اإلكلينيكي قساماأللجميع رؤساء  مخاطباتو
   .المستشفيات الجامعيةوالعاملين بكلية الطب كافة و يندارياإلو

  من خالل الخطوات التالية: ةاإلستراتيجيالوزن المرجح ألهم العوامل وتم حساب الوزن النسبي 
  
  بالنسبة للبيئة الداخلية: –ال أو
 زان النسبية لنقاطومراعاة أن مجموع األولكل نقطة من نقاط الضعف، ووزن نسبى لكل نقطة من نقاط القوة  تحديد -١

)، بحيث يكون مجموع الوزن النسبي لجميع نقاط ٠.٥زان النسبية لنقاط الضعف يكون (ومجموع األو) ٠.٥القوة يكون (
  ).١نقاط الضعف (والقوة 

) في حالة قدرة الكلية على ٤حساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط القوة عن طريق ضرب الوزن النسبي في الرقم ( -٢
من نقطة القوة بنسبة  ستفادةاإل) في حالة قدرة الكلية على ٣ضربه في الرقم (و، ٪١٠٠-٩٠ من نقطة القوة بنسبة اإلستفادة

٩٠-٧٥٪.  
) في حالة ٢عن طريق ضرب الوزن النسبي في الرقم ( نقطة ضعف فيكونأما بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل  -٣

التعامل مع التهديد بنسبة  الكلية على) في حالة قدرة ١ضربه في الرقم (و، ٪١٠٠-٩٠ التعامل معه بنسبة الكلية علىقدرة 
٩٠-٧٥٪.  

هذا الرقم والوزن الكلى المرجح بالنسبة للكلية،  إلىزان المرجحة لكل من نقاط القوة ونقاط الضعف للوصول واأل جمع -٤
العكس و) كانت القدرة أكبر ٣قترب من (إوالتعامل مع عوامل البيئة الداخلية (كلما زاد الرقم  الكلية علىيعبر عن قدرة 

  صحيح).
  الخارجية:بالنسبة للبيئة  –ثانيا 

زان ومجموع األو) ٠.٥زان النسبية للفرص يكون (ومراعاة أن مجموع األولكل تهديد، ووزن نسبى لكل فرصة  تحديد -١
  ).١)، بحيث يكون مجموع الوزن النسبي لجميع عوامل البيئة الخارجية (٠.٥النسبية للتهديدات يكون (

ها إستغالل) في حالة قدرة الكلية على ٤النسبي في الرقم (لكل فرصة عن طريق ضرب الوزن  الوزن المرجح حساب -٢
  .٪٩٠-٧٥من نقطة القوة بنسبة  اإلستفادة) في حالة قدرة الكلية على ٣ضربه في الرقم (و، ٪١٠٠-٩٠ بنسبة
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الكلية ) في حالة قدرة ٢الرقم (في  بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل تهديد فيكون عن طريق ضرب الوزن النسبي أما -٣
  .٪٩٠-٧٥التعامل مع التهديد بنسبة  الكلية على) في حالة قدرة ١ه في الرقم (ضربو، ٪١٠٠-٩٠ التعامل معه بنسبة على

 هذاو للكلية،الوزن الكلى المرجح بالنسبة  إلىنقاط التهديدات للوصول وزان المرجحة لكل من نقاط الفرص وجمع األ -٤
) كانت القدرة أكبر ٣قترب من (إوالتعامل مع عوامل البيئة الخارجية (كلما زاد الرقم  الكلية علىعن قدرة ر الرقم يعب

  العكس صحيح).و
   

  ةالخارجيو ةالداخلي ةاإلستراتيجيتقييم العوامل  ةمصفوف
  (Internal factors matrix)الداخلية  ةاإلستراتيجيمصفوفة العوامل 

  
النقاط 
 المرجحة

الوزن 
 النسبي

  القوةنقاط   الرتبة

٣ ٠.٠٥٦  ٠.١٦٨ 
 األكاديميةا قسامباألهيئة التدريس المؤهلين  أعضاءوالخلفيات العلمية لألساتذة و عدادكفاية اإل

 .ةاإلكلينيكيو
  .مما يساعد على تبني المزيد من طرق التعلم الحديثةوجود قسم التعليم الطبي بالكلية   ٣ ٠.٠٤٣ ٠.١٢٩
  .مع جامعة مانشستر تعاونالوالفرنسي البرنامج و الدوليوجود برامج متميزة مثل البرنامج   ٤ ٠.٠٤٢ ٠.١٦٨

٤ ٠.٠٣٨ ٠.١٥٢  
م مع الالئحة الموحدة ئالمقررات لتتواووجود توصيف كامل لمقررات جميع البرامج مع تحديث البرامج 

  للجامعة.

٣ ٠.٠٣٦ ٠.١٠٨  
المراكز التخصصية التي تتيح فرص والعمليات وجهزة المواد التقنية من حيث األوتوفر الخبرات 

  .التدريب المتميز
   .هيئة التدريس عضاءأل النشر الدوليو النشاط البحثي المتميز  ٣ ٠.٠٥٢ ٠.١٥٦

  .مشاركات األطراف المجتمعيةالكلية ب تقدمها يتنوع الخدمات المجتمعية الت  ٣ ٠.٠٣٤ ٠.١٠٢
  .تبني سياسات صديقة للبيئةوالمشاركة في مشروع البصمة الكربونية في الكلية   ٣ ٠.٠٣٥ ٠.١٠٥

٤ ٠.٠٥٤ ٠.٢١٦  
مراكز طبية متخصصة من المستوى الثالث تخدم محافظات غرب الدلتا  اإلسكندريةمستشفيات جامعة 

  .إثراء البحث العلميو طباءتدريب األوتضم مراكز تميز متعددة لخدمة المجتمع و
  .بدء تطبيق معايير الجودة بكافة جوانب العمل بالكليةونشر   ٣ ٠.٠٣٧ ٠.١١١
 .التميز المؤسسيوالحوكمة وتبني أسس القيادة  ٣ ٠.٠٣٩ ٠.١١٧
  التسجيل تماشيا مع سياسات الدولةومتحانات اإلوالمشاركة في التحول الرقمي للمناهج   ٣ ٠.٠٣٤ ٠.١٠٢
  اإلجمالي   ٠.٥ ١.٦٣٤

  
 

 نقاط الضعف  

  .مكانات المتاحةخاصة الوافدين مما يفوق اإلوالطالب  إعدادزيادة  ٢ ٠.٠٥٧ ٠.١١٤
 .لنشاطات خدمة المجتمعوالعلمي للبحث وللعملية التعليمية مصادر التمويل والموارد المالية  نقص ٢ ٠.٠٤  ٠.٨٠
  .الموارد الذاتيةلزيادة  ة المختلفةلخدمات الكلي الكافيالتسويق و ةعدم وجود الدعاي  ١ ٠.١٣ ٠.١٣

  الخدميةوالبحثية وللمهام التدريسية  المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاءعدم تفرغ نسبة من  ١ ٠.٠٤٨ ٠.٠٤٨
  .موارد الكلية بالشكل األمثل دارةعدم وجود نظم إل ١ ٠.٠٤٢ ٠.٠٤٢
  المعنويوالشكوى من قلة التقدير المادي وة كبيرة بنسبعدم الرضا الوظيفي  ١ ٠.١٥ ٠.١٥

   .التحول الرقميمشروعات  ستكمالإلعدم وجود ميزانية  ٢ ٠.٠٣٣ ٠.٠٦٦
 اإلجمالي   ٠.٥ ١.٣٥

  
  :الكمي للبيئة الداخلية التوصيف

   
  ٣    نقاط الضعف :ومجموع النقاط المرجحة لنقاط القوة 

السيطرة على نقاط الضعف أوتقليل  إلىشير الجدول إلي أن تأثير مجاالت القوة أكبر من تأثير مجاالت الضعف مما يؤدى ي
  على المدى القصير.
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 (External factors matrix) ةالخارجي ةاإلستراتيجيمصفوفة العوامل 
  

النقاط 
 المرجحة

الوزن 
  النسبي

  الفرص  الرتبة

٤ ٠.٠٨٧  ٠.٣٤٨ 
كعنصر جذب للطلبة  الدوليوعلى المستوي المحلي  اإلسكندريةالسمعة الطيبة لكلية الطب جامعة 

 .الوافدين
  .لتميز المؤسسياوالمجتمع بتطوير التعليم والملحوظ للدولة   اإلهتمام  ٤ ٠.٠٣٤  ٠.١٣٦

٣ ٠.٠٨٣ ٠.٢٤٩  
على تواصل مع المؤسسات الطبية المحلية  المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاءوجود عدد من 

الدولية ويمية األقلوالجمعيات الطبية المحلية وضمن لجان المنظمات والدولية المختلفة ويمية األقلو
  .على تواصل مع العديد من أعضائهاوالمختلفة 

  .للمعامل البحثية زيادة الفرص المتاحة من جهات مانحة لتمويل مشروعات بحثية لبناء القدرات  ٣ ٠.٠٣٨ ٠.١١٤

٤ ٠.٠٩٨ ٠.٣٩٢ 
 البحثيةوفي كافة العمليات التعليمية  التحول الرقميالتوسع في ونح اإلسكندريةجامعة وتوجه الدولة 

   ميكنة المستشفيات الجامعية.الخدمية بما فيها و

٣ ٠.٠٨٦ ٠.٢٥٨  
هلية الجمعيات األومن قطاع الشركات و المدنيالمقدم من منظمات المجتمع  الماليو الماديالدعم 

  .لدعم الكلية والمستشفيات

٤ ٠.٠٧٤ ٠.٢٩٦  
 األكاديميةوالمجتمع الخارجي مثل جامعة مانشستر ومع وزارة الصحة  تعاوند بروتوكوالت ووج

  .التأمين الصحيوالطب العسكري كاديمية أوالتكنولوجيا والعربية للعلوم 
  اإلجمالي    ٠.٥ ١.٧٩٣

  
 

 التهديدات  

٢ ٠.١ ٠.٢ 
هيئة التدريس  أعضاءلنخبة كبيرة من  الخاصةوالكليات األهلية و إستقطاب الجهات الخارجية

  .المعاونةالهيئة و
  البورد المصري تنافس الدرجات العلمية الممنوحة من الكلية.وة مثل الزمالة إكلينيكيوجود درجات  ٢ ٠.٠٦٢ ٠.١٢٤

 .المخصصة للكليةضعف الميزانية  ٢ ٠.١  ٠.٢
  .الخبرات المتخصصةوكفاءات الوالقيود المفروضة على قوانين التعيينات بصفة عامة  ٢ ٠.١٥ ٠.٣٠

١ ٠.٠٨٨ ٠.٠٨٨ 
جهات الصناعة ومن جانب األطراف المجتمعية  العلميمجاالت البحث  فيستثمار قصور ثقافة اإل

 عمالرجال األو
 اإلجمالي   ٠.٥ ٠.٩١٢

 
   الخارجية:بيئة لل التوصيف الكمي

  
   ٢.٧: مجموع النقاط المرجحة

 إمكانيةوت  االتغلب على التهديد إلىعلى من التهديدات مما يعطي مؤشر أن الوزن المرجح للفرص إ يشير الجدولو
   .للكلية اإلستراتيجيمن الفرص على مدى التخطيط  اإلستفادة
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  ات البديلةاإلستراتيجيمصفوفة 
  

  نقاط الضعف  نقاط القوة  
هيئة  أعضاءوالخلفيات العلمية لألساتذة و عدادكفاية اإل  ١

 .ةاإلكلينيكيو األكاديمية قسامباألالتدريس المؤهلين 
مكانات خاصة الوافدين مما يفوق اإلوالطالب  إعدادزيادة   ١

  .المتاحة 
وجود قسم التعليم الطبي بالكلية مما يساعد على تبني المزيد   ٢

 .من طرق التعلم الحديثة
مصادر التمويل للعملية التعليمية ونقص الموارد المالية   ٢

  .لنشاطات خدمة المجتمعوللبحث العلمي و
البرنامج الفرنسي و الدوليوجود برامج متميزة مثل البرنامج   ٣

 مع جامعة مانشستر. تعاونالو
المختلفة التسويق الكافي لخدمات الكلية وعدم وجود الدعاية   ٣

  .لزيادة الموارد الذاتية
وجود توصيف كامل لمقررات جميع البرامج مع تحديث   ٤

 مع الالئحة الموحدة للجامعة. لتتوائمالمقررات والبرامج 
 المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاءعدم تفرغ نسبة من   ٤

  الخدميةوالبحثية وللمهام التدريسية 
العمليات وجهزة التقنية من حيث األالمواد وتوفر الخبرات   ٥

 .المراكز التخصصية التي تتيح فرص التدريب المتميزو
  .موارد الكلية بالشكل األمثل دارةعدم وجود نظم إل  ٥

هيئة التدريس  عضاءالنشر الدولي ألوالنشاط البحثي المتميز   ٦
. 

الشكوى من قلة التقدير وعدم الرضا الوظيفي بنسبة كبيرة   ٦
  .المعنويوالمادي 

٧  
تنوع الخدمات المجتمعية التي تقدمها الكلية بمشاركات 

 .األطراف المجتمعية
  .عدم وجود ميزانية الستكمال مشروعات التحول الرقمي  ٧

٨  
تبني والمشاركة في مشروع البصمة الكربونية في الكلية 

 .سياسات صديقة للبيئة
  

  

مراكز طبية متخصصة من  اإلسكندريةمستشفيات جامعة   ٩
تضم مراكز والمستوى الثالث تخدم محافظات غرب الدلتا 

إثراء البحث و طباءتدريب األوتميز متعددة لخدمة المجتمع 
 .العلمي

  

  

    بدء تطبيق معايير الجودة بكافة جوانب العمل بالكليةونشر   ١٠
     التميز المؤسسي.والحوكمة وتبني أسس القيادة   ١١
التسجيل ومتحانات اإلوالمشاركة في التحول الرقمي للمناهج   ١٢

 .تماشيا مع سياسات الدولة
  

 

  تطوروستراتيجيات (ض ف): تعزيز إ  توسعوو(ق ف): نمستراتيجيات إ  الفرص
على المستوي  اإلسكندريةالسمعة الطيبة لكلية الطب جامعة   ١

  .الدولي كعنصر جذب للطلبة الوافدينوالمحلي 
      

التميز والمجتمع بتطوير التعليم والملحوظ للدولة  اإلهتمام  ٢
  المؤسسي.

على  المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاءوجود عدد من   ٣
الدولية ويمية األقلوتواصل مع المؤسسات الطبية المحلية 

    

 التميز المؤسسي تحقيق
)٢ف:   -  ٩،١٠،١١(ق:  

 تحسين بيئة العمل داخل الكلية
)٣،٦ف:-١،٢،٤،٦(ض:  
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الجمعيات الطبية المحلية وضمن لجان المنظمات والمختلفة 
على تواصل مع العديد من والدولية المختلفة ويمية األقلو

 .أعضائها
زيادة الفرص المتاحة من جهات مانحة لتمويل مشروعات   ٤

 .بحثية لبناء القدرات للمعامل البحثية
التوسع في التحول ونح اإلسكندريةجامعة وتوجه الدولة   ٥

الخدمية بما والبحثية والرقمي في كافة العمليات التعليمية 
 فيها ميكنة المستشفيات الجامعية.

    

المالي المقدم من منظمات المجتمع المدني والدعم المادي   ٦
هلية لدعم الكلية الجمعيات األومن قطاع الشركات و
 المستشفياتو

المجتمع ومع وزارة الصحة  تعاونوجود بروتوكوالت   ٧
العربية للعلوم  األكاديميةوالخارجي مثل جامعة مانشستر 

 .التأمين الصحيوالعسكري كاديمية الطب أوالتكنولوجيا و

    

  إنكماشأواستراتيجيات (ض ت): ثبات   استراتيجيات (ق ت): مواجهة  التهديدات

الخاصة والكليات األهلية والجهات الخارجية  ستقطابإ  ١
  المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاءلنخبة كبيرة من 

    

البورد المصري وة مثل الزمالة إكلينيكيوجود درجات   ٢
 تنافس الدرجات العلمية الممنوحة من الكلية.

     ضعف الميزانية المخصصة للكلية  ٣
القيود المفروضة على قوانين التعيينات بصفة عامة   ٤

 .الخبرات المتخصصةوللكفاءات و
  

٥  
  

البحث العلمي من جانب ستثمار في مجاالت ثقافة اإلقصور 
 عمالرجال األوجهات الصناعة واألطراف المجتمعية 

  
  

 
  
  
  
  
  
 

تطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع المعايير  ستكمالإ
  وزيادة كفاءة الخريجين العالميةاألكاديمية المحلية و

 )١،٢،٧ف:     -  ١،٢،٣،٤،٥(ق: 

هيئة التدريس  أعضاءتشجيع العمل التطوعي بين  
ينواإلداريي طباءاألوالطالب و  

)٣،٦،٧ف:  - ١،٢،٤(ض:  

التسويق للخدمات التعليمية والخدمية والبحثية التي 
 تفدمها الكلية والمستشفيات الجامعية

)٦،٧،،١،٣ف:  - ٢،٣ (ض:  

دعم تكوين الهوية المهنية للمنتمين للكلية (أعضاء هيئة 
 التدريس ومعاونيهم والطلبة والخريجين واإلداريين)

 )١،٣،٤، ت:١(ق: 

 تطوير الدرجات المهنية
)٢ت:   -١،٥،٩(ق:   

تحقيق اإلكتفاء الذاتي في العملية التعليمية والعالجية 
   والبحثية 

)٣،٤،٦ت:   ١،٣،٥،٦،٧،٩(ق:  

الحفاظ على المقدرات المادية للكلية والمستشفيات 
 )٣ت:  -٢،٥(ض:  هاإستغاللوحسن 

 توسيع نطاق الخدمات المجتمعية التي تقدمها الكلية    
 )٣،٦،٧ف:   - ٧،٨،٩(ق: 

 التحول الرقمي لكافة جوانب العمل بالكلية    
 )٥ف:   - ١٢(ق: 

 المسنشفيات الجامعيةورفع كفاءة العاملين بالكلية 
(أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واألطباء 

 والتمريض واإلداريين)
 

 زيادة رضا العاملين وتحسين بيئة العمل
 )١،٣،٤ت:  -    ٢،٤،٦(ض: 
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  رسالة كلية الطبورؤية 
  

  :الرؤية
المشاركة و العلميالبحث و الطبيالتعليم  فياالبتكار وتسعى كلية الطب أن تكون مركزاً للتميز   

الخدمات ومختلف مجاالت العلوم  فيهيئة التدريس بها بالريادة  أعضاءوالمجتمعية ليتفرد خريجوها 
موقع الصدارة  إلىترقى بالكلية والتنافسية وتحقق التميز وإثراء مهنة الطب وتنمية  فيتساهم  التيالطبية 

  .الدوليو يمياألقلو القوميبين نظيراتها على المستوى 
  

  :الرسالة
الكفاءة العالية متحليين  ذويالبشريين  طباءبإمداد المجتمع باأل اإلسكندريةتلتزم كلية طب    

األصيلة كما تعمل الكلية على إثراء العلوم  ةيجتماعاإلالقيم ومحافظين على التقاليد وبأخالقيات المهنة 
تحرص الكلية و ابتكاراإلوتتميز باألصالة وحل مشكالت المجتمع  فيتساهم  التيالعلمية  األبحاثوالطبية 

  وللمجتمع ككل.العلمية لألفراد  كتشافاتاإل أحدثبة مع كعلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة المتوا
  

  :اإلسكندريةرسالة كلية طب ومنظومة القيم التى تقوم عليها رؤية 
  

  المصداقية
  

  المنهجية
  

  األخالقيات
  

  اإللتزام
  

  اإلنتماء
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  دور ومسئولية الكلية من خالل رسالتها فى تحقيق رسالة الجامعة
  

  رسالة الكلية:
األصيلة كما تعمل الكلية على  ةيجتماعاإلالقيم ومحافظين على التقاليد و الكفاءة العالية متحليين بأخالقيات المهنة ذويالبشريين  طباءبإمداد المجتمع باأل اإلسكندريةتلتزم كلية طب 

 أحدثبة مع كعلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة المتواتحرص الكلية و بتكارإلاوتتميز باألصالة وحل مشكالت المجتمع  فيتساهم  التيالعلمية  األبحاثوإثراء العلوم الطبية 
  للمجتمع ككل.والعلمية لألفراد  كتشافاتاإل

  رسالة الجامعة:
تجديد ثقافة المجتمع ونسان العصري، بناء اإل أهميةتؤكد الجامعة دائما على ونشر المعرفة، ومتكاملة  تسعى لتقديم وبحثية متقدمة  ،تعليمية، مؤسسة وطنية هي اإلسكندريةامعة ج

  كل القطاعات. فيليحتل مكانته الرائدة 
  

  مسئوليات الكليةومدى ما تعكسه من دور وتحليل نص الرسالة   نص الرسالة 
مدى ما تسهم به رسالة الكلية فى 

  تحقيق رسالة الجامعة

البشريين  طباءباألإمداد المجتمع 
  الكفاءة العالية ذوي

التدريب والتعليم أوالدراسات العليا أوسواء في التعليم الجامعي  الدور التعليمىيعكس النص 
 إلىالذى يستدل عليه بالرجوع واألكفاء  طباءفي توفير األ المجتمعىدورها والطبي المستمر 

   .خارج القطروالطبية التى يتبوأها العديد من خريجى الكلية داخل والمكانة العلمية 

مما يسهم فى ما تستهدفه الجامعة فى رسالتها 
كونها مؤسسة تعليمية لبناء اإلنسان من 

   القطاعاتل ليحتل مكانة رائدة في كوالعصري 

الحفاظ و التحلى بأخالقيات المهنة
 ةيجتماعاإلالقيم وعلى التقاليد 

  األصيلة 

أصيل من دور الكلية فى تأهل جزء التى هى وللكلية  األخالقيةوالمسئولية المهنية يعكس النص 
ذلك من خالل ما تحرص عليه الكلية من إرساء مبادئ و الكوادر العلمية والمهنية والفكرية

لى يتبين تطبيق ومقررات الوحدة التعليمية السادسة للفرقة األ إلىأخالقيات المهنة: فبالرجوع 
مفعل  ومعلن ومعتمد  "ميثاق أخالقىمع وجود " مقرر للتعريف بمبادئ أخالقيات المهنة""

  . طباءبحضور نقيب األويوم الخريج  "طباء"قسم األ إلىبالكلية باإلضافة 

ُ فيما تلتزم به الجامعة فى أيسهم ذلك  يضا
تجديد ونسان العصري، بناء اإلفي رسالتها 

ثقافة المجتمع ليحتل مكانته الرائدة في كل 
  القطاعات.

 األبحاثوإثراء العلوم الطبية 
التى تساهم فى حل  العلمية

تتميز باألصالة ومشكالت المجتمع 
   .اإلبتكارو

حيث تهتم الكلية بزيادة كفاءة المجتمعية والبحثية وة يدور الكلية فى المجاالت العلميعكس النص 
تدريب والمنشورة دوليا عن طريق تطوير المعامل البحثية  األبحاثزيادة والبحث العلمي 

لويات البحثية لحل مشاكل ووضع خطة بحثية بها األودعمهم بالمشروعات البحثية والباحثين 
  .المجتمع الصحية

كمؤسسة يسهم ذلك فى تحقيق دور الجامعة و
من قيمها و نشر المعرفةوبحثية تسعى لتقديم 

  .ختراعاإلوبداع اإل

تقديم الرعاية الطبية المتكاملة 
اإلكتشافات  أحدثبة مع كالمتوا

  .للمجتمعولألفراد  العلمية

تقوم بدورها المجتمعى بينما  اإلكتشافات العلمية أحدثمواكبة تعكس الرسالة حرص الكلية على 
التابعة لكلية طب  الجامعيةالمستشفيات والمجمعات والتوعية الصحية وي القوافل الطبية ف

 اإلسكندرية(محافظات غرب الدلتا وضواحيها و اإلسكندريةالتى تغطى محافظة و اإلسكندرية
   .دقيقة تخصصاتومتقدمة وتوفر خدمات طبية متميزة و) حتى حدود الغربيةمطروح والبحيرة و

 مما يسهم فيما تؤديه الجامعة فى رسالتها من
كونها مؤسسة وطنية متكاملة تسعى لتقديم 

  .نشر المعرفةو

  
رضا أصحاب المصلحة عن مستوى خريجى الكلية  إلىوخارج القطر والطبية التى يتبوأها العديد من خريجى الكلية داخل والمكانة العلمية  إلىنص الرسالة قابل للقياس بالرجوع و

.عالمياوالمشروعات البحثية المتميزة للكلية إقليميا والعلمية  األبحاثة عن حصائيالبيانات اإل إلىوالمجتمعية المقدمة من الكلية ووعن الخدمات الصحية 
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  الغايات
  

  لى: تحقيق التميز المؤسسيوالغاية األ

  

متطلبات سوق العمل المحلي والغاية الثانية: زيادة كفاءة الخريجين لتتناسب مع المعايير العالمية 

  الدوليو

  

  المنشور دوليا والغاية الثالثة: زيادة البحث العلمي المتميز 

  

  زيادة رضا العاملينوالغاية الرابعة: تحسين بيئة العمل 

  

  لغاية الخامسة: توسيع نطاق الخدمات المجتمعية التي تقدمها الكليةا

  

  الغاية السادسة:  التحول الرقمي لكافة جوانب العمل بالكلية
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  ةاإلستراتيجياألهداف 
  
  . تحقيق التميز المؤسسي١

  .٢٠٢٦-٢٠٢١ ةاإلستراتيجيللخطة التحسين المستمر ومتابعة التنفيذ  ١.١
  .رسالة الكليةوتطوير نظام حوكمة متميز قادر على تحقيق رؤية  ١.٢
وحدات الكلية و أقسامزيادة المشاركين بأنشطتها في وممارساتها  أحدثنشر مفاهيم الجودة مع التوسع في تطبيق  ١.٣

  .تقدم ترتيبها بين الكليات العالميةوالكلية  إعتماد إستمراررؤية الكلية لضمان ولتتوافق مع رسالة 
 عتمادات الهيئة العامة لإلشتراطالمستشفيات وفقا إل إعتمادمتطلبات ومن معايير الجودة  األقل٪ على ٨٠ستيفاء إ ١.٤

  .٢٠٢٦الرقابة الصحية حتى عام و
رفع كفاءتهم لتواكب السوق التنافسي ومن الناحية العلمية  المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاء إحتياجاتتغطية  ١.٥

  .الدوليوعلى المستوي المحلي 
  .الدوليورفع كفاءة العاملين في الكلية لتواكب السوق التنافسي علي المستوي المحلي  ١.٦
  .البحثيةوالعالجية والتعليمية  كتفاء الذاتي في العمليةتحقيق اإل ١.٧
  .هاإستغاللحسن والمستشفيات والحفاظ علي المقدرات المادية للكلية  ١.٨

  .الدوليومتطلبات سوق العمل المحلي و. زيادة كفاءة الخريجين لتتناسب مع المعايير العالمية ٢
 -Competencyالجديدة المتبناه  ( األكاديميةإستكمال تطوير العملية التعليمية بما يلزم إلستيفاء متطلبات المعايير  ٢.١

based NARS   (زيادة كفاءة الخريجيينوكذلك المعايير الدولية و.  
 .الظروف المستجدةوالطالب  إعدادزيادة والجديدة  األكاديميةتطوير طرق التقويم لتناسب المعايير  ٢.٢
  .بدنياونفسيا وسلوكيا وتحقيق التنمية الشخصية المتكاملة للطالب، فكريا  ٢.٣
 .محليةومع جامعات دولية  تعاونال ٢.٤
القومي  عتمادالحصول على اإلو الدوليةوالقومية  األكاديميةتحديث الدراسات العليا لتتماشى مع المعايير وتطوير  ٢.٥

 .الدوليو
 . الدرجات المهنيةتطوير  ٢.٦
 .العلمية المختلفة بالكلية قسامباألمراكز تدريب معتمده  إنشاء ٢.٧
 .تطوير المستشفيات الجامعية لتكون مراكز تميز نموذجية للتعليم الطبي ٢.٨
  .ضمان جودة أنشطة كلية الطب المتمثلة في منظومة التعليم الطبي ٢.٩

   .دولياالمنشور و. زيادة البحث العلمي المتميز ٣
 .المنشورة دوليا األبحاثما يترتب عليه من زيادة عدد وزيادة كفاءة البحث العلمي  ٣.١
 .جودة البحث العلميورفع كفاءة  ٣.٢
  .تطوير المستشفيات الجامعية لتكون مراكز تميز نموذجية للبحث العلمي ٣.٣

  .زيادة رضا العاملينوتحسين بيئة العمل  .٤
 .)يندارياإلوالخريجين والطلبة و معاونيهموهيئة التدريس  أعضاءالمهنية للمنتمين للكلية (دعم تكوين الهوية  ٤.١
 .تحسين بيئة العمل داخل الكلية ٤.٢
 المستشفيات الجامعية.والصحة المهنية في المباني التعليمية بكلية الطب والسالمة وتحقيق األمن  ٤.٣
 .ف السيناريوهاتالكوارث بمختلوالمثالية لألزمات  دارةاإل ٤.٤
  .بئةواألوالتعامل المثالي مع الجائحات  ٤.٥

  .توسيع نطاق الخدمات المجتمعية التي تقدمها الكلية .٥
  .الطبية المجتمعيةوتوسيع نطاق الخدمات الصحية  ٥.١
 .زيادة الموارد المالية لقطاع خدمة المجتمع ٥.٢
  .كلية الطبالترفيهية في وإحياء النشاطات العلمية الثقافية  ٥.٣
 .العاملين بالكليةو اإلمتيازطلبة والطالب وهيئة التدريس  أعضاءتشجيع العمل التطوعي بين  ٥.٤
  .تطوير المستشفيات الجامعية لتكون مراكز تميز نموذجية لخدمة المجتمع ٥.٥

  .التحول الرقمي لكافة جوانب العمل بالكلية .٦
 –بالمستشفيات الجامعية لرفع كفاءة العملية التعليمية  األكاديمية قساماألربط والتحول الرقمي الكامل لكلية الطب  ٦.١

جامعة  –ميكنة الدورة المستندية بما يتماشى مع رؤية كلية الطب وخدمة المجتمع  –البحث العلمي والدراسات العليا 
 .اإلسكندرية

 .رقمنة العملية التعليمية ٦.٢
.٢٠٢١حتى  األقل٪ على  ٥٠التنسيق لتطبيق مشروع ميكنة الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية بنسبة  ٦.٣
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    للجامعة ةاإلستراتيجيالخطة ولكلية الطب  ةاإلستراتيجيرتباط بين الخطة اإل
  

الترابط بين خطة الكلية ودراسة مدى التوافق و ٢٠٢٠حتى  اإلسكندريةلجامعة  ةاإلستراتيجيتم اإلطالع على الخطة 
  أستخلص من هذه المراجعة ما يلى:وأهداف الجامعة ورسالة ومدى ما تحققه خطة الكلية من رؤية وخطة الجامعة و
قد إشتملت الخطتين وللجامعة  ةاإلستراتيجيمتوافقة مع عناصر الخطة وللكلية مكتملة  ةاإلستراتيجيعناصر الخطة   -١

 على العناصر التالية :
 الرسالة وؤية الر  -
 القيم  -
 التحليل البيئي -
 .  ةاإلستراتيجيالغايات واألهداف  -

 رسالتها .وتسعى إليه الجامعة في رؤيتها ورسالة الكلية تعكس ما تحققه و رؤية -٢
الجامعة في المجتمع المحيط قومياً ودور كالً من الكلية و يمىاألقلوالبعد القومى رسالة الجامعة وتعكس رسالة الكلية  -٣
 قليمياً .إو

 
  اإلسكندريةجامعة   ٢٠٢٦-٢٠٢١كلية الطب   

بتكار اإلوتسعى كلية الطب أن تكون مركزاً للتميز   الرؤية
المشاركة و العلميالبحث و الطبيالتعليم  في

هيئة التدريس  أعضاءوالمجتمعية ليتفرد خريجوها 
الخدمات ومختلف مجاالت العلوم  فيبها بالريادة 

إثراء مهنة الطب وتنمية  فيتساهم  التيالطبية 
موقع  إلىترقى بالكلية والتنافسية وتحقق التميز و

 القوميالصدارة بين نظيراتها على المستوى 
  .الدوليو يمياألقلو

ستعادة دورها التاريخي، إ إلى اإلسكندريةتسعى جامعة 
ذلك بتحقيق قفزة نوعية شاملة في مجاالت مختلفة من و

المعرفة في إطار من القيم االنسانية النبيلة التى تمكنها من 
العربي وتبوء مكانتها الرائدة سواء على المستوى المحلي 

   على مستوى العالم.أوفريقي األو

 طباءبإمداد المجتمع باأل اإلسكندريةتلتزم كلية طب   الرسالة
الكفاءة العالية متحليين بأخالقيات  ذويالبشريين 

 ةيجتماعاإلالقيم ومحافظين على التقاليد والمهنة 
األصيلة كما تعمل الكلية على إثراء العلوم الطبية 

حل مشكالت  فيتساهم  التيالعلمية  األبحاثو
تحرص الكلية و بتكاراإلوتتميز باألصالة والمجتمع 

بة مع كالمتكاملة المتواعلى تقديم الرعاية الطبية 
  لمجتمع ككل.اوالعلمية لألفراد  كتشافاتاإل أحدث

بحثية  ،تعليمية ،هى مؤسسة وطنية اإلسكندريةجامعة 
تؤكد ونشر المعرفة، ومتكاملة تسعى لتقديم ومتقدمة 

تجديد ونسان العصري، بناء اإل أهميةالجامعة دائما على 
  كل القطاعات.ثقافة المجتمع ليحتل مكانته الرائدة فى 

  

  
ما إنعكس في نص وهو المجتمعيةوالبحثية وفي العملية التعليمية  متطلبات التطويرالجامعة في خطتيهما وتراعى الكلية  -٤

 الجامعة .والكلية لكل من  ةاإلستراتيجيالغايات واألهداف والرؤية والرسالة 
نسان الحرص على بناء اإلواالًصيلة  ةيجتماعاإلالقيم وبالثوابت  اإللتزامالجامعة في خطتيهما وراعت كالً من الكلية  -٥

 . العصري
في خطة وزارة التعليم و في خطة الجامعة ةاإلستراتيجيفي خطة الكلية متوافقة مع األهداف  ةاإلستراتيجياألهداف  -٦
التميز و الخدمات المجتمعيةمجاالت واإلنتاج العلمى والبحث وفى مجاالت التعليم الجامعى  ٢٠٣٠البحث العلمي و

 :التحول الرقميوالمؤسسي 
  

  ٢٠٢٦- ٢٠٢١  كلية الطب  ٢٠٣٠حتى  اإلسكندريةجامعة 
الشخصى و الفكرىوالعلمى  عداداإل -1

المجاالت العلمية المتكامل للمتخصصين في 
العالية الالزمة لقطاعات المجتمع  المهنيةو
النظم ومؤسساته وفق المواصفات العلمية و
  المرجعيات العالمية المتقدمة .و

زيادة كفاءة الخريجين لتتناسب ممثل في الغاية الثانية: 
متطلبات سوق العمل المحلي ومع المعايير العالمية 

تحقيق التنمية الشخصية المتكاملة تضم و الدوليو
  .بدنياونفسيا وسلوكيا وفكريا  للطالب،

الفكرى الذى يسهم في تنمية واإلنتاج البحثى  -2
بها في  اإلستفادةيوسع من نطاق و المعارف

تقدم المجتمع المصرى وتحسين أداء التنمية 

زيادة البحث العلمي المتميز  :ممثلة في الغاية الثالثة
  المنشور دولياو
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الغربى خاصة وفق  إلىيم الشماألقلوعامة 
   .المرجعيات المتقدمة في العالموالمواصفات 

بالتضافر مع  الثقافىواإلشعاع الفكرى  -3
المؤسسات المعرفية األخرى بما يسهم في 

مستوى المجتمع المحلى على  حركة التنوير
حوض البحر األبيض المتوسط ومصر و
  . اإلفريقىوالعالم العربى و

توسيع نطاق الخدمات ممثل في الغاية الخامسة: 
  المجتمعية التي تقدمها الكلية

توظيف البحث العلمى لإلسهام في حل  -4
  . تحقيق تقدمهوت المجتمع مشكال

زيادة البحث العلمي المتميز ممثلة في الغاية الثالثة: 
  .المنشور دولياو

تعظيم دور الجامعة في تنمية قدرات  -5
 إستمرارمؤسساته على والمجتمع المحلى 

مدى الحياة على  التطوير الذاتيوالتعلم 
المؤسسى والجماعى والمستوى الفردى 

الخدمات والتطوير وبرامج التعليم بواسطة 
التدريب التي تغطى المجاالت والمجتمعية 

  . الثقافية المختلفةوالمهنية والعلمية 

توسيع نطاق الخدمات ممثل في الغاية الخامسة: 
  المجتمعية التي تقدمها الكلية

ممارسات الحوار الموضوعى وتنمية قيم  -6
التفاعل الحر لألراء والمشاركة المعرفية و
  التطبيقية.والخبرات العلمية و

  .تحقيق التميز المؤسسيلي: والغاية األ ممثل في
زيادة رضا وتحسين بيئة العمل الغاية الرابعة: 

  .العاملين
  
  سعيا للحصول على جائزة مصر للتميز الحكوميوهتمام الدولة به ضمت خطة الكلية غاية خاصة بالتميز المؤسسي إل -٧
توجه الجامعة  أنه يتماشى مع الجامعة إال ةالكلية غاية خاصة بالتحول الرقمي رغم عدم ذكره بخط ضمت خطة - ٨
ظروف جائحة كورونا.خاصة بعد ونة األخيرة والدولة في األو
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  الفرعية هاأهدافو ةاإلستراتيجيألهداف ا
  

  األهداف الفرعية  اإلستراتيجياألهداف   الغايات
لى: والغاية األ

 تحقيق التميز
  المؤسسي

  

التحسين المستمر للخطة ومتابعة التنفيذ  ١.١
  .٢٠٢٦- ٢٠٢١ ةاإلستراتيجي

خالل  ٢٠٢٦-٢٠٢١ ةاإلستراتيجيالجهات المعنية بالخطة وهيئة التدريس  أعضاء٪ من ٦٠تعريف  ١.١.١
  .ل لتنفيذ الخطةوالعام األ
ً  ةاإلستراتيجيأهداف الخطة و٪ من غايات ١٠٠متابعة  ١.١.٢   .سنويا
  .٢٠٣١-٢٠٢٦لكلية طب  ةاإلستراتيجي٪ من الخطة ١٠٠بنسبة  نتهاءيتم اإل ٢٠٢٦وبحلول شهر يوني ١.١.٣

تطوير نظام حوكمة متميز قادر على تحقيق  ١.٢
  .رسالة الكليةورؤية 

  .القرار إتخاذوالسليمة  دارةعلى آليات اإل ةدارياإلو األكاديمية٪ من القيادات ١٠٠تدريب  ١.٢.١
  .داراتاإلو قساماأل٪ من ١٠٠فى  ةدارياإلو األكاديميةتدريب صف ثانى من القيادات  ١.٢.٢
ى من كل األطراف فى أوآلية لتلقى الشكومتلقى الخدمات المختلفة وستطالع آراء مقدمى آلية إل إعداد ١.٢.٣

  .داراتاإلو قساماأل٪ من ١٠٠
من العاملين سنويا  ٪١٠٠عمل التحديث لعدد ومراجعة التوصيف الوظيفى للعاملين يتم بشكل دورى  ١.٢.٤
  .قساماألفى كل 
٪ من ١٠٠المراجعة الداخلية في وتطبيق برامج الحوكمة الصحية ومتابعة ووحدة تدقيق  إنشاء ١.٢.٥

  .٢٠٢٣المستشفيات الجامعية حتى عام 
نشر مفاهيم الجودة مع التوسع في تطبيق  ١.٣

زيادة المشاركين بأنشطتها في وممارساتها  أحدث
رؤية ووحدات الكلية لتتوافق مع رسالة و أقسام

تقدم ترتيبها والكلية  إعتماد إستمرارالكلية لضمان 
  .بين الكليات العالمية

 دارةاإلوهيئة التدريس  أعضاءمن  األقل٪ على ٦٠ل مفاهيم الجودةوالتأكيد على مبادئ والتعريف  ١.٣.١
  .المعنية
المعنية بالمشاركة في أنشطة  داراتاإلوهيئة التدريس  أعضاءو٪ من طلبة الدراسات العليا ٣٠تشجيع  ١.٣.٢

  .الجودة إدارة
٪ من منسقي جودة المقررات ١٠٠تعريف و قساماألوالبرامج وفع كفاءة منسقي جودة المقررات ر ١.٣.٣

للدراسات  األكاديميةالمعايير و، عتماداإلوالقومية لضمان جودة التعليم العالي  األكاديميةالبرامج بالمعايير و
  . ةاإلستراتيجيل لتنفيذ الخطة والعليا خالل العام األ

  .في أنشطة الجودة اإلشتراكتشجيع الطالب في مرحلة البكالوريوس على  ١.٣.٤
من معايير الجودة  األقل٪ على ٨٠ستيفاء إ ١.٤

ات شتراطالمستشفيات وفقا إل إعتمادمتطلبات و
الرقابة الصحية حتى عام و عتمادالهيئة العامة لإل

٢٠٢٦.  

  .٪ من سياسات جودة الرعاية الصحية١٠٠تحديث وستكمال إ ١.٤.١
العاملين بالمستشفى على سياسات جودة الرعاية والفريق الطبي  أعضاء٪ من جميع ٨٠تدريب  ١.٤.٢

  .الصحية
   .ةاإلكلينيكيإعادة تفعيل مركز أدلة العمل  ١.٤.٣

هيئة التدريس  أعضاء إحتياجاتتغطية  ١.٥
رفع كفاءتهم ومن الناحية العلمية  المعاونةالهيئة و

لتواكب السوق التنافسي على المستوي المحلي 
  .الدوليو

منهم بحلول ٪ ١٠٠لتشمل  معاونيهموهيئة التدريس  عضاءأل اإلكلينيكيورتقاء بالمستوى العلمي اإل ١.٥.١
  .٢٠٢٦عام 

  .٪١٠٠بنسبة  معاونيهموهيئة التدريس  أعضاءالمتابعة الدائمة ألداء والتقييم  ١.٥.٢
  .هيئة التدريس أعضاءكفاءات ومن خبرات  اإلستفادة ١.٥.٣

  دارياإلرفع قدرات الجهاز  ١.٦.١رفع كفاءة العاملين في الكلية لتواكب السوق  ١.٦
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    .الدوليوالتنافسي علي المستوي المحلي 
كتفاء الذاتي في العملية التعليمية تحقيق اإل ١.٧

  .البحثيةوالعالجية و
  .زيادة الدخل الناتج من العملية التعليمية ١.٧.١
  .جرزيادة الدخل من الخدمات العالجية مدفوعة األونفاق في العملية العالجية تقليل اإل ١.٧.٢
  .ة مفيدةإكلينيكيدالله ولي مخرج ذإنفاق في البحث العلمي توجيه اإل ١.٧.٣

الحفاظ علي المقدرات المادية للكلية  ١.٨
  هاإستغاللحسن والمستشفيات و

سوار الحرم الجامعي لتتناسب مع المعايير أالمساحات المختلفة داخل والجدران والمباني  إستغالل ١.٨.١
  العالجيةوبما يفيد العملية التعليمية وجودة للالعالمية 
  .ةدارياإلوالتعليمية والبحثية وجهزة الطبية األوت أصيانة المنشوتطوير  ١.٨.٢

  .٢٠٢٦في نهاية  ٪١٠٠ها بنسبة إستخدامحسن وتوفير الموارد الالزمة  ١.٨.٣
الغاية الثانية: 

زيادة كفاءة 
الخريجين 

لتتناسب مع 
المعايير 
العالمية 

متطلبات سوق و
العمل المحلي 

  الدوليو

إستكمال تطوير العملية التعليمية بما يلزم  ٢.١
الجديدة  األكاديميةإلستيفاء متطلبات المعايير 

)   Competency- based NARSالمتبناه  (
  .زيادة كفاءة الخريجيينوكذلك المعايير الدولية و

كي  ٢٠٢٢/٢٠٢٣٪) بجميع الوحدات التعليمية بنهاية العام الجامعي ١٠٠تطوير جميع المناهج ( ٢.١.١
  .المبنية على الجدارات األكاديميةتتناسب مع المعايير 

٪ من إجمالي طرق التدريس المتبعة في الوحدات ٣٠زيادة مساحة طرق التدريس الحديثة لتمثل  ٢.١.٢
  .٢٠٢٦التعليمية بنهاية العام الجامعي 

ة المطلوبة بنهاية العام الجامعي اإلكلينيكيلضمان إكساب الخريج المهارات  اإلكلينيكيتطوير التدريب  ٢.١.٣
٢٠٢٣/٢٠٢٤.  

تطوير طرق التقويم لتناسب المعايير  ٢.٢
الطالب  إعدادزيادة والجديدة  األكاديمية

  .الظروف المستجدةو

يختبر وبنك أسئلة مؤمن يتم تحديثه كل ثالث سنوات يستوفي جميع األهداف التعليمية  إعدادستكمال إ ٢.٢.١
  .٢٠٢٣\٢٠٢٢ذلك لجميع البرامج التعليمية بنهاية العام الجامعي وقدرات التفكير العالية 

  .ةاإلكلينيكيجديدة لتقييم المهارات  إستحداث طرق ٢.٢.٢
تحقيق التنمية الشخصية المتكاملة للطالب،  ٢.٣

  .بدنياونفسيا وسلوكيا وفكريا 
   .الصحي للطالبواألكاديمي والمادي وزيادة الدعم النفسي  ٢.٣.١
الطالب  إعدادبما يتناسب مع ، علميةوية إجتماعرياضية، ثقافية، فنية، (نشطة الطالبية لتوسع في األا ٢.٣.٢

  .الظروف المستجدة)و
   .التي تم عقدها سابقا مع الجامعات الدولية تعاون٪ من بروتوكوالت ال١٠٠تنفيذ  ٢.٤.١  .محليةومع جامعات دولية  تعاونال ٢.٤

  .محليةومع جامعات أخرى دولية  تعاونالعمل على إبرام بروتوكوالت جديدة لل ٢.٤.٢
تحديث الدراسات العليا لتتماشى مع وتطوير  ٢.٥

الحصول و الدوليةوالقومية  األكاديميةالمعايير 
   .الدوليوالقومي  عتمادعلى اإل

  

٪ بحلول عام ٥٠رتقاء بمستوى خريجي الدراسات العليا بنسبة تحديث العملية التعليمية لإلوتطوير  ٢.٥.١
  .ليصبح معترف به على جميع المستويات ٢٠٢٦
  .٢٠٢٦عام ٪ بحلول ٥٠متحانات بنسبة اإلوتطوير عملية التقويم  ٢.٥.٢
الداخلي في المجال و٪ لمواكبة متطلبات سوق العمل الخارجي ٧٠طالب الدراسات العليا بنسبة  إعداد ٢.٥.٣

  .٢٠٢٦الصحي بحلول عام 
  .٢٠٢٦٪ بحلول عام ١٠٠الطلبة الوافدين في برنامج الدراسات العليا بنسبة  إعدادزيادة  ٢.٥.٤
  .٢٠٢٦٪. بحلول عام ٥٠للدراسات العليا بنسبة  دارياإلرفع مستوى الجهاز وتطوير  ٢.٥.٥

  .٢٠٢٦٪ بحلول عام ٥٠مركز التدريب المهني بنسبة  إستغالل ٢.٦.١  تطوير الدرجات المهنية ٢.٦
  .٢٠٢٦٪ بحلول عام ٧٠تطوير الدرجات الحالية بنسبة  ٢.٦.٢
  .٢٠٢٦٪ بحلول عام ٦٠زيادة مشاركة الكلية الفعالة بالبورد المصري بنسبة  ٢.٦.٣
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العلمية  قسامباألمراكز تدريب معتمده  إنشاء ٢.٧
  .المختلفة بالكلية

  .٢٠٢٦٪ بحلول عام ٥٠بنسبة  اإلكلينيكيتطوير البنية التحتية للمستشفيات للتدريب و إستغالل ٢.٧.١

تطوير المستشفيات الجامعية لتكون مراكز  ٢.٨
  .تميز نموذجية للتعليم الطبي

  .٢٠٢٦٪ حتى عام ١٠٠التدريب بالمستشفيات الجامعية بنسبة رفع كفاءة  ٢.٨.١
  .٪ من كليات الطب الناشئة١٠٠بين وبين المستشفيات الجامعية  تعاونعمل بروتوكوالت  ٢.٨.٢
  .وضع برامج للتدريب المهني ٢.٨.٣

ضمان جودة أنشطة كلية الطب المتمثلة في  ٢.٩
  .منظومة التعليم الطبي

  .٪ من برامج التعليم لكلية الطب٦٠ متابعةومراجعة  ٢.٩.١

الغاية الثالثة: 
زيادة البحث 

العلمي المتميز 
  المنشور دوليا و
  

ما يترتب عليه وزيادة كفاءة البحث العلمي  ٣.١
  .المنشورة دوليا األبحاثمن زيادة عدد 

  .٢٠٢٦العام ٪ بحلول ٥٠الباحثين بنسبة والالزمة للبحث العلمي  حتياجاتتوفير اإلوتطوير  ٣.١.١
طالب الدراسات العليا وهيئة التدريس  أعضاءبرامج التدريب لتقنيات البحث العلمى للباحثين من  ٣.١.٢

  .اإلسكندرية٪ من برامج التدريب بكلية طب ٧٥ة تشكل نسبة اإلكلينيكيالعلوم وللعلوم الطبية األساسية 
  .٢٠٢٦٪ بحلول عام ٥٠نسبة ب اإلسكندريةتطوير الخدمات المقدمة بمكتبة كلية طب  ٣.١.٣
  .الباحثينو األبحاثرتقاء بمستوى اإل ٣.١.٤
  .٢٠٢٦٪ بحلول عام ٢٥تشجيع العاملين فى مجال البحث العلمي بنسبة وتحفيز  ٣.١.٥
   .٢٠٢٦٪ بحلول عام ٤٠المشروعات البحثية الممولة من جهات مانحة بنسبة  إستغاللالتشجيع على  ٣.١.٦

تطوير المستشفيات الجامعية لتكون مراكز  ٣.٢
  .تميز نموذجية للبحث العلمي

العلمية بالمستشفيات الجامعية بنسبة  األبحاثتنفيذ سياسات البحث العلمي بالمستشفيات الجامعية لزيادة  ٣.٢.١
  .سنويا ٪ ١٠

  .ويا٪ سن٢٠ها بنسبة أعمالدعم مراكز التميز بالمستشفيات الجامعية لزيادة حجم  ٣.٢.٢
  .ذات الطبيعة الخاصة)وزيادة العمليات النادرة المسجلة عالميا (العمليات ذات المهارة  ٣.٢.٣

  .٪ سنويا١٠٠الدراسات العليا بنسبة ومتابعة معايير الجودة في البحث العلمي  ٣.٣.١  .جودة البحث العلميورفع كفاءة  ٣.٣
طرق والعلمي  البكالوريوس بمعيار الجودة في البحثمراحل  ٪ من الطالب في١٠األقلتعريف على  ٣.٣.٢
  في المشروعات البحثية. اإلشتراكتشجيعهم على وتطبيقه 

الغاية الرابعة: 
تحسين بيئة 

زيادة والعمل 
  رضا العاملين

دعم تكوين الهوية المهنية للمنتمين للكلية  ٤.١
الطلبة و معاونيهموهيئة التدريس  أعضاء(
  )يندارياإلوالخريجين و

٪ بنهاية الخمس ٢٠عاملين بحوالي الوهيئة التدريس  أعضاءالعاملين بالكلية من  إنتماءزيادة نسبة  ٤.١.١
   .سنوات
  .٪ بنهاية الخمس سنوات٢٠شباب الخريجين بنسبة  إنتماءعمل برامج لزيادة  ٤.١.٢
الوظيفي بنسبة  اإلنتماءزيادة نسبة و ٪ بنهاية الخمس سنوات٢٠زيادة فاعلية لجنة المعارض بنسبة . ٤.١.٣

  .٢٠٢٦٪ في نهاية ٣٠
ستدامة المحافظة على اإلوزيادة المساحة الخضراء بالمجمع الطبي  لتقليل البصمة الكربونية  ٤.٢.١  تحسين بيئة العمل داخل الكلية  ٤.٢

  .مؤسسات المجتمع المدني) –الخضراء (كلية  زراعة 
المخلفات المختلفة  أنواعضرورة فصل والعمل على نشر الوعي عن سبل التخلص السليم من النفايات  ٤.٢.٢

  .إلعادة تدويرها
  .مع كلية الفنون الجميلة بالتعاونحوائط المباني في عمل جداريات فنية  إستغالل ٤.٢.٤
  .٪١٠٠الطالب بنسبة و طباءتحسين بيئة العمل لأل ٤.٢.٥
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الصحة المهنية في والسالمة وتحقيق األمن  ٤.٣
المستشفيات والمباني التعليمية بكلية الطب 

  الجامعية.

  .الصحة المهنيةوالقوانين الخاصة بالسالمة و٪ من اللوائح ١٠٠بتطبيق  اإللتزام ٤.٣.١
  .الصحة المهنية سنوياو٪ من العاملين في السالمة ٢٥عمل برامج تدريبية متكاملة لتدريب  ٤.٣.٢
  .الصحة المهنيةو٪ بسياسات السالمة ١٠٠ب  لتزامتقييم لإلوطة متابعة عمل خ ٤.٣.٣
اإلصابات الناجمة عن مخاطر ومواقع الكلية من العدوى و٪ من العاملين في جميع مرافق ١٠٠حماية  ٤.٣.٤

  .٢٠٢٦بيئة بحلول عام للتعرض ال
الكوارث بمختلف والمثالية لألزمات  دارةاإل ٤.٤

  .السيناريوهات
  

المخاطر مع  دارةلي وحدة إلإتحويلها وتأهيل وحدة األزمات بما يتناسب مع المعايير العالمية وتطوير  ٤.٤.١
  .٢٠٢٦ختصاصتها في نهايه  إ توصيفوتحديد 
٪ على ٢٥اإلغاثة بين والمواجهة  أعمالكيفية تنفيذ والكوارث واألزمات  دارةشر الوعي الثقافي إلن ٤.٤.٢

  .الطالبوهيئة التدريس وسنويا من العاملين بالكلية  األقل
  .٢٠٢٦٪ في نهاية عام ١٠٠الكوارث بنسبه ورفع كفاءة العاملين بوحدة األزمات  ٤.٤.٣
    .٪ سنويا٢٥الكوارث بنسبة واألزمات  إدارةاإلنذار المبكر في مجال وتطوير آليات الرصد  ٤.٤.٤

العاملين وهيئة التدريس  أعضاءمن  األقل٪ على ٥٠الثقافة الصحية الالزمة بين ونشر الوعي الكامل  ٤.٥.١  .بئةواألوالتعامل المثالي مع الجائحات  ٤.٥
  .بالكلية
   .٪ من الحاالت المصابة في الكلية١٠٠خطة ترصد  إعداد ٤.٥.٢
  .خطة متكاملة للتعامل مع الجائحة إعداد ٤.٥.٣

لغاية الخامسة: ا
توسيع نطاق 

الخدمات 
المجتمعية التي 

  تقدمها الكلية

الطبية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية  ٥.١
   .المجتمعية

  .٪ بنهاية الخمس سنوات٢٠اللجان بنسبه  أعمالفاعلية  ةزياد ٥.١.١
  .٪ بنهاية الخمس سنوات٢٠تعزيز برنامج توعيه صحية متعدد الوسائل بنسبة  ٥.١.٢
% بنهاية  10الدولية العاملة في مجاالت الصحة بنسبة واألهلية ومع الجهات الحكومية  تعاونزيادة ال ٥.١.٣

  .الخمس سنوات
  .سنوية لقطاع خدمه المجتمع إحتياجات ةعمل خط ٥.٢.١  .زيادة الموارد المالية لقطاع خدمة المجتمع ٥.٢

  .عمل برامج لزيادة موارد الكلية ٥.٢.٢
  .فريق للتسويق من العاملين بالكلية إنشاء ٥.٢.٣

الترفيهية وإحياء النشاطات العلمية الثقافية  ٥.٣
  .في كلية الطب

  .الفنيةوربع سنوي لألنشطة الثقافية وعمل برنامج سنوي  ٥.٣.١
  .ربع سنوي لألنشطة الرياضيةوعمل برنامج سنوي  ٥.٣.٢

هيئة  أعضاءتشجيع العمل التطوعي بين  ٥.٤
العاملين و اإلمتيازطلبة والطالب والتدريس 

  .بالكلية

  .٪ خالل خمس سنوات٢٠بنسبة  اإلمتياز أطباءوالطالب وهيئة التدريس  أعضاءزيادة مشاركة  ٥.٤.١

تطوير المستشفيات الجامعية لتكون مراكز  ٥.٥
  .تميز نموذجية لخدمة المجتمع

بين الجهات الصحية األخرى بمحافظة وبين المستشفيات الجامعية  تعاونعمل بروتوكوالت  ٥.٥.١
  .٢٠٢٦حتى  ٪ ١٠٠تطبيقها بنسبة والمحافظات األخرى و اإلسكندرية

  .٢٠٢٦تطوير مصادر التمويل الذاتي للمستشفيات الجامعية حتى  ٥.٥.٢
بمستوى  رتقاءلإلتفعيل دورهم و٪ من المستشفيات الجامعية ١٠٠لجان المشاركة المجتمعية ب إنشاء ٥.٥.٣

  .رةأوالمحافظات المجو اإلسكندريةالرعاية الصحية بمحافظة 
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الغاية السادسة:  
التحول الرقمي 

لكافة جوانب 
  العمل بالكلية

  

ربط والتحول الرقمي الكامل لكلية الطب  ٦.١
بالمستشفيات الجامعية لرفع  األكاديمية قساماأل

البحث والدراسات العليا  –كفاءة العملية التعليمية 
ميكنة الدورة المستندية وخدمة المجتمع  –العلمي 

جامعة  –بما يتماشى مع رؤية كلية الطب 
  .اإلسكندرية

  .٢٠٢٦٪ في نهاية عام ١٠٠تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي لكلية الطب بنسبة  ٦.١.١
للعمل على ميكنة كافة دورات العمل مع تطوير المهارات التكنولوجية لجميع  إلكترونينظام  إنشاء ٦.١.٢
  ذلك لتبني سياسات صديقة للبيئة.و ٢٠٢٦٪ في نهاية ٥٠ن بكلية الطب بنسبة العاملي
  .)(Smart Campusالكلية تعمل بالنظام الذكي  ٦.١.٣

ات ختيار٪ من اإلختبارات الموضوعية المتعددة اإل٨٠لتمثل  ةلكترونيزيادة نسبة اإلختبارات اإل ٦.٢.١  .رقمنة العملية التعليمية ٦.٢
  .التعليميةلجميع البرامج 

   .٪ سنويا١٠بزيادة و ٢٠٢٢/٢٠٢٣٪ بنهاية عام ٥٠بنسبة  لكترونيرفع كفاءة وحدة التعلم اإل ٦.٢.٢
 الجامعي الخريجين بنهاية العاموالطالب وشئون التعليم  داراتالتحول الرقمي الكامل إل ٦.٢.٣

٢٠٢٢/٢٠٢٣ .  
التنسيق لتطبيق مشروع ميكنة الرعاية  ٦.٣

٪ على ٥٠الصحية بالمستشفيات الجامعية بنسبة 
  .٢٠٢٦حتى  األقل

  .٪ من المستشفيات الجامعية١٠٠معلومات في الوحدة تكنولوجيا  إنشاء ٦.٣.١
  .معلوماتال٪ من كوادر وحدة تكنولوجيا ١٠٠تدريب  ٦.٣.٢
  .العاملين بالمستشفى على برامج الميكنةوالفريق الطبي  أعضاءتدريب  ٦.٣.٣
الكوادر في  ستغاللالمدارس المهنية إلو عمالرجال األومع القوى العاملة  تعاونبرام بروتوكوالت إ ٦.٣.٤

 .إدخال المعلومات
  .٪ من المستشفيات الجامعية ١٠٠في  األقل٪ على ٥٠تطبيق ميكنة الرعاية الصحية بنسبة  ٦.٣.٥
  .بالغ بالنتائج الحرجةاإلواألشعات وميكنة نتائج المعامل  ٦.٣.٦
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  ةاإلستراتيجيالخطة التنفيذية للخطة 
 

 لى: تحقيق التميز المؤسسيوالغاية األ
  

  .٢٠٢٦- ٢٠٢١ ةاإلستراتيجيالتحسين المستمر للخطة والتنفيذ متابعة  ١.١
  .ل لتنفيذ الخطةوخالل العام األ   ٢٠٢٦- ٢٠٢١ ةاإلستراتيجيالجهات المعنية بالخطة وهيئة التدريس  أعضاء ٪ من٦٠ تعريف ١.١.١

- ٢٠٢١ديسمبر  دال يوج
  ٢٠٢٢يناير 

الخطة (محضر  إعتمادراق أو
 الجامعة)ومجلس الكلية 

هيئة التدريس  أعضاءقياس وعي  -
تنفيذها عن  سبلوببنود الخطة 

 ةإلكتروني( اتإستبيانطريق 
 .تحليلهاو) ورقيةو
 

الخطة من مجلس الكلية  إعتماد-
 مجلس الجامعة.و
بخطابات  قسامرسال الخطة لألإ -

 رسمية.
 قساماأل رؤساء معات إجتماععمل  -
هيئة التدريس للتعريف  أعضاءو

 .ةاإلستراتيجيبالخطة 

 عميد الكلية -
 وحدة ضمان الجودة -
 

المعتمدة  ةاإلستراتيجيرسال الخطة إ ١.١.١.١
الوحدات و قساماألمن رؤساء ٪ ١٠٠ إلى

 .لتنفيذ الخطة لواألخالل العام  داراتاإلو

-٢٠٢١ديسمبر  جنيه ألف ٥٠
  ٢٠٢٢يناير 

قائمة بأسماء الحضور في -
 المؤتمر.

 .المؤتمر شرائطوتسجيالت  -
 فيبيان مشاركة األطراف  -

 .المؤتمر
على الموقع  ةاإلستراتيجيالخطة  -

 .للكلية لكترونياإل
نسخة  قساماألبيان تسليم  -

 .للخطة ةإلكتروني
  

عقد مؤتمر بالكلية للتخطيط  -
يه جميع إليدعى  اإلستراتيجي

األطراف والوحدات و قساماأل
المعنية (طلبة، عاملين، أصحاب 

 الخطة.مصلحة) لعرض 
ألهم بنود  ةإلكترونيرفع نسخة  -

 .الخطة على موقع الكلية
الخطة  من ةإلكترونيعمل نسخة  -
الوحدات و قساماأللجميع  رسالهاإو
  المستشفيات.و

 عميد الكلية -
 وحدة ضمان الجودة. -
ت وتكنولوجيا اإلتصاال إدارة -

    المعلومات
  العالقات العامة  -

هداف ألاوالرؤية والرسالة  رنش ١.١.١.٢
على وسائل  ٢٠٢٦لخطة  ةاإلستراتيجي

٪ ١٠٠التواصل الرسمية لكلية الطب بنسبة 
   الخطة. إعتمادبمجرد 

 -٢٠٢١ديسمبر  دال يوج
ثم  ٢٠٢٢ويوني

 سنويا

قياس وعي الطالب ببنود الخطة 
 اتإستبيانتنفيذها عن طريق  وسبل

  .تحليلهاو) ورقيةو ةإلكتروني(

 التوعية بوجود الخطة في -
  المحاضرة التعريفية للدفعات الجديدة

عمل  ورشوات إجتماععمل  -
المختلفة للطالب في اللجان الطالبية 

 ةاإلستراتيجيبالخطة  للتعريف
 .أهدافهاو

التعليم وكيل الكلية لشؤون  -
  الطالبو
  .وحدة ضمان الجودة -

من الطالب ٪ ٦٠زيادة وعى  ١.١.١.٣
من خالل الطب  لكلية ةاإلستراتيجيبالخطة 

جبارية مفاهيمها في المناهج اإل دماجإ
ية لطالب مرحلة البكالوريوس ختياراإلو
 .العليا الدراساتو
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  سنويا ةاإلستراتيجيالخطة  رأومن مح ٪١٠٠متابعة  ١.١.٢

 -٢٠٢١ديسمبر  دال يوج
   ٢٠٢٢يناير 

ثم سنويا في 
شهر أغسطس 

  من كل عام

مراسالت للجهات وخطابات -
 .المنوط بها تنفيذ نشاطات الخطة

كاملة  التنفيذية رسال الخطةإ -
 .بخطابات رسمية قساملأل
  . رسال خطة سنويةإ -

 عميد الكلية -
  وحدة ضمان الجودة -

بالغ السلطات التنفيذية بالخطة إ ١.١.٢.١
   ر المختلفة.أوالتنفيذية للمح

عما تم تنفيذه  سنويتقرير  إعداد  -  .معتمدة تقارير المتابعة -  سنوياوشهر يولي  دال يوج
الكلية  دارةرفعه إلومن الخطة 

 لقياس ما تم. اتإستبيان عملو
 لجنة لكتابة التقرير السنوي.تكوين  -
رسال التقارير السنوية للعميد إ -
  بها. قساماأللتعريف جميع  الوكالءو

   عميد الكلية -
   الوكالء -
 ةلجن"الجودة وحدة ضمان  -

   "ةاإلستراتيجيمتابعة الخطة 
  بالكلية قساماألجميع  -

المتابعة  عمالأل سنويعمل تقرير ١.١.٢.٢
في  مؤشرات األداءعن مدى تحقيق  تقريرو

خطة  إعدادمن أجل  ةاإلستراتيجيالخطة 
من الجهات ٪ ١٠٠ل تسليمهاوتحسين 

  المختصة بالتحسين.

 -٢٠٢٥يناير  دال يوج
 ٢٠٢٥ويولي

 .تشكيل لجنة دراسة الفجوة  -
 

لجنة لدراسة الفجوة من  إختيار -
هيئة التدريس ذوي الخبرة  أعضاء

 التخطيطوفي مجال الجودة 
 . اإلستراتيجي

 فيتشكيل لجان لدراسة الفجوة  ١.١.٢.٣ وحدة ضمان الجودة -
ل من وخالل النصف األ ةاإلستراتيجيالخطة 

 .٢٠٢٥عام 

  ٢٠٣١-٢٠٢٦طب  لكلية ةاإلستراتيجيالخطة ٪ من ١٠٠بنسبة  نتهاءيتم اإل ٢٠٢٦وبحلول شهر يوني ١.١.٣
 - ٢٠٢٥ويولي  دال يوج

  ٢٠٢٥ديسمبر 
 تشكيل اللجان والفرق  -
  خطة عمل -

لجنة لكتابة الخطة  إختيار -
هيئة  أعضاءمن  ةاإلستراتيجي

التدريس ذوي الخبرة في مجال 
  .اإلستراتيجيلتخطيط اوالجودة 

 شراك الفئات المختلفة من إ -
الجهات المعنية في لجان والعاملين 

 فرق كتابة الخطة.و
  الفرق. عضاءدورات تدريبية أل -

  الكليةعميد  -
  وحدة ضمان الجودة -

خالل النصف  فرقوتشكيل لجان  ١.١.٣.١
لكتابة الخطة  ٢٠٢٥الثاني من عام 

  .ةاإلستراتيجي

 -٢٠٢٥ديسمبر  دال يوج
 ٢٠٢٦ويوني

  تشكيل اللجان  -
 ةاإلستراتيجيمراجعة الخطة  -
 ةاإلستراتيجيالخطة  إعتماد -

 التدريس منهيئة  أعضاء إختيار -
كلية الطب جامعة  الخبرة منذوي 

الكليات األخرى  منواسكندرية 
 للمراجعة.

  عميد الكلية -
  وحدة ضمان الجودة -

المراجعة الداخلية  تشكيل لجان ١.١.٣.٢
 ةاإلستراتيجيالخارجية للخطة  المراجعةو

  .المقترحة 
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- ٢٠٢٥يناير  دال يوج
  ٢٠٢٦ويوني

 

 معتمدة.تقارير  -
عدد المشاركين بالخطة من -

 هيئة التدريس. أعضاء
 .اتستبياناإل-

  عمل ورش عمل  -
 اتإستبيان مختلفة مننشطة أتنظيم  -
 أعضاءشراك إات تضمن إجتماعو

 هيئة التدريس في الخطة.

  وحدة ضمان الجودة -
  بالكلية قساماألجميع  -

هيئة  أعضاءمن ٪ ٢٠ تشجيع ١.١.٣.٣
في الخطة  اإلشتراكالتدريس على 

  .ةاإلستراتيجي

  رسالة الكليةو تطوير نظام حوكمة متميز قادر على تحقيق رؤية  ١.٢

  .٢٠٢٦القرار بنهاية  إتخاذوالسليمة  دارةل) على آليات اإلو(الصف األ ةدارياإلو األكاديمية٪ من القيادات ١٠٠ تدريب ١.٢.١

  .اتستبياناإلنتائج تحليل  - ٢٠٢٣يناير  لف جنيه أ ٥٠
مصفوفة دورات  محتوياتووثيقة  -

عمل للقيادات  ورشوتدريبية 
السليمة  دارةالمختلفة على آليات اإل

 القرار. إتخاذو
 

 ورقية) عنو ةإلكتروني( اتإستبيان-
التدريبية للقيادات  حتياجاتاإل

  السليمة. دارةالمختلفة على آليات اإل
التدريبية  حتياجاتاإلمراجعة  -

 دارةللقيادات المختلفة على آليات اإل
مركز تنمية  فيالسليمة الموجودة 

 القياداتوقدرات هيئة التدريس 
 بالجامعة. ةدارياإل

  عميد كلية الطب -
  أمين الكلية -
  وحدة ضمان الجودة -

 تحديد مصفوفة دورات تدريبية ١.٢.١.١
عمل للقيادات المختلفة على آليات  ورشو

 القرار. إتخاذوالسليمة  دارةاإل
  

  ألف جنيه ١٠٠
 هجني ألف ٢٠(

  ا)سنوي

الدورات  مواعيدوبيان عن أسماء  -  سنويا
  التدريبية.

بالمشاركين  إحصائيبيان  -
  .بالدورات التدريبية

عن التدريب (قبل  يإستبيانتقييم  -
  التدريب). بعدوالتدريب 

نار بيعمل دورات تدريبية (و -
 دارة) على آليات اإلحضوريو

القرار تستهدف  إتخاذوالسليمة 
  .ةدارياإلو األكاديميةالقيادات 

  عميد كلية الطب -
  أمين الكلية -
  وحدة ضمان الجودة -

من القيادات المختلفة  ٪١٠٠ تدريب ١.٢.١.٢
القرار قبل  إتخاذوالسليمة  دارةعلى آليات اإل

 توليهم مناصبهم القيادية.
  

سنويا خالل   ال يوجد
 أغسطسشهر 

مع تولى 
  القيادات الجديدة

  .اتستبياناإلنتائج تحليل  -
تحديث مصفوفة  محتوياتووثيقة  -

عمل  ورشودورات تدريبية 
 دارةللقيادات المختلفة على آليات اإل

 القرار. إتخاذوالسليمة 
  

 ورقية) عنو ةإلكتروني( اتإستبيان -
التدريبية للقيادات  حتياجاتاإل

  السليمة. دارةالمختلفة على آليات اإل
التدريبية  حتياجاتاإلمراجعة  -

 دارةللقيادات المختلفة على آليات اإل
مركز تنمية  فيالسليمة الموجودة 

 القياداتوقدرات هيئة التدريس 
  بالجامعة. ةدارياإل
التدريبية  حتياجاتاإلتحديث  -

 دارةللقيادات المختلفة على آليات اإل
  السليمة.

  عميد كلية الطب -
  أمين الكلية -
  وحدة ضمان الجودة -

التدريبية  حتياجاتلإل سنويتقييم  ١.٢.١.٣
 مصفوفةوبرنامج  تحديثوللقيادات المختلفة 
  العمل سنويا. ورشوالدورات التدريبية 
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  داراتاإلو قساماألمن  ٪١٠٠ في ةدارياإلو األكاديميةمن القيادات  ثانيتدريب صف  ١.٢.٢

سنويا في  ال يوجد 
أكتوبر من كل 

  عام

لمناصب بيان بأسماء المرشحين 
  المساعدين للقيادات.

بيانات بالمرشحين لمناصب  -
  المساعدين.

  المساعدين. إختيارتحديد معايير  -
خطابات تكليف كل قيادة بتعيين  -

  مساعدين. 

  عميد كلية الطب -
  أمين الكلية -
  وحدة ضمان الجودة -

من  ٪١٠٠تكليف مساعدين لعدد  ١.٢.٢.١
  .ةدارياإلو األكاديميةالقيادات 

  ألف جنيه ١٠٠
 هجني ألف ٢٠(

 )سنوي

نوفمبر من كل 
  عام

الدورات  مواعيدوبيان بأسماء  -
  التدريبية.

بالمشاركين  إحصائيبيان  -
  بالدورات التدريبية.

عن التدريب (قبل  يإستبيانتقييم  -
   التدريب). بعدوالتدريب 

نار بيعمل دورات تدريبية (و -
 دارة) على آليات اإلحضوريو

 الثانيالقرار للصف  إتخاذوالسليمة 
  من القيادات.

  عميد كلية الطب -
  أمين الكلية -
  وحدة ضمان الجودة -

من  الثانيمن الصف  ٪٥٠تدريب  ١.٢.٢.٢
 إتخاذوالسليمة  دارةالقيادات على آليات اإل

 الجودة. أعمالوالقرار 
  

مع  اتجتماعاإلبيان عن مواعيد  -  سنويا  ال يوجد
 مساعديمناصب  فيالمرشحين 

   القيادات.
من تولوا  إعدادب إحصائيبيان  -

  مناصب قيادية.
  المكرمين. إعدادبيان ب -

 فيات مع المرشحين إجتماععمل  -
  القيادات. مساعديمناصب 

عتبار العمل كمساعد بأحد إ -
من أحد شروط  ةدارياإلالمناصب 

  .إداريفي منصب  التعيين
 شهاداتوتكريم المتميزين منهم  -

  .خبرة

  عميد كلية الطب -
  أمين الكلية -
  وحدة ضمان الجودة -

من  الثانيمن الصف  ٪٥٠تشجيع  ١.٢.٢.٣
القيادات على تولى مناصب قيادية أكاديمية 

 .ةإداريو

  .داراتاإلو قساماألمن  ٪١٠٠ فيى من كل األطراف أولتلقى الشك آليةومتلقى الخدمات المختلفة و مقدميستطالع آراء آلية إل إعداد ١.٢.٣

ثم  ٢٠٢٢ويوني ال يوجد
 سنويا

لرضا  اتستبياناإلنتائج تحليل 
 المتعاملين.

 ةإلكتروني( اتإستبيانعمل  -
) رأى لقياس مدى رضا ورقيةو

 أعضاءالخدمة من السادة  مقدمي
  .المعاونة الهيئةوهيئة التدريس 

 ةإلكتروني( اتإستبيانعمل  -
) رأى لقياس مدى رضا ورقيةو

 .يندارياإلالخدمة من السادة  مقدمي

  عميد كلية الطب -
 وحدة ضمان الجودة -

رأى  ستطالعاتإو اتإستبيان إجراء ١.٢.٣.١
الخدمة  مقدميمن  ٪٣٠لقياس مدى رضا 

  سنويا.

من ويونيويناير  ال يوجد
  كل عام

لرضا  اتستبياناإلنتائج تحليل 
  .متلقي الخدمة

 ةإلكتروني( اتإستبيانعمل  -
رأى لقياس مدى رضا ) ورقيةو

  متلقى الخدمة من الطلبة.
رأى لقياس مدى  اتإستبيانعمل -

  عميد كلية الطب -
  الجودةوحدة ضمان  -

رأى لقياس مدى  اتإستبيان إجراء ١.٢.٣.٢
  من متلقى الخدمة نصف سنويا. ٪٥٠ رضا



التنفيذتاريخ  الميزانية التقديرية  المحور/ الهدف جهة التنفيذ/المسئول وسائل التنفيذ مؤشرات النجاح 
 

 67 

رضا متلقى الخدمة من السادة 
 الهيئةوهيئة التدريس  أعضاء

  .المعاونة
 ةإلكتروني( اتإستبيانعمل  -
) رأى لقياس مدى رضا ورقيةو

  .يندارياإلمتلقى الخدمة من السادة 
  ى.أووثيقة آلية لتلقى الشك -  ٢٠٢٢بريل إ  ال يوجد

  ى المقدمة.أونماذج من الشك -
نماذج من الوثائق الدالة على حل  -

  ى.أوالشك
  ى.أوعن الشك إحصائيبيان   -

  .هاإعتمادوة لياآلتقديم مقترح  -
ى أوتحديد المسئول عن تلقى الشك -
  فيها. البتو
  .ىأوالشكاإلعالن عن نظام  -

  عميد كلية الطب -
  وحدة ضمان الجودة -

 مقدميى من أووضع آلية لتلقى الشك ١.٢.٣.٣
 ى.أومن الشك ٪١٠٠ في البتوالخدمة 

 

  ٢٠٢٢وماي  ال يوجد
  سنويا

عن الدورات  اتإحصاءوبيانات  -
  التدريبية.

نماذج من مطويات الميثاق  -
  اإلسكندريةلجامعة  األخالقي

لمعرفة العاملين بمبدأ  إستبيان 
بعد والنزاهة قبل والشفافية 

  التدريب.

دورات تدريبية عن قانون الخدمة  -
  .المدنية

دورات تدريبية عن حقوق  -
  العاملين بالكلية. واجباتو
لجامعة  األخالقينشر الميثاق  

على  إتاحتهو ورقيا اإلسكندرية
  للكلية.  لكترونياإلالموقع 

  عميد كلية الطب -
  أمين الكلية -
  وحدة ضمان الجودة -

  النزاهةونشر ثقافة الشفافية  ١.٢.٣.٤
  من العاملين. ٪١٠٠ل

  .قساماألكل  في% من العاملين سنويا 100التحديث لعدد  عملو دوريللعاملين يتم بشكل  الوظيفيمراجعة التوصيف  ١.٢.٤

 الوظيفيتوفر بيانات التوصيف  - من كل عامويولي ال يوجد
 قساماأللجميع العاملين داخل 

وجود توصيف وظيفي معتمد لكل  -
 فئة.

 .عمالزدواجية األإبيان بما تم لمنع  -

الجودة بتشكيل لجنة  إدارةتقوم  -
الوظيفي لمراجعة التوصيف 

   العمل. إجراءاتو
  عمالاألزدواجية إبيان ب -
تعديل التوصيف الوظيفي لمنع  -
 .عمالزدواجية األإ

  عميد كلية الطب -
  أمين الكلية -
 وحدة ضمان الجودة -

ل  الوظيفيمراجعة التوصيف  ١.٢.٤.١
زدواجية إ منعومن العاملين سنويا  ٪١٠٠

 .عمالاأل
  

نسخة معتمدة من التوصيف  -  من كل عامويولي  ال يوجد
  .بالتعديالت السنوية الوظيفي

  مراجعة سنوية للتوصيف الوظيفي -
بالغ الجهات المعنية بالتوصيف إ -

 المعدل.
المحدث  الوظيفي التوظيف إعتماد -

  .بمجلس الكلية
التوصيف من  عتمادالتقدم إل -

  .مجلس الجامعة

  عميد كلية الطب -
  أمين الكلية -
  وحدة ضمان الجودة -

حسب  الوظيفيتحديث التوصيف  ١.٢.٤.٢
 تظهر من المراجعة السنوية. التيالمستجدات 
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  ألف جنيه ٢٥
جنيه  ٥٠٠٠(

  )سنويا

  الوظيفينماذج إعالن التوصيف  -  ٢٠٢٢بريل إ
عن مدى الدراية  إستبيان-

  بالتوصيف الوظيفي.

لجميع  الوظيفي التوظيف إتاحة -
العاملين بالكلية من خالل نسخ ورقية 

 طالعلإل متاحةوخاصة بكل قسم 
 .عليها من العاملين

متابعة مدى إلمام العاملين  -
داء أب اإللتزامو الوظيفيبالتوظيف 

 اتإستبيانالمهام الوظيفية عن طريق 
 .مبدئيةزيارات عشوائية و
تنظيم ورش عمل للتعريف  -

  .الوظيفيبالتوصيف 

  عميد كلية الطب -
  أمين الكلية -
  وحدة ضمان الجودة -

عمل آليات لنشر التوصيف  ١.٢.٤.٣
 .الوظيفي

  

  ألف جنيه ١٥
جنيه  ٣٠٠٠(

  )سنويا

  الوظيفينماذج إعالن التوصيف  -  أغسطس سنويا
  ستبياناإلنتائج تحليل  -

لجميع  الوظيفي التوظيف إتاحة -
العاملين بالكلية من خالل نسخ ورقية 

 طالعلإل متاحةوخاصة بكل قسم 
 عليها من العاملين

متابعة مدى إلمام العاملين  -
داء أب اإللتزامو الوظيفيبالتوظيف 

   اتإستبيانالمهام الوظيفية عن طريق 
بين  تعاونعمل بروتوكوالت  -

٪ ١٠٠بين والمستشفيات الجامعية 
زيارات ومن كليات الطب الناشئة 

 .مبدئيةعشوائية 
تنظيم ورش عمل للتعريف  -

  .الوظيفيبالتوصيف 
 ةإلكتروني( اتإستبيانعمل  -
 اإللتزام) عن مدى ورقيةو

  .الوظيفيبالتوصيف 

  عميد كلية الطب -
  أمين الكلية -
  وحدة ضمان الجودة -

من العاملين  ٪١٠٠تعريف  ١.٢.٤.٤
به  اإللتزاممدى  قياسو الوظيفيبالتوصيف 

  سنويا.

  ٢٠٢٣٪ من المستشفيات الجامعية حتى عام ١٠٠المراجعة الداخلية في وتطبيق برامج الحوكمة الصحية ومتابعة ووحدة تدقيق  إنشاء ١.٢.٥
 حتى  ال يوجد

   ٢٠٢٣ويوني
  قائمة بتشكيل اللجان -
  تقارير اللجان الدورية -
٪ من اللجان ١٠٠قرارات تكليف  -

  .التدقيقوبالمراقبة 

مخاطبة مديري المستشفيات  -
تفعيل لجنة التدقيق  إلعادةالجامعية 

  .المتابعةو

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

حوكمة ومتابعة وتشكيل لجنة تدقيق  ١.٢.٥.١
٪ من المستشفيات الجامعية ١٠٠داخلية ب

التدريبية ولمراجعة الجوانب الصحية 
  .ةدارياإلو
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   ألف جنيه ١٠٠
ألف جنيه  ٢٠(

  )سنويا

  برنامج التدريب -  ٢٠٢٤- ٢٠٢٣
  قائمة بمن تم دريبهم -
بعد وقياس فاعلية التدريب قبل  -

  التدريب

مخاطبة مديري المستشفيات  -
تفعيل لجنة التدقيق  إلعادةالجامعية 

  المتابعةو

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
   الجامعية

بالمستشفيات التدريب  إدارة -
  الجامعية

٪ من كوادر لجان ١٠٠تدريب  ١.٢.٥.٢
  الحوكمة الداخليةوالمتابعة والتدقيق 

  

تقدم ترتيبها بين والكلية  إعتماد إستمراررؤية الكلية لضمان ووحدات الكلية لتتوافق مع رسالة و أقسامفي زيادة المشاركين بأنشطتها وممارساتها  أحدثنشر مفاهيم الجودة مع التوسع في تطبيق  ١.٣
  الكليات العالمية

  .المعنية دارةاإلوهيئة التدريس  أعضاءمن  األقلعلى ٪ ٦٠مفاهيم الجودة لوالتأكيد على مبادئ و فالتعري ١.٣.١

  -٢٠٢٢  يناير  ال يوجد
 ٢٠٢٣ويوني

 ةلكترونياإلوالنسخة الورقية -
  لتوصيف المقررات.

 محاضرومواعيد بيان عن  -
  .اتجتماعاإل
 المقرر معتمد. -
عدد المشاركين في المقرر  -

  ي.ختياراإل

 إعتمادولعمل مقرر  اتإجتماع -
 المقرر.

عمل توصيف لمقرر الجودة في  -
 الدراساتومرحلة البكالوريوس 

  بها لوكيل الكلية. التقدموالعليا 

التعليم وكيل الكلية لشؤون  -
 .الطالبو
وكيل الكلية لشؤون الدراسات  -

  البحوثو العليا
  وحدة ضمان الجودة -
  

في ٪ ٥منهج الجودة بنسبة  لإدخا ١.٣.١.١
مناهج مرحلة البكالوريوس  فيالتعليم 

   .٢٠٢٣ العليا بحلول عام الدراساتو

   ألف جنيه ٥٠
جنيه  آالف ١٠(

 )سنويا

   ٢٠٢٢يناير 
 نصف سنويا

مصفوفة  محتوياتووثيقة -
  العمل. ورشوالدورات التدريبية 

الدورات  مواعيدوبيان عن أسماء  -
  التدريبية.

بالمشاركين  إحصائيبيان  -
  بالدورات التدريبية.

  بعد الدورات.وقبل  إستبيان -
  

إصدار نشرات للتوعية بمفاهيم  -
معايير والجودة في التعليم العالي، 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
  عتماداإلو
 باألنشطةالجودة  منسقيإخطار  -

 لكترونياإلعن طريق البريد 
  اتإجتماع -
 مؤتمرات -
  دورات تدريبية -

  وحدة ضمان الجودة -
  التعليم الطبي قسم -

مؤتمرات عن وورش عمل  لعم ١.٣.١.٢
٪ من ٣٠ األقلالجودة في التعليم لتغطي على 

 المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاء
  .٢٠٢٦-٢٠٢٢ل األعوام الخ يندارياإلو

  ٢٠٢٢يناير   ال يوجد
  ثم نصف سنويا

 محاضرومواعيد بيان عن  -
   .اتجتماعاإل
 فيبالمشاركين  إحصائيبيان  -

   .اتجتماعاإل
مصفوفة  محتوياتووثيقة  -

  .العمل ورشوالدورات التدريبية 

  اتإجتماع -
 ورش عمل -
  دورات تدريبية -

  وحدة ضمان الجودة -
  بالكلية قساماألجميع  -

 قسامباألالجودة  منسقيدور  لتفعي ١.٣.١.٣
  .ةدارياإلوالعلمية 
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  الجودة إدارةأنشطة  فيالمعنية بالمشاركة  داراتاإلوهيئة التدريس  أعضاءوالعليا طلبة الدراسات  ٪ من٣٠تشجيع  ١.٣.٢

  ٢٠٢٢يناير  ال يوجد
 ٢٠٢٢ويوني -

منهج الجودة كمنهج  إعتماد -
 أساسي من شروط التسجيل

وكيل الكلية للدراسات تقديم طلب ل -
البحوث والعليا  العليا و البحوث

مرفق به توصيف مقرر الجودة 
يتضمن تنفيذ مشروع عملي  الذيو

 في الوحدة.

لشؤون الدراسات وكيل الكلية  -
  البحوثو العليا

  وحدة ضمان الجودة -
 

إدخال منهج الجودة في شروط  ١.٣.٢.١
مع التطبيق  الدكتوراهوالماجستير  تسجيل
  .العملي

  ٢٠٢٢يناير  ال يوجد
  ٢٠٢٦ويولي -

 محاضرومواعيد بيان عن  -
  .اتجتماعاإل
  .اتجتماعاإل فيبيان بالمشاركين  -

 التدريس.هيئة  عضاءأل اتإجتماع -
تحديد األنشطة المطلوبة للحصول  -

  على شهادات الجودة.

  وحدة ضمان الجودة  -
  

 علىهيئة التدريس  أعضاءتشجيع  ١.٣.٢.٢
ن تقوم وحدة الجودة بإعطاء أب المشاركة

  الترقية.الوحدة تقدم للجان  شهادات معتمدة من
المعايير و، عتماداإلو العاليالتعليم  القومية لضمان جودة األكاديميةالبرامج بالمعايير ومن منسقي جودة المقررات  ٪١٠٠تعريف و قسامباأل البرامج والمقررات  جودة منسقيرفع كفاءة  ١.٣.٣

  ةاإلستراتيجي ل لتنفيذ الخطةواأل العام خاللللدراسات العليا  األكاديمية
   جنيهألف  ٢٥

جنيه  ٥٠٠٠(
 )سنويا

   ٢٠٢٢يناير 
 نصف سنويا

 التوصيفنص  -
 النسخة المحدثة سنويا -
 تعريف المنسقين بها -

إصدار توصيف لمهام منسقي  -
 تحديثه سنوياو الجودة

إخطار منسقي الجودة به في  -
 محاضرات

زيادة اإلصدارات/ النشرات -
الدورية من الوحدة لنشر ثقافة 

 الجودة.
 news" ةإلكترونيإصدار مجلة  -

letters"   عن أنشطة وحدة ضمان
 الجودة.

  اتإجتماع -
 ورش عمل -
 دورات تدريبية -

  وحدة ضمان الجودة -
 

المقررات  منسقيمهام  توصيف ١.٣.٣.١
  .بشكل واضح سنويا البرامجو
  

   ألف جنيه ٥٠
جنيه  االف ١٠(

  )سنويا

   ٢٠٢٢ويوني
 نصف سنويا

مصفوفة  محتوياتووثيقة -
  العمل. ورشوالدورات التدريبية 

الدورات  مواعيدوبيان عن أسماء  -
  التدريبية.

بالمشاركين  إحصائيبيان  -
  بالدورات التدريبية.

  بعد الدوراتوتقييم قبل  -

 ورش عمل -
  دورات تدريبية -

  وحدة ضمان الجودة -
  قسم التعليم الطبي -

من منسقي جودة ٪. ١٠٠تدريب  ١.٣.٣.٢
تقرير  إعدادعلى كيفية  البرامجوالمقررات 
مرحلة البكالوريوس /  (البرامجوالمقررات 
تخصصات  / تخصص العليا) فيالدراسات 

 منسق الجودة إلى رفعهاويتبعه،  الذيالقسم 
من  التوثيقو عتماداإلو  للمراجعةبالقسم 

  القسم. رئيسو مجلس القسم
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   ألف جنيه ٢٥
جنيه  ٥٠٠٠(

  )سنويا

   ٢٠٢٢يناير 
 نصف سنويا

  .اتستبياناإلنتائج تحليل  -
الطالب  أعضاءنسبة عدد  -

 المتواصلين مع الوحدة.
 فينسبة المشاركة الطالبية  -

 أنشطة الوحدة.

ورقية) و ةإلكتروني( اتإستبيان-
  وتحليلها

  وحدة ضمان الجودة. -
  قسم التعليم الطبي -

  بالكلية. قساماألجميع  - 

تقصي  دراساتو اتإستبيان إجراء ١.٣.٣.٣
أساليب تقييم طالب مرحلة  تقييمو سنويا لتحديد
الدراسات العليا طبقا لمخرجات  / البكالوريوس

 برنامجوالمناسبة لكل مقرر  التعلم المستهدفة
  .التعليم بالكلية ستراتيجياتإبما يتوافق مع 

  الجودة. في أنشطة اإلشتراك علىالبكالوريوس  الطالب في مرحلة تشجيع ١.٣.٤

  .٢٠٢٦ الجودة بنهاية عام من دور لجنة المشاركة الطالبية في وحدة ضمان ٪١٠٠تفعيل  ١.٣.٤.١
   ألف جنيه ٢٥

جنيه  ٥٠٠٠(
  )سنويا

  ٢٠٢٢يناير 
 ٢٠٢٦ديسمبر -

 محتوياتوالخطط السنوية  -
 ورشومصفوفة الدورات التدريبية 

  العمل.
الدورات  مواعيدوبيان عن أسماء  -

  التدريبية.
بالمشاركين  إحصائيبيان  -

 بالدورات التدريبية.

  كتابة الخطة السنوية -
 اتإجتماع -
 ورش عمل -
 دورات تدريبية -

  وحدة ضمان الجودة -
التعليم وكيل الكلية لشؤون -
 .الطالبو

لبرنامج  خطة سنوية إعداد ١.٣.٤.١.١
 مرحلتيمن طالب ٪ ٣٠التوعية ل

بالموضوعات المتعلقة بتطبيق البكالوريوس 
   .العاليالتعليم  في نظم الجودة

  ٢٠٢٢يناير  ال يوجد
ديسمبر  -

٢٠٢٦  

الطالب  أعضاءنسبة عدد  -
 المتواصلين مع الوحدة.

 فينسبة المشاركة الطالبية  -
  أنشطة الوحدة

 محاضرومواعيد بيان عن  -
  .اتجتماعاإل
 فيبالمشاركين  إحصائيبيان  -

  .اتجتماعاإل

 ات مع الطالب إجتماع -
ورقية)  و ةإلكتروني( اتإستبيان -
  تحليلهاو

  وحدة ضمان الجودة -
  

طالب على المن ٪ ٣٠تحفيز ١.٣.٤.١.٢
  تقييم العملية التعليمية. فيالمشاركة الفعالة 

  ٢٠٢٢يناير  ال يوجد
ديسمبر  -

٢٠٢٦ 

 محاضرومواعيد بيان عن  -
  .اتجتماعاإل
 فيبالمشاركين  إحصائيبيان  -

 الدراسة الذاتية. إعداد

 ات مع الطالب إجتماع -
 ورش عمل -

 فيتنظيم دور الطالب للمشاركة  ١.٣.٤.١.٣ وحدة ضمان الجودة  -
  السنوية. التقاريروالدراسة الذاتية للكلية  إعداد

  ٢٠٢٣الرقابة الصحية حتى عام و عتمادالهيئة العامة لإلات شتراطالمستشفيات وفقا إل إعتمادمتطلبات ومن معايير الجودة  األقل٪ على ٨٠ستيفاء إ ١.٤
من سياسات الجودة ٪ ١٠٠ -  مراجعة سنويا  ال يوجد

  محدثة دورياوالمطلوبة 
  مراجعة السياسات -
  تحديث السياسات منتهية الصالحية -
وضع السياسات المطلوبة التي لم  -

  .يتم وضعها من قبل

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
   .الجامعية

وحدة ضمان جودة الرعاية  -
  .الصحية

٪ من سياسات ١٠٠تحديث وستكمال إ ١.٤.١
   .جودة الرعاية الصحية
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   ألف جنيه ٥٠٠

  )ألف سنويا ١٠٠(
- 

أغسطس وويولي
عام: من كل 

برنامج  وضع
  تدريب سنوي

٪  ٢٠تدريب  -
 أعضاءمن 

الفريق الطبي 
  العاملين سنويا و

  تدريب سنويةخطة  -
  كشوف بأسامي المتدربين -
  قبل التدريبوتقييم بعد  -

وضع برنامج تدريب يشمل جميع  -
الفريق الطبي مع تحديد  أعضاء

  .لويات التدريبأو
  مخاطبة فرق الجودة بالمستشفيات -
دورات وعمل دورات مركزية  -

بالمستشفيات على سياسات جودة 
   .الرعاية الصحية

الرعاية وحدة ضمان جودة  -
  الصحية

فرق الجودة بالمستشفيات  -
  الجامعية

  التدريب إدارة -

الفريق  أعضاء٪ من جميع ٨٠تدريب  ١.٤.٢
العاملين بالمستشفى على سياسات والطبي 

  .جودة الرعاية الصحية
  

  ٢٠٢٣- ٢٠٢٢  ال يوجد
  ثم خطة سنوية

  قساماألمخاطبات  -
تشكيل فريق مركز أدلة العمل  -

  .ةاإلكلينيكي
خطة عمل مركز أدلة العمل  -

  .ةاإلكلينيكي
  ة مفعلةاإلكلينيكياألدلة  -

ة إلعادة اإلكلينيكي قساماألمخاطبة  -
  .تكوين فريق للمركز

تشكيل فريق لمركز أدلة العمل  -
   .ةاإلكلينيكي

  .وضع خطة عمل للمركز -

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
   .الجامعية

وحدة ضمان جودة الرعاية  -
  .الصحية

إعادة تفعيل مركز أدلة العمل  ١.٤.٣
  .ة اإلكلينيكي

  

   ألف جنيه ١٠٠
  )سنويا ألف ٢٠(

دليل لكل قسم 
نصف سنويا 

  ٢٠٢٣بدءا من 

  قساماألمخاطبات  -
ة معتمدة اإلكلينيكيأدلة العمل  -
  مفعلةو

ة لتحديد اإلكلينيكي قساماألمخاطبة  -
  .تشخيصات ٥أهم 

 عدادتشكيل فريق من كل قسم إل -
ة لتشخيص نصف إكلينيكيأدلة عمل 

  سنويا 
مراجعة األدلة بواسطة فريق  -

  المركز
دليل لتشخيص بكل قسم  إعتماد -

  .نصف سنويا
  هاإعتمادبدء تنفيذ األدلة بعد ونشر  -

هيئة تدريس  أعضاءورؤساء  -
   .ةاإلكلينيكي قساماأل
  .ة اإلكلينيكيمركز أدلة العمل  -
  

ة ألهم خمس اإلكلينيكيأدلة العمل  إعداد ١.٤.٤
  .قساماأل٪ من ١٠٠تشخيصات ب

  الدوليوالمستوي المحلي  علىرفع كفاءتهم لتواكب السوق التنافسي ومن الناحية العلمية  المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاء إحتياجاتتغطية  ١.٥
  ٢٠٢٦منهم بحلول عام  ٪١٠٠لتشمل  معاونيهموهيئة التدريس  عضاءأل اإلكلينيكيورتقاء بالمستوى العلمي اإل ١.٥.١

   مليون جنيه ٢،٥
ألف جنيه  ٥٠٠(

  )سنويا

 – ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦   

وجود خطة معتمدة لتطوير  -
   التدريبووسائل التدريس 

عمل دورات تدريبية بمركز  -
 التدريب 

وجود ميزانية لتطوير وسائل  -
   .التعليم لمواكبة العصر

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا -

  والبحوث
 قساماألرؤساء  -

تطوير الوسائل الالزمة للتدريس  ١.٥.١.١
 .اإلكلينيكي التدريبو
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  قسم التعليم الطبي  -  
  ماليين جنيه ٥
مليون جنيه (

  )سنويا
  

  - ٢٠٢٢ من
٢٠٢٦  

  المشاركة  على إستبيانعمل  -
 أعضاء إعداد فيالزيادة الفعلية  -

 في المعاونة الهيئةوهيئة التدريس 
   .المشاركة 

للتعريف  إلكترونيعمل موقع  -
 المهماتوالعمل  ورشوبالمؤتمرات 

 .العلمية 
مع المؤتمرات الدولية  تعاونال -

 عضاءأللتكون ذات تكلفة منخفضة 
  .المعاونةالهيئة وهيئة التدريس 

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  العالقات الثقافية   -
   قساماألرؤساء  -

هيئة التدريس  أعضاء تشجيع ١.٥.١.٢
المؤتمرات  في لإلشتراك المعاونةالهيئة و

المهمات العلمية وورش العمل والدولية 
 .٢٠٢٦بحلول العام  ٪٥٠البعثات بنسبة و
  

   ألف جنيه ٥٠٠
  )ألف سنويا ١٠٠(

 - ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

 الدوليعمل قاعدة بيانات للنشر   -
  هيئة التدريس أعضاءلجميع 

عمل دورات بصفة مستمرة عن  -
 .متطلبات النشر الدولي

   .الدوليعمل مكافئات عن النشر  -

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  قساماألرؤساء   -

هيئة ورتقاء بمستوى عضاأل ١.٥.١.٣
 النشرو العلميمجال البحث  فيالتدريس 

الدولي عن طريق عمل دورات بصفة مستمرة 
عن متطلبات النشر الدولي بنسبة تغطي 

هيئة التدريس بحلول العام  أعضاء ٪ من١٠٠
٢٠٢٦.  
  ٪١٠٠بنسبة  معاونيهموهيئة التدريس  أعضاءالدائمة ألداء  المتابعةو التقييم ١.٥.٢

 - ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦  

 أعضاءعن  ةإلكترونيعمل قاعدة  -  داء للطلبة عن األ إستبيانعمل  -
حتى  المعاونة الهيئةوهيئة التدريس 

 بداءإوطالع عليها يسمح للطلبة باإل
  .راءهم أ

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
  قساماألرؤساء  -

داء أتقييم وآلية لمتابعة  وضع ١.٥.٢.١
تطبيق و المعاونةالهيئة وهيئة التدريس  أعضاء

 منهم. ٪١٠٠قواعد المحاسبة على 
   

   ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

 - ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

هيئة التدريس  أعضاء إعدادزيادة  -
  .المكرمون المعاونة الهيئةو

 ميزانية خاصة لتكريمهم  وجود -
   .لتحديدهم ضوابطووجود شروط  -

  رئيس الجامعة -
 رئيس الجامعة للدراسات نائب -

  البحوثوالعليا 
  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

  البحوثو العليا البحوث

هيئة التدريس  أعضاءمكافأة وتكريم  ١.٥.٢.٢
  .المميزون المعاونةالهيئة و

  هيئة التدريس أعضاء كفاءاتومن خبرات  اإلستفادة ١.٥.٣
 - ٢٠٢٢من   ألف جنيه ٢٠٠

٢٠٢٦  
  وجود قاعدة البيانات  -
  محدثة سنويا -

 أعضاءقاعدة بيانات خاصة ب إنشاء -
 .المعاونةالهيئة وهيئة لتدريس 

وضع معايير لتحديد الخبرات  -
  منها  اإلستفادة كيفيةو
  تحديثها سنويا -

 أعضاءقاعدة بيانات خاصة ب إنشاء ١.٥.٣.١  قسم تكنولوجيا المعلومات  -
لمعرفة نقاط  المعاونةالهيئة وهيئة لتدريس 

 .من خبراتهم اإلستفادة بالتاليوتميزهم 
  

 - ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦  

هيئة  أعضاء   فيالزيادة الفعلية  -
الكفاءات  ذوي نينأوالمعوالتدريس 

ورش والمؤتمرات  في اإلشتراك -
 قساماألتنظمها  التيالدورات والعمل 

  رئيس الجامعة -
 رئيس الجامعة للدراسات نائب -

هيئة التدريس  أعضاءتشجيع  ١.٥.٣.٢
 قساماألالكفاءات للتواصل مع  ذوي نينأوالمعو
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 طباءتدريب األولنقل الخبرات   .التواصل  في
هيئة  أعضاءمن خبرات  لإلستفادة
تقديم الخدمات الصحية  فيالتدريس 

لمرضى المستشفيات الجامعية 
 الجامعي شرافاإل إلى باإلضافة

 ستشارات لمستشفياتاإل تقديمو
  .وزارة الصحة

  .البحوثوالعليا 
  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
  العالقات الثقافية  -

الدولية لتبادل ويمية األقلالعلمية بالجامعات 
  .الخبرات

  الدوليوالجامعية  لتواكب السوق التنافسي علي المستوي المحلي  المستشفياتورفع كفاءة العاملين في الكلية  ١.٦
  ٢٠٢٠المعتمدة بمجلس الكلية في سبتمبر  دارياإلتنفيذ خطة التطوير و ٢٠٢٦٪ في نهاية ٥٠بنسبة  دارياإلرفع قدرات الجهاز  ١.٦.١

  حصر للمتطلبات  -  أغسطس سنويا   ال يوجد
توزيع وما تم من إعادة هيكلة  -

  .القوي البشرية سنويا

ام اإل - وارد  إدارةقي ر للم ل حص بعم
رية  اتاإلوالبش وي  حتياج ن ق م

   .بشرية سنويا
 المهام الوظيفيةوبيان بالعاملين   -
ة   - اتدراس ن  داراتاإل إحتياج م
 موظفين ال
كيل إ - ادة تش ادة  داراتاإلع د إع بع

    .توزيع القوي البشريةوالهيكلة 

 أمين الكلية -
    حصاءقسم اإل -
    داراتاإلمديري  -

لمتطلبات دارت بعمل حصر قيام اإل ١.٦.١.١
 إعدادمن موارد بشرية مع ذكر  دارةاإل

المهام الوظيفية الموكله و إدارةالعاملين بكل 
بعد تدريب  داراتاإللهم ثم إعادة تشكيل 

الموظفين لتتناسب مهاراتهم مع طبيعة 
التطوير المستمر و الوظائف الموكلة لهم

للموظفين من خالل عقد دورات تدريبية 
 –معلومات الولوجيا تكن –ين ( لغات داريلإل

دورات متخصصة لكل  –بيانات و إحصاء
  .)إدارة

   ألف جنيه ٥٠٠
  ) الف سنويا ١٠٠(

  ٢٠٢٢مارس 
  ثم سنويا

 عالن عن الدورات اإل -
المادة و كشوف حضور التدريب -

 التدريبية
 )/ فيديوتوثيق التدريب (صور -
بعد ولتقييم المعرفة قبل  إستبيان -

  التدريب

 التدريبية  حتياجاتإلتحديد ا -
ع  - دورات إتوزي د ال تمارة تحدي س

 .التدريبية
 خطة تدريب سنوية  إعداد -
 بيان حصر الدورات التدريبية  -
 خطة التدريب  إعتماد -
   تنفيذ البرامج التدريبية  -

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 .المجتمع وتنمية البيئة

 وحدة ضمان الجودة  -
   دارياإلمسئول التطوير  -

تنفيذ خطة تدريبية سنوية وصياغة  ١.٦.١.٢
بناء  ةدارياإل قساماألو داراتاإلللعاملين في 
   .التدريبية حتياجاتعلي تقدير اإل

  - أغسطس   ال يوجد
  ٢٠٢٣ديسمبر 

  اآللية معتمدة  -
   .ستمارات تقييم مفعلةإنماذج  -
نسخ من تقارير التقييم متضمنة  -

خطة والتصحيحية  جراءاتاإل
  .التحسين

 صياغة اآللية  -
 ستمارة التقييم إ -
 المراجعة  -
  عتماداإل -
  التعميم   -

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 المجتمع وتنمية البيئة

 وحدة ضمان الجودة  -
  دارياإلمسئول التطوير  -

وضع مقترح آلية تقييم أداء العاملين  ١.٦.١.٣
وفقا لمعايير جودة  ةدارياإلها أقساموبالكلية 

  .األداء

توافر بيانات التوصيف الوظيفى  -  سنويا  ال يوجد رسال خطاب من وحدة ضمان إ - تحديث التوصيف الوظيفي الداخلي  ١.٦.١.٤  عميد كلية الطب -
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محدثة  قساماأللجميع العاملين داخل 
  .معتمدة و

الكلية  أقسامو إداراتالجودة لكافة 
مرفق به نموذج التوصيف الوظيفي 

 لجميعلتحديث التوصيفات الوظيفية 
 .دارةباإلالعاملين 

رسال خطاب للوحدات المستحدثة إ -
 لعمل توصيفات وظيفية للعاملين بها 

 قساماألعمل ورشة عمل لرؤساء  -
عن كيفية عمل توصيف  ةدارياإل

  .النموذج المستخدمووظيفي 
الجودة بتشكيل لجنة  إدارةتقوم  -

  .الوظيفيلمراجعة التوصيف 
رفع نسخة نهائية معتمدة من وحدة  -

الوكالء للتصديق والعميد  إلىالجودة 
  .عليها

الكلية  أقسامو إداراتلكل العاملين بمختلف   وحدة ضمان الجودة -
ذلك باإلستعانة  بالتوظيف الوظيفى المصاغ و

   .٢٠١٠المعتمد في والكلية  إدارةمن قبل 

 ألف جنيه ٢٥
جنيه  ٥٠٠٠(

  )سنويا
  

  توافر قواعد البيانات  -  سنويا
  التحديث السنوي  -

 مراجعة سجالت العاملين  -
 الوثائق وستكمال البيانات إ -
 تصميم قاعدة البيانات -
 دخال البياناتإ -
 تحديث البيانات  -
 تقرير قاعدة البيانات -
  تفعيل قاعدة بيانات الفاروق  -

ة  - ئون خدم ة لش ل الكلي وكي
  وتنمية البيئةالمجتمع 

اال إدارة - ا وت اإلتص تكنولوجي
  المعلومات 

  أمين الكلية   -
  وحدة ضمان الجودة  -

السجالت وستكمال قاعدة البيانات إ ١.٦.١.٥
سم / الرقم الخاصة بالعاملين بالكلية (اإل

القومي / المؤهل / الخبرات / الشهادات 
التدريبية / التوصيف الوظيفي / السيرة الذاتية 

   .تحديثها دورياً و) 

-٢٠٢٣يناير    ألف جنيه ٢٠٠
  ٢٠٢٣ويوني

  

  المخاطبات -
  البروتوكول -
  عدد المتدربين  -

الكليات ومخاطبة الجهات  -
  المدارس التأهيليةو
لتدريب  تعاونعقد بروتوكول  -

  .داراتاإلالخريجين ب

  عميد الكلية -
ة  - ئون خدم ة لش ل الكلي وكي

  المجتمع وتنمية البيئة
  أمين الكلية   -
  

دراسة مقترح للتغلب علي نقص  ١.٦.١.٦
ن يتم عقد أموظفين بالكلية بالالعماله من 

 إداراتبين والكلية  إدارةبين  تعاونبروتوكول 
التدريب المهني مثل جهة رجال والتكليف 

كليات ( الو/ المدارس التأهيلية )  عمالاأل
) سد  لىالهندسة / العلوم / معهد الحاسب اإل

في  المعاونةالهيئة و دارياإلالعجز في الجهاز 
الكفاءة التقنية  إشتراطسنوات ب ٣خالل 

جور مجزية من خالل خطة أالمعتمدة مع 
  تنمية الموارد الذاتية
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  البحثيةوالعالجية وكتفاء الذاتي في العملية التعليمية تحقيق اإل ١.٧
الدخل السنوي من البرامج  - سنويا دال يوج

 التعليمية الخاصة 
 عدد الطلبة الوافدين -
  

زيادة دخل الكلية من العملية  -
 ٪ سنويا١٠التعليمية بنسبة 

لي إعدد الطالب الوافدين  ةزياد -
٪ ١٠برنامج التعليم الدولي بنسبة  

 . سنويا
عرض المحتوي العلمي لجميع  -

الكلية علي المنصات  أقسام
للتعلم عن بعد القائمة  ةلكترونياإل

  .علي الربح خالل عامين

  عميد الكلية -
التعليم وكيل الكلية لشئون  -
  الطالبو
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

  والبحوث
المديرين التنفيذيين للبرامج -

  الخاصة

  التعليمية  من العمليةزيادة الدخل الناتج  ١.٧.١

  نفاق الدوائياإل - سنويا ألف جنيه ٥٠٠
   عدد قرارات نفقة الدولة -
بالمستشفيات  قامةتوسط أيام اإلم -

  .الجامعية
ستشارات طبية وعدد إمنصة  -

  .المستخدمين لها
نسب التردد على العيادات  -

  الخارجية
  نسب التردد على المعامل  -
نسب التردد على المستشفيات  -

  الجامعية مدفوعة األجر
  
  

 ٪٣٠نفاق الدوائي بنسبة ترشيد اإل -
المستشفي  أقسامبتغطية جميع 

كلينكيين خالل  سنوات اإل ةبالصيادل
  .عطائهم الصالحية للمراقبةإو
قرارات  إستغاللالتوسع في  -

 ٪٥٠العالج علي نفقه الدولة لتغطية 
من النفقات العالجية داخل 

 .المستشفي
 Length ofتقليل متوسط  -

hospital stay (LOS)  بنسبة
 تشفي المختلفةالمس أقسامفي  ٪٥٠

ل الدور الفني يعن طريق تفع
 هيئة التدريس عضاءداراي ألاإلو
 لتفعيل  ةإلكترونيتوفير منصة  -

 ةوعفستشارات الطبية مدنظام اإل
عن بعد  )telemedicine( جراأل

ة اإلكلينيكي قساماألمن  ٪٢٥في 
التوسع في ذلك ولي وخالل السنة األ

 .سنويا
دين علي دزيادة نسبة المتر -

 ٪٥٠العيادات الخارجية بنسبة 
زيادة نسبة المترددين علي  -

  عميد الكلية -
المدير التنفيذي للمستشفيات - 

  .الجامعية
  مديري المستشفيات الجامعية -

نفاق في العملية العالجية اإل تقليل ١.٧.٢
الدخل من الخدمات العالجية مدفوعة  زيادةو

  .جراأل
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 ٪٥٠المعامل من الجمهور بنسبة 
من  ٪١٠٠ ة المترددين علىدزيا -

المستشفيات الجامعية ذات الخدمات 
جر لزيادة دخلها بنسبة األ ةمدفوع

  سنوات ٥خالل  ٪٥٠
  مليون جنيه

ألف جنيه  ٢٠٠(
 )سنويا

الباحثين المتعاملين مع  إعداد -  سنويا
 .المعامل البحثية

 الورش التدريبيةكشوف حضور  -
 بحاثمراجعة لألو إحصاءوحدة  -
 الرسائل الطبيةو
بين  تعاونوعمل  إتفاقيات -

المعامل البحثية المختلفة بالكلية 
 بالجامعةو
مع الوحدات  تعاون إتفاقيات -

بوزارة  إنشائهاالبحثية الجاري 
  . الصحة

المعامل البحثية لتغطية  إستغالل -
مقدمي الرسائل  إحتياجاتإمن  ٪٥٠

  .البحثية بالكلية
التدريبية بالمعامل زيادة الورش  -

 البحثية لزيادة دخل المعامل
مراجعة و إحصاءوحدة  إنشاء -

  الرسائل الطبيةو بحاثلأل
المعنية  قساماألتفعيل دور  -

 حصاءاإلواللغوية  ةبالمراجع
طرق البحث لعمل بيانات والحيوية 

 ٪١٠٠لخدمة  حصائيالتحليل اإل
    .من الرسائل العلمية بالكلية

بين المعامل  تعاونوعمل  إتفاقيات -
بالجامعة والبحثية المختلفة بالكلية 

  توفير المواردولزيادة الدخل 
مع الوحدات  تعاون إتفاقيات -

بوزارة  إنشائهاالبحثية الجاري 
  .الصحة لعمل التحاليل بمعامل الكلية

وكيل الكلية للدراسات العليا و  -
  .البحوث

مركز ومديري المعامل البحثية  -
   .اإلكلينيكيالبحث 

  قسم طب المجتمع -

  زيادة الدخل من البحث العلمي ١.٧.٣

 هاإستغاللحسن والمستشفيات والحفاظ علي المقدرات المادية للكلية  ١.٨
    العالجيةوبما يفيد العملية التعليمية وجودة للالعالمية سوار الحرم الجامعي لتتناسب مع المعايير أالمختلفة داخل المساحات والجدران والمباني  إستغالل ١.٨.١

   ألف جنيه ٣٠
آالف جنيه  ١٠(

  )سنويا

أغسطس 
٢٠٢٣  

  ثم سنويا

  قاعدة بيانات بالقاعات  -
 إستغاللنظام عمل لحسن  -

  القاعات
  خطة تسويق -
المعامل والقاعات  إستغاللنسب  -
  .الدخل التي تدره سنوياو

عمل حصر بقاعات التدريس  -
  المتاحةالمعامل و
  القاعاتوالمعامل  إستغاللتنظيم   -
القاعات الغير والتسويق للفترات  -

  .مستغلة

  عميد الكلية -
ة  - ئون خدم ة لش ل الكلي وكي

   المجتمع وتنمية البيئة
  أمين الكلية   -
  مسئول كل مبنى -
  التسويق إدارة -

قاعات ومثل للمعامل األ ستغاللاإل  ١.٨.١.١
التدريس علي فترات زمنية مطولة لتغطية 

 العالجيةوالحاجات التدريسية 
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   ألف جنيه ١٥٠
ألف جنيه  ٥٠(

  )سنويا

أغسطس 
٢٠٢٣  

  ثم سنويا

  قاعدة بيانات -
  خطة تسويق -
قائمة باألنشطة المقامة بها  -
  .الدخل التي تدرهو

 األماكنوبالمالعب عمل حصر  -
  الترفيهيةولألنشطة الطالبية  المتاحة

  لهاالتسويق  -

  عميد الكلية -
ة  - ئون خدم ة لش ل الكلي وكي

   المجتمع وتنمية البيئة
  أمين الكلية  -
  مجمعومسئول كل مبنى  -
   التسويق إدارة -

ماكن ممارسة أ إستغاللزيادة  ١.٨.١.٢
 .نشطة الترفيهية من المالعباأل

 -أغسطس   ألف جنيه ٢٠٠
  ٢٠٢٤ديسمبر 

  قاعدة بيانات -
  .األماكن المهدرة ستغاللخطة إل -

  عمل حصر باألماكن المهدرة -
 ستغاللها اإلستغاللعمل خطة إل -

  .األمثل

  عميد الكلية -
ة  - ئون خدم ة لش ل الكلي وكي

  المجتمع وتنمية البيئة
  أمين الكلية   -
  

المساحات من  ٪٥٠ إستغالل ١.٨.١.٣
داخل الحرم الجامعي لزيادة الخدمات  المهدرة
جر التي يحتاجها العاملون األ ةمدفوع

 . المرضي خالل سنةوالطالب و

المراجعة  -  مليون جنيه ٢
٢٠٢٣  

وضع الخطة   -
٢٠٢٤  

تنفيذ الخطة  -
٢٠٢٦- ٢٠٢٥  

  تقرير المراجعة -
خطة تطوير البنية التحتية  -
  التجهيزاتو
  ما تم إنجازه من الخطة -
 إعادة تقييم البنية التحتية -
  لمعايير الجودةالتجهيزات وفقا و

 مباني ٪ من١٠٠مراجعة  -
مدى والمستشفيات الجامعية 

  .مطابقتها لمعايير الجودة
خطة لما تحتاجه المستشفيات  إعداد -

  الجامعية لتتناسب مع معايير الجودة
بدء تنفيذ الخطة بعد توفير مصادر  -

  تمويل من أصحاب المصلحة

للمستشفيات  لمدير التنفيذيا -
  الجامعية

وحدة ضمان جودة الرعاية  -
  الصحية

  الهندسية دارةاإل -
  

تحديث البنية التحتية وتطوير  ١.٨.١.٤
 األقل٪ على ٨٠التجهيزات بنسبة و

بما يتناسب مع  اإلسكندريةبمستشفيات جامعة 
  .معايير الجودة

 ةدارياإلوالتعليمية والبحثية وجهزة الطبية األوصيانة المنشات وتطوير  ١.٨.٢
  جنيهمليون  ٥
مليون جنيه (

  )سنويا

  المعدات وقاعدة بيانات لألجهزة   سنويا
 سارية لألجهزةعقود الصيانة  -
  .المعداتو
  .تقارير أداء األجهزة -

من  ٪ ١٠٠ل عمل قاعدة بيانات  -
  .معدات المستشفياتوأجهزة 

متابعة أداء الشركات المتعاقدة   -
  سجالت الصيانةو

  عميد الكلية -
للمستشفيات  المدير التنفيذي-

 الجامعية
 المشرفين على مباني الكلية -
 الهندسية دارةاإل -
  التعاقدات إدارة -

 ٪١٠٠تطبيق برنامج الصيانة الشامل بنسبة  -

المراجعة  -  ألف جنيه ٥٠٠
٢٠٢٣  

وضع الخطة  -
٢٠٢٤  

  قاعدة بيانات -
خطة تطوير المباني حسب  -

  المواصفات

  للمباني  عمل قاعدة بيانات -
مراجعة المباني حسب المواصفات  -

  الحديثة
  ضاع المبانيأووضع خطة لتوفيق  -

 المشرفين على مباني الكلية -
  الهندسية دارةاإل -

منشآتها ومراجعة توصيف كافة مباني الكلية 
حسب المواصفات الحديثة المطلوبة   تحديثهاو

(Norms).  
  

 ٢٠٢٦في نهاية  ٪١٠٠ها بنسبة إستخدامحسن و توفير الموارد الالزمة١.٨.٣
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  مليون جنيه ٢،٥
ألف جنيه  ٥٠٠(

  )سنويا

   check listوجود نموذج  -  سنويا
قائمة محدثة بالموارد المتاحة في  -

 المختلفة قساماأل
 تعاقدات الصيانة -
له بين أوتدوقائمة بما تم نقله  -

  قساماأل

ر  - وارد غي ر الم ة لحص كيل لجن تش
 الكلية  إداراتالمستغلة ب

وارد  - ة الم ر كاف دوات األوحص
  .إدارةالمكتبية داخل كل 

ل  - ق  check listعم لتحقي
  .مثل للموارداأل ستغاللاإل
ع  - يق م اال إدارةالتنس ت اإلتص
ل و ات لتفعي ا المعلوم تكنولوجي

المشروعات والعمليات  إدارةبرنامج 
PMO  ل اني داخ ة المب ر كاف لحص
 .الكلية 

التعاقد مع شركات خارجية لصيانه  -
   .ماكينات التصويروالطابعات 

 أمين الكلية -
  تكنولوجيا المعلومات إدارة -
 التوريدات -
  

ف  ١.٨.٣.١ ة بمختل وارد المادي ر الم حص
ل  أقسامو إدارات ات ك د متطلب الكلية ، مع تحدي

زة األ –الموارد المادية وللمستلزمات  إدارة جه
 .البنية الرقمية  –المطلوبة 

  إجمالي          ٢٢.٥٢٠.٠٠٠
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  الدوليومتطلبات سوق العمل المحلي والغاية الثانية: زيادة كفاءة الخريجين لتتناسب مع المعايير العالمية 
 

  زيادة كفاءة الخريجيين وكذلك المعايير الدولية و)   Competency- based NARSالجديدة المتبناه  ( األكاديميةإستكمال تطوير العملية التعليمية بما يلزم إلستيفاء متطلبات المعايير  ٢.١

  المبنية علي الجدارات األكاديميةكي تتناسب مع المعايير  ٢٠٢٢/٢٠٢٣٪) بجميع الوحدات التعليميه بنهاية العام الجامعي ١٠٠إستكمال تطوير جميع المناهج ( ٢.١.١
  جنيهمليون  ٢،٥

جنيه  ألف ٥٠٠(
  )سنويا

تدريب النسبة  -
المطلوبة سنويا 

خالل فترة 
الخطة 

 ةاإلستراتيجي
تنتهي بنهاية و

العام الجامعي 
٢٠٢٥/٢٠٢٦  

  
 

تدريب المدربين المكلفين بتدريب 
  .هيئة التدريس أعضاء

هيئة التدريس من  أعضاءنسبة -
الفئات المختلفة التي تم تدريبهم 

  .بالفعل

ورش عمل لتدريب المدربين  إقامة -
هيئة التدريس  أعضاءالمكلفين بتدريب 

هم من قبل قسم التعليم الطبي إختياربعد 
وأهداف  األكاديميةعلي المعايير 

 طرق التدريبو
خطة زمنية لورش عمل  إعداد -

هيئة التدريس  أعضاءتدريبية لتدريب 
  .قساماألبجميع 

المحتوي التدريبي للورش  إعداد -
الوسائل والمخرجات واألهداف و

 .المستخدمة في التدريب
هيئة  أعضاءقوائم بأسماء  إعداد -

الذين لم  قساماألالتدريس بجميع 
 ورش مماثلة من قبل ايحضرو

رسميا  قساماألمخاطبة مجالس  -
ب أوهيئة التدريس بالتن أعضاءلترشيح 

 .طبقا للجدول الزمني
عقد ورش العمل التدريبية كما ورد  -

  بالخطة الزمنيه  

التعليم وكيل الكلية لشئون  -
   الطالبو
  قسم التعليم الطبي -

هيئة  أعضاء٪ من ٢٠تدريب  ٢.١.١.١
نه بالكلية سنويا على أوالهيئة المعوالتدريس 
الجديدة علي أن يتم تدريب  األكاديميةالمعايير 
٪ منهم بنهاية العام الجامعي ٧٥إجمالي 
٢٠٢٥/٢٠٢٦  

  

خالل العامين -  ال يوجد
٢٠٢٣- ٢٠٢١   

 

الموافقة علي المنسقين -
من قبل  قساماألالمرشحين من 

  .لجنة شئون الطالب
ات لجنة المناهج إجتماعمحاضر -

مع ممثلين من قسم التعليم الطبي 
بالمقررات المنسقين المختصين و

  .المختلفة
نسخة موثقة من التوصيف -

لتعيين  قساماألمخاطبة مجالس  -
منسقين للمقررات التعليمية المطلوب 

 .مراجعة التوصيفأولها كتابة 
ات جتماعجدول زمني إل إعداد -

المنسقين مع لجنة المناهج لمناقشة 
من توصيف المقررات  نتهاءاإلو

 .بالوحدات التعليمية
لمراجعة ما  قساماألمخاطبة مجالس  -

التعليم وكيل الكلية لشئون  -
  الطالب و
  قسم التعليم الطبي -
  لجنة المناهج بالكلية -
منسقين الوحدات التعليمية  -
 أعضاءختلفة (المقررات) من مال

المشاركة  قسامباألهيئة التدريس 
 .في الوحدات التعليمية

مراجعة توصيف جميع المقررات  ٢.١.١.٢
ة اإلكلينيكيوة اإلكلينيكيباالمرحلتين ما قبل 

المبنية على  األكاديميةإلستيفاء المعايير 
 .الجدارات
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 تم كتابته للموافقة النهائية  النهائي للمقررات

ات لجنة إجتماعمحاضر  - نصف سنويا  ال يوجد
المناهج مع منسقين المقررات 

  الجديدة
 محاضر لجنة شئون الطالب   -

التغذية الراجعة  اتإستبيانتحليل  -
للمرحلة ما قبل  التعليمية لطالب الفرق

ة الخاصة بالمقررات الجديدة اإلكلينيكي
  .المختصة قساماألعرضه علي و
ات مع لجنة المناهج إجتماععقد  -

نسبة الرضا ولمناقشة أراء الطالب 
  نقاط القوة ونقاط الضعف و
مراجعة نسب الحضور بالدروس  -

نسب النجاح للمقررات والعملية 
  .الدراسية الجديدة

لي لجنة شئون الطالب إرفع تقرير  -
الالزم تجاه التوصيات المقترحة  تخاذإل

  .للتحديث

التعليم  وكيل الكلية لشئون -
  طالب الو
  قسم التعليم الطبي -
  لجنة المناهج بالكلية -
منسقين المقررات الجديدة  -

    قساماألالمرشحين من 
  

تحديث المقررات الدراسية الجديدة   ٢.١.١.٣
المهنية الطبية ومنها طرق البحث العلمي 

لتتماشي مع  دارةاإلومهارات التواصل و
الجديدة لتخدم متطلبات سوق  األكاديميةالمعايير 

 .العمل
  

الطالب  إستبياننسخة من   - ويننصف س  ال يوجد
هيئة التدريس للمقررات  أعضاءو
  الوحدات التعليمية المختلفةو
التي يتم  اتستبياناإلنتائج   -

عرضها بصفة دورية علي لجنة 
 .المعنية قساماألوشئون الطالب 

الخاصة بالوحدات  اتستبياناإل إعداد -
المقررات المختلفة الخاصة والتعليمية 

أخري خاصة وهيئة التدريس  أعضاءب
  .بالطالب 

 لكترونيالتواصل مع وحدة التعلم اإل -
الخاصة بالطالب  اتستبياناإللرفع 

تحديد موعد و ةلكترونيعلي المنصة اإل
  .مدة فتحها للطالبو
إستحداث آلية للحصول علي أكبر  -

نسبة ممكنة من اإلستجابات من قبل 
  .الطالب

وضع آلية لتعديل المقررات  -
مع نتائج  شيااتمطرق التدريس أوو/
  .ستبياناإل
علي مجلس  اتستبياناإلعرض نتائج  -

لجنة المناهج و قساماألمجالس والكلية 
 قسم التعليم الطبيو

التعليم وكيل الكلية لشئون  -
  الطالب و
  وحدة ضمان الجودة بالكلية -
منسقين المقررات المرشحين  -

  .قساماألمن 
 لكترونيوحدة التعلم اإل -

تعزيز سياسة التغذية الراجعة من  ٢.١.١.٤
هيئة التدريس لتقييم كفاءة  أعضاءوالطالب 

  .العملية التعليمية
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  ٢٠٢٦٪ من إجمالي طرق التدريس المتبعة في الوحدات التعليمية بنهاية العام الجامعي ٣٠زيادة مساحة طرق التدريس الحديثة لتمثل  ٢.١.٢
  مليون جنيه

ألف جنيه  ٢٠٠(
ورش  تكلفةسنويا 

العمل والوسائل 
المستخدمة في 

  )التدريب

تدريب النسبة 
المطلوبة سنويا 

خالل فترة 
الخطة 

 ةاإلستراتيجي
تنتهي بنهاية و

العام الجامعي 
٢٠٢٥/٢٠٢٦ 

ين  - دربين المكلف دريب الم ت
  هيئة التدريس أعضاءبتدريب 

هيئة التدريس من  أعضاءنسبة  -
الفئات المختلفة التي تم تدريبهم 

  .بالفعل

ة - دريب  إقام ل لت ورش عم
دريب  ين بت دربين المكلف اءالم  أعض

د  دريس بع ة الت ارهيئ ل إختي ن قب هم م
ايير  ي المع ي عل يم الطب م التعل قس

ة داف و األكاديمي رق وأه ط
 .التدريب

داد - ل  إع ورش عم ة ل ة زمني خط
دريب رتد ة لت اءيبي ة  أعض هيئ

  .قساماألالتدريس بجميع 
داد - ورش  إع دريبي لل وي الت المحت
داف و ات واأله ائل والمخرج الوس

 .المستخدمة في التدريب
داد - ماء  إع وائم بأس اءق ة  أعض هيئ

ع  دريس بجمي اماألالت م  قس ذين ل ال
 ورش مماثلة من قبل وايحضر

الس  - ة مج اماألمخاطب ميا  قس رس
يح  اءلترش دريس  أعض ة الت هيئ

 .ب طبقا للجدول الزمنيأوبالتن
العمل التدريبية كما ورد عقد ورش  -

   .ةبالخطة الزمني

التعليم وكيل الكلية لشئون  -
   الطالبو
  قسم التعليم الطبي -

هيئة  أعضاء٪ سنويا من ٢٠تدريب  ٢.١.٢.١
لتطبيق  قساماألبجميع  معاونيهموالتدريس 

أساليب التدريس الحديثة بجميع الوحدات 
٪ منهم ٧٥أن يتم تدريب إجمالي  على التعليمية

  ٢٠٢٥/٢٠٢٦بنهاية العام الجامعي 
  :ومنها

-Problem based learning 
(PBL)  

 المشكلة علىالتعلم القائم 
-Team based learning (TBL)  

 التعلم القائم علي الفريق
-Flipped classroom  

  الفصل المعكوس

  ألف جنيه ٥٠٠
  
  
  

عامين من 
الي  ٢٠٢١
٢٠٢٣ 

ل - ة  تفعي وب الخاص اة اليوتي قن
  .بالكلية

ة  - ول الطلب رات دخ دد م ع
  .ةلكترونيعلي المنصات اإل

يحية  - ديوهات التوض الفي
  المشاهدات إعدادو
دد  - اءع دريس  أعض ة الت هيئ

يم  ي التعل اركين ف المش
  .لكترونياإل
 لكترونيمساحة التعلم اإل -

 .بالوحدات التعليمية المختلفة

  لكترونيتطوير وحدة التعلم اإل -
ات اإل - وير المنص  ةلكترونيتط

  .التعليمية الخاصة بالكلية
ت  - بكة اإلنترن ة ش ة وتقوي تغطي

  .٪ من المجمعات التعليمية١٠٠
اء - ة  إنش ة لكلي مية علمي اة رس قن

ة  ب جامع كندريةالط ي  اإلس عل
أمين  ن الت ة م ة عالي درج

رات و ع المحاض ية لرف الخصوص
  .المواد التعليمية األخرى للطالبو
دريب  - اءت دريس  أعض ة الت هيئ

التعليم وكيل الكلية لشئون  -
  الطالب.و
  قسم التعليم الطبي -
  لكترونيوحدة التعلم اإل -
  ختلفةمال قساماأل -

لتصل  لكترونيزيادة مساحة التعلم اإل ٢.١.٢.٢
٪ من إجمالي ساعات الوحدات التعليمية ٤٠الي 

مع قرارات المجلس األعلى شيا اتمذلك و
  .للجامعات
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ة  ي كيفي تخدامعل تعلم  إس اليب ال أس
ياإل ة و لكترون تخدامكيفي  إس

ات اإل ن و ةلكترونيالمنص ك ع ذل
ق رط تم ي يحية ي ديوهات توض في

ا  ع وتجهيزه ي مواق رها عل نش
  هيئة التدريس أعضاءالتواصل مع 

 عضاءتعزيز الدعم التكنولوجي أل -
هيئة التدريس من قبل فريق وحدة التعلم 

مركز تكنولوجيا و لكترونياإل
 .المعلومات

  ٢٠٢٥/٢٠٢٦ة المطلوبة بنهاية العام الجامعي اإلكلينيكيلضمان إكساب الخريج المهارات  اإلكلينيكيتطوير التدريب  ٢.١.٣
  مليون جنيه ٢،٥

ألف جنيه  ٥٠٠(
  )سنويا

تحدد طبقا للحوافز 
المخصصة 

للمدربين 
بالمستشفيات 

كذلك والخارجية 
وسائل مواصالت 

  .لتنقل الطالب

تقسيم بها ول الطالب أوجد - سنويا
الطلبة الي مجموعات يتم تدريبهم 

  ساعات ٨مدار  على
التعاقدات مع المستشفيات  -

التابعة لهيئات أخري خارج نطاق 
 .المستشفيات الجامعية

 

يم  - ات تقس ي مجموع الب ال الط
غيرة ال يتج الب أوص دد الط  ٢٠ز ع

 لكل مجموعة
ي - وم الدراس ة الي من  إطال ا يض بم

ن  ب م دد مناس دريب ع ت
  .المجموعات خالل اليوم الدراسي

ار  - ارج إط فيات خ ع مستش د م التعاق
ا  تم به ة لي فيات الجامعي المستش

دريب  يالت ن  اإلكلينيك زء م لج
ة  ة بالمرحل ل ة اإلكلينيكيالطلب ا يقل مم

داد الب  إع ادة والط مح بزي يس
دريب  اعات الت فيات وس مل مستش تش

حة  رطة ووزارة الص فيات الش مستش
  القوات المسلحة و
دريب  - ى وت ائمين عل ة الق مراقب

دريب  يالت ل  اإلكلينيك ارج وداخ خ
ي  ة عل فيات الجامعي المستش

  .ة المطلوبةاإلكلينيكيالجدارات 
ة لأل - آت مجزي يص مكاف اءتخص  طب

الب  دريب الط ي ت ائمين عل الق
فيات  ارج المستش فيات خ بالمستش

  عميد الكلية -
ئون - ة لش ل الكلي يم  وكي التعل
  الطالب.و
  التعليمو لجنة شئون الطالب -
  مجلس الكلية -
اماأل - اركة اإلكلينيكي قس ة المش

  .في التدريب

زيادة عدد الساعات الفعلية للتدريب  ٢.١.٣.١
   .اإلكلينيكي
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  .الجامعية

  ألف جنيه ٢٠٠
تحدد طبقا للحوافز 

المخصصة 
للمدربين بالمراكز 

كذلك وسائل و
مواصالت لتنقل 

  .الطالب

  لمدة عامين 
٢٠٢١/٢٠٢٢  
٢٠٢٢/٢٠٢٣  

  
 

ة  - ز الرعاي ة بمراك قائم
حية األ د والص م التعاق ي ت ة الت لي

  .معها
ة  - دمي الرعاي ع مق دريب جمي ت

المراكز  حية ب  ةالمختصالص
  .بتدريب الطالب

نسخة من دليل التدريب   -
 اإلرشادي 

ث   - دادبح ز و إع اكن مراك أم
حية األ ة الص ة والرعاي ة المطلوب لي

داني  دريب المي ي الت ع ف للتوس
ادة  ع زي ب م ا يتناس الب بم دادللط  إع

الب  ي والط الب ال يم الط من تقس يض
  .مجموعات صغيرة

ئون  - ة الش ع مديري د م التعاق
حية ب كندريةالص د  و اإلس تحدي

   .المناسبة إلستقبال الطالبالمراكز 
داد - داني  إع دريب المي ل للت دلي
ن و دريب م ي الت ائمين عل دريب الق ت

ام  ق تق ل للفري د ورش عم الل عق خ
   .بكلية الطب

تخصيص حوافز مالية مناسبة  -
لمقدمي الرعاية الصحية القائمين على 

  .تدريب الطلبة

  عميد الكلية -
ئون  - ة لش ل الكلي يم وكي التعل
  الطالب و
  التعليمو لجنة شئون الطالب -
  مجلس الكلية -
اماأل - دريب  قس ة بالت المختص

داني  ب والمي ررات ط مق
 .الصحة العامةواألسرة 

داني  ٢.١.٣.٢  دريب المي اكن الت ادة أم زي
حية  ز الص ي المراك الب ف ة واألللط ل لي لتص

 .٪ من األماكن الحالية٢٠٠الي نسبة 
  

مليون جنيه  ١،٥
جنيه ألف  ٣٠٠(

  )سنويا

عام  حتى
٢٠٢٦ 

نسبة المدربين بالمعمل زيادة  -
  سنويا 

الدورات التدريبية وورش  -
  المشاركين إعدادالعمل و

قائمة بالنماذج والمانيكانات  -
بمعمل المهارات  ةدالموجو

  ومطابقتها للمواصفات الحديثة

دربين  - دد الم ادة ع ن زي امم  أقس
ق  ن طري ة ع ة المختلف دادالكلي  إع

دين  دريب المعي ل لت ورش عم
اركة و اعدين للمش ين المس المدرس

ادة  ة الزي ة لمواكب دريب الطلب ي ت ف
  .الطالب إعدادالمضطردة في 

د  - اتعق ات  إتفاقي ع جه ده م جدي
ب األ ة القل ل جمعي ه مث ه تدريبي مريكي

 . غيرهاو
ه  - دورات التدريبي ى ال ع ف التوس

ارات األ ي المه ى عل يه ف ساس
مل إال اش لتش ل نع دده مث ات متع فئ

دارس ة الم ة ، طلب ى وطلب خريج

  عميد الكلية -
ئون  - ة لش ل الكلي يم وكي التعل
   .الطالبو
  مدير معمل المهارات -
  قسم التعليم الطبي -

ة  ٢.١.٣.٣ ارات الطبي ل المه وير معم تط
د اإلكلينيكيو ز معتم ز متمي بح مرك ة ليص

 .قوميا للمحاكاة 
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ري  ات االخ ات الجامع ة وكلي الخاص
املين و وزارة والع تواهم ب ى مس ن ف م

حة  ات األوالص ة الجه ري لتنمي خ
 .  المهارات األساسية لإلنعاش

ديث - اذج إو تح تكمال النم س
ارات و ل المه ات بمعم د والمانيكان ق

ن  ه ع ات حديث د مانيكان م توري ت
ره  ت الخب ق بي اونوطري ع  بالتع م

رعامى  ا مص ندوق تحي -٢٠٢٠ص
ىدت أ ٢٠٢١ اءة  إل توى كف ع مس رف

ارات  ل المه ىمعم ه  إل ه عالي درج
ن  ه م يه أتمكن ام تدريس داء مه

ى و ه عل ن أتدريبي توى م ى مس عل
  .ةالمهنيو ةالكفاء

  مليون جنيه ١،٥
ألف جنيه  ٣٠٠(

  )سنويا

من  نتهاءاإليتم 
التدريب بنهاية 
العام الجامعي 

٢٠٢٦ /٢٠٢٥  
 

ين  - دربين المكلف دريب الم ت
  هيئة التدريس أعضاءبتدريب 

هيئة التدريس من  أعضاءنسبة  -
الفئات المختلفة التي تم تدريبهم 

  .بالفعل

ة - دريب  إقام ل لت ورش عم
دربين اء( الم دريس  أعض ة ال هيئ

ة و ةالهيئ دريب  )المعاون ين بت المكلف
اء رق  أعض ي الط دريس عل ة الت هيئ

ارات  ي المه دريب عل ة للت الحديث
 .ةاإلكلينيكي

داد - ل  إع ورش عم ة ل ة زمني خط
دريب  ة لت اءتدريبي ة  أعض هيئ

 .ةاإلكلينيكي قساماألالتدريس بجميع 
داد - ورش  إع دريبي لل وي الت المحت
داف و ات واأله ائل والمخرج الوس

 المستخدمة في التدريب
داد - ماء  إع وائم بأس اءق ة  أعض هيئ

ع  دريس بجمي اماألالت م  قس ذين ل ال
 .ورش مماثلة من قبل ايحضرو

الس  - ة مج اماألمخاطب ميا  قس رس
يح  اءلترش دريس  أعض ة الت هيئ

 .ب طبقا للجدول الزمنيأوبالتن

تعليم الوكيل الكلية لشئون  -
  طالب وال

  الطبيقسم التعليم  -
  ة بالكليةاإلكلينيكي قساماأل -

دريب  ٢.١.٣.٤ ن ٢٠ت نويا م اء٪ س  أعض
دريس  ة الت اونيهموهيئ ع  مع اماألبجمي  قس

ىة اإلكلينيكي تخدام عل دريب  إس رق ت ط
دة  ابتإلكجدي ارات  س ة اإلكلينيكيالمه

)Case Based teaching and 
Simulation Based Medical 

Education-clinical supervision(  
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عقد ورش العمل التدريبية كما ورد -
   .بالخطة الزمنيه

  الظروف المستجدةوالطالب  إعدادزيادة والجديدة  األكاديميةتطوير طرق التقويم لتناسب المعايير  ٢.٢
  مليون جنيه ١،٥

ألف جنيه  ٣٠٠(
  )سنويا

من  نتهاءاإليتم -
تدريب النسبة 
المحددة سنويا 

حتي نهاية فترة 
  .الخطة

من  نتهاءاإل-
بنك  ستكمالإ

األسئلة بنهاية 
العام الجامعي 

٢٠٢٣/٢٠٢٤. 

عدد ورش العمل التدريبية  -
هيئة التدريس  أعضاءنسبة و

  .الذين تم تدريبهم
 علىوجود بنك أسئلة يشتمل  -

أسئلة لقياس مستويات التفكير 
  المختلفة.

 عضاءورش عمل تدريبية أل إعداد -
علي  المعاونةالهيئة وهيئة التدريس 

أسئلة موضوعية لها القدرة علي  إعداد
  قياس مستويات التفكير المختلفة للتقييم 

إلرسال أسئلة ذات  قساماألمخاطبة  -
مستويات مختلفة من المعرفة 

مراجعتها لغويا ثم تحميلها فى بنك و
  .األسئلة

خطة لتأمين بنك األسئلة تعمل  إعداد -
علي جميع المستويات بداية من تحميل 

جعتها من قبل المنسق األسئلة ثم مرا
كذلك عند سحب األسئلة لعمل و

أخيرا تحميل اإلمتحان علي واإلمتحان 
  .منصة اإلمتحانات

تحليل العناصر عقب كل إمتحان  -
لتقييم األسئلة من حيث معامل الصعوبة 

إلغاء األسئلة طبقا أوتعديل والتمييز و
  .للقواعد

التعليم وكيل الكلية لشئون  -
   الطالبو
  يموالتقووحدة القياس  -
  قسم التعليم الطبي -

بنك أسئلة مؤمن يتم  إعدادإستكمال  ٢.٢.١
تحديثه كل ثالث سنوات يستوفي جميع األهداف 

ذلك ويختبر قدرات التفكير العالية والتعليمية 
لجميع الوحدات التعليمية بنهاية العام الجامعي 

٢٠٢٣\٢٠٢٢. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  مليون جنيه ١،٥
جنيه ألف  ٣٠٠(

  )سنويا

موافقة لجنة الشئون والطالب  -  ٢٠٢٦- ٢٠٢١
طرق التقييم  إستخدامعلي 

 الحديثة
الخاص   logbook نسخة من   -

 قسامباأل اإلكلينيكيبالتدريب 
المختلفة لطالب المرحلة 

  ةاإلكلينيكي

ات بين فريق وحدة إجتماععقد  -
القياس والتقويم وقسم التعليم الطبي مع 

ة لوضع اإلكلينيكي قساماألممثلين من 
بيق بعض طرق التقييم طمقترح لت

الحديثة والمستخدمة لتقييم المهارات 
 ة للطالب ومنهااإلكلينيكي

- Clinical Images and 
Videos assessment (CIVA) 
- Case-based 
Discussion (CBD) 
- Portfolio / Logbook 

التعليم وكيل الكلية لشئون  -
   الطالبو
  يموالتقووحدة القياس  -
 قسم التعليم الطبي -

جديدة لتقييم المهارات  إستحداث طرق ٢.٢.٢
  .ةاإلكلينيكي
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- Direct observation of 
performance by Clinical  

Faculty 
 عضاءورش عمل تدريبية أل إقامة -

هيئة التدريس للتدريب علي طرق 
 التقييم الحديثة

لطالب المرحلة  logbook إعداد -
الحاالت  عليمل تة يشاإلكلينيكي

 المطلوبة لكل وحدة تعليمية
  بدنياونفسيا وسلوكيا وتحقيق التنمية الشخصية المتكاملة للطالب، فكريا  ٢.٣

  الصحي للطالب واألكاديمي والمادي وزيادة الدعم النفسي  ٢.٣.١
ات  -  سنويا  دال يوج اءتبرع ة  أعض هيئ

  التدريس سنويا لمكتب الدعم
ة  - دد الطلب وزين ع المع

ندوق  ن الص تفيدين م المس
  .سنويا

دم  - ادي المق دعم الم م ال حج
  .لكل طالب شهريا

عدد المعارض الخيرية التي يتم  -
  .إقامتها سنويا بالكلية

س  - ي مجل تمر ف الن المس اإلع
ة  الس والكلي اماألمج ندوق  قس ن ص ع

ذكرة  وزين لت الب المع دعم للط ال
  .هيئة التدريس للتبرع أعضاء

تحداثإ  - ن  س ة تمك ى وآلي ر عل تيس
اء اهمة  أعض ن المس دريس م ة الت هيئ

الب  ادي للط دعم الم ندوق ال ي ص ف
وك و د البن ي أح اب ف تح حس ا ف منه

  .الحكومية للتبرع 
اع  - ة تب ة للطلب ارض خيري ل مع عم

س  ا المالب ب واوبه ألدوات  الكت
ت  ة المثب ة للطلب عار رمزي ة بأس الطبي

اجهمإ ع و حتي اركة م دعم بالمش ل لل كي
  . شئون البيئةوالكلية لخدمة المجتمع 

رورة  - تحداثإض دة  س ادر جدي مص
د  زامن تزاي ث يت دعم حي دادلل  إع
ادة  ع زي ة م الب بالكلي دادالط  إع

    .الطالب المعوزين

  عميد الكلية -
 التعليم وكيل الكلية لشئون -
  .الطالبو
  فريق مكتب الدعم الطالبي -
  

مصادر جديدة للمساهمة في  ستحداثإ ٢.٣.١.١
  .الدعم المادي للطالب مستحقي الدعم

العام الجامعي   دال يوج
٢٠٢١/٢٠٢٢  

هيئة التدريس  أعضاء إعداد -
المشاركين رسميا بلجنة الدعم 

  النفسي

راض  - م أم دير قس ع م ل م التواص
د  ة لتحدي اب بالكلي خ واألعص الم

ادة اء الس دريس ة هيئ أعض الت

وكيل الكلية لشئون التعليم  -
  الطالب و
  مكتب اإلرشاد الطالبي -

تفعيل دور لجنة الدعم النفسي بالكلية  ٢.٣.١.٢
اإلستعانة بمرشدين نفسيين من الكليات و

  .األخرى
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عدد الطالب الذين يتلقون الدعم  -
  سنويا

نسبة رضا الطالب عن الدعم -
  المقدم

للطالب تقييم تقدم الحالة النفسية -
  المستفيدين

اركة  راغبين بالمش وعين ال المتط
ة نح دعم واإلوالمجتمعي اد ال رش

 .النفسى
ى اإل - ول عل ة الحص ن كيفي الن ع ع

دعم  ب اإلوال ى بمكت اد النفس رش
الل اإل ن خ ى م دعم الطالب الن ال ع

ة مية للكلي فحة الرس ى الص  -عل
مية اإل فحة الرس ى الص الن عل ع
   .تحاد الطالبإل
ى  - ة عل ل حال اص لك ف خ ل مل عم

ح  ى موض دعم الطالب ب ال دى بمكت ح
ب ات الطال ه بيان الجو ب ه المع  طبيب

ات و دد الجلس ن وع ك م ر ذل غي
  .معلومات تخص الحالة

ميم   - تبيانتص ٔي  إس رٔاى يمل
ه  عه بملف تم وض ب ي ة الطال بمعرف
الج ،  ه المع ه لطبيب اص (تقييم الخ

ة  عوره بالراح دى ش ان ، األوم م
ية  عوره بالخصوص دى ش ر وم غي

  . )ذلك

  لجنة الدعم النفسي أعضاء -
  منسقي الفرق المختلفة -
  

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣  دال يوج
  ثم سنويا

 السياسات  -
هيئة التدريس  أعضاءعدد   -

  المشاركين في اإلرشاد األكاديمي
المسابقات المقامة سنويا  إعداد -

  .لألنشطة المختلفة
الطلبة المشاركة في  إعداد  -

  .األنشطة المختلفة

قواعد وإرساء سياسة واضحة لنظم  -
  ه.إجراءاتوتنظيمه واإلرشاد األكاديمي 

وجود سياسات محددة لتدريب  -
  تقييم أدائهم.والمرشدين 

توافر نظام لتقييم أداء اإلرشاد  -
  منتظمة.واألكاديمي بصفة مستمرة 

بمعرفة أراء الطالب  اإلهتمام -
مدى رضاهم والنظام وتجاهاتهم نحإو

 .عنه
تكون وتفعيل اإلرشاد األكاديمي  -

البداية مع الطالب المتعثرين بالفرق 
 الطالب إعدادالمختلفة نظرا لتزايد 

وكيل الكلية لشئون التعليم  -
  الطالب و
  منسقي الفرق  -
  منسقي البرامج التعليمية -
 مكتب الدعم الطالبي -

تفعيل نظام اإلرشاد األكاديمي  ٢.٣.١.٣
٪ بنهاية ٥٠خاصة المتعثرين بنسبة وللطالب 

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣العام الجامعي
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هيئة  أعضاءإستحداث ألية لتحفيز  -
التدريس للمشاركة الفعالة كمرشد 

  .أكاديمي
  ٥.٣أنظر رقم  الظروف المستجدة)والطالب  إعدادبما يتناسب مع ، علميةوية إجتماعرياضية، ثقافية، فنية، (نشطة الطالبية لتوسع في األا ٢.٣.٢

  محليةومع جامعات دولية  تعاونال ٢.٤

عدد المستفيدين من  - سنويا  ال يوجد
  البروتوكوالت سنويا

الدخل العائد على الكلية من  -
 البروتوكوالت سنويا

  مراجعة البروتوكوالت المبرمة -
عدد المستفيدين ومتابعة تنفيذها  -
  .االدخل منهو

  عميد الكلية -
لتعليم لشئون اوكيل الكلية  -
  الطالبو
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
 وكيل الكلية لخدمة المجتمع -
 البيئة تنميةو

 تعاون٪ من بروتوكوالت ال١٠٠ تنفيذ ٢.٤.١
   التي تم عقدها سابقا مع الجامعات الدولية

  

كليات جديدة والتواصل مع جامعات  -  بروتوكول جديد سنويا - سنويا  ال يوجد
  جديدة تعاونلعقد بروتوكوالت 

  عميد الكلية -
لتعليم لشئون اوكيل الكلية  -
  الطالبو
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
 وكيل الكلية لخدمة المجتمع -
  مية البيئةتنو

العمل على إبرام بروتوكوالت جديدة  ٢.٤.٢
  محليةومع جامعات أخرى دولية  تعاونلل

  الدوليةوالقومية  األكاديميةتحديث الدراسات العليا لتتماشى مع المعايير وتطوير  ٢.٥

  ليصبح معترف به على جميع المستويات ٢٠٢٦٪ بحلول عام ٥٠رتقاء بمستوى خريجي الدراسات العليا بنسبة تحديث العملية التعليمية لإلوتطوير  ٢.٥.١
- ٢٠٢٢من   ال يوجد

٢٠٢٦ 
  زيادة كفاءة الخريجين  -
زيادة تطوير البرامج  -
  المقرراتو

ات دورية للتأكد من إجتماععمل  -
   .هدافالمقررات لإلومواكبة البرامج 

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
  البحوث و
  الجودة ضمان وحدة  -
   قساماألرؤساء   -
  قسامباألالمشرفين الفنيين   -

 ةالمقررات الحاليوالبرامج  مراجعة ٢.٥.١.١
تطويرها للتأكد من مواكبتها لألهداف و

  .زيادة كفاءة الخرجيينوالموجوده فى الخطه 

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦ 

لطلبة الدراسات العليا  إستبيانعمل  - ستحداث البرامج إزيادة  -
  حتياج سوق العمل إعلى مدى 

وجود لجنة من كل قسم لتحديد مدى  -
ستحداث برامج لمواكبة سوق إقابلية 
 .العمل 

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
  البحوث و
 لجنة الدراسات العليا   -
  البحوثو
   قساماألرؤساء  -

 ةمقررات جديدوبرامج  ستحداثإ ٢.٥.١.٢ 
 حتياج سوق العملإحسب 
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   ألف جنيه ٢٥٠
ألف جنيه  ٥٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

  تصال إوجود قنوات  -
  للخريجين دوليعتراف إوجود  -

الجامعات  باقيمع  إتفاقياتعمل  -
 لتبادل الخبرات  الدوليةوالمصرية 

  رئيس الجامعة  -
نائب رئيس الجامعة للدراسات  -

  البحوثوالعليا 
  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث

تصال إقنوات  إنشاءعلى  الحرص ٢.٥.١.٣
مثيالتها فى و ةفى الكلية العلمي قساماألبين 

عتراف لتيسير األ ةالدوليو ةالجامعات المصري
  .الدولى للخرجين

  

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

الطالب المسافرين  إعدادزيادة  -
 للخارج 

الطالب  تبادلوثات عالب إعدادزيادة  -
 بين الجامعات المختلفة 

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  البحوثو لجنة الدراسات العليا  -
  رؤساء القسم  -
 العالقات الثقافية  -

 إلىالطالب على السفر  تشجيع ٢.٥.١.٤
 .خبرات الكتساب الخارج إل

  

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

ستراتيجية إ إستخدامزيادة  -
التعليم عن و اإلليكترونيالتعليم 

  التعليم الهجينوبعد 

هيئة  عضاءألعمل دورات تدريبية  -
 التعلمو لكترونياإلالتدريس عن التعليم 

 عن بعد.

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  قسم تكنولوجيا المعلومات  -
  قساماألرؤساء  -

ستراتيجية التعليم إ إستخدامفى  التوسع ٢.٥.١.٥
التعليم الهجين والتعليم عن بعد وليكترونى اإل

 ةالفتر إحتياجاتحتى يتوائم مع  ٪٥٠بنسبة 
  .ةالحالي

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦ 

المقررات  زيادة فيوجود  -
  يةختياراإل

ية ختيارالمقررات اإل فيعمل زيادة  -
عن طريق عمل لجنة بكل قسم للعرض 

  .الدراسات العلياعلى لجنة 

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  البحوثو لجنة الدراسات العليا  -
   قساماألرؤساء  -

مما يتيح  ةيختيارالمقررات اإل زيادة ٢.٥.١.٦
  .مهاراتالوخبرات الكتساب إللطالب 

  

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

وجود برامج تدريبية على  -
   الرقميالتحول 

توفير برامج تدريبية على التحول  -
   الرقمي

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
  وحدة تكنولوجيا المعلومات -

هيئة  عضاءأل ةبرامج تدريبي إعداد ٢.٥.١.٧
 التدريس للتدريب على التحول الرقمى 

  

  ٢٠٢٦بحلول عام  ٪٥٠متحانات بنسبة تطوير عملية التقويم واإل   ٢.٥.٢
  مليون جنيه

ألف جنيه  ٢٠٠(
  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

هيئة  أعضاءمن  ٪٥٠ب يتدر -
التدريس على الطرق الصحيحه 

  متحاناتلوضع اإل

هيئة  عضاءألعمل دورات تدريبية  -
لوضع  الصحيحةالتدريس على الطرق 

 .المستجداتمتحانات مع مراعاة اإل

  العميد  -
  التقويم ولجنة القياس  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
  قساماألرؤساء  -

هيئة  أعضاءمن  ٪٥٠تدريب  ٢.٥.٢.١
التدريس على الطرق الصحيحه لوضع 

متحانات مع مراعاة المستجدات فى هذا اإل
   ٢٠٢٦الشأن بحلول عام 

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦ 

/  العمليزيادة تقييم الجانب  -
  اإلكلينيكي

 تقييم الجانبلية لعملية آعمل   -
 اإلكلينيكي/ العملي

  العميد  -
  التقويم ولجنة القياس  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

التركيز فى عملية التقييم على الجانب  ٢.٥.٢.٢
  كلينيكىالعملى/ اإل
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  البحوث والعليا  البحوث

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦ 

 الطبيوجود دور لقسم التعليم  -
  متحاناتمراجعة اإل في

ختبارات على قسم عرض جميع اإل -
مطابقتها ن ملتأكد ل الطبيالتعليم 

  .للمعاير القياسية

  التقويم ولجنة القياس  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
  سم التعليم الطبىق -

دور قسم التعليم الطبى فى  تفعيل ٢.٥.٢.٣
 ريمطابقتها للمعايمتحانات للتأكد من مراجعة اإل

 القياسيه
  

  ألف جنيه  ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

متحانات سئلة إلأ وجود بنك  -
المقررات في برامج الدراسات 

  .العليا

 قساماألات مع رؤساء إجتماععمل  -
برامج الدراسات العليا لوضع  مقرريو

  .لألسئلةبنك 

  التقويم ولجنة القياس  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
  لجنة الدراسات العليا -

متحانات المقررات سئلة إلأبنك  إعداد ٢.٥.٢.٤
  .في برامج الدراسات العليا

  ٢٠٢٦الداخلى فى المجال الصحى بحلول عام و٪ لمواكبة متطلبات سوق العمل الخارجى ٧٠طالب الدراسات العليا بنسبة  إعداد ٢.٥.٣
  ألف جنيه  ٥٠٠

ألف جنيه  ١٠٠(
 )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

المطلوبة  عدادعن اإل إستبيانعمل  -  عداداإل فيمة ئوجود مال -
 سوق العمل للتخصصات المختلفة  في

 إمكانيةى لدراسة مد عمل لجنة -
  قساملألمع البنية التحتية  عدادمة اإلئمال

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
المدير التنفيذى للمستشفيات  -

  الجامعية 

فى  ةالمطلوب عدادمة اإلئالتاكد من مال ٢.٥.٣.١
فى سوق  حتياجاتلإل ةالتخصصات المختلف

 قساملأل ةالتحتية بما يتناسب مع البنيوالعمل 
  .ةالمعني

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

 )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

مع الجهات  إتفاقاتإوجود   -
  الخارجية 

عتراف بشهادات الدراسات اإل -
  .العليا

تصال مع الجهات إعمل قنوات  -
 .الخارجية 

مع الجهات  تعاون إتفاقاتعمل  -
  .الخارجية لتبادل الطالب 

  رئيس الجامعة -
 رئيس الجامعة للدراسات  نائب -

  البحوثو العليا
  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
  العالقات الثقافية  -

مع الجهات  إتفاقياتفى عقد  التوسع ٢.٥.٣.٢
عتراف بشهادات الدراسات لتسهيل اإل ةالخارجي

  .العليا للخريجين

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

قبال على الطالب زيادة اإل -
 في اإلسكندريةجامعة  خريجي
 عن طريق عمل الخارجوالداخل 
ماكن العمل أعن  إستبيان

  .كلية الطب  لخريجي

ة اإلكلينيكيزيادة الدورات التدريبية  -
 قساماألبمختلف 

 الدبلومات المهنية  إعدادزيادة  -
سوق  إحتياجاتعن  إستبيانعمل  -

   الخارجيو الداخليالعمل 
زيادة  إمكانيةعمل لجنة لتحديد مدى  -

  . حتياجاتتلك اإل

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  البحوثو لجنة الدراسات العليا  -
   قساماألرؤساء  -
   قسامباألالمشرفين الفنيين  -

مما  ةالطالب مهارات تنافسي كتسابإ ٢.٥.٣.٣
فى سوق العمل الخارجى  ةتجعله مؤهل للمنافس

  .الداخلىو
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  ألف جنيه  ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

صحاب أدائم مع  تواصلوجود  -
  المصالح

صحاب أصال مع تإعمل قنوات  -
   طباءالمصالح لتقييم األ

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث

المصالح صحاب أالدائم مع  التواصل ٢.٥.٣.٤
فى التخصصات  طباءالمستمر لأل للتقييم

  المختلفة.
  ألف جنيه  ٢٥٠

ألف جنيه  ٥٠(
 )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

الخريجين  ألداءوجود متابعة  -
  سوق العمل في

تصال دائمة مع إوجود قنوات  -
سوق العمل لتحديد  معوالخريجين 

  .داءهمأ

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  البحوثو لجنة الدراسات العليا -
  الخريجين إدارة -

  داء الخريجين فى سوق العملأ متابعة ٢.٥.٣.٥

  ٢٠٢٦٪ بحلول عام ١٠٠الوافدين فى برنامج الدراسات العليا بنسبة  ةالطلب إعدادزيادة  ٢.٥.٤
  مليون جنيه ٢.٥

ألف جنيه  ٥٠٠(
  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

 مدفوعة إقامةماكن أوجود  -
 .للطالب

المدينة الجامعية  إدارةالتواصل مع  -
  .ماكن للطالب الوافدين أوفير تل

  رئيس الجامعة  -
 رئيس الجامعة للدراسات  نائب -

  البحوثوالعليا 
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

  والبحوث

طالب/ لل ةمدفوع إقامةماكن أ توفير ٢.٥.٤.١
   .ةالجامعي ةالمدين

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦ 

للطلبة الوافدين  إستبيانعمل  -
  .عن مدى جودة الخدمة المقدمة

للطلبة الوافدين عن  إستبيانعمل ا -
  .الخدمة المقدمة حاليا

 إمكانية ىعمل لجنة لدراسة مد -
  .تحسين الخدمة المقدمة

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  البحوثو لجنة الدراسات العليا -
  الوافدين  إدارة -

  المقدمه للطالب  ةالخدم تحسين ٢.٥.٤.٢

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦ 

للطلبة الوافدين  إستبيانعمل  -
  .نجليزيةعن التدريس باللغة اإل

للتأكيد  قساملألراق رسمية أورسال إ -
  نجليزية.التدريس باللغة اإل أهميةعلى 

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  البحوثولجنة الدراسات العليا  -
  الوافدين  إدارة -
    قساماألرؤساء  -

بالتدريس  اإللتزامعلى ضرورة  التأكد ٢.٥.٤.٣
   ةنجليزياإل ةباللغ

  ألف جنيه  ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

 ىللوافدين عن مد إستبيانعمل  -
  قدرة تعامل الموظفين

عمل دورات تدريبية للموظفين عن -
  كيفية التعامل مع الوافدين 

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  البحوثولجنة الدراسات العليا  -
  الوافدين  إدارة -

  الموظفين للتعامل مع الوافدين  تأهيل ٢.٥.٤.٤

  ألف جنيه  ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

تصال مع إوجود قنوات  -
  الوافدين 

مكانيات إعن  ةإلكترونيعمل مواقع  -
 كلية الطب 

مع مختلف الجامعات  إتفاقاتعمل  -
لتشجيع الطالب على الدراسة بكلية 

  . الطب
 التدريبوالعمل على جعل التدريس  -

  رئيس الجامعة  -
نائب رئيس الجامعة للدراسات  -
   البحوثو
  العميد  -
الكلية للدراسات العليا وكيل  -

   والبحوث

 ةتصال لتشجيع الطلبإقنوات  فتح ٢.٥.٤.٥
  .التدريب فى كلية الطبو ةالوافدين على الدراس
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  .معتمد دوليا 

  ألف جنيه  ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

وجود مكتب لرعاية الطالب  -
  الوافدين

الالزمة لمكتب  العمالةوتوفير المكان  -
  الرعاية 

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  - 

   والبحوث
  الوافدين إدارة -

  مكتب لرعاية الطالب الوافدين إنشاء ٢.٥.٤.٦

  ألف جنيه  ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

 اللوائحوراق وترجمة جميع األ -  للوافدين إرشاديوجود دليل  -
بكافة اللغات  الدكتوراهوللماجستير 

 للطالب تسليمهاو
عن كل ما  إلكترونيعمل موقع  -

  يحتاجه الوافد خالل دراسته بكلية الطب 

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  الوافدين إدارة -

  رشادى للوافدينإدليل  إنشاء ٢.٥.٤.٧

  ألف جنيه ٢٥٠
ألف جنيه  ٥٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

قبال على الموقع إوجود  -
  .لكترونياإل

دائم للموقع  تطويروعمل تجديد  -
بمختلف  ترجمتهوللكلية  لكترونياإل

  .اللغات 

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

  ا  والبحوث
  قسم تكنولوجيا المعلومات  -

 ةلكترونى للكليبالموقع اإل اإلهتمام ٢.٥.٤.٨
 ةالكلي نياتامكإلعرض مصور  ن يتضمنأو

  .ةجانب اللغة العربي إلى ةجنبيبالغات األ

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦ 

لبيانات  إحصائيتحليل  وجود -
  الطلبة

الوافدين  دارةإلعمل دورات تدريبية  -
 تدخيلو حصائياإلعلى التحليل 

  البيانات 

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  قسم تكنولوجيا المعلومات  -
  الوافدين  إدارة -

  ةحصائى لبيانات الطلبإ تحليل ٢.٥.٤.٩

  ألف جنيه  ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

وجود دورات لغة عربية  -
  للطالب الوافدين 

 عمل دورات لغة عربية للوافدين  -
 عملوقاعات الكلية المختلفة  إستخدام -

  مع كلية التربية إتفاقات

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
  ا  والبحوث

  الوافدين  إدارة -

للطالب ة دورات لغة عربي توفير ٢.٥.٤.١٠
  .الوافدين لتسهيل عملية التواصل

  مليون جنيه  ٢،٥
ألف جنيه  ٥٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

 صحيوجود نظام تأمين  -
  .للوافدين 

التأمين  إدارةات مع إجتماععمل  -
   .مكانيةاإل ىلمعرفة مد الصحي

  العميد   -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
  الوافدين  إدارة -

دراج الطالب الوافدين فى إ إمكانية ٢.٥.٤.١١
  .صحيمينى أنظام ت
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  ٢٠٢٦٪ بحلول عام ٥٠للدراسات العليا بنسبة  دارياإلرفع مستوى الجهاز وتطوير  ٢.٥.٥

  ألف جنيه  ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

 )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

دارى على قدرة الجهاز اإل -
  .التعامل مع التحول الرقمى

 دارياإلعمل دورات تدريبية للجهاز  -
  الرقميعلى التحول 

  رئيس الجامعة  -
 رئيس الجامعة للدراسات نائب -

  البحوثوالعليا 
  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
  قسم تكنولوجيا المعلومات -

دارى للتعامل مع الجهاز اإل تدريب ٢.٥.٥.١
  .التحول الرقمى 

  ألف جنيه  ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

 )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

للوافدين عن كفاءة  إستبيانعمل  -
  .الدراسات العليا موظفي

 لموظفيعمل دورات للغات المختلفة  -
 .الدراسات العليا 

راق المطلوبة بكافة وترجمة جميع األ -
  .اللغات لسهولة التعامل مع الوافدين

  العميد  -
العليا وكيل الكلية للدراسات  -

   والبحوث
  البحوثولجنة الدراسات العليا  -

دورات تدريبية لموظفي  عقد ٢.٥.٥.٢
   الدراسات العليا تؤهلهم للتعامل مع الوافدين

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

 )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

البنية التحتية  تطويروجود  -
  الدراسات العليا دارةإل

 دارةإلزيادة الميزانية المحددة  -
  الدراسات العليا 

دورية  اتإجتماعوعمل زيارات  -
لتحديد التطوير المطلوب  دارةلإل

 .لتواكب التطورات 

  رئيس الجامعة  -
 رئيس الجامعة للدراسات نائب -

  البحوثوالعليا 
  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

  البحوث

الدراسات  دارةالبنية التحتية إل تطوير ٢.٥.٥.٣
  .العليا لتواكب التطورات المطلوبة

  تطوير الدرجات المهنية ٢.٦
  .٢٠٢٦٪ بحلول عام ٥٠مركز التدريب المهنى بنسبة  إستغالل ٢.٦.١

  ألف جنيه  ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

مركز التدريب  إستخدامزيادة  -
  .المهني

لكترونى للمركز لتعريف إعمل موقع  -
 مكانياته إب
   .دورات بالمركزوعمل مؤتمرات  -

  لجنة الدراسات العليا   -
  مركز التدريب  إدارة -

عمل دورات تعريفية بالمركز  ٢.٦.١.١
 .مكانياتهإو
  

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

البنية التحتية  فيوجود تطوير  -
  للمركز 

زيادة الميزانية المخصصة لمركز  -
 التدريب المهنى 

عمل زيارات دورية  للمركز لتحديد  -
 المركز  إحتياجات

سوق  إحتياجاتعن  إستبيانعمل -
  العمل 

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

   البحوث
  البحوثو لجنة الدراسات العليا -
  مركز التدريب إدارة -

تطوير البنية التحتية العمل على  ٢.٦.١.٢
   للمركز لمواكبة سوق العمل
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- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦ 

تصال بين إ قنواتوجود  -
  المركزوالعلمية بالكلية  قساماأل

 قساماألمن  زياراتوات إجتماععمل  -
  العلمية للمركز

وكيل الكلية للدراسات العليا و  -
   البحوث

  البحوثولجنة الدراسات العليا  -
  مركز التدريب  إدارة -
   قساماألرؤساء  -

 قساماألتصال بين إقنوات  عمل ٢.٦.١.٣
  المركزوالعلمية بالكلية 

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦ 

اتصال بين  قنواتوجود  -
  والمركزالجهات الخارجية 

عمل موقع الكترونى للمركز لتعريف  -
 بامكانياته 

 دورات بالمركزوعمل مؤتمرات  -
الجهات الخارجية ات مع إجتماععمل  -

  لتعريف بالمركز

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

   البحوث
   البحوثو لجنة الدراسات العليا -
  مركز التدريب إدارة-

تصال بين الجهات إعمل قنوات  ٢.٦.١.٤
 . المركزوالخارجية 

  

  ألف جنيه  ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

مع الجهات  إتفاقاتوات إجتماععمل  -  التدريب بالمركز إعتمادوجود  -
التدريب  إعتمادالمختلفة للعمل على 

  .بالمركز

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
  البحوثولجنة الدراسات العليا  -
  مركز التدريب إدارة -

التدريب بالمركز  إعتمادعلى  العمل ٢.٦.١.٥
  من جهات معتمدة.

  .٢٠٢٦٪ بحلول عام ٧٠الدرجات الحالية بنسبة  تطوير ٢.٦.٢
  مليون جنيه

ألف جنيه  ٢٠٠(
  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

وجود زيادة فى ورش العمل  -
كلينيكى زيادة الجزء اإلو

  .الدكتوراهوبالماجستير 

 قسامباألات دورية إجتماععمل  -
العمل المميزة لكل قسم لتحديد ورش 

 ها إعداد زيادةو
 عداداإل فيمركز التدريب  إستخدام -

 لورش العمل 
هيئة  عضاءأل دوريعمل مرور  -

 التدريس على العنابر المختلفة 

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

   البحوث
  قساماألرؤساء  -
   قسامباألالمشرفين الفنيين  -

الجزء  زيادةوورش العمل  زيادة ٢.٦.٢.١
لمواكبة سوق  الدكتوراهوكلينيكى بالماجستير اإل

 العمل.
  

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

قاعات المؤتمرات المختلفة  إستخدام - زيادة المؤتمرات -
 .بالكلية

لتنظيم  قسامباألات إجتماععمل  -
 المؤتمرات

وكيل الكلية للدراسات العليا و  -
   البحوث

  البحوثو لجنة الدراسات العليا -
  قساماألرؤساء  -

بحلول  ٪٥٠المؤتمرات بنسبة  زيادة ٢.٦.٢.٢
 .٢٠٢٦عام 

  

جعل درجات الماجستير  - ٢٠٢٣  دال يوج
كاديمى فقط الدكتوراه للهدف األو
  ستبدالها بالبورد المصرى.إو

ات دورية بالجامعات إجتماععمل  -
المختلفة للرفع من قيمة البورد 

درجات الماجستير  جعلو المصري
  فقط  األكاديميللهدف  الدكتوراهو

  الجامعةرئيس  -
نائب رئيس الجامعة للدراسات  -

   البحوثوالعليا 
  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

السعى لجعل درجات الماجستير  ٢.٦.٢.٣
 واستبدالهاللهدف االكاديمى فقط  والدكتوراه

 بالبورد المصرى.
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   البحوث

  .٢٠٢٦٪ بحلول عام ٦٠مشاركة الكلية الفعالة بالبورد المصرى بنسبة  زيادة ٢.٦.٣

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦ 

الطالب  إعداد زيادة فيوجود  -
 المصريالمتقدمين للبورد 

  .للتدرب بالمستشفيات الجامعية

ن اإلكلينيكيالمدربيين  إعدادزيادة  -
 .لطالب البورد المصرى

ماكن لتسكين طالب البورد أتوفير  -
  .المصرى 

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

   البحوث
للمستشفيات  التنفيذيالمدير  -

  الجامعية

ستيعاب للطالب اإل إعدادزيادة  ٢.٦.٣.١
المتقدمين للبورد المصرى للتدرب بالمستشفيات 

  الجامعية.
  

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

ورش  إعداد زيادة فيوجود  -
  المختلفة قسامباألعمل ال

 قسامباألات دورية إجتماععمل  -
ورش العمل المميزة لكل قسم لتحديد 

 ها إعداد زيادةو
 عداداإل فيمركز التدريب  إستخدام -

  .العمل لورش 

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

   البحوث
للمستشفيات  التنفيذيالمدير   -

  الجامعية 
   قساماألرؤساء  -

 قسامباأل عملال ورش إعداد زيادة ٢.٦.٣.٢
 .٢٠٢٦بحلول عام  ٪٥٠المختلفة بنسبة 

  

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

المؤتمرات  إعدادوجود زيادة  -
  المصريلطلبة البورد 

قاعات المؤتمرات المختلفة  إستخدام -
  ةبالكلي

لتنظيم  قسامباألات إجتماععمل  -
  المؤتمرات 

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

   البحوث
   قساماألرؤساء  -

المؤتمرات لطلبة البورد  إعداد زيادة ٢.٦.٣.٣
  .٢٠٢٦بحلول عام  ٪٥٠المصرى بنسبة 

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

المدربين  إعدادوجود زيادة  -
  نياإلكلينيكي

وجود ميزانية للمدربين الكلينيكيين  -
  ماديلوجود عائد 

متحانات محددة حتى يمكن إتحديد  -
  . نياإلكلينيكيجتيازها للمدربين إ

  لجنة وزارة الصحة  -
  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

   البحوث

كلينكيين المدربين اإل إعداد زيادة ٢.٦.٣.٤
  .٢٠٢٦بحلول عام  ٪٧٠بنسبة 

  العلمية المختلفة بالكلية قسامباأل ةمراكز تدريب معتمد إنشاء ٢.٧

  .٢٠٢٦٪ بحلول عام ٥٠كلينيكى بنسبة البنية التحتية للمستشفيات للتدريب اإل تطويرو إستغالل ٢.٧.١

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

برامج التدريب  فيوجود زيادة  -
  ةاإلكلينيكي

 قسامباألة إكلينيكيعمل برامج تدريب  -
  العلمية 

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

   البحوث
للمستشفيات  التنفيذيالمدير  -

  الجامعية 
  قساماألرؤساء   -

كلينيكى زيادة فرص التدريب اإل ٢.٧.١.١
المتخصصة المراكز البحثية والعلمية  قسامباأل

  في الكلية.
  

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦ 

ة إكلينيكي تدريبيةوجود برامج  -
  قبال عليها اإل زيادةو

عمل دبلومات جديدة لتطوير الكفاءة  -
  المهنية.

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

 إكلينيكيبرامج تدريب  ستحداثإ ٢.٧.١.٢
معتمدة لطالب الدراسات العليا لرفع الكفاءة 
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عمل فترة تدريب بالمستشفيات  -
  الجامعية لطلبة الدراسات العليا 

   البحوث
للمستشفيات  التنفيذيالمدير  -

  الجامعية 
    قساماألرؤساء  -

 .المهنية
  

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

شراكة مع مراكز  إتفاقاتوجود  -
تدريب معتمدة بالداخل 

    .بالخارجأو

خبرات  تبادلوشراكة  إتفاقاتعمل  -
   الخارجومع مراكز معتمدة بالداخل 

  رئيس الجامعة  -
نائب رئيس الجامعة للدراسات  -

  البحوثوالعليا 
  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

   البحوث

شراكة مع مراكز تدريب  إتفاقات عقد ٢.٧.١.٣
  .بالخارجأومعتمدة بالداخل 

  المستشفيات الجامعية لتكون مراكز تميز نموذجية للتعليم الطبيتطوير  ٢.٨

     ٢٠٢٦٪ حتى عام ١٠٠رفع كفاءة التدريب بالمستشفيات الجامعية بنسبة  ٢.٨.١

حتى   ال يوجد
 ٢٠٢٣ويوني

 دارةالتدريب باإل إدارةتشكيل  -
  بالمستشفيات الجامعيةوالمركزية 

   

 دارةالتدريب باإل إدارةإعادة تفعيل  -
فرعية بكل  إدارة إنشاءالمركزية و

  .مستشفى جامعي
ستيعاب كل مستشفى من إحصر قدرة  -

  عدد المتدربين
حصر بالمدربين المتاحين بكل  -

  .مستشفى

 المدير التنفيذي للمستشفيات -
  الجامعية

  مديري المستشفيات الجامعية -

٪ من المستشفيات ١٠٠ إستغالل ٢.٨.١.١
  الجامعية في العملية التدريبية

  

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

 -وماي
 سنوياويوني

برامج التدريب الحالية  -
  المستحدثةو
  المتدربين إعدادقائمة سنوية ب -

  حصر برامج التدريب الحالية  -
  المتدربين الحاليين إعدادحصر  -
برامج تدريبية جديدة حسب  إنشاء -

   سوق العمل إحتياجاتدراسة 
  .خطة تسويق للبرامج التدريبية -

 التدريب  إدارة -
  

زيادة عدد المتدربين بالمستشفيات  ٢.٨.١.٢
  ٪ سنويا٢٠الجامعية بنسبة 

ألف جنيه  ٢٥
جنيه  ٥٠٠٠(

  )سنويا

 -وماي
 سنوياويوني

 حتياجاتقائمة محدثة سنويا باإل -
  التدريبية

 حتياجاتاإل عدادإل قسامخطابات لأل -
  سوق العمل إحتياجاتالتدريبية حسب 

 قسامباألمنسق التدريب  -
  ةاإلكلينيكي

   التدريب إدارة -
  

 حتياجاتقائمة محدثة سنويا باإل إعداد ٢.٨.١.٣
من  ٪١٠٠بالمدربين والتدريبية للمتدربين 

  .المختلفة قساماأل

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

 -وماي
 سنوياويوني

قائمة سنوية بعدد المدربين  -
  يناإلكلينيكي

  ين اإلكلينيكيحصر بعدد المدربين  -
  بزيادة العدد  قساملألخطابات  -

 قسامباألمنسق التدريب  -
  ةاإلكلينيكي

  التدريب إدارة -

ين بنسبة اإلكلينيكيزيادة عدد المدربين  ٢.٨.١.٤
  ٪ سنويا  ٢٠
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  مليون جنيه
  

  ٢٠٢٣الدراسة 
  ٢٠٢٤الخطة 

التطوير 
٢٠٢٦- ٢٠٢٥ 

  دراسة بالوضع الحالي -
  .تطويرالفي  لوياتوباألخطة  -
  قائمة بما تم من تطوير -

حصر بقاعات التدريب الحالية  -
  اهإحتياجاتو
فع كفاءة قاعات رلويات وخطة أل -

  التدريب
  تنفيذ الخطة -

  التدريب إدارة -
  الهندسية  دارةاإل -

٪ من البنية التحتية ٢٠رفع كفاءة  ٢.٨.١.٥
    للتدريب بالمستشفيات الجامعية

  ٪ من كليات الطب الناشئة١٠٠بين وبين المستشفيات الجامعية  تعاونعمل بروتوكوالت  ٢.٨.٢

التدريبية لكليات  حتياجاتدراسة اإل -  دراسة - ٢٠٢٣  ال يوجد
  الطب الناشئة

شئون التعليم وكيل الكلية ل -
   لطالباو

التدريبية لكليات  حتياجاتدراسة اإل ٢.٨.٢.١
  .الطب الناشئة

  
الدراسة والنظام   ال يوجد

٢٠٢٢  
 دورات سنويا

  دراسة التسعير -
  الئحة معتمدة باألسعار -

  دراسة تسعير الخدمة -
  هاإعتمادو الجديدةتحديد البرامج  -

  التعليم الدولي  -
  مركز التدريب  -

تسعير الخدمات التدريبية للعرض  ٢.٨.٢.٢
  على كليات الطب الناشئة

  
  قائمة المدربين - ٢٠٢٣  ألف جنيه ٢٠٠

  برنامج التدريب -
   اإلكلينيكينظام التدريب  -
  يناإلكلينيكيتقييم المدربين  -

التدريبية المطلوبة  دراسة البرامج -
  يناإلكلينيكيللمدربين 

  دورات تدريب -
  ه إعتمادو إكلينيكينظام تدريب  إعداد -

  قسم التعليم الطبي -
 قسامباألمنسق التدريب  -

  ةاإلكلينيكي

نظام وين اإلكلينيكيالمدربين  إعداد ٢.٨.٢.٣
  التدريب

  

ثم  ٢٠٢٤  ال يوجد
 سنويا

  كليات الطب الناشئة  إحتياجاتدراسة  -  الخريجين سنوياوعدد الطالب  -
  التواصل مع كليات الطب الناشئة  -
 عرض برامج التدريب على كليات -

  .الطب الناشئة

  التعليم الدولي  -
الكلية لشئون التعليم وكيل  -
   الطالبو
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

   البحوث
  اإلمتيازلجنة  -

خريجي كليات الطب وتدريب طالب  ٢.٨.٢.٤
  الناشئة.  

  وضع برامج للتدريب المهني ٢.٨.٣

ألف جنيه  ١٥
جنيه  ٥٠٠٠(

  )سنويا

ثم  ٢٠٢٣ويوني
 سنويا

  الدراسة  -
  برامج تدريبية مهنية معتمدة -

  لجنة التدريب  -  سوق العمل إحتياجاتدراسة  -
  اإلمتيازلجنة  -
  مركز التدريب -
  المدير التنفيذي  -

سوق العمل من  إحتياجاتدراسة  ٢.٨.٣.١
   الشهادات التدريبية المهنية في المجال الطبي

أغسطس   ال يوجد
٢٠٢٣ 

  برامج التدريب معتمدة -
  عدد الملتحقين بالبرامج -

  برامج حسب الدراسة  إنشاء -
  تسعير البرامج بعد دراسة السوق -

 المدير التنفيذي للمستشفيات -
  الجامعية

  لجنة التدريب  -

برامج للتدريب المهني  إنشاء ٢.٨.٣.٢
الفنيين بمختلف المجاالت الطبية وين داريلإل
  اتسعيرهو

مدى وقائمة المتدربين  - سنويا  ال يوجد بالمتدربين في سد جزء من  ستعانةاإل ٢.٨.٣.٣ المدير التنفيذي للمستشفيات -  تحديد مهام المتدربين -
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المستشفيات  أعمالمساهمتهم في 
  .الجامعية

عليهم فيما يوكل لهم من  شرافاإل -
  .أعمال

  .الجامعية
  منسقي برامج التدريب المهنية  -

  .العجز في القوى العاملة

  .من برامج التعليم لكلية الطب ٪٦٠متابعة ومراجعة وضمان جودة أنشطة كلية الطب المتمثلة في منظومة التعليم الطبي  ٢.٩

 - ٢٠٢٢يناير   ال يوجد
 ٢٠٢٢مارس 

عتبار خذ في اإلالخطة مع اإل إعداد -  الخطة المعتمدة -
  الراهنة الظروفوالمعوقات 

خطة زمنية لبيان مصفوفة  إعداد ٢.٩.١  وحدة ضمان الجودة  -
الدورية لتقييم القدرة المؤسسية  اتستبياناإل
   .التعليمية الفاعليةو

ألف جنيه  ٢٠
جنيه  ٥٠٠٠(

  )سنويا

  ٢٠٢٢ويوني
 سنويا

ورقية) و ةإلكتروني( اتإستبيان -  .اتستبياناإلنتائج تحليل  -
  تحليلهاو

 نتائج  تحليلو حصائيالتحليل اإل إجراء ٢.٩.٢  وحدة ضمان الجودة -
  ستقصائيةاإل ستماراتاإل

  ألف جنيه  ٢٠٠
 جنيهألف  ٥٠(

   )سنويا

  ٢٠٢٢ويوني
 سنويا

 نشرات إعالمية -
 كتيبات -
  إخطارات -

 متابعة سنوية -
  نشرة دورية بالمستجدات -

متابعة المعايير المرجعية القياسية لتحديد  ٢.٩.٣  وحدة ضمان الجودة -
متطلبات ضمان جودة القدرة المؤسسية 

على  نشرهاو هاإعتمادوالتعليمية،  الفاعليةو
 التيالخدمة  تلقىوتنفيذ  فيطراف المشاركة األ

  تقدمها الكلية.
  الميزانية يإجمال          ٤٠.٩١٠.٠٠٠
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  المنشور دوليا والغاية الثالثة: زيادة البحث العلمي المتميز 
 

  المنشورة دوليا األبحاثزيادة كفاءة البحث العلمي وما يترتب عليه من زيادة عدد  ٣.١

  ٢٠٢٦بحلول العام  ٪٥٠الباحثين بنسبة والالزمة للبحث العلمي  حتياجاتتوفير اإلوتطوير  ٣.١.١

  ألف جنيه ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

 )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

  زيادة الميزانية  -
شراكة مع هيئات  إتفاقات وجود -

 .الصناعة قطاعوالمجتمع المدني 

شراكة مع هيئات  إتفاقاتعقد  -
 قطاع الصناعةوالمجتمع المدني 

معتمدة حتى ووجود خطة مدروسة  -
 متبادلة  اإلستفادةكون ت

 نائب رئيس الجامعة للدراسات -
  البحوثوالعليا 

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا و  -

   البحوث
 أقسامرؤساء األ -

عن  العلميدعم ميزانية البحث  ٣.١.١.١
شراكة مع هيئات المجتمع  إتفاقاتطريق عقد 

  الصناعة قطاعوالمدني 

  مليون جنيه ٢،٥
ألف جنيه  ٥٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

المعتمدة على  األبحاثزيادة  -
  بالكلية  جهزةواألالمعامل 

مكانيات إعن  إلكترونيعمل موقع  -
 بالكلية  جهزةاألوالمعامل 

   لألجهزةعمل صيانة دورية  -

وكيل الكلية للدراسات العليا و  -
   البحوث

  العالقات الثقافية  -
   قساماألرؤساء  -

الوسائل الالزمة  توفيروتطوير  ٣.١.١.٢
 جهزةاألومثل المعامل  األبحاث جراءإل

 الحديثة 
  

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

 الدوليعمل قاعدة بيانات للنشر  -
  هيئة التدريس أعضاءلجميع 

عمل دورات بصفة مستمرة عن  -
 متطلبات النشر الدولي

   الدوليعمل مكافئات عن النشر  -

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
  البحوث و
  قساماألرؤساء   -

فنيين  من معاونيهموتدريب الباحثين  ٣.١.١.٣
الجديدة العلميعلى تقنيات البحث  غيرهمو

    
  ألف جنيه ٥٠٠

ألف جنيه  ١٠٠(
  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

قبال على الكيانات زيادة اإل -
  .موجود بالكليةلالبحثية ا

عمل دورات تعريفية دورية لطلبة  -
الباحثين  للتعريف و الدراسات العليا

  بالكيانات البحثية الموجودة بالكلية

  البحوثولجنة الدراسات العليا  -
  رؤساء المعامل  -
   قساماألرؤساء  -
   قسامباألالمشرفين الفنيين  -

عقد دورات تعريفية دورية لطلبة  ٣.١.١.٤
بالكيانات  الباحثين للتعريفو العلياالدراسات 

  منها اإلستفادةع يالبحثية الموجودة بالكلية لتشج

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

 )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

لجميع  ةإلكترونيعمل قاعدة بيانات   - وجود قاعدة بيانات للمرضى  -
 جيدا  حفظهاوالمرضى 

عمل دورات تدريبية للعاملين  -
 لسهولة التعامل مع التكنولوجيا  

 العميد -
المدير التنفيذى للمستشفيات -

  الجامعية 
 مديري المستشفيات الجامعية -

بيانات مرضى  بإدخال اإلهتمام ٣.١.١.٥
ا مما ييسر إلكترونيالمستشفيات الجامعية 

  .العلمية األبحاث فيها إستخدام

- ٢٠٢٢من  ال يوجد
٢٠٢٦  

من الباحثين  وجود فريق -
  النشر الدولي  فيالمتميزين 

عمل فريق من الباحثين المتميزين   -
النشر الدولي لتقديم المساعدة  في
  رشاداإلو

  العميد  -
للدراسات العليا وكيل الكلية  -

  والبحوث
  البحوثو لجنة الدراسات العليا   -

عمل فريق من الباحثين المتميزين  ٣.١.١.٦
 رشاداإلوالنشر الدولي لتقديم المساعدة  في
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من برامج التدريب بكلية طب  ٪٧٥ة تشكل نسبة اإلكلينيكي والعلومالدراسات العليا للعلوم الطبية األساسية  وطالبهيئة التدريس  أعضاءالتدريب لتقنيات البحث العلمى للباحثين من  برامج ٣.١.٢
  اإلسكندرية

- ٢٠٢٢من  ال يوجد
٢٠٢٦ 

زيادة الدورات المقدمة من  -
قبال زيادة اإلومركز التدريب 

 عليها 

مكانيات إعن  إلكترونيعمل موقع  -
  مركز التدريب 

عمل دورات تدريبية مستمرة  -
  لمركز التدريب 

  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
  قساماألرؤساء  -
 المعلوماتلجنة تكنولوجيا  -

من مركز التدريب  اإلستفادةتعظيم  ٣.١.٢.١
 اإلسكندريةبكلية طب 

  

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢ من
٢٠٢٦  

لبرامج  دوري تحديثوجود  -
  القدرات وتنميةالتدريب 

 ستبياناإل عرفة نتائج تحليلم -
التدريبية لطالب  حتياجاتلإل الدوري

بما يناسب العليا والتحديث الدراسات 
مجاالت البحث  لوياتأووأهداف 
لكلية  ةاإلستراتيجيبالخطة  العلمي
 إحتياجاتو ٢٠٢٣ اإلسكندريةطب 

 فياألطراف من أصحاب المصلحة 
الدوائية،  الصحة، والصناعاتمجال 

   األجهزة العلمية. وصناعة

  رئيس الجامعة -
 رئيس الجامعة للدراسات نائب -

  البحوثوالعليا 
  العميد -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

   والبحوث
   

التحديث الدورى لبرامج التدريب  ٣.١.٢.٢
  وتنمية القدرات فى مجال البحث العلمى

  ٢٠٢٦٪ بحلول عام ٥٠بنسبة  اإلسكندريةالخدمات المقدمة بمكتبة كلية طب  تطوير ٣.١.٣
- ٢٠٢٢من  ال يوجد

٢٠٢٦  
 أعضاءقاعدة بيانات خاصة ب إنشاء -  وجود قاعدة البيانات  -

 المعاونةهيئة لتدريس والهيئة 
وضع معايير لتحديد الخبرات  -

  منها  اإلستفادة وكيفية

قسم تكنولوجيا  -
  المعلومات 

لتسهيل  ةإلكترونيقاعدة بيانات  إنشاء ٣.١.٣.١
  الوصول للمراجع البحثية

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

 )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

هيئة  أعضاء فيالزيادة الفعلية  -
 ذوي نينأووالمعالتدريس 

  التواصل  فيالكفاءات 

المؤتمرات وورش  في اإلشتراك -
 قساماألتنظمها  التيالعمل والدورات 

 طباءلنقل الخبرات وتدريب األ
هيئة  أعضاءمن خبرات  لإلستفادة

تقديم الخدمات الصحية  فيالتدريس 
لمرضى المستشفيات الجامعية 

 الجامعي شرافاإل إلى باإلضافة
 ستشارات لمستشفياتاإل وتقديم

  وزارة الصحة

  رئيس الجامعة -
رئيس الجامعة للدراسات  نائب -

  البحوثوالعليا 
  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

  والبحوث
  العالقات الثقافية  -

لسهولة  إلكترونيعمل موقع  ٣.١.٣.٢
  مكان أي فيالحصول على المعلومات 
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  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

 )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

وجود زيادة شراء المراجع  -
  والورقية ةلكترونيالبحثية اإل

عمل الئحة بالمراجع البحثية ذات  -
  .الكثيرة  حتياجاتاإل
عمل ميزانية خاصة للمراجع  -

  البحثية 

  والبحوثلجنة الدراسات العليا   -
  المكتبة  إدارة -

زيادة شراء المراجع البحثية  ٣.١.٣.٣
  والورقية ةلكترونياإل

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

 )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

ستيعابية الطاقة اإل وجود زيادة -
  ٪ ٧٠بنسبة 

 إلمكانيات ةإلكترونيعمل مواقع  -
  الموجودة بالكلية  والمراجعالمكتبة 

  والبحوث لجنة الدراسات العليا  -
  المكتبة إدارة -

 ٪٧٠ستيعابية بنسبة زيادة الطاقة اإل ٣.١.٣.٤
  .٢٠٢٦بحلول عام 

  

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

 )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

 في اإلشتراك فيوجود زيادة   -
الدورات التدريبية للعاملين 

  .الرقميبالمكتبة للعمل بالنظام 

للعاملين  تدريبيةعمل دورات  -
  الرقميبالمكتبة للعمل بالنظام 

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
  والبحوث 

  و البحوث لجنة الدراسات العليا -
  المكتبة  إدارة -

الدورات  في اإلشتراكزيادة  ٣.١.٣.٥
التدريبية للعاملين بالمكتبة للعمل بالنظام 

 ٪٧٠يستجد من جديد فيها لتشمل  وما الرقمي
   .٢٠٢٦من العاملين بحلول عام 

  والباحثين األبحاثرتقاء بمستوى اإل ٣.١.٤

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

المنشورة  األبحاثزيادة عدد  -
  دوليا 

عمل دورات تدريبية عن البحث  -
   الدولي والنشر العلمي

 بصفةوجود دورات تدريبية  -
  مستمرة عن متطلبات النشر 

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
  والبحوث 

  لجنة الدراسات العليا  -

من الباحثين على ٪ ٧٥تدريب  ٣.١.٤.١
الدولي بحلول  والنشر العلميمهارات البحث 

 ٢٠٢٦عام 
  

  جنيهمليون 
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

المنشورة  األبحاثزيادة عدد   -
  دوليا

 وبصفةوجود دورات تدريبية  -
 أهميةومستمرة عن متطلبات النشر 

   الدوليالنشر 

 العليا وكيل الكلية للدراسات -
  والبحوث 

  و البحوث لجنة الدراسات العليا  -
   قساماألرؤساء  -
   قسامباألالمشرفيين الفنيين  -

 ٪١٠ الدولي بنسبةزيادة نسبة النشر  ٣.١.٤.٢
 ٢٠٢٦بحلول عام 

  

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

المشتركة بين  األبحاثزيادة  -
كلية الطب جامعة  فيالباحثين 

 خرىاأل والكليات اإلسكندرية

بين جامعة  تعاون إتفاقاتوجود  -
 فيالجامعات  وباقي اإلسكندرية

 العلمي البحثمجال 
وسائل التواصل  فيالنشر عنها  -

  يجتماعاإل

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

 والبحوث لجنة الدراسات العليا -

المشتركة بين  األبحاثزيادة  ٣.١.٤.٣
 اإلسكندريةكلية الطب جامعة  فيالباحثين 
عام  ٪ بحلول٢٥خرى بنسبة األ والكليات

٢٠٢٦ 
  

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦  

بالخطة الملتزمة  األبحاثنسبة  -
  البحثية 

عمل لجنة للحكم على مدى السير  -
  الخطة البحثية  في

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  والبحوث لجنة الدراسات العليا -

 بالخطة البحثية للكلية اإللتزام ٣.١.٤.٤
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  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

 دارةإلوجود قاعدة بيانات  -
  . والباحثين العلميالبحث 

البحث  دارةإل ةإلكترونيعمل قاعدة  -
    العلمي

كافية  بأجهزة مدادهمإوتدريبهم  -
  .اإلكترونيكافة البيانات  إلدخال

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
   والبحوث

  و البحوث لجنة الدراسات العليا -

(من  العلميالبحث  إدارةتطوير  ٣.١.٤.٥
عن طريق تدريبهم  وغيرهم)موظفين 

كافة البيانات  إلدخالكافية  بأجهزة مدادهمإو
  .اإلكتروني

  ٢٠٢٦بحلول العام  ٪٢٥بنسبة  العلميمجال البحث  فيالعاملين  وتشجيعتحفيز  ٣.١.٥

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

وجود ميزانية خاصة للباحثين  - ت المقدمة للباحثين آادة المكافيز -
  المميزين 

 عمل لجنة للحكم على الباحثين   -

  رئيس الجامعة -
رئيس الجامعة للدراسات  نائب -

  البحوثوالعليا 
  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

 والبحوث 

زيادة المكافآت للمتميزين من  ٣.١.٥.١
 ٢٠٢٦بحلول عام  ٪٢٥الباحثين بنسبة 

  

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦ 

علمية بمشاركة  أبحاثوجود  -
  اإلمتيازوالطلبة 

 أطباءومشاركة الطلبة  إلزام -
مع تفعيل دورهم  األبحاثب اإلمتياز

  العلمية  األبحاث في
عن مدى مشاركة  إستبيانعمل  -

 األبحاث في اإلمتياز أطباءوالطلبة 

  العميد   -
ة  - ل الكلي ا وكي ات العلي للدراس

     والبحوث
ة ل- ل الكلي ئون اوكي يم ش لتعل

  والطالب 
دريب اإل - ئول الت ى لزاممس
 اإلمتياز طباءأل

 اإلمتياز أطباءوتفعيل دور الطلبة  ٣.١.٥.٢
 العلمية األبحاثعمل  فيللمشاركة 

  

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

العلمية  الشراكة إتفاقياتوجود  -
المؤسسات العلمية و مع الجامعات

المتميزة على المستويين  والبحثية
  والدوليالمحلي 

مما يتيح  تفاقاتوجود خطة لإل -
 فيلكل الجوانب المشاركة  اإلستفادة

   ياتاإلتفاق

  رئيس الجامعة -
 رئيس الجامعة للدراسات نائب -

  البحوثوالعليا 
  العميد  -
 العلياوكيل الكلية للدراسات  -

  والبحوث 

العلمية  الشراكة إتفاقيات فيالتوسع  ٣.١.٥.٣
 والبحثيةالمؤسسات العلمية و مع الجامعات

  والدوليالمتميزة على المستويين المحلي 

  ٢٠٢٦٪ بحلول عام ٤٠المشروعات البحثية الممولة من جهات مانحة بنسبة  إستغاللالتشجيع على  ٣.١.٦
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- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦  

عن الجهات  ةإلكترونيعمل قاعدة  -  وجود قاعدة بيانات  -
  المانحة 

  رئيس الجامعة -
 رئيس الجامعة للدراسات نائب -

  والبحوث العليا
  العميد  -
وكيل الكلية للدراسات العليا  -

 والبحوث
  قسم تكنولوجيا المعلومات  -

  قاعدة بيانات للجهات المانحة إنشاء ٣.١.٦.١

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦  

 ومؤتمراتوجود ورش عمل  -
  مرة واحدة سنويا  األقلعلى 

للتعريف بالجهات  مؤتمراتعمل  -
تدريبية عن كيفية  ودوراتالمانحة 

  كتابة خطط المشروعات البحثية 

  رئيس الجامعة -
 رئيس الجامعة للدراسات نائب -

  البحوثوالعليا 
  العميد  -
 للدراسات العلياوكيل الكلية  -

  والبحوث 
  الجهات المانحة  -

عقد ورش عمل للتعريف بالجهات  ٣.١.٦.٢
  كتابة خطط المشروعات البحثية وكيفيةالمانحة 

- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦  
 سنويا

المقدمة  األبحاث إعدادزيادة   -
 من جهات مانحة

بيان بعدد المشاركين في   -
  المشاريع البحثية

بيان بعدد المشاريع البحثية في   -
  الكلية 

المنشورة في  األبحاثبيان بعدد  -
  المجالت العلمية 

بيان بعدد الندوات التعريفية   -
 بالموضوع

الجهات  أهميةعمل مؤتمرات عن  -
 للباحثين أهميتها ونشرالمانحة 

عقد ندوتين سنويا لتدريب صغار  -
  التنافسية األبحاثالباحثين على كتابة 

هيئة  أعضاءنشر مشاركات  -
في أي مشاريع  معاونيهموالتدريس 

 والمرجعيةبحثيه كنوع من التحميس 
  للكلية  والتسويق

 إدارةتعزيز التواصل مع مكتب  -
 المشروعات في الجامعة

الورقية بالنسبة  جراءاتاإلتسهيل  -
  األبحاثلتسجيل 

  العميد  -
 وكيل الكلية للدراسات العليا -

  والبحوث 
  مكتب متابعة المشاريع البحثية   -
 المانحة الجهات -

تشجيع الباحثين للتقدم للجهات  ٣.١.٦.٣
  المانحة

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا

- ٢٠٢٢من 
٢٠٢٦ 

المشروعات  فيالزيادة الفعلية  -
 البحثية 

 إدارةكيفية  نعمل ورش عمل ع  -
  المشروعات البحثية 

سنويا للتعريف  ثنتينإ أوعمل ندوة  -
بخطط النجاح في كتابة المشاريع 

 البحثية

  لجنة الدراسات العليا  -
 والمشرفين قساماألرؤساء  -

  قسامباألالفنيين 

 إدارةتدريب الباحثين على كيفية  ٣.١.٦.٤
  المشروعات البحثية  
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- ٢٠٢٢من   ال يوجد
٢٠٢٦  

   األبحاثعن  ةإلكترونيعمل قاعدة  -  المشتركة  األبحاث إعدادزيادة  -
 تيال األبحاثعمل لجنة للحكم عن  -

  يمكن الجمع بينها 

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
  والبحوث 

  لجنة الدراسات العليا  -

المشتركة  األبحاثتشجيع الجمع بين  ٣.١.٦.٥
  بين التخصصات المختلفة

  في المشروعات البحثية. اإلشتراكتشجيعهم على وتطبيقه  وطرقالعلمي  الجودة في البحثمراحل البكالوريوس بمعيار  من الطالب في٪ ١٠ األقلتعريف على  ٣.١.٧
  ألف جنيه ٥٠

 آالف جنيه ١٠(
  )سنويامصري 

مصفوفة  ومحتوياتوثيقة -  نصف سنويا
  العمل. وورشالدورات التدريبية 

ومواعيد بيان عن أسماء  -
  الدورات التدريبية.

بالمشاركين  إحصائيبيان  -
البحثية  وبالمشروعاتبالدورات 

 التي يتم تقديمها
  المسابقة ونتيجتها. -

 ات مع الطالب إجتماع  -
  ورش عمل  -

  وحدة ضمان الجودة  -
  

عمل  وورشتنظيم برنامج تعليمي  ٣.١.٧.١
تتبع بتنظيم  اإلكلينيكيوالعلمي  لجودة البحث
 أعضاء إشرافاألنشطة تحت  مجموعة من

التدريس في الكلية تسمح  هيئة أعضاءوالجودة 
في كل برنامج  طالب ٦٠ األقلعلى  بإنضمام

   .يقام كل ستة أشهر

  تطوير المستشفيات الجامعية لتكون مراكز تميز نموذجية للبحث العلمي ٣.٢

  ٪ سنويا١٠العلمية بالمستشفيات الجامعية بنسبة  األبحاثتنفيذ سياسات البحث العلمي بالمستشفيات الجامعية لزيادة   ٣.٢.١

  سنويا  ال يوجد

بكل  األبحاثبقائمة سنوية  -
  مستشفى جامعي

موافقة لجنة التدقيق  إشتراط -
التي يتم  األبحاثوالمتابعة على 

تسجيل جميع  -عملها بالمستشفيات 
  التي يتم عملها بالمستشفيات األبحاث

وكيل الكلية للدراسات العليا  -
  والبحوث 

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  لجنة التدقيق والمتابعة -

 األبحاث٪ من ١٠٠رصد وتسجيل  ٣.٢.١.١
الدراسات العليا التي تتم في  أبحاثالعلمية و

  المستشفيات الجامعية
  

  سنويا  ال يوجد

  التوصيات الصادرة -
قائمة بالتوصيات التي أدت  -

لتغيير سياسات العمل 
  بالمستشفيات 

 دارةإلتقديم توصيات  إشتراط -
  كل دراسة إنتهاءالمستشفى عند 

  تطبيق التوصيات -

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  لجنة التدقيق والمتابعة -

من نتائج وتوصيات  اإلستفادة ٣.٢.١.٢
  العلمية التي تتم بالمستشفيات الجامعية األبحاث

  هاأعمالدعم مراكز التميز بالمستشفيات الجامعية لزيادة حجم  ٣.٢.٢

  ال يوجد
حتى 
   ٢٠٢٣ويوني

  قساماألخطابات لرؤساء  -
  السوق إحتياجاتدراسة  -
قائمة بمراكز التميز وترتيبها.  -

  لويةوحسب األ
  إختيارهاخطط المراكز التي تم  -

 اتقتراحإل قساماألمخاطبة رؤساء  -
  بمراكز التميز  قساماأل
السوق لمراكز  إحتياجاتدراسة  -

  التميز
وعمل  إحتياجاتحديد المركز األكثر  -

  خطة متكاملة لتنفيذها

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  ةاإلكلينيكي قساماألرؤساء  -
  

٪ من ١٠٠عمل دراسة مبدئية ب ٣.٢.٢.١
ة لرصد مراكز التميز التي اإلكلينيكي قساماأل

  يحتاجها المجتمع
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  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا
  سنويا

  قساماألخطابات لرؤساء  -
  السوق إحتياجاتدراسة  -
 قائمة بمراكز التميز وترتيبها -

  لويةوحسب األ
  إختيارهاخطط المراكز التي تم  -

كز التميز الموجودة احصر مر -
  إنشائهاوالجاري 

  بها طباءحصر األ -
  طباءتدريب األ -

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  التميز  مديري مراكز -
  لجنة التدريب -
  

٪ من مراكز ١٠٠ب طباءتدريب األ ٣.٢.٢.٢
  التميز

  زيادة العمليات النادرة المسجلة عالميا (العمليات ذات المهارة وذات الطبيعة الخاصة)  ٣.٢.٣

  يوجدال 
 -  ٢٠٢٣ويوني

  سنويا

 قساماألخطابات رؤساء   -
  الجراحية والتداخلية

  السوق إحتياجاتدراسة  -
   إحتياجاقائمة بالعمليات األكثر  -

الجراحية  قساماألمخاطبة رؤساء   -
  والتداخلية

السوق من  إحتياجات دراسة -
  العمليات النادرة

تحديد العمليات النادرة األكثر  -
   إحتياجا

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

الجراحية  قساماألرؤساء  -
  والتداخلية

  لجنة التدريب -

من ٪ ١٠٠عمل دراسة مبدئية ب ٣.٢.٣.١
العمليات  اإلكلينيكية لتقديم قسامإحتياجات األ

  .النادرة التي يحتاجها المجتمع
  

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا
  سنويا

  أسماء المرشحين -
  برامج التدريب -
  التي تم تدريبهم  طباءقائمة باأل -

  برامج تدريب إعداد -
 أطباءلترشيح  قساماألمخاطبة  -

  للتدريب

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

الجراحية  قساماألرؤساء  -
  والتداخلية

  لجنة التدريب -

على  طباء٪ من األ٥٠تدريب  ٣.٢.٣.٢
  .المهارات التي تحتاجها العمليات النادرة

  

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا
  سنويا

  حتياجاتاإل  -
  قائمة بما تم توفيره -
  بالعمليات التي تم عملها قائمة -

الجراحية  قساماألمخاطبة رؤساء  -
العمليات  إحتياجاتوالتداخلية لتحديد 

  النادرة

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

الجراحية  قساماألرؤساء  -
  والتداخلية

  الهندسية دارةاإل -
  مدير التموين الطبي والصيدلة -

٪ من البنية التحتية ١٠٠توفير  ٣.٢.٣.٣
  .والمستلزمات التي تتطلبها العمليات النادرة

  البحث العلمي جودة  وكفاءة رفع  ٣.٣

  سنويا ٪١٠٠متابعة معايير الجودة في البحث العلمي والدراسات العليا بنسبة  ٣.٣.١
  ألف جنيه ٢٥

جنيه  ٥٠٠٠(
  )سنويا

  ٢٠٢٢يناير 
ديسمبر  -

٢٠٢٥  

  .اتستبياناإلنتائج تحليل  -
نسبة وعي الطالب بمعايير  -

  جودة البحث العلمي.
  

وورقية)  ةإلكتروني( اتإستبيان-
  .تحليلهاو

  وحدة ضمان الجودة -
  و البحوث لجنة الدراسات العليا -
  لجنة البحث العلمي -

تقصي  ودراسات اتإستبيان إجراء ٣.٣.١.١
من الباحثين ٪ ٦٠ األقلعلى  سنويا تغطي

الجهات المستفيدة عن ولقياس رضا الباحثين 
أنشطة البحث  وتنفيذالسياسات المتبعة لتحفيز 

  بالكلية. العلمي

  في المشروعات البحثية. اإلشتراكتشجيعهم على وتطبيقه  وطرقالعلمي  مراحل البكالوريوس بمعيار الجودة في البحث من الطالب في٪ ١٠ األقلعلى  تعريف ٣.٣.٢
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  ألف جنيه ٥٠
 آالف جنيه ١٠(

  )سنويامصري 

 ٢٠٢٢يناير 
- ٢٠٢٦  

  نصف سنويا

مصفوفة  ومحتوياتوثيقة -
  العمل. وورشالدورات التدريبية 

الدورات  ومواعيدأسماء ببيان  -
  التدريبية.

بالمشاركين  إحصائيبيان  -
البحثية  وبالمشروعاتبالدورات 

 التي يتم تقديمها
  المسابقة ونتيجتها. -

 ات مع الطالب إجتماع -
  ورش عمل -

  وحدة ضمان الجودة  -
  

عمل  وورشتنظيم برنامج تعليمي  ٣.٣.٢.١
تتبع بتنظيم  اإلكلينيكيوالعلمي  لجودة البحث
 أعضاء إشرافاألنشطة تحت  مجموعة من

التدريس في الكلية تسمح  هيئة أعضاءوالجودة 
في كل برنامج  طالب ٦٠ األقلعلى  بإنضمام

  يقام كل ستة أشهر.

   اإلجمالي         ١٤.٦٢٥.٠٠٠
  



التنفيذتاريخ  الميزانية التقديرية  المحور/ الهدف جهة التنفيذ/المسئول وسائل التنفيذ مؤشرات النجاح 
 

 108 

  الغاية الرابعة: تحسين بيئة العمل وزيادة رضا العاملين
 

  )يندارياإلوالطلبة والخريجين و معاونيهمهيئة التدريس و أعضاءدعم تكوين الهوية المهنية للمنتمين للكلية ( ٤.١

  بنهاية الخمس سنوات ٪٢٠هيئة التدريس والعاملين بالكلية بحوالي  أعضاءالعاملين بالكلية من  إنتماءنسبة  زيادة ٤.١.١

  ألف جنيه ١٥٠
 آالف جنيه ٣٠(

 )سنويامصري 

 وتشكيل الفريق يوني
 ثم سنويا  ٢٠٢٢

بيان بتشكيل فريق تحسين بيئة   -
 العمل بالكلية 

 خطة عمل الفريق السنوية -
 العاملين إنتماءقياس نسبة  -

  سنويا 

 أعضاءلتشجيع  قساماألمخاطبة  -
في فريق  لإلشتراكهيئة التدريس 

  تحسين بيئة العمل
  

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 ومساعديه  المجتمع وتنمية البيئة

  وفريق تحسين بيئة العمل بالكلية

 .تشكيل فريق تحسين بيئة العمل ٤.١.١.١
  

  صور المخاطبات -  ٢٠٢٢ديسمبر   جنيه ألف ١٠٠
 عدادأالمكتب مفعل وحصر  -

  المترددين عليه

مخاطبات لوزارة الداخلية 
والمحافظة لعمل مكتب خدمي داخل 

  .المجمع الطبي

ة  - ئون خدم ة لش ل الكلي وكي
 .المجتمع وتنمية البيئة

  أمين الكلية  -

تفعيل المكاتب  إمكانيةدراسة  ٤.١.١.٢
الخدمية للعاملين داخل المجمع الطبي 

  )(السجل المدني / الشهر العقاري / المرور
  مليون جنيه

ألف جنيه  ٢٠٠(
  )سنويا

بيان بعدد المستفيدين من   -  سنويا
خدمات الصراف االلي والشهر 

  العقاري
بيان بنسبة رضا المستفيدين   -

  من الخدمات

  مع الشهر العقاري تعاونتعزيز ال -
مخاطبة البنوك لصيانة ماكينات  -

  الصراف االلي

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 ومساعديه المجتمع وتنمية البيئة

فريق تحسين بيئة العمل  -
  بالكلية

مكاتب خدمية  تعزيز التعاقد مع ٤.١.١.٣
مثل الشهر عقاري وزيادة عدد ماكينات 

 .الصرافة االلية
  

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

بيان بعدد المشاركين من   -  سنويا
المجتمع الجامعي في المشاريع 

  المرأةالبحثية الخاصة بصحة 

تفعيل المشاريع البحثية الخاصة  -
مشاريع خالل  ٣بواقع  المرأةبصحة 

   .الخمس سنوات

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 ومساعديه  المجتمع وتنمية البيئة

بيئة العمل فريق تحسين  -
  .بالكلية

بصحة المرأة مثل الكشف  اإلهتمام ٤.١.١.٤
  .الثدي راموألالمبكر 

  

  ترخيص الحضانة  إستخراج -  ٢٠٢٦وحتى يوني  ألف جنيه ٥٠٠
  بالحضانة  األبناءتسجيل   -
  الشهري اإلشتراكرسوم   -

دوى  - ة ج تم دراس اءإلي انة  نش حض
  بناء العاملين أل
م  - ب ومالئ ان مناس وفير مك ت

  للحضانة 
   ةيجتماعاإلمخاطبة الشئون  -
  ترخيص للحضانة  إستخراج -
  متطلبات    التوفير التجهيزات و -
  تشغيل الحضانة  -

 عميد الكلية  -
ة  - ئون خدم ة لش ل الكلي وكي

 .المجتمع وتنمية البيئة
  أمين الكلية -

حضانة ألبناء  إنشاءدراسة  ٤.١.١.٥
ة والمستشفيات الطبي اتالعاملين بالمجمع

   .الجامعية
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  ال يوجد

  
  ٢٠٢٢إبريل 

املين  - ع الع ل م ة للتواص آلي
ع  ى الموق ة عل ياإلبالكلي  لكترون

 األخرى ةيجتماعاإلوالمنصات 
  دورية للعاملين ةإلكترونيمجلة  -
ة  ةدارياإلاللوائح  - وقواعد الترقي

  معلنة على موقع الكلية
ي  - املين ف اركات الع ة بمش قائم

  ةاإلستراتيجيلجان الكلية والخطة 
  الموجهة للعاملين اتستبياناإل -
  نتيجة المسابقات   -
ادات   - ع العي دات م تعاق

  والمستشفيات
ة  - ائل التهنئ ة برس قائم

  ومشاطرات األحزان 
تبيان - بة  إس اس نس اءلقي  اإلنتم

  الوظيفي لدى العاملين سنويا
  

  التواصل مع العاملين من خالل :  -
  :موقع الكلية

 ة اإل ل المجل ادة تفعي   ةلكترونيإع
ا  ة ( كلمتن املين بالكلي ة للع الدوري

  طب) 
 Facebook page  

 What’s App group 

 zoom meetings 

وائح  - ع  ةدارياإلالل ى موق ة عل معلن
 الكلية 

ع  - ى موق ة عل ات معلن د الترقي قواع
 الكلية  

وظفين            - هرية للم ابقات ش ل مس تفعي
زة / فكار اإل(مسابقة لأل بتكارية الممي

 القسم المميز) أو دارةاإل
 ةيجتماعاإل األحداثالمشاركة في  -

للعاملين تهنئة / مشاطرة أحزان 
 يجتماعاإلعلى موقع التواصل 

   اإلعالناتولوحة 

ل  - ة وكي ئون خدم ة لش الكلي
 .المجتمع وتنمية البيئة

 أمين الكلية -
 وحدة ضمان الجودة  -
 دارياإلمنسق معيار الجهاز  -

  بالجودة

قنوات للتواصل بين القيادات  إنشاء ٤.١.١.٦
  والعاملين بالكلية بصفة دورية ةدارياإل

  ألف جنيه ٢٥٠
ألف جنيه  ٥٠(

  سنويا)

  صور شهادات التكريم  -  سنويا
  بيان التكريم على موقع الكلية   -
  

 التكريم بلوحات شرف  -
 قائمة بالمميزين على موقع الكلية   -
  شهادات تقدير  -

 عميد الكلية  -
وكيل الكلية لشئون خدمة  -

   المجتمع وتنمية البيئة

المتميزين تكريم ومكافئة العاملين  ٤.١.١.٧
   داراتاإل بمختلف

  
  
  ال يوجد  

ور  -  سنويا اعخطابات دعوة حض  إجتم
 / ورشة عمل 

 نسخ من تشكيل اللجان  -
رارات  - راك إداريق ة بإش

 .العاملين في اللجان المختلفة
ر  - ة إجتماعمحاض ات الخط

تراتيجي ور  ةاإلس ف حض وكش
  . يندارياإل

ف  - املين بمختل اركة الع  إداراتمش
امو ي  أقس ة ف اذالكلي رارات  إتخ الق

ط  تراتيجيوالخط رض  ةاإلس وع
  المقترحات واالفكار . 

ي  - اركة ف املين للمش وة الع دع
  .ةاإلستراتيجيات الخطة إجتماع

تراك - ي  اإلش الف ان  أعم اللج
  .دارياإلالفرعية بالجهاز 

 أمين الكلية  -
 الجودة وحدة ضمان  -
  لجنة المتابعة بالكلية  -

الفرص ألطقم العاملين من  إتاحة ٤.١.١.٨
من القيادات  ثان)صف  إعداد(صغار السن 

اللجان الفرعية  أعمالفي  لإلشتراك ةدارياإل
   .دارياإلبالجهاز 
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  المقدمة بالشكاويقائمة  -  ٢٠٢٢ويوني  ال يوجد
التي تم الرد  بالشكاويقائمة  -

  عليها

ة - ل  IT ال مخاطب للعم د  إيمي موح
  شكاويلل
ي  - ئول بتلق خص المس د الش تحدي

 وعرضها علي المعنيين الشكاوي
ندوق لل - ود ص كاويوج  ش

ي  ل مبن ات بك ن  إداريوالمقترح م
 مباني الكلية 

  الرد علي الشكوي المرسلة  -

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 المجتمع وتنمية البيئة

 وحدة ضمان الجودة  -
  أمين الكلية -

 ىواشكتفعيل آلية للتعامل مع  ٤.١.١.٩
   دارياإلالعاملين بالجهاز 

  بنود العقد  -  ٢٠٢٣  ال يوجد
  قائمة بالخصم المقدم للعاملين  -
  

 داراتاإلمخاطبة رؤساء مجالس  -
الخاصة للحصول على المستشفيات ب

نسب خصم للعاملين بالقطاع الطبي  
معامل التحاليل الطبية ومراكز و

  .األشعة

ة   - ئون خدم ة لش ل الكلي وكي
ة ة البيئ ع وتنمي ة  المجتم وخدم

 المجتمع 
  العالقات العامة   -

التعاقد مع العيادات والمستشفيات  ٤.١.١.١٠
ب  ة نس املين بالكلي نح الع ل لم ومعامل التحالي

 خصم 
  

  بنود العقد   -  ٢٠٢٤  دال يوج
  قائمة بالخصم المقدم للعاملين -
  

ا   - أجير كافيتري ى ت د عل اء التعاق أثن
تم  ة ي اقالكلي ين  اإلتف ة  إدارةب الكلي

م  ب خص د نس ى تحدي تأجر عل والمس
 للعاملين . 

تحديد قائمة بالمأكوالت  -
والمشروبات التي بها نسب خصم 

  عالم العاملين بها . إو

ة  - ئون خدم ة لش ل الكلي وكي
 .المجتمع وتنمية البيئة

  أمين الكلية  -

ما  تتراوحتحديد نسبة خصم  ٤.١.١.١١
على المأكوالت والمشروبات ٪ ٥٠-٢٠بين

  بكافيتيريا الكلية 

  بنهاية الخمس سنوات ٪٢٠شباب الخريجين بنسبة  إنتماءعمل برامج لزيادة  ٤.١.٢
  ألف جنيه  ٢٥٠

 جنيهألف  ٥٠(
   )سنويا

تسدد من دخل 
 الورشة

  بيان بعدد ورش العمل - خطة سنوية
بيان بنسبة رضا المستفيدين  -

  منها
المختلفة  قساماألبيان بأنشطة  -

مع نقابة  بالتعاونالتي تمت 
  طباءاأل

سنويا)  ٤زيادة عدد ورش العمل ( -
 طباءلتدريب شباب األ

عمل الية للتنسيق بين نشاطات  -
المختلفة واالعالن عنها في  قساماأل

 طباءنقابة األ
  

 تعزيز دور فريق التوعية الصحية ٤.١.٢.١  فريق التوعية الصحية بالكلية -
على برامج التوعية  طباءوتدريب شباب األ

  .)TOTالصحية (

  ألف جنيه ١٠٠
ألف جنيه  ٢٠(

  )سنويا

ات رابطة إجتماعبيان بعدد  -  سنويا
  الخريجين 

بيان بعدد خريجين الكلية  -
الموجودين في الخارج وساهموا 

  في نشاطات الكلية المختلفة

عمل لقاء دوري مع  الخريجين  -
ومع من منهم بالخارج لدراسة 

مساعدتهم لجلب منح دراسية  إمكانية
  .المعاونةللهيئة 

ربط  بين الخريجين والكلية بعد  -

فريق العالقات الخارجية  -
  بالكلية

 تعزيز رابطة الخريجين ٤.١.٢.٢
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من الخبرات التي  لإلستفادةالتخرج 
يكتسبها الخريج الذي يعمل بالخارج 
ونقلها للطلبة عن طريق تفعيل عمل 

 أحدثرابطة الخريجين في نشر 
العلمية والمؤتمرات  األبحاث

  .الخارجية
  بنهاية الخمس سنوات ٪٢٠زيادة فاعلية لجنة المعارض بنسبة  ٤.١.٣

بيان بعدد المشاركين من الطلبة   خطة سنوية بالمعارض  ال يوجد
هيئة التدريس  أعضاءوالعاملين و
  في التنظيم

الكلية المختلفة  أقساممخاطبة  -
  للمشاركة في التنظيم

وكيل رئيس لجنة المعارض و -
الكلية لشئون خدمة المجتمع 

  ومساعديه وتنمية البيئة

هيئة  أعضاءزيادة فاعلية مشاركة  ٤.١.٣.١
في المعارض السنوية  ٪٥التدريس بنسبة 

  .التي تقيمها الكلية لخدمة المجتمع 
  ألف جنيه ١٥٠

 آالف جنيه ٣٠(
   )سنويامصري 

بجانب التبرعات 
هيئة  أعضاءمن 

التدريس ورجال 
جمعيات و عمالاأل

  المجتمع المدني

  بيان بعدد المعارض في السنة -  سنويا
  بيان بنسبة رضا المستفيدين -
غرفة مخصصة لتخزين  -

المالبس وتوفير مكان دائم 
  .للمعارض

توفير مكان دائم للمعارض وغرفة  -
  لتخزين المالبس

زيادة عدد المستفيدين من  -
  المعارض

مخاطبة شركات المالبس والبنوك  -
للمشاركة في  عمالورجال األ
  .المعارض

وكيل رئيس لجنة المعارض و -
الكلية لشئون خدمة المجتمع 

  ومساعديه وتنمية البيئة

زيادة المعروض من السلع في  ٤.١.٣.٢
المعارض والوصول الي أكبر عدد من 

  المستفيدين

  تحسين بيئة العمل داخل الكلية ٤.٢
  مؤسسات المجتمع المدني ) –ستدامة الخضراء (كلية  زراعة زيادة المساحة الخضراء بالمجمع الطبي  لتقليل البصمة الكربونية والمحافظة على اإل ٤.٢.١

  ألف جنيه ١٠٠
ألف جنيه  ٢٠(

  )سنويا

  بيان بعدد األشجار في الكلية - خطة سنوية
   تعاونبيان بعدد بروتوكوالت ال -
 تقليل البصمة الكربونية  -
أماكن مخصصة للتدخين بكل  -

  .مبنى

زراعة عدد عشرين من  -
األشجار/شجيرات سنويا لمدة خمس 
سنوات في المجمع الطبي 
والمستشفيات التابعة لكلية طب 

  .اإلسكندرية
عمل بروتوكول مع كلية الزراعة   -

للمشاركة في  عمالورجال األ
  عتناء بالزرععمليات الزراعة واإل

ماكن للتدخين ومنع أتخصيص   -
  .بالكليةالتدخين في باقي المباني 

فريق تحسين بيئة العمل  -
  بالكلية

المدني زيادة مشاركة المجتمع  ٤.٢.١.١
كليات الزراعة في و عمالرجال األو

كربونية وزيادة المساهمة بتقليل البصمة ال
  المساحة الخضراء

  
  
   

  المخلفات المختلفة إلعادة تدويرها أنواعالعمل على نشر الوعي عن سبل التخلص السليم من النفايات وضرورة فصل  ٤.٢.٢
ندوة واحدة سنويا لمدة سنتين  إقامة -  بيان بعدد الندوات /السنة- خطة سنوية  ألف جنيه ١٠٠ فريق تحسين بيئة العمل  - هيئة  أعضاءزيادة وعي ومشاركة  ٤.٢.٢.١
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ألف جنيه  ٢٠(
  )سنويا

لتعريف المجتمع بسبل التخلص   كشوف حضور الندوات -
اآلمن من النفايات وضرورة فصل 

  المخلفات المختلفة أنواع
وتوزيع مطبوعات وضع ملصقات  -

النفايات وطريقة  أنواعللتوعية ب
  فصلها

 التدريس والعاملين بالكلية   بالكلية
  

  ألف جنيه ١٠٠
ألف جنيه  ٢٠(

  )سنويا

  بيان بعدد صناديق القمامة - خطة سنوية
  بيان بما ماتم تدويره/السنة -

صناديق قمامة لفصل توفير -
 النفايات

ما يمكن تدويره مثل  إستخدامعادة إ-
  الورق

فريق تحسين بيئة العمل  -
  بالكلية

توفير الكلية للوسائل المساهمة في  ٤.٢.٢.٢
  فصل النفايات والتخلص اآلمن منها 

  مع كلية الفنون الجميلة بالتعاونحوائط المباني في عمل جداريات فنية  إستغالل ٤.٢.٣
  ألف جنيه  ٢٠
آالف جنيه  ١٠

  /الجدارية

عدد الجداريات التي أقيمت في  -  خطة للخمس سنوات
  خالل خمس سنوات

الفنون الجميلة كلية مخاطبة  -
  للمشاركة

توفير المواد الخام الالزمة -
للجداريات والتمويل المادي 

  المطلوب

فريق تحسين بيئة العمل  -
  بالكلية

  

جدارية فنية في خالل  ٢عمل  ٤.٢.٣.١
  الخمس سنوات

  ٪١٠٠والطالب بنسبة  طباءتحسين بيئة العمل لأل  ٤.٢.٤
  ألف جنيه  ٢٥٠

 جنيهألف  ٥٠(
  )سنويا

بيان بعدد المقاعد التي أنشئت  -  خطة سنوية
  حديثا

بيان بعدد البرجوالت التي  -
  أنشئت حديثا

  الكافيتريا  إنشاء  -
بيان بعدد دورات المياه لتي  -

  .أنشئت حديثا

زيادة عدد المقاعد المخصصة  -
ستراحة بين المحاضرات للطلبة لإل

 .٪٥٠بنسبة 
عمل برجوال للطلبة في كل  -

 مستشفى من مستشفيات الجامعة
كافيتريا لخدمة الطلبة في  إنشاء -

 كل مستشفى من مستشفيات الجامعة
ستراحة مكان مخصص إل إنشاء -

هيئة التدريس في كل  أعضاء
 .مستشفي من مستشفيات الجامعة

توفير دورات مياه للطلبة  -
  والطالبات

المتابعة الدورية للمدرجات  -
الصيانة  إجراءوالقاعات والمعامل و

 ستخدامالالزمة للوصول بها لإل

العمل فريق تحسين بيئة  -
  بالكلية

ستراحات إأماكن خدمية و إنشاء ٤.٢.٤.١
   طباءللطلبة واأل
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   .مثلاأل
تطهير وتعقيم المدرجات والمكاتب  -

  بصفة دورية ةدارياإل
  .تحقيق األمن والسالمة والصحة المهنية في المباني التعليمية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية ٤.٣

  .٪ من اللوائح والقوانين الخاصة بالسالمة والصحة المهنية١٠٠بتطبيق  اإللتزام ٤.٣.١
خطة سنويه لمدة خمس   مليون جنيه ٢

  سنين 
  جهزة المحدثه عدد األ -
عدد األجهزة التي تم التعاقد  -

  عليها 

التعاقد مع الشركات المعنية  -
 لتحديث أجهزة اإلنذار 

عمل حصر لجميع األجهزة  -
 الموجودة حاليا بحالتها 

لويات وعمل خطة زمنية لتحديد األ -
طبقا للموارد المتاحة لتحديث أجهزة 

  .اإلنذار

الصحة المهنية وفريق السالمة  -
شئون وكيل الكلية ل إدارةتحت 

  وتنمية البيئة. خدمة المجتمع

تحديث أجهزة اإلنذار المبكر  ٤.٣.١.١
  والرصد

الزوار عن كيفية  ءنسبة رضا -  ل سنتين أوخالل   ألف جنيه ٥٠٠
  الوصول للمنشات بالكلية

عدد الخرائط بالنسبة الي عدد  -
   داراتاإلوالمباني 

دارت في الكلية اإلوتقسيم المنشات  -
 جغرافيا 

عمل خرائط لكل المنشآت  -
  .داراتاإلو
يز بوسترات لرفعها علي هتج  -

  عالمات مصممة كدالئل للمنشآت

الصحة المهنية وفريق السالمة  -
شئون وكيل الكلية ل إدارةتحت 

  وتنمية البيئة. خدمة المجتمع

خرائط وأدلة لجميع المنشآت  إعداد ٤.٣.١.٢
 .داراتاإلو
  

 البوسترات وعدد الملصقات  -  ل سنتين أوخالل   ألف جنيه ١٠٠
نسبة التغيير في المعرفة  -
للعاملين بعد وضع  هتجااإلو

الملصقات الخاصة بالسالمة 
  .والصحة المهنية

عمل المحتوي العلمي الخاص  -
الصحة وسياسات السالمة  أحدثب

 المهنية 
لوضع  أهميةتحديد األماكن األكثر  -

 .الملصقات 
  البوسترات ووضع الملصقات  -

الصحة المهنية وفريق السالمة  -
شئون وكيل الكلية ل إدارةتحت 

  وتنمية البيئة. خدمة المجتمع

ملصقات (بوسترات) في  إعداد ٤.٣.١.٣
جميع المباني خاصة بإتباع سياسات السالمة 

  الصحة المهنية.و

  اسنوي٪ من العاملين في السالمة والصحة المهنية ٢٥عمل برامج تدريبية متكاملة لتدريب  ٤.٣.٢
  عدد الخبراء في اللجنة -  لي  والسنة األ  ألف جنيه ٢٠٠

  ات اللجنةإجتماعمحاضر  -
   

أسماء الخبراء المتطوعين  إقتراح -
 والفنيلوضع المحتوي العملي 

للتدريبات الخاصة بالسالمة 
  والمهنية والصحة

تشكيل اللجنة ووضع التوصيف  -
   هاإعتمادوالوظيفي للجنة 

المهنية  والصحةفريق السالمة  -
شئون وكيل الكلية ل إشرافتحت 

تنمية البيئة وخدمة المجتمع 
  مساعديهو

خبراء مختصة ببرامج  ةتشكيل لجن ٤.٣.٢.١
 التدريبات

.  

نسبة حضور العاملين في  -  سنين سنويا لمدة خمس  ألف جنيه ٥٠٠ ورشه عمل سنويا  ٢أقامه عدد  - المهنية  والصحةفريق السالمة  -   عقد ورش عمل للعاملين في ٤.٣.٢.٢
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ألف جنيه  ١٠٠(
  )سنويا

  ورشة العمل 
نسبة التغيير في المعرفة قبل  -

   .نعقاد الورشةإ وبعد

 بحد ادني 
 تجهيز المحتوي العلمي للورشة -
عقد  وبعدقبل  اتإستبيانعمل  -

  الورشة

شئون وكيل الكلية ل إشرافتحت 
تنمية البيئة وخدمة المجتمع 

  مساعديهو

  السالمة والصحة المهنية. 
  

  ألف جنيه  ٢٥
 جنيه ٥٠٠٠(

  )سنويا

كل  ستبيانيتم عمل اإل
 وتحليل أشهرستة 

  النتائج 
  

 علىنسبة المشاركة في اإلجابة  -
الخاص بتقييم  ستبياناإل
   حتياجاتاإل
عدد المواضيع المقترحة  -

  للتدريب 

الخاص تقييم  ستبيانتجهيز اإل -
  التدريبية  حتياجاتلإل
 حتياجاتلتقييم اإل ستبيانتوزيع اإل -

   .على جميع العاملين
التقرير  وتجهيزتحليل النتائج   -
  لويات التدريب أوب

المهنية  والصحةفريق السالمة  -
شئون وكيل الكلية ل إشرافتحت 

تنمية البيئة وخدمة المجتمع 
  مساعديهو

التدريبية للعاملين  حتياجاتتقييم اإل ٤.٣.٢.٣
 في السالمة والصحة المهنية.

  

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

عدد حضور المحاضرات  -  سنويا لمدة خمس سنين
  النظرية

كشوف حضور المحاضرات  -
  المنعقدة سنويا

محاضرات نظرية  ٤عقد عدد 
سنويا مع تجهيز المحتوي العلمي 

  .متماشيا مع ورش العمل

المهنية  والصحةفريق السالمة  -
شئون وكيل الكلية ل إشرافتحت 

تنمية البيئة وخدمة المجتمع 
  مساعديهو

  عقد محاضرات نظرية ٤.٣.٢.٤

  ٪ بسياسات السالمة والصحة المهنية.١٠٠ب  لتزامعمل خطة متابعة وتقييم لإل ٤.٣.٣
 ونسبةعدد المؤشرات  -  سنويا   يوجدال  

  المشاركة
 أحدثوضع المؤشرات حسب  -

  توصيات منظمة الصحة العالمية 
 targets according to إختيار -

benchmarking  
للمتابعة  checklistعمل  -

  سبوعيةاإل

 فريق السالمة والصحة المهنية  -
  مع لجنة الخبراء

وضع مؤشرات ربع سنوية لتقييم  ٤.٣.٣.١
  داء فريق السالمة والصحة المهنية. أ

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

 وعددعدد تقارير المتابعة  -  نصف سنويا
  .المشاركين فيها

تجهيز تقارير المتابعة اليومية  -
واألسبوعية والنصف سنوية متماشيا 

  مع المؤشرات السابقة
المسؤولة عن  شخاصتعيين األ -

  المتابعة اليومية 
المعنوي أوتحديد الحافز المادي  -

 إجراءاتب اإللتزاملتشجيع العاملين ب
  .المهنية والصحةالسالمة 

المهنية  والصحةفريق السالمة  -
  ستعانة بلجنة الخبراءباإل

 جراءاتالمتابعة الدورية إل ٤.٣.٣.٢
  السالمة والصحة المهنية

  ٢٠٢٦العاملين فى جميع مرافق ومواقع الكلية من العدوي واإلصابات الناجمه في بيئة العمل بحلول عام ٪ من ١٠٠حماية   ٤.٣.٤
  مليون جنيه

ألف جنيه  ٢٠٠(
 الطعوم والجرعاتعدد  -  سنويا

  المتوفرة
استقطاب موارد مالية لتوفير  -

  التطعيم 
المهنية  والصحةفريق السالمة  -

لشئون  وكيل الكلية إشرافتحت 
لتهاب الكبدي توفير تطعيم اإل ٤.٣.٤.١

 والصحةالسالمة  عيادةالفيروسي بي في 
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عدد العاملين المعرضين  -  )سنويا
  لإلصابة بالعدوي

 عدد العاملين الذين تم تطعيمهم  -
  

التعاقد مع شركة فاكسيرا لضمان  -
  توفير التطعيم 

 العمل حصر لعدد العاملين  -
eligible  للتطعيم   

 حتى لويةواألعمل خطة بمن لهم  -
  يتم تغطية جميع العاملين 

االستعانة بخبراء الصحة العامة  -
لضمان جوده سلسلة التبريد الخاصة 

 بالتطعيم لضمان سالمة التطعيم 
  تجهيز قاعدة بيانات  -

  .المهنية  خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

  ٢٠٢٤- ٢٠٢٢  ألف جنيه  ٢٠٠
  

 عدد البوسترات  -
عدد العاملين الذين لديهم معرفة  -

  التطعيم  أهميةوبعدد الجرعات 

 أهميةتوعية بتجهيز بوسترات  -
  المهنية والصحةالسالمة 

المهنية  والصحةفريق السالمة  -
لشئون  وكيل الكلية إشرافتحت 

  خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

عمل بوسترات توعيه للعاملين  ٤.٣.٤.٢
المهنية  والصحةخاصه بالسالمة  أهميةب

ونشرها في مختلف مرافق الكلية لحث 
  بقواعد السالمة اإللتزامالعاملين على 

  بمختلف السيناريوهات والكوارثالمثالية لألزمات  دارةاإل ٤.٤
  ٢٠٢٦ختصاصتها في نهايه  إتوصيف والمخاطر مع تحديد  دارةوحدة األزمات بما يتناسب مع المعايير العالمية وتحويلها الي وحدة إلتطوير وتأهيل  ٤.٤.١

ستقطاب الموارد المالية لدعم إ -  وجود غرف عمليات  ٢٠٢٦حتى   مليون جنيه
  غرفة العمليات 

  تزويدها باألجهزة الالزمة -

خدمة شئون وكيل الكلية ل -
  البيئة وتنميةالمجتمع 

 دارةتجهيز غرفة عمليات إل ٤.٤.١.١
 اإلتصالاألزمات والكوارث مزودة بأجهزة 

  المناسبة بكل مبنى
  وجود قاعدة بيانات  -  ٢٠٢٦حتى   ألف جنيه  ٢٠٠

 علىعدد العاملين المدربين  -
  التعامل مع قاعدة البيانات 

التعاقد مع شركات لعمل قاعدة  -
  بيانات 

  التعامل معها  علىتدريب العاملين  -

 والصحةفريق السالمة   -
وكيل  إشرافالمهنية تحت 

خدمة المجتمع شئون ل الكلية
  .البيئة وتنمية

قاعدة بيانات لألزمات  وجود ٤.٤.١.٢
  والكوارث السابقة

وجود خطة للسيناريوهات  -  ٢٠٢٣- ٢٠٢٢  ألف جنيه ٥٠
  .التعامل  وكيفيةالمختلفة 

المصلحة عدد أصحاب  -
المشتركين في وضع 

 وكيفيةالسيناريوهات المختلقة 
  دارتهاإ

تجهيز سيناريوهات مختلفة  -
بعمل  وذلكزمات المختلفة لأل

لقاءات مع كافة أصحاب المصلحة 
  .المشتركة

المهنية  والصحةفريق السالمة  -
شئون ل وكيل الكلية إشرافتحت 

  .البيئة وتنميةخدمة المجتمع 

سيناريوهات للتعامل مع وجود  ٤.٤.١.٣
  األزمات المختلفة.

رسم توضيحي لكل المباني  -  ٢٠٢٥- ٢٠٢٣  ألف جنيه  ٢٠٠
  التابعة للكلية

المهنية  والصحةفريق السالمة  -  الرسومات الخاصة إعداد -
شئون ل وكيل الكلية إشرافتحت 

  .البيئة وتنميةخدمة المجتمع 

رسم توضيحي بمرافق ومنشآت  ٤.٤.١.٤
الكلية يوضح المباني والمرافق محددا عليها 
شبكة اإلطفاء والكهرباء والصرف الصحي 
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  .والمياه والغاز الطبيعي والتليفونات
  الطالب.وهيئة التدريس وسنويا من العاملين بالكلية  األقلعلى  ٪٢٥المواجهة واإلغاثة بين  أعمالاألزمات والكوارث وكيفية تنفيذ  دارةنشرالوعي الثقافي إل ٤.٤.٢

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا

خمس  ولمدةسنويا 
  سنوات 

نسبة حضور العاملين في  -
  ورشة العمل 

ورشه عمل سنويا بحد  ٢عدد  إقامة-
 دني أ
 تجهيز المحتوي العلمي للورشة -
عقد  وبعدقبل  اتإستبيانعمل  -

  الورشة

المهنية  والصحةفريق السالمة  -
  لجنة خبراء إشرافتحت 

عقد ورش عمل بصفه مستمرة  ٤.٤.٢.١
هيئة التدريس والعاملين  أعضاءتستهدف 

  بالكلية.
  

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا

خمس  ولمدةسنويا 
  سنوات 

نسبة التغيير في المعرفة قبل  -
  نعقاد الورشة إ وبعد

ورشه عمل سنويا بحد  ٢عدد  إقامة-
 دني أ
 تجهيز المحتوي العلمي للورشة  -
عقد  وبعدقبل  اتإستبيانعمل  -

  .الورشة

 والصحةفريق السالمة   -
لجنة  إشرافالمهنية تحت 

  .خبراء

ورش عمل لتبادل الخبرات  عقد ٤.٤.٢.٢
والتجارب الناجحة في مجال مواجهة 

  األزمات والكوارث

  ٢٠٢٦٪ في نهاية عام ١٠٠العاملين بوحدة األزمات والكوارث بنسبه رفع كفاءة  ٤.٤.٣
المهنية  والصحةفريق السالمة  -    تشكيل أسماء الفرق   ٢٠٢٤- ٢٠٢٢  ال يوجد

لشئون  وكيل الكلية إشرافتحت 
  خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

تكوين الفرق المختلفة للتعامل مع  ٤.٤.٣.١
  السيناريوهات المختلفة

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا

  عمل خطة تدريب سنوية للفرق   عدد التدريبات  -  سنويا
  

المهنية  والصحةفريق السالمة  -
لشئون  وكيل الكلية إشرافتحت 

  خدمة المجتمع و تنمية البيئة

 علىتدريب الفرق المختلفة  ٤.٤.٣.٢
  التعامل مع مختلف السيناريوهات

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا

عمل خطة تدريبات سنوية للعاملين   عدد الحضور في التدريبات  -  سنويا
  .زمات والكوارثبوحدة األ

المهنية  والصحةفريق السالمة  -
لشئون  وكيل الكلية إشرافتحت 

  خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

عمل تدريبات مستمرة للعاملين  ٤.٤.٣.٣
  بوحدة األزمات والكوارث.

  ٪ سنويا٢٥بنسبة  والكوارثاألزمات  إدارةالمبكر في مجال  واإلنذارتطوير آليات الرصد  ٤.٤.٤
  مليون جنيه

ألف جنيه  ٢٠٠(
  )سنويا

لألجهزة المطلوب  عقود صيانة -  ٢٠٢٤- ٢٠٢٢
  لها صيانة

عقد عقود صيانة مع الشركات -
 وكذلكالمعنية بصيانة األجهزة 

  تدريب القائمين عليها بصفة دورية

للمعدات  ةعمل صيانة دوري ٤.٤.٤.١  المهنية والصحةفريق السالمة  -
األمثل  ستخدامواألجهزة للتدريب على اإل

  جهزةللمعدات واأل
  ألف جنيه ١٠٠

ألف جنيه  ٢٠(
  )سنويا

عن  نمسؤولي أشخاصتعيين  -  تقارير المتابعة الربع سنوية -  ربع سنويا
 المتابعة الدورية لألجهزة مع عمل

تقرير ربع  وتقديمحصر لألجهزة 
  .سنوي لوكيل الكلية

  
  

المتابعة المستمرة للتأكد من فاعلية  ٤.٤.٤.٢  المهنية والصحةفريق السالمة  -
  األجهزة
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  ةئبوالتعامل المثالي مع الجائحات واأل ٤.٥

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا

  عدد الملصقات  -  سنويا  
ستفادة الفئات المستهدفة إمدي  -

   .والملصقاتمن هذه المنشورات 

  تجهيز المحتوي العلمي  -
بوسترات “عمل أدوات تثقيفية  -

، وتشمل إصدارات ”ومطويات
 ووزارة الصحة  وزارة التعليم العالي

  تحديد الفئات المستهدفة -
عمل خطة لتوزيع المنشورات  -

  والملصقات

نشر الوعي الكامل والثقافة الصحية  ٤.٥.١  فريق السالمة والصحة المهنية -
 أعضاءمن  األقل على٪ ٥٠الالزمة بين 

  بالكلية. والعاملينهيئة التدريس 
  

  عدد الحاالت التي يتم متابعتها  -  مس سنوات خكل   ألف جنيه  ٢٠٠
  ستمارات عدد اإل  -

تشكيل لجنة خبراء مختصة   -
  للترصد 

 تحديد درجة الخطورة.   -
رصد المخالطين للحاالت  ستمارةإ -

  المصابة ومتابعتها.

خدمة شئون وكيل الكلية ل -
  وتنمية البيئة. المجتمع

  

٪ من ١٠٠خطة ترصد ل إعداد ٤.٥.٢
  .الحاالت المصابة في الكلية

  سنويا   ألف جنيه ١٠٠
  

  اللجنة تشكيل -
  وجود خطة طوارئ -
 علىعدد العاملين المدربين  -

  الخطة
 والتعقيمنسبة عمليات التطهير  -

  (frequency)ة أبالمنش
 environmentalنسبة  -

infection rate  

 تكوين لجنه فنيه عليا. -
تكوين فريق العمل لتنفيذ خطة  -

 الطوارئ.
على الخطة لتدريب ل خطة سنوية -

وتحديد مسئولي التنفيذ بالتنـسيق مـع 
 الجهـات المعنيـة.

والتعقيم تنفيذ عمليات التطهير  -
  بالمنشآت.

الخدمات  إستمرارالتأكد من  -
المقدمة من خالل الكلية (خطة 

  تعايش)

خدمة شئون وكيل الكلية ل -
  وتنمية البيئة. المجتمع

خطة متكاملة للتعامل مع  إعداد ٤.٥.٣
  الجائحة

  اإلجمالي          ١٣.٦٩٥.٠٠٠
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  الكلية الغاية الخامسة: توسيع نطاق الخدمات المجتمعية التي تقدمها
 

    توسيع نطاق الخدمات الصحية والطبية المجتمعية ٥.١
 بنهاية الخمس سنوات ٪٢٠اللجان بنسبه  أعمالفاعلية  ةزياد ٥.١.١

  سنويا  ال يوجد

ة   فرق ولجان مشكلة ومفعلة اماألمخاطب ة  قس المختلف
ائها  ن أعض ض م يح بع لترش
ق  وين فري ي تك اركة ف للمش
رق  كيل الف ع تش ة المجتم لخدم

  واللجان

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
وخدمة  المجتمع وتنمية البيئة

  المجتمع ومساعديه

تشكيل فريق لخدمة المجتمع من  ٥.١.١.١
من  معاونيهمهيئة التدريس بالكلية و أعضاء
ة بالكلية  اإلكلينيكيو األكاديمية قساماألمختلف 

جدد من المجتمع  أعضاءمع تغذيتها المستمرة ب
تية: القوافل اال عمالباألوتكون منوطة  الطبي.

والتوعية الطبية ومعارض المالبس ومؤتمرات 
  الكلية وتحسين بيئة العمل بالكلية

  مليون جنيه ٥
التكلفة من  تتراوح(

جنية  ألف ٢٠
مصري للقوافل 

 اإلسكندريةداخل 
 ألف ٢٠٠الي 

للقوافل خارج 
المحافظة مثل 

 )سيوة

 زيادة عدد القوافل الطبية - سنويا
ن  - تفيدين م ا المس بة رض ادة نس زي

 القافلة
ال األ - اركة رج ادة مش الزي  عم

م  ي  دع الح ف حاب المص وأص
 القوافل

تم  - ي ي ة والت االت المحول ان بالح بي
 متابعتها بعد القوافل

نوية لأل - ة س ل خط اكن عم م
ر  ااألكث ري  إحتياج ي ق ف

ع  ا م ر وموائمته ف مص وري
س األ ة المجل ي خط عل

  اإلسكندريةللجامعات وجامعة 
دواء  - ك ال ة بن مخاطب

ركات  ةوش دعم  األدوي ل
  القوافل الطبية

اع إ  - ات القط راك كلي ش
ض  ي بع ة ف ي المختلف الطب

ل نانأ(  القواف يدلة -س -ص
ريض حة -تم دي الص معه
  والبحوث)

ة  - د الكلي ة عمي مخاطب
ي  اركة ف ات المش بالتخصص

ل و ة إالقواف ار الجامع خط
  منواأل

ي  - اركين ف جيع المش تش
ق  ن طري ة ع ل الطبي القواف
ن  ة م هادات موثق نحهم ش م

ل  ئون وكي ع ش ة المجتم خدم

رئيس لجنة القوافل مع وكيل   -
 الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع

 .ومساعديه

زيادة عدد القوافل الطبية والتوسع  ٥.١.١.٢
حافظات مالفي النطاق الجغرافي ليشمل 

 .رةواالمج
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 البيئة بالكلية.تنمية و

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

 )سنويا

الندوات التثقيفية وكشوف الحضور  - سنويا
 بها

 عدد القوافل الطبية -
ثناء أ طباءبيان بعدد المتدربين من األ -

 .القوافل

دوات - د ن ع ثت عق ة وتوزي قيفي
  ملصقات إعالنية

ح  - ل لمس ل قواف راضعم  األم
  السارية والغير سارية

دريب  - ل لت ل ورش عم عم
اء مل  أطب ة ويش اطق النائي المن

ي  ور الفعل دريب الحض الت
 .الطبية جراءاتاإلللكشف و

رئيس لجنة القوافل وفريق  -
التوعية الصحية مع وكيل الكلية 

البيئة خدمة المجتمع وتنمية لشئون 
 مساعديه و

التوسع في مجاالت نشاط القوافل  ٥.١.١.٣
ومسح  طباءليشمل التوعية الصحية وتدريب األ

  الغير سارية األمراض
  

والتخصصات  قسامباألقائمة  -  سنويا   ال يوجد
  المشاركة بالقوافل

ة   - اماألمخاطب دد  قس ادة ع لزي
اماأل اركة  قس دات المش /الوح

ي  ل ف ن قب ارك م م تش ي ل والت
ع  ل بواق ام ٥القواف ي  أقس ف

  .خالل الخمس سنوات

رئيس لجنة القوافل مع وكيل  -
لشئون خدمة المجتمع وتنمية الكلية 
  ومساعديهالبيئة 

 زيادة التخصصات داخل القوافل ٥.١.١.٤

 قائمة بالحاالت المحولة  -  سنويا  ال يوجد
الحاالت المحولة حتى إتمام متابعة  -

  .عالجها

االت  - ل للح ة تحوي ل ورق عم
  التي تحتاج رعاية اعلي

ة  - ن الطلب ق م يص فري تخص
اءو ة اإلمتياز أطب لمتابع

  الحاالت المحولة 
ات  - دة البيان ز قاع تعزي

ن  ة م االت المحول ة بالح الخاص
  .القوافل الطبية

رئيس لجنة القوافل مع وكيل  -
المجتمع  لشئون خدمة الكلية 

  .مساعديهتنمية البيئة و و

متابعه الحاالت ذات الحاجة بعد  ٥.١.١.٥
 طباءالقافلة وتحويلها بمعرفه مجموعه من األ

  ها.إحتياجاتالمقيمين حسب 

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا

 نص البروتوكوالت -  سنويا
  المتدربين طباءقائمة باأل -

مع  تعاونتفعيل بروتوكوالت ال -
وزارة الصحة بمطروح 

 طباءومتابعة األ اإلسكندريةو
  .المدربين

  
  
  

رئيس لجنة القوافل مع وكيل   -
الكلية  لشئون خدمة المجتمع 

 .مساعديهتنمية البيئة و و
  

مع وزاره الصحة  تعاونزيادة ال ٥.١.١.٦
ها في المناطق النائية من أطباءلرفع كفاءة 

  الطبية. خالل برامج تدريبية أثناء القوافل
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  ٪ بنهاية الخمس سنوات٢٠بنسبه  صحية متعدد الوسائل ةتعزيز برنامج توعي ٥.١.٢

  ألف جنيه ١٥٠
 آالف جنيه ٣٠(

 )سنويامصري 

الكلية  قسامألخطابات  لارساإ -  تشكيل الفريق - خطة سنوية
 اإلمتياز أطباءالمختلفة وللطلبة و

تكوين فريق للتوعية  بشأن
 .الصحية

  .الفريق سنويا تحديث تشكيل -

الكلية لشئون خدمة وكيل  -
مساعديه تنمية البيئة و و المجتمع

وفريق التوعية الصحية ومشرف 
 اإلمتياز طباءالبرنامج التدريبي لأل

المعنية وما  قساماألمع  بالتعاون -
الكلية من من طلبة  ٥ن عال يقل 

  .سر الكلية المختلفةأ

تشكيل فريق للتوعية الصحية يضم  ٥.١.٢.١
 أطباءهيئة التدريس وشباب  أعضاءمن ٪ ٥

  وطلبة الكلية. اإلمتياز

  ألف جنيه ١٠٠
ألف جنيه  ٢٠(

  )سنويا

  بيان بعدد الندوات السنوية -  خطة سنوية
  بيان بعدد المستفيدين منها -
  بيان بنسبة رضا الحضور عنها -

خطة سنوية للندوات  لعم-
  ندوات)  ١٠الصحية (

ل  - ة وكي ئون خدم ة لش الكلي
ع ة و المجتم ة البيئ تنمي

ة و ق التوعي اعديه وفري مس
امج  رف البرن حية ومش الص

دريبي لأل اءالت از طب  اإلمتي
اون ع  بالتع اماألم ة  قس المعني

ل  ا ال يق ن وم ة  ٥ع ن طلب م
  .سر الكلية المختلفةأالكلية من 

زيادة عدد الندوات الطبية والصحية  ٥.١.٢.٢
  .وخارج الكلية وخالل القوافلداخل 

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا

بيان بعدد الملصقات والمواد  -  خطة سنوية
  االرشادية

 الفئاتعدد ما تم توزيعه على  -
  المستهدفة

ل   -  طباعة مواد ارشادية وتوزيعها - ة وكي ئون خدم ة لش الكلي
ع ق  المجتم اعديه وفري ومس

رف  حية ومش ة الص التوعي
دريبي لأل امج الت اءالبرن  طب

از اون اإلمتي ع  بالتع اماألم  قس
ل  ا ال يق ة وم ن المعني ة  ٥ع طلب

ن  ة م ر الكلي ن اس ة م الكلي
  المختلفة

زيادة المواد اإلرشادية للتوعية  ٥.١.٢.٣
  .الشائعة في المجتمع مشكالت الصحيةبال

  ألف جنيه ١٥٠
 آالف جنيه ٣٠(

 )سنويامصري 

  بيان بعدد ورش العمل  -  خطة سنوية
  بيان بعدد المستفيدين منها  -
  بيان بنسبة رضا الحضور عنها -

عمل خطة سنوية لورش العمل  -
  ورش) ٣(

ل  - ة وكي ة الكلي ئون خدم لش
ع ة و المجتم ة البيئ تنمي

ة و ق التوعي اعديه وفري مس
امج  رف البرن حية ومش الص

دريبي لأل اءالت از طب  اإلمتي
اون ع  بالتع اماألم ة  قس المعني

ل  ا ال يق ن وم ة   5ع ن طلب م

عقد ورش عمل خاصة باإلسعافات  ٥.١.٢.٤
  لية موجهة للمجتمع بمختلف فئاته.واأل
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  .سر الكلية المختلفةأالكلية من 

  .بنهاية الخمس سنوات ٪١٠مع الجهات الحكومية واألهلية والدولية العاملة في مجاالت الصحة بنسبة  تعاونزيادة ال ٥.١.٣

  ألف جنيه ٥٠
 آالف جنيه ١٠(

  )سنويامصري 

خمس 
بروتوكوالت 

في خالل 
 الخمس سنوات

 تشكيل الفريق -
  تعاونال تبروتوكوالبيان بعدد  -
  بيان بقيمة الزيادة في التمويل المادي  -
  الكلية المشاركة أقسامبيان بعدد  -
  العالقات إدارةبيان بتشكيل فريق  -
بيان بعدد المراكز الطبية  -

 أومعها  تعاونوالمستشفيات التي تم ال
 .ستشارات لهاتقديم اإل

مخاطبة الجهات الحكومية  -
والغير حكومية لعمل 

جديدة  تعاونبروتوكوالت 
 وتعزيز البروتوكوالت القائمة

مع  تعاونعمل بروتوكوالت 
منظمات المجتمع المدني 

والمنظمات الدولية كمنظمه 
الصحة العالمية واألمم المتحدة 
لتشجيعهم على التمويل المادي 

والتقني للمشاريع البحثية والمسح 
  الميداني.

مع الجهات  تعاونلل ةعمل خط -
الطبية والمؤسسات  والمراكز

العلمي  تعاونالمتقدمة إلثراء ال
والبحثي وخدمة المجتمع بمتوسط 

خمس مراكز طبيه في خالل 
  .خمس سنوات

الية للتواصل مع هذه  إنشاء -
 المنظمات.

الكلية بتقديم  أقساممخاطبة  -
لتخصص عالية استشارات اإل

للمستشفيات والمراكز الطبية 
الحكومية مجانا وللغير حكومية 

جر رمزي بمعدل مشروع أمقابل 
 .واحد سنويا

لشئون خدمة الكلية وكيل  -
مساعديه تنمية البيئة وو المجتمع

 وأساتذة من قسم طب المجتمع
مع الفريق المسئول  بالتعاون

 .المعنية قساماألمن  أعضاءو

العالقات بين  دارةتشكيل فريق إل ٥.١.٣.١
غير أوي جهة خارجية سواء حكومية أالكلية و

 .دولية أوحكومية 
  

حسب خطة   مليون جنيه
الدولة في 

المبادرات 
 القومية

بيان بعدد القوافل المشاركة في  -
 المبادرات القومية

وعميد الكلية  قساماألمخاطبة  -
الالزمين  طباءبتوفير األ

للمشاركة في المبادرات ورفع 
 .تقرير بما حدث

فريق التوعية الصحية ولجنة  -
لشئون القوافل مع وكيل الكلية 

خدمة المجتمع و تنمية البيئة 
  ومساعديه

مع وزارة الصحة لتعزيز  تعاونال ٥.١.٣.٢
في تنفيذ المبادرات القومية في دور الكلية 

  مصر
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 المختصة قساماألمع  -

  المجتمع ةالموارد المالية لقطاع خدم ةزياد ٥.٢
المختلفة الكلية  أقساممخاطبة  -  انات محدثة سنويايقاعدة الب  خطة سنوية  ال يوجد

السنوية هم إحتياجات لحصر
دراجها في قاعدة بيانات تجدد إو

   وترسل لقطاع المجتمع والبيئة.

الكلية لشئون خدمة وكيل  -
  مساعديهتنمية البيئة وو المجتمع

لزيادة موارد قطاع  سنوية ةخطعمل  ٥.٢.١
  المجتمع ةخدم

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا

  وماديابيان بزيادة دخل الكلية ماليا  - خطة سنوية
بيان بعدد المشاركين في الدعم  -

 .المادي للكلية

العمل على زيادة نسبة الدعم  -
المادي من الجمعيات األهلية من 
خالل مخاطبه الشركات الكبرى 

ونوادي الروتاري وجمعيات 
والمؤسسات لدعم  عمالرجال األ
قطاع خدمه المجتمع  إحتياجات

  ةدوري ةبصور
كافتيريا لتقديم الوجبات  إنشاء  -

 السريعة للعاملين والطلبة
تقديم خدمات مكتبية للطلبة مثل  -

طباعة الورق وبيع األدوات 
 المكتبية

من المالعب  اإلستفادةزيادة  -
يجارها إوالقاعات عن طرق 

بنهاية الخمس  ٪٢٠بنسبة 
 .سنوات

زيادة الورش التي يقيمها مركز  -
 .التدريب بالكلية

لشئون خدمة  الكليةوكيل  -
 مساعديهتنمية البيئة وو المجتمع

  عمل برامج سنوية لزيادة موارد الكلية ٥.٢.٢

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

 تشكيل فريق التسويق -  خطة سنوية
 خطة التسويق النصف سنوية -
زيادة الموارد بناء على خطة  -

  التسويق

تشكيل فريق من ذوي الخبرة   -
 في مجال التسويقوالكفاءة 

وضع خطة تسويق نصف  -
سنوية لخدمات الكلية 

 والمستشفيات الجامعية

لشئون خدمة الكلية وكيل  -
 مساعديهتنمية البيئة و و المجتمع

  فريق التسويق -

فريق للتسويق من العاملين  إنشاء ٥.٢.٣
  بالكلية
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وضع خطة تسويق نصف  -
الكلية من  حتياجاتإلسنوية 
  التبرعات

  الطبفى كليه  ةإحياء النشاطات الثقافية والترفيهي ٥.٣
  عمل برنامج سنوي وربع سنوي لألنشطة الثقافية والفنية ٥.٣.١

بيان بتشكيل فريق األنشطة  - خطة سنوية  ال يوجد
 ةيجتماعاإل

 قساماألمخاطبة رؤساء  -
والجهات المعنية  داراتاإلو

للمشاركة في الخطة السنوية 
  للكلية  ةيجتماعاإل
تشكيل فريق من المتطوعين  -

 من العاملين والطلبة

الكلية لشئون خدمة وكيل  -
 مساعديهتنمية البيئة وو المجتمع

 

 علىهيئة التدريس  أعضاءحث  ٥.٣.١.١
 ةيجتماعاإلالمشاركة في األنشطة الفنية و

من  ةيجتماعاإل لألنشطةفريق  إنشاءبالكلية و
 .العاملين في الكلية وطلبة الكلية

  

  ألف جنيه ١٠٠
ألف جنيه  ٢٠(

  )سنويا

بيان بعدد الفاعليات الثقافية المقامة  -  خطة سنوية
  في السنة

بيان بعدد المستفيدين من هذه  -
  نشطةاأل

عدد واحد معرض للكتاب  إقامة -
مع وزارة الثقافة  بالتعاون

وتشجيع دور النشر المختلفة علي 
  عرض الكتب داخل الكلية.

نشطة ثقافية مثل الندوات أ إقامة -
والصالونات ومعارض فنية مرة 

سنويا بمشاركة رموز المجتمع 
 لإلستفادةفي مختلف المجاالت 

 من خبراتهم العملية
فاعلية للتعريف  ٢تنظيم عدد  -

بالثقافات المختلفة من خالل دعوة 
طالب البرنامج الدولى لعرض 

  .ثقافات شعوبهم
  
  
  
  

الكلية لشئون خدمة وكيل  -
 مساعديهتنمية البيئة وو المجتمع

  ةيجتماعاإلفريق األنشطة  -

 والثقافية ةيجتماعاإل لألنشطةتنظيم  ٥.٣.١.٢
  والفنية
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  عمل برنامج سنوي وربع سنوي لألنشطة الرياضية ٥.٣.٢

  ألف جنيه ١٠٠
ألف جنيه  ٢٠(

  )سنويا

  بيان بعدد الفاعليات الرياضية /السنة -  خطة سنوية
المستفيدين من هذه بيان بعدد  -

  .نشطةاأل

فاعليات رياضية  ٢تنظيم عدد  -
 السلة وخالفهأولكرة القدم سنويا 

دعوة رموز الرياضة في  -
للمشاركة في هذه  اإلسكندرية

 الفاعليات
مالعب الكرة  إستغاللتشجيع   -

هيئة  أعضاءمن قبل الطلبة و
 التدريس

دورات رمضانية خالل  إقامة -
جازة أإجازة نصف العام و
 أعضاءالصيف بمشاركة الطلبة و

هيئة التدريس والعاملين بالكلية 
  (كأس السيد العميد)

الكلية لشئون خدمة وكيل  -
 مساعديهتنمية البيئة وو المجتمع

  ةيجتماعاإلفريق األنشطة  -

 علىهيئة التدريس  أعضاءحث  ٥.٣.٢.١
  المشاركة في األنشطة الرياضية وتنظيمها

  خالل خمس سنوات ٪٢٠بنسبة  اإلمتياز أطباءهيئة التدريس والطالب و أعضاءوالعاملين بالكلية وزيادة مشاركة  اإلمتيازطلبة وهيئة التدريس والطالب  أعضاءتشجيع العمل التطوعى بين  ٥.٤
  ألف جنيه ١٠٠

ألف جنيه  ٢٠(
  )سنويا

 أعضاءبيان بعدد المشاركين من  -  خطة سنوية
 اإلمتياز أطباءهيئة التدريس والطلبة و

  في العمل التطوعي بالكلية
بيان بعدد الفاعليات المنظمة من قبل  -

  .والطلبة اإلمتياز أطباء

جائزة سنوية أفضل عمل  إنشاء -
تطوعي في مجال خدمة المجتمع 

هيئة التدريس  أعضاءألحد 
د .وأخرى ألحد الطالب (جائزة أ

  مرسي عرب)
 اإلمتيازرساء نظام لقيام طلبة إ -

يام أوالسنوات النهائية بأربع 
خدمة المجتمع علي مدار السنة 
سواء بالمشاركة في المؤتمرات 

حمالت  أوالقوافل  أوالندوات  أو
التوعية والتبرع بالدم تحت 

 هيئة التدريس إشراف
والسنوات  اإلمتيازتشجيع طلبة  -

النهائية علي تنظيم الفاعليات 
مثل الماراثون  ةيجتماعاإل
في بعض المهام  اإلشتراكو

لشئون خدمة وكيل الكلية  -
ومساعديه  المجتمع وتنمية البيئة 

  وفرق العمل التطوعي المختلفة

هيئة  أعضاءإيجاد فاعليات لتشجيع  ٥.٤.١
للمشاركة  اإلمتياز أطباءالتدريس والطالب و

للفرق  نضمامواإل ةيجتماعاإلفي الخدمات 
  .المختلفة بالنشاط التطوعي للكلية



التنفيذتاريخ  الميزانية التقديرية  المحور/ الهدف جهة التنفيذ/المسئول وسائل التنفيذ مؤشرات النجاح 
 

 125 

المختلفة  قساماألالمتخصصة في 
مثل رسم القلب وكشف النظر 

في حمالت التوعية  اإلشتراكو
الموجهة للمدارس العامة 

 .والخاصة
والسنوات  اإلمتيازشراك طلبة إ -

النهائية في تحسين صورة 
مام أالمستشفيات الجامعية 

وسائل  إستخدامالمجتمع سواء ب
الزيارات  أو يجتماعاإلالتواصل 

ودراسة  أبحاثالميدانية وعمل 
جدوى لحل بعض مشكالت 

 .المجتمع الجامعي
تفعيل ربط خدمة المجتمع  -

هيئة  عضاءبنظام الترقيات أل
  .التدريس

  تطوير المستشفيات الجامعية لتكون مراكز تميز نموذجية لخدمة المجتمع ٥.٥

  ٢٠٢٦٪ حتى ١٠٠والمحافظات األخرى وتطبيقها بنسبة  اإلسكندريةبين المستشفيات الجامعية وبين الجهات الصحية األخرى بمحافظة  تعاونعمل بروتوكوالت  ٥.٥.١

  ٢٠٢٣- ٢٠٢٢  ال يوجد

مخاطبة الجهات الصحية لعمل  -  معتمدة ومفعلة تعاونبروتوكوالت  -
  تعاونبروتوكوالت 

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  .الجامعية

  مديري المستشفيات الجامعية -
  التدريب إدارة -

مع  تعاونعمل بروتوكوالت  ٥.٥.١.١
٪ في مجاالت ٨٠الجهات الصحية بنسبة 

  الرعاية الصحية والتدريب وتبادل الخبرات
  

  مليون جنيه ٢،٥
ألف جنيه  ٥٠٠(

  )سنويا
  سنويا

  تعاوننسبة تنفيذ بنود بروتوكوالت ال -
على عدد الحاالت المحولة بناء  -

  البروتوكوالت
  المدربين طباءعدد األ -
  عدد الخبرات المتبادلة -

 تعاونمراجعة بروتوكوالت ال -
المبرمة مسبقا والعمل على 

  تفعيلها
متابعة تنفيذ كافة البروتوكوالت  -

  المعتمدة 

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  مديري المستشفيات الجامعية -
  التدريب إدارة -

٪ من البروتوكوالت ١٠٠تنفيذ  ٥.٥.١.٢
  المعتمدة
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  سنويا  ال يوجد

عدد الخدمات المقدمة في مبادرة  -
  نتظارالقضاء على قوائم اإل

  عدد الحاالت  -

ة اإلكلينيكي قساماألمخاطبة  -
لتوسيع مجاالت المشاركة في 

مبادرة القضاء على قوائم 
  نتظاراإل
توفير الخدمات المطلوبة في  -

القضاء على قوائم مبادرة 
  .نتظاراإل

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  مديري المستشفيات الجامعية -
  ةاإلكلينيكي قساماأل -

المشاركة في مبادرة القضاء على  ٥.٥.١.٣
من المستشفيات ٪ ١٠٠ب نتظاراإلقوائم 

  .الجامعية

  ٢٠٢٦تطوير مصادر التمويل الذاتي للمستشفيات الجامعية حتى  ٥.٥.٢

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

  تشكيل مجلس األمناء -  سنويا -  ٢٠٢٢
  تعاونآلية معتمدة لل -
  مجلس األمناء أعمالتقرير سنوي ب -

  مخاطبة مديري المستشفيات -
  مخاطبة أصحاب المصلحة -
  مجلس أمناء إنشاء -
مع  تعاونوضع آلية لل -

  الجمعيات الخيرية

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  مديري المستشفيات -
  

مجلس األمناء للمستشفيات  إنشاء ٥.٥.٢.١
مع الجمعيات  تعاونالجامعية ولكل مستشفى لل

  .الخيرية عن طريقه
  

  ال يوجد

  قاعدة البيانات -  سنويا
  إحتياجاتنسبة ما تم توفيره من  -

مخاطبة مديري المستشفيات  -
 قساماألورؤساء  داراتاإلو

  حتياجاتلحصر اإل
وضع قاعدة بيانات  -

  حتياجاتباإل
التواصل مع مجلس األمناء  -

    حتياجاتللمساهمة في تلبية اإل

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

 داراتاإلمديري المستشفيات و -
  قساماألورؤساء 

  مجلس األمناء -
  

وضع قاعدة بيانات محدثة دوريا  ٥.٥.٢.٢
٪ من المستشفيات الجامعية ١٠٠ إحتياجاتب

  .حتياجاتلتوجيه التبرعات المقدمة طبقا لإل
  

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

  قاعدة بيانات محدثة سنويا -  سنويا
  نسبة إصالح األجهزة -
  نسبة إعادة تدوير األجهزة -
  نسبة نقل األجهزة الغير مستغلة  -

حصر موارد المستشفيات  -
  بيانات بهاوعمل قاعدة 

صالح األجهزة والمعدات إ -
  .المعطلة بدال من إحاللها

 إستخدامإعادة تدوير األجهزة و  -
األجهزة الغير قابلة لإلصالح 

  .كقطع غيار
نقل األجهزة والمعدات الغير  -

 اإلستفادةمستغلة ألماكن يمكن 
  .منها

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  مديري المستشفيات  -
  المخازن إدارة -
  الهندسية دارةاإل -
  

الموارد بالمستشفيات  إدارةتنظيم  ٥.٥.٢.٣
  ٪١٠٠بنسبة 
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  ال يوجد

  الدراسة -  ٢٠٢٦حتى 
  نسبة سد العجز -

دراسة العجز في الميزانية  -
وسبل سد العجز بترشيد الصرف 

  وزيادة الدخل

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  المالية دارةاإل -

سد العجز في الميزانية وتحويلها من  ٥.٥.٢.٤
  .سلبية لصفرية

  

  ألف جنيه  ٢٥٠
 جنيهألف  ٥٠(

  )سنويا

ثم  ٢٠٢٢
  سنويا

  قائمة الخدمات المقدمة -
  التسويق إدارةتشكيل  -
  خطة التسويق -
عدد المترددين على المستشفيات  -

  .والخدمات المعلن عنها

حصر الخدمات المقدمة بكل  -
  جامعيمستشفى 

  تسويق إدارة إنشاء -
عمل خطة تسويق سنوية  -

  للخدمات المقدمة 

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  مديري المستشفيات  -
  التسويق إدارة -

عمل خطة تسويقية للخدمات المقدمة  ٥.٥.٢.٥
  بالمستشفيات الجامعية.

  رةواوالمحافظات المج اإلسكندريةرتقاء بمستوى الرعاية الصحية بمحافظة ٪ من المستشفيات الجامعية وتفعيل دورهم لإل١٠٠لجان المشاركة المجتمعية ب إنشاء ٥.٥.٣

  ال يوجد

  مشكلةالاللجان  -  ٢٠٢٣
  خطة عمل اللجان -

مخاطبة مديري المستشفيات  -
  لجان مشاركة مجتمعية نشاءإل
لجان وضع خطة لعمل  -

  .المشاركة المجتمعية

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  .الجامعية

  مديري المستشفيات -

لجان المشاركة المجتمعية  إنشاء ٥.٥.٣.١
  المستشفيات الجامعية من٪ ١٠٠ب
  

  ألف جنيه ١٠٠
ألف جنيه  ٢٠(

  )سنويا

 ٢٠٢٣من 
  سنويا

 إحتياجاتقائمة محدثة سنويا ب -  محدثة سنويا حتياجاتقوائم اإل -
  المستشفيات

 إحتياجاتقائمة محدثة سنويا ب -
  المجتمع المدني

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  مديري المستشفيات -
  المشاركة المجتمعيةلجان  -

المستشفيات  إحتياجاتتحديد  ٥.٥.٣.٢
   .المجتمع المدني إحتياجاتو
  

  ال يوجد

 ٢٠٢٣من 
  سنويا

  آلية معتمدة -
مشاركة المجتمع المدني في نسبة  -

  المستشفيات
  نسبة التطوع بالمستشفيات -

آلية لمخاطبة المجتمع المدني  -
عن طريق لجنة المشاركة 
  المجتمعية ومجلس األمناء

فرص للتطوع  إتاحة -
لجنة  إشرافبالمستشفيات تحت 
  المشاركة المجتمعية 

  لجان المشاركة المجتمعية -
  مجلس األمناء -
  المجتمع المدنيمؤسسات  -

زيادة مشاركة المجتمع المدني في  ٥.٥.٣.٣
المستشفيات الجامعية سواء عن طريق 

  ٪ سنويا٢٠التطوع بنسبة أوالتبرعات 

  اإلجمالي          ١٣.١٠٠.٠٠٠
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  الغاية السادسة:  التحول الرقمي لكافة جوانب العمل بالكلية
  

خدمة المجتمع وميكنة الدورة المستندية بما  –الدراسات العليا والبحث العلمي  –بالمستشفيات الجامعية لرفع كفاءة العملية التعليمية  األكاديمية قساماألالتحول الرقمي الكامل لكلية الطب وربط  ٦.١
  اإلسكندريةجامعة  –يتماشي مع رؤية كلية الطب 

  ٢٠٢٦عام ٪  في نهاية ١٠٠تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي لكلية الطب بنسبة  ٦.١.١

  مليون جنيه ٢٠

  قياس سرعة األداء - ٢٠٢٦حتى 
  الثانية فيحجم البيانات  -
 اإلتصالعدد نقاط  -

   بتوفير وتركي
- 50 of Cisco Edge Switch 

- 1 of Cisco Core Switch 
- For Passive Component 
(Cables – Racks – Patch 
Panel-Patch cord – Rj45 – 

Network tools – Ducts)  
 الرئيسيةالخوادم  بتركي .

- 10 Blade Servers enclosure  
.1.1  

   جهاز كمبيوتر 500تركيب عدد 
   طابعه 100وعدد 

  اإلتصالنقاط  زيادة -
 NAS Storage تركيب -

 شرافالتعاقدات تحت اإل إدارة-
ت اإلتصاال دارةالفنى إل

 وتكنولوجيا المعلومات

بعملية  ةتوفير المتطلبات الخاص ٦.١.١.١
  .حالل والتجديداإل

 وذلك لتبني سياسات صديقة للبيئة. ٢٠٢٦في نهاية  ٪٥٠للعمل على ميكنة كافة دورات العمل مع تطوير المهارات التكنولوجية لجميع العاملين بكلية الطب بنسبة  إلكترونينظام  إنشاء ٦.١.٢

  ألف جنيه ٣٠٠

  تشغيل البرامج.  - ٢٠٢٣
ات حصاءتقارير واإل إعداد  -

 الصادرة من البرامج.

تقييم الوضع الحالي فيما يخص  -
  التكنولوجيا.الخدمات 

  الحالي.التقييم  علىخطة بناء  إعداد -
من قبل  المتاحةالمصادر  إستخدام -

سبيل  علىللجامعات  األعلىالمجلس 
فيما  والفاروق MISالمثال برامج ال 

  المشاريعو قساماأليخص 
  :الموارد البشرية الالزمة إتاحة -
  قسامباألمدخلي البيانات  ١٠عدد 

  مطوري برامج ٢عدد 

ت وتكنولوجيا اإلتصاال إدارة-
  المعلومات

 قساماألمدخلي بيانات في  -
   داراتاإلو
 ةمنسقي المشروعات بجامع -

 (ICTP) اإلسكندرية
  

 التكنولوجيةتقييم جميع الخدمات  ٦.١.٢.١
  وتحديثها داراتاإلبكافة  حاليا المقدمة
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  ألف جنيه ٥٠
ألف جنيه  ١٠(

  )سنويا

 التقييم - سنوياً 
 خطة سنوية للتدريب -

 تقييم العاملين  -
العاملين  ستخدامداء إلأوضع خطة  -

 .قسامباأل

ت وتكنولوجيا اإلتصاال إدارة-
  .المعلومات

لدي  التكنولوجيةتقييم المهارات  ٦.١.٢.٢
  بالكلية. والعاملينفراد األ

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

 ورش التدريب  - سنوياً 
 كشوف المشاركين بالورش -
 التقييم بعد ورش التدريب -

 إستخدام علىتدريب العاملين  -
 البرامج 

  البرامج إستخدام علىالعاملين  إعداد-

لمعرفة  جامعةالبالتنسيق مع 
حاليه لرفع كفاءه  المتاحة تالخدما
بالتنسيق مع  أوالعاملين  السادة

  .متخصصةجهات خارجيه 

 وتحسينتطوير  علىالعمل  ٦.١.٢.٣
 حتياجاتكال طبقا لإل التكنولوجيةالمهارات 

  العمل. ومتطلباتالوظيفية 

    ألف جنيه ٥٠٠
٢٠٢٤- ٢٠٢٣ 

 
  

د - الت وات اً إلكترونيل المراس
 قساماألداخل 

الت  - ى المراس رد عل رعة ال س
   .والمتابعة

كلة   - ى مش ب عل ياع التغل ض
 المراسالت الورقية

  مفعل إلكترونيأرشيف -

داد - ل  إع ل لك ة العم ى  إدارةخط عل
   .حتياجاتلإلحدا طبقاً 

ل   - ن قب التصديق على خطة العمل م
  المعنية. دارةاإل
داد - ات و إع ل السياس راءاتاإلدلي  ج

 المكتبية  عمالالمنظمة لأل
داد - ى  إع اعد عل ي تس اذج الت النم

 تحسين دورة العمل 
ى  - ين عل وظفين المعني دريب الم ت

   ةلكترونيرشفة اإلاألبرنامج  إستخدام
د  ر بع ديم تقري اءاإلتق ة  نته ن الميكن م

ل و ير العم دى إبس اس م اء قي ستقص
 الرضا من الخدمة المقدمة 

عمل مسح ضوئي لكافة ملفات  -
المعنية وتسجيلها على  داراتاإل

  لكترونيرشيف اإلبرنامج األ

لشئون خدمة وكيل الكلية  -
   المجتمع وتنمية البيئة

  أمين الكلية -
 ت اإلتصاال إدارةم/ نسمة مجدي  -
  دارياإلمسئول التطوير  -
 دارةمن اإل )٢( أو) ١عدد ( -

المعنية بالميكنة للتدريب على 
رشيف برنامج األ إستخدام

  .والمتابعة لكترونياإل
  

 لكترونيرشيف اإلمشروع األ تفعيل ٦.١.٢.٤
 إداراتلحفظ المراسالت والوثائق لجميع 

   الكلية: أقسامو
 و  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

  البحوث
 وكيل الكلية لشئون التعليم الطالب 
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية

  البيئة
  وحدة ضمان الجودة 
  مين الكلية أمكتب 
  العالقات الثقافية 
 رشيفاأل  
 والمكاتب  قساماأللباقي  ةلكترونياألرشفة اإل

  بالكلية  ةدارياإل
  

  جنيهألف  ٢٠٠

  الربط.برامج  -   ٢٠٢٦حتى 
ليها إالتعامل مع البرامج المشار  -

  سابقا بشكل فعال

تقديم المعلومات  علىالعمل   -
مركز  إنشاءالعليا من خالل  داراتلإل

القرار في العملية التعليمية  إتخاذلدعم 
الخدمات  إستخداممن خالل 

 التكنولوجية 
 الطالب داخل الكلية ةحيا ةدور -
 داخل الكلية  األبحاث ةدورة حيا -
 جديدة. معلوماتيةشبكات  إنشاء -
تقديم  علىة تعمل ير دوريراتق -

وتكنولوجيا  تاإلتصاال إدارة -
  المعلومات

  شئون الطالب -
  العلمية األبحاث -
  

القرار من  تخاذإل اإلستراتيجيالدعم  ٦.١.٢.٥
 عمالخالل تكنولوجيا المعلومات لقيادة األ

من خالل برامجيات جميع  ةاإلستراتيجي
  المعلومات تكنولوجيا إستخدامب عمالاأل
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 إتخاذ وتدعمالمعلومات التي تساهم 
 القرارات

خدمات ال تكونن أ علىالعمل  -
 داراتاإل لأعماضمن  ةتكنولوجيال

جل المشاركة الفعالة أالعليا بالكلية من 
 والخارجبةات الداخلبة جتماعمتل اإل

 video conferenceخالل من 
  ....... الخات.جتماعاإل ومحاضر

 المختلفةبط مخرجات البرامج ر -
التعليمية  العملية بميكنةم يسمح ظابن

  كامله بطرق فعاله.
  )(Smart Campusالكلية تعمل بالنظام الذكي  ٦.١.٣

  مليون جنيه ١٠

٢٠٢٣  
  سنويا

 اإلكترونيعدد الخدمات المقدمة  -
  عدد مستخدمي الخدمات-

 المختلفةربط مخرجات البرامج  -
التعليمية  العملية ةام يسمح بميكنظبن

  كامله بطرق فعاله 
  الربط.برامج  -
التعامل معه البرامج المشار اليها  -

  سابقا بشكل فعال

وتكنولوجيا  تاإلتصاال إدارة -
  المعلومات

 اإلسكندريةل كلية طب جامعه يتحو ٦.١.٣.١
  مثل Smart Campus الذكيللعمل بالنظام 

 نظام التعليم -
  نظام االمتحانات -
 لالكونترو -
  المحاضرات -
  نصرافاإلوالحضور  -
 ةلكترونيالبوابات اإل -
  .............. الخ  -

 ألف جنيه ٥٠٠
  جنيه

ألف جنيه  ١٠٠(
  )سنويا

زيادة مستخدمي موقع الكلية يوميا   سنويا
  % خالل سنة ٥٠٠بنسبة 

  مراجعة محتويات الموقع -
  إعادة تصميم الموقع -
  تحديث الموقع دوريا -

وتكنولوجيا  تاإلتصاال إدارة -
 المعلومات

للكلية  لكترونيتطوير الموقع اإل ٦.١.٣.٢
شبكات التواصل  إستخدامفي  والتوسع

مع  والتواصللتمثيل كلية الطب  يجتماعاإل
  الطالب

  مليون جنيه
ألف جنيه  ٢٠٠(

  )سنويا

 سنوياً 
 

  المستجدات  ةلمعرف إستبيان -
 وسبلدورية بالمستجدات تقارير  -

للتطورات تحديث الخدمات طبقاً 
 المستقبلية

 وبحثلمعرفة  إستبيانوضع خطة   -
ظروف  على تطرأالمستجدات التي 

 العمل.
دورية بالمستجدات  تقاريرتقديم  -

ً  وسبل  تحديث الخدمات طبقا
 للتطورات المستقبلية

وتكنولوجيا  تاإلتصاال إدارة -
  المعلومات

 

تقديم مجموعة من الخدمات  ٦.١.٣.٣
ً التي يتم  ةتكنولوجيال للتطورات  تحديثها طبقا

  المستقبلية
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  رقمنة العملية التعليمية ٦.٢

  ات لجميع البرامج التعليميةختيار٪ من اإلختبارات الموضوعية المتعددة اإل٨٠لتمثل  ةلكترونيزيادة نسبة اإلختبارات اإل ٦.٢.١

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا
تكاليف ورش العمل 

  ووسائل التدريب

ين  - سنوياً  دربين المكلف دريب الم ت
  هيئة التدريس أعضاءبتدريب 

هيئة التدريس من  أعضاءنسبة  -
الفئات المختلفة التي تم تدريبهم 

 .بالفعل

رفع كفاءة وحدة التعلم اإللكنروني  -
 ٢٠٢١/٢٠٢٢٪ بنهاية عام ٥٠بنسبة 

 ٪ سنويا  ١٠وبزيادة 

  وحدة القياس والتقويم -
  لكترونيوحدة التعلم اإل -
  وحدة تكنولوجيا المعلومات -

دريب  ٦.٢.١.١ ن ٢٠ت اء٪ م ة  أعض هيئ
ة المع دريس والهيئ نويا واالت ة س ه بالكلي ن

ة  ي منص ئلة عل ل األس ى تحمي عل
الي  دريب إجم تم ت ي أن ي ات عل اإلمتحان

امعي ٧٥ ام الج ة الع نهم بنهاي ٪ م
٢٠٢٥/٢٠٢٦  

  

  ٪ سنويا  ١٠وبزيادة  ٢٠٢٢/٢٠٢٣٪ بنهاية عام ٥٠رفع كفاءة وحدة التعلم اإللكنروني بنسبة  ٦.٢.٢

  مليون جنيه ٢

خالل عام 
  جامعي واحد

٢٠٢٢/٢٠٢٣ 

تعيين عاملين جدد بالوحدة بنهاية  -
 ٢٠٢٢/٢٠٢٣العام الجامعي 

نويا  - وب س ة المطل دير الميزاني تق
املين ذوي  دد الع ادة ع لزي
ة  اءات المطلوب رات والكف الخب
ي  ل عل دة والعم ل بالوح للعم

  توفيرها
املين  - ب ع ن طل الن ع اإلع

تعلم اإل دة ال يلوح ي أن  لكترون عل
ة  اءات المطلوب م الكف وافر به يت

  للعمل بالوحدة
عمل مقابالت وإختبارات للمتقدمين  -
 المناسب ختيارإل

  عميد الكلية  -
يم   - ئون التعل ة لش ل الكلي وكي

  والطالب
 وحدة تكنولوجيا المعلومات -

ادة  ٦.٢.٢.١ دادزي املين ذوي  إع الع
تعلم  دة ال ة بوح اءات المطلوب الكف

  .لكترونياإل
  

خالل عام   مليون جنيه ١٠
  جامعي واحد

٢٠٢٢/٢٠٢٣  

 شراء الخوادم الداخلية -
توفير شبكة إنترنت قوية  -

  بمختلف المجمعات التعليمية

ا  - دة تكنولوجي ة وح مخاطب
بكة  ة ش ة لتقوي ات بالجامع المعلوم

ة  ت وتغطي ن ١٠٠اإلنترن ٪ م
از  ك إلنج ة وذل ات التعليمي المجمع
ي  ول الرقم داف التح أه

ارات اإل  ةلكترونيواإلختب
ي  طردة ف ادة المض ة الزي ولمواكب

  الطالب إعداد
راء  - عار لش روض أس ديم ع تق

  Internal seversخوادم داخلية 

  عميد الكلية -
ة  - ل الكلي يم وكي ئون التعل لش

  والطالب
  وحدة تكنولوجيا المعلومات -

تطوير شبكة اإلنترنت الجامعية  ٦.٢.٢.٢
بكفاءة   ٪ من المجمعات التعليمية١٠٠لتغطية 

الطالب والوحدات   إعدادتناسب تزايد 
  .التعليميه
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اإلختبارات  إقامةلضمان  -
ألكبر عدد من الطالب  ةلكترونياإل

في نفس الوقت وكذلك ربط 
  .المجمعات التعليمية ببعضها

ام   مليون جنيه ١٠ الل ع خ
  جامعي واحد

٢٠٢٢/٢٠٢٣  

المطلوبة من  عدادتوافر اإل -
أجهزة الحاسوب وتوفير المعامل 

  المناسبة لذلك

اء- دة  إنش ي جدي ب أل ل حاس معام
  .بالمجمعات التعليمية

مخاطبة الجامعة من خالل مجلس  -
الكلية لتوفير أجهزة حاسب أالي 

  .الطالب  إعدادتتناسب مع 

  عميد الكلية-
يم  - ئون التعل ة لش ل الكلي وكي

  والطالب
  المعلوماتوحدة تكنولوجيا  -

ي  ٦.٢.٢.٣ ب اآلل ل الحاس دد معام ادة ع زي
ذ أو ة لتنفي ي الالزم ب اآلل زة الحاس جه
تعلم اإلأ ي ال ع ف داف التوس يه ذ  لكترون وتنفي

ارات اإلاإل د  ةلكترونيختب ب تزاي وتناس
  .الطالب إعداد

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣شئون التعليم والطالب والخريجين بنهاية العام الجامعي  داراتالتحول الرقمي الكامل إل  ٦.٢.٣
  قاعدة بيانات -  ٢٠٢٤- ٢٠٢٣  ألف جنيه ٢٠٠

  داراتاإلبرامج ربط بين  -
  داراتاإلتوفير حواسب آلية كافية ب -
  توفير برنامج وشبكة داخلية -
  يندارياإلتدريب  -

  عميد الكلية -
يم  - ئون التعل ة لش ل الكلي وكي

  والطالب
  وحدة تكنولوجيا المعلومات -

اء ٦.٢.٣.١ الب  إنش ات للط دة بيان قاع
ع  ط جمي من رب ريجين تض  داراتاإلوالخ

  والمالية ةدارياإلالتعليمية و
 

  ٢٠٢٦حتى  األقل٪ على  ٥٠التنسيق لتطبيق مشروع ميكنة الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية بنسبة  ٦.٣

تشكيل وحدات تكنولوجيا  -  ٢٠٢٢- ٢٠٢١  ألف جنيه ٢٠٠
  معلومات بالمستشفيات

 نشاءمخاطبة مديري المستشفيات إل -
  وحدة تكنولوجيا معلومات

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  مديري المستشفيات الجامعية -
  وحدة تكنولوجيا المعلومات -

وحدة تكنولوجيا معلومات في  إنشاء ٦.٣.١
  ٪ من المستشفيات الجامعية١٠٠

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

  برنامج تدريب سنوي - سنويا ٢٠٢٢
  قوائم حضور دورات التدريب -
 تقييم قبل وبعد التدريب - -

برنامج تدريبي سنوي لفريق  إعداد -
معلومات الوحدات تكنولوجيا 

  بالمستشفيات
  ٪ من الكوادر١٠٠تدريب  -

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  مديري المستشفيات الجامعية -
وحدة تكنولوجيا المعلومات  -

 المركزية

٪ من كوادر وحدة ١٠٠ تدريب ٦.٣.٢
  معلوماتالتكنولوجيا 

  

  ألف جنيه ٥٠٠
ألف جنيه  ١٠٠(

  )سنويا

نويا ن  س م
٢٠٢٣  

  برنامج تدريب سنوي -
  قوائم حضور دورات التدريب -
  تقييم قبل وبعد التدريب -

برنامج تدريبي سنوي  إعداد -
  الفريق الطبي والعاملين عضاءأل
  عمل دورات تدريبية وفقا للبرنامج -

وحدات تكنولوجيا المعلومات  -
  بالمستشفيات الجامعية

وحدة تكنولوجيا المعلومات  -
  المركزية 

الفريق الطبي والعاملين  أعضاءتدريب  ٦.٣.٣
  بالمستشفى على برامج الميكنة

   ٢٠٢٣  دال يوج
 سنويا

  مبرمة تعاونبروتوكوالت  -
عدد المتدربين المشاركين في  -

 إدخال المعلومات

مخاطبة القوى العاملة ورجال  -
  والمدارس المهنية عمالاأل
  تعاونعقد بروتوكوالت  -

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  مديري المستشفيات الجامعية -

مع القوى  تعاونبرام بروتوكوالت إ ٦.٣.٤
والمدارس المهنية  عمالالعاملة ورجال األ

 الكوادر في إدخال المعلومات ستغاللإل



التنفيذتاريخ  الميزانية التقديرية  المحور/ الهدف جهة التنفيذ/المسئول وسائل التنفيذ مؤشرات النجاح 
 

 133 

المعلومات  وحدة تكنولوجيا - تنفيذ البروتوكوالت -
 .المركزية

  

  دال يوج
  

ثم  ٢٠٢٣
 سنويا

تقرير بما تم مشروع المجلس  -
األعلى للمستشفيات الجامعية 

  لميكنة المستشفيات
تم من ميكنة  عماتقرير سنوي  -

  بكل مستشفى 
 تم تكريمها المستشفيات التي -

مع مشروع المجلس األعلى  تعاونال -
للمستشفيات الجامعية لميكنة 

  المستشفيات
تحفيز المستشفيات لميكنة الرعاية  -

الصحية بتكريم المستشفيات األكثر 
 ا بالتحول الرقميإلتزام

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

  مديري المستشفيات الجامعية -
وحدة تكنولوجيا المعلومات  -

  المركزية
وحدات تكنولوجيا المعلومات -

 بالمستشفيات الجامعية

تطبيق ميكنة الرعاية الصحية بنسبة  ٦.٣.٥
٪ من المستشفيات ١٠٠في  األقل٪ على ٥٠

  الجامعية 
  

  ألف جنيه ٥٠٠

البنية التحتية بالمعامل وقسم  - ٢٠٢٣
  مكتملة األشعة

  نسبة ما يتم رفعه من نتائج -
للنتائج  طباءاأل إستخدامنسبة  -

  المتاحة

توفير البنية التحتية الالزمة لميكنة  -
  نتائج المعامل واألشعات

  قسامباألتوفير نقاط لتلقي النتائج  -
تدريب الفريق الطبي على إدخال  -
 سترجاع النتائج إو

للمستشفيات  المدير التنفيذي -
  الجامعية

وحدة تكنولوجيا المعلومات  -
  المركزية

وحدات تكنولوجيا المعلومات -
  بالمستشفيات الجامعية

 وحدة التدريب -

ميكنة نتائج المعامل واألشعات واالبالغ  ٦.٣.٦
  بالنتائج الحرجة

  اإلجمالي          ٥٧.٤٥٠.٠٠٠
   

 جنيه مصري ١٦٢.٣٠٠.٠٠٠: إجمالي ميزانية الخطة
  
  
 


