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 اإلستراتيجي طالتخطي -1

 

 :لكلية التمريض  يالتحليل البيئ  1/1/1
ثــم باإلحاطــة مــن  15/9/2010ة بــالتفويض بتــاريخ إســتراتيجية لكليــة التمــريض معتمــدخطــة توجــد   •

 )1-1مرفق (                      2010/  11/  22بتاريخ ) 95(مجلس الكلية رقم 

التحليــل البيئــي قبــل صــياغة اإلســـتراتيجية  عنــد إعــدادتــم تغطيــة كــال مــن البيئــة الداخليــة والخارجيــة  •
ــــة التــــدريس  ــــل أعضــــاء هيئ ــــة بمشــــاركة األطــــراف المختلفــــة مث ــــين والعــــاملين والطــــالب بالكلي واإلداري

ومســتفيدي الخدمـــة والخـــريجين وقـــد تـــم اســـتخدام التحليــل الكمـــي والكيفـــي فـــي إجـــراء التحليـــل البيئـــي 
والمقـابالت وعمـل االجتماعــات الموسـعة وفحـص الوثــائق المختلفـة وذلـك لتحديــد نقـاط القـوة والضــعف 

البيئي وكذلك تم تحديـد الـوزن النسـبي لكـل عامـل مـن والفرص والتهديدات المختلفة للكلية في التحليل 
 .العوامل اإلستراتيجية المختلفة

تم عرض ومناقشة نتائج التحليل البيئي مع األطراف المختلفة داخل وخارج الكلية متمثلة في  أعضاء  •
هيئـــة التـــدريس واإلداريـــين وطـــالب البكـــالوريوس والدراســــات العليـــا والخـــريجين وممثلـــين مـــن جهــــات 

توظيف ومنظمات سوق العمل المختلفة مثل رؤساء التمريض ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية ال
 .بجامعة المنصورة

تـم مراعـاة عنـد وضـع إسـتراتيجية الكليـة أن تكـون مرتبطـة بإسـتراتيجية الجامعـة حيـث تقـوم كـال منهمــا  •
لمــي وخدمــة المجتمــع وتنميــة ، البحـث العلقـدرة المؤسســية ،التعلــيم والــتعلمعلـي محــاور أساســية وهــي ا

صـــالح الشــــرقاوي وقـــد اقتــــرح بعــــض / د.ا(البيئـــة وتــــم عرضـــها علــــي خبـــراء التخطــــيط االســــتراتيجي 
ــد القــادر محمــد عبــد القــادر للتحقــق مــن / د.التعــديالت وقــد تــم إجــراء التعــديالت وعرضــها علــي ا عب

  ).ذكور عاليةالم وقد تم اعتماد الخطة في مجلس الكلية 10/7/2010االرتباط بتاريخ 

                         ) 2-1مرفق( 
 
 
 
 
 

 الرؤية والرسالة  1/1/2
تتوافر لدي الكلية رؤية ورسالة تم تحديثها بناء علي نتائج تقـارير المراجعـة الداخليـة والخارجيـة للكليـة  •

م وقــد تــوحلقــات العصــف الـذهني وكـذلك نتــائج اسـتبيانات قيــاس الرضــاء لمختلـف األطــراف المعنيـة 
/  11/  22بتاريخ ) 95(وباالحاطة من مجلس الكلية رقم 15/9/2010اعتمادها بالتفويض بتاريخ 

2010 

 الخطة اإلستراتيجية لكلية التمريض  1/1
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 :رؤية الكلية  
 .الريادة بين كليات التمريض المصرية 

 : رسالة الكلية
كليــة التمـــريض جامعـــة المنصـــورة مؤسســـة تعليميــة حكوميـــة وبحثيـــة ومجتمعيـــة تـــوفر خـــريج 

نيا في تقديم الرعاية التمريضية لتلبية احتياجات سـوق العمـل محليـا متميز معرفيا ومهاريا ومه
 .وٕاتاحة فرص التعلم المستمر من خالل برامج الدراسات العليا ومواكبة كل ما هو جديد

نقـاط القـوة والفـرص المتـوفرة (سـالة علـي نتـائج التحليـل البيئـي اعتمـدت الكليـة عنـد صـياغة الرؤيـة والر  •
الذي ينبغي أن تحققه الكلية حتى تصل إلـي الريـادة حيـث تتسـم الرؤيـة والرسـالة  لتحديد القدر) بالكلية

 .بالوضوح والتحديد

شارك مختلف األطراف من داخل وخارج الكلية في صياغة الرؤية والرسالة وكذلك من خالل عرضـها  •
مـا تـم أيضـا ك. ومناقشتها في ندوة حضرها ممثلي األطراف المعنية المختلفة من داخل الكلية وخارجها

إرســـال الرؤيـــة والرســـالة واإلســـتراتيجية إلـــي مســـتفيدي الخدمـــة فـــي المستشـــفيات والقطاعـــات الصـــحية 
المختلفة بالدقهلية، نسخة الكترونية وأخري ورقيـة للحصـول علـي اآلراء ووجهـات النظـر المختلفـة قبـل 

 .اعتماد الصيغة النهائية
لفــة داخـــل وخــارج الكليـــة مــن خـــالل المطبوعـــات تــم نشـــر الرؤيــة والرســـالة مــن خـــالل الوســـائل المخت •

المختلفـــة وتـــم إرســـالها إلـــي األقســـام األكاديميـــة واإلداريـــة وتـــم نشـــرها أيضـــًا بالبوســـترات والبروشـــور 
النشر  باالضافة الي الشاشة االلكترونية بمدخل الكليةوالمعلقات المتواجدة في أماكن الكلية المختلفة و 

ــدليل الطالــب ودليــل الخــريجين ومطبوعــات الجــودة والنشــر علــي صــفحة الكليــة،  يااللكترونــ ونشــرها ب
 .بالمطبوعات والمطويات المختلفة بالكلية

ســوف تســتهدف الكليــة مراجعــة وتحــديث الرؤيــة والرســالة بشــكل دوري كــل خمــس ســنوات كحــد أدنــي  •
 .سوق العمل والمتطلبات العالمية فيلمواكبة التطورات المحلية 

 ية واألهداف اإلستراتيجيةالغايات النهائ  1/1/3

أخــذت الكليــة علــي عاتقهــا مجموعــة مــن الغايــات النهائيــة واألهــداف اإلســتراتيجية للكليــة مبنيــة علــي  •
التحليــل البيئــي للكليــة ووضــعها التنافســي والتحــديات الحاليــة والمســتقبلية حتــى تحقــق الرؤيــة والرســالة 

 :وتتمثل الغايات النهائية في 

ــة المتميــزة ل ةالقــدرة المؤسســيتطــوير  .1 ــة التمــريض جامعــة المنصــورة كأحــد المراكــز العلمي علــي كلي
 .المستوي المحلي
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تطوير معايير الفاعلية التعليمية بكلية التمـريض جامعـة المنصـورة كأحـد المراكـز العلميـة المتميـزة  .2
 .علي المستوي المحلي

ــة التمــريض جامعــة المنصــورة فــي مجــال الدراســات العليــا  .3 ــاءة كلي والبحــث العلمــي كأحــد  رفــع كف
 المراكز العلمية المتميزة علي المستوي المحلي 

زيــادة القــدرة المؤسســية لكليــة التمــريض جامعــة المنصــورة فــي مجــال المشــاركة المجتمعيــة وتنميــة  .4
 البيئة 

 :حتى تحقق الكلية الغايات العامة فقد وضعت مجموعة من األهداف اإلستراتيجية وهي  •

o ج الدراسية و التوسع في األنشطة والخدمات الطالبيـة بمـا يحقـق رسـالة تطوير البرامج والمناه
 .الكلية

o استكمال القدرة المؤسسية والبنية التحتية للكلية ودعم وتنمية الموارد البشرية والمالية بالكلية. 

o  تطوير البحث العلمي واسـتكمال بـرامج الدراسـات العليـا والـدبلومات بمـا يحقـق الخطـة البحثيـة
  .للكلية

o دعم المشاركة المجتمعية مع كافة القطاعات والمجتمع المحيط. 

o التقويم المستمر للفاعلية التعليمية والقدرة المؤسسية وٕادارة الجودة. 

ــة المختلفــة داخــل وخــارج الكليــة فــي صــياغة األهــداف اإلســتراتيجية مــن  • وقــد شــاركت األطــراف المعني
عمل ضمت كوكبـة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس والطـالب واإلداريـين والخـريجين وعـدد مـن خالل ورش 

 .مستفيدي الخدمة

تم عرض ومناقشة األهداف اإلستراتيجية للكلية في ندوة ضـمت األطـراف المعنيـة المختلفـة مـن داخـل  •
مـن القطاعـات  التدريس والهيئـة المعاونـة واإلداريـين والطـالب وممثلـينهيئة وخارج الكلية وهم أعضاء 

 .الصحية بالدقهلية

تم نشر األهداف اإلستراتيجية من خالل الوسائل المختلفة داخـل وخـارج الكليـة مـن خـالل المطبوعـات  •
ـــم نشـــرها أيضـــًا بالبوســـترات والبوشـــورات  ـــة وت ـــي األقســـام األكاديميـــة واإلداري ـــم إرســـالها إل ـــة وت المختلف

 يوالشاشة االلكترونية بمدخل الكليـة ، النشـر االلكترونـ والمعلقات المتواجدة في أماكن الكلية المختلفة
علـي صــفحة الكليـة، ونشــرها بـدليل الطالــب ودليــل الخـريجين ومطبوعــات الجـودة والنشــر بالمطبوعــات 

 .والمطويات المختلفة بالكلية

ســوف تســتهدف الكليــة مراجعــة وتحــديث األهــداف اإلســتراتيجية بشــكل دوري كــل خمــس ســنوات كحــد  •
 .سوق العمل والمتطلبات العالمية فيكبة التطورات المحلية أدني لموا
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 الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكلية  1/1/4

بتـــاريخ ) 95(توجــد خطــة تنفيذيــة لتطبيــق إســـتراتيجية الكليــة موثقــة ومعتمــدة مـــن مجلــس الكليــة رقــم  •
يوضــح بالخطــة تحديــد ، وتغطــي تلــك الخطــة الغايــات واألهــداف اإلســتراتيجية للكليــة و 22/11/2010

ــذ األنشــطة والمهــام التــي تتضــمنها الخطــة، كمــا تتضــمن الجــدول الزمنــي لتنفيــذ  دقيــق لمســئوليات تنفي
األنشطة كما تـم تحديـد مؤشـرات لقيـاس وتقيـيم مسـتويات التنفيـذ لألنشـطة المختلفـة وتـم ترجمـة الخطـة 

اختيــار مســئول عـن تنفيــذ كــل نشــاط  التنفيذيـة إلــي موازنــة ماليـة تقديريــة لألنشــطة المختلفــة وكـذلك تــم
 .مهام التي تتضمنها الخطةالو 

ــة لمواجهــه الصــعاب  • ــم تــوفير خطــط بديل ــيم العقبــات والمخــاطر التــي تواجــه الخطــة التنفيذيــة وت تــم تقي
 .وتوفير الدعم للخطة

 

  :السمات التنافسية للكلية ودورها في المجتمع  1/2/1

 راتيجية دور الكلية المتميز في المجتمع المحيطتبرز اإلست

  اعتمدت الكلية في تحديد مالمح التميز بالكلية علي المواقـع االلكترونيـة المختلفـة لقواعـد البيانـات

التقـارير المعـدة مـن  ووضع كليات التمريض المصرية وقواعـد بيانـات المجلـس األعلـى للجامعـات،

/ 2008،  2007اســات جامعــات الوجــه البحــري، مــارس قبــل مشــروع تطــوير التعلــيم العــالي، در 

ـــر ومـــردود مشـــروعات التطـــوير علـــي أداء ، 2009 ـــر انجـــازات جامعـــة المنصـــورة ودراســـة اث تقري

 2009الجامعة نتائج وتوصيات يناير 

 فقــد قامــت الكليــة . ونظــرًا لعــدم تواجــد بيانــات وثيقــة وواضــحة لموقــف كليــات التمــريض المختلفــة

 :لمتاحة إلعداد الوضع التنافسي للكلية والذي يتمثل في النقاط التاليةبتحليل البيانات ا

 –الجهاز الهضمي  –مركز األورام (زيادة إقبال المراكز الطبية علي طالبات االمتياز بالكلية  .1
 )الحروق

ـــة  .2 ـــاز الكلي ـــي طالبـــات امتي ـــال المستشـــفيات الخاصـــة عل ـــادة إقب مستشـــفي  –مستشـــفي الرحمـــة (زي
 )الطبي المركز –السالب 

 الوضع التنافسي للكلية  1/2
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 –المنصورة (زيادة اإلقبال من مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة علي طالب االمتياز  .3
 )دمياط

 .الطلب المستمر والمتزايد من الجامعة علي دورات اإلسعافات األولية سواء إداريين أو طالب .4

ات دعوة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في كلي .5
 .التمريض المختلفة

 .دعوة أعضاء هيئة التدريس لعمل دورات تدريبية خارج جمهورية مصر العربية .6

 .تجهيز معامل المهارات بالكلية بأحدث المعدات واألجهزة .7

 Tempus – CIQAP - HEEPH - QAAPحصول الكلية علي مشروعات تنافسية مثل  .8

 فتح باب الدبلومه المهنية بالساعات المعتمدة .9

عـدد اثنـين عضـو هيئـة التـدريس علـي شـهادة معتمـدة مـن جامعـة ميرالنـد فـي أخالقيـات  حصول .10
 .البحث العملي

 النشر الدولي وأعضاء هيئة التدريس حاصلين علي جوائز من الجامعة في النشر الدولي .11

 .أوائل الكليات المشاركة في مشاريع الجودة والتقدم لالعتماد .12

 .دوليةوأبحاث المشاركة في مشاريع  .13

 .استشارات دولية .14

 .أنظمة الكترونية إلدارة الكلية .15

 IORG0006127دوليا برقم  ةلجنة أخالقيات البحث العلمي والمشهر  .16
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 .يوجد بالكلية فريق عمل مدرب على التخطيط االستراتيجي .1

 .للكلية معتمدة ومعلنةوخطة إستراتيجية وجود رؤية ورسالة وأهداف إستراتيجية  .2
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 .ستراتيجية الجامعةإستراتيجية الكلية ترتبط وتحقق إ .4

 .رسالة الكلية ورؤيتها تعكس رسالة ورؤية الجامعة .5

 .بنشر الرؤية والرسالة من خالل وسائل متعددةتقوم الكلية  .6
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 .عدم وجود طالب وافدين .2
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