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 اإلسرتاتيجي طالتخطي -1

 
 :لكلية التمريض  يالتحليل البيئ  1/1/1
    ثدددا بفطةفطددد  عددد   51/9/0252ة بدددفيتضوة  بتدددفية  إسدددتيجتةجة  ية ةددد  جيتعدددية  ع تعددد خطددد  توجددد

 (1-1مرفق )                                      0252/  55/  00بتفية  ( 91)عج س جية ة  يقا 

   جيتة ةدددل جيبةودددص قبدددل تدددةفي  جطسدددتيجتةجة   عنددد  إعددد ج تدددا تةطةددد  ةدددئ عددد  جيبةوددد  جي جخ ةددد  وجيخفيجةددد
 .  وجيخفيجة جي جخ ةبعشفية  جألطيجف جيعخت ض  

 طيجف جيعخت ض   جخل وخفيج جية ة تا عي  وعنفقش  نتفوج جيتة ةل جيبةوص عع جأل. 

   بإسدددتيجتةجة  جيجفع ددد  ةةددد  تهدددوا ةدددئ عنهعدددف ع دددص  جيتبفطهدددفتدددا عيجعدددفة عنددد  وإدددع إسدددتيجتةجة  جية ةددد
نعة  جيبةو  وتدا ، جيبة  جي  عص وخ ع  جيعجتعع وتيه ية جيعؤسسة  ،جيت  ةا وجيت  اعةفوي أسفسة  وهص ج

ا جعتعف هدددف جيسدددفيهف جيدددص عيةدددج إدددعف  جيجدددو ة وثددد وتدددا عيإدددهف ع دددص خبددديج  جيتخطدددةط ج سدددتيجتةجص
  .بف يتبفط

 
 
 

 الرؤية والرسالة  1/1/2
   وبف ةفط  عد  عج دس 51/9/0252تتوجفي ي ي جية ة  يؤة  ويسفي  وق  تا جعتعف هف بفيتضوة  بتفية

 0252 / 55/  00بتفية  ( 91)جية ة  يقا 
 :رؤية الكلية  

 .جييةف ة بة  ة ةفت جيتعية  جيعتية  
 : رسالة الكلية

ة ةددد  جيتعدددية  جفع ددد  جيعنتدددوية عؤسسددد  ت  ةعةددد  ةةوعةددد  وبةثةددد  وعجتع ةددد  تدددوفي خددديةج 
عتعةج ع يفةف وعهفيةف وعهنةف فص ته ةا جييعفة  جيتعيةإة  يت بة  جةتةفجدفت سدوا جي عدل عة ةدف 

تفة  فيص جيت  ا جيعست  .عي ع  خئل بيجعج جي يجسفت جي  ةف وعوجةب  ةل عف هو ج ة وج 

  يتة ةدد  جيهدد ي جيددغي ةنبةددص أ   سددفي  ع ددص نتددفوج جيتة ةددل جيبةوددصجعتعدد ت جية ةدد  عندد  تددةفي  جييؤةدد  وجيي
 .تةههه جية ة  ةتى تتل إيص جييةف ة

  شفيك عخت ف جألطيجف ع   جخل وخفيج جية ة  فص تةفي  جييؤة  وجييسفي. 
 جخل وخفيج جية ة  بعخت ف جيوسفولييؤة  وجييسفي  ع  خئل تا نشي ج . 
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  سددوف تسددته ف جية ةدد  عيجج دد  وتةدد ة  جييؤةدد  وجييسددفي  بشددةل  ويي ةددل خعددس سددنوجت ةةدد  أ نددص
 .سوا جي عل وجيعتط بفت جي فيعة  فصيعوجةب  جيتطويجت جيعة ة  

 الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية  1/1/3

 عفتههددف عجعوعدد  عدد  جيةفةددفت جينهفوةدد  وجألهدد جف جطسددتيجتةجة  ي ة ةدد  عبنةدد  ع ددص  أخددغت جية ةدد  ع ددص
جيتة ةددل جيبةوددص ي ة ةدد  ووإدد هف جيتنففسددص وجيتةدد ةفت جيةفيةدد  وجيعسددتهب ة  ةتددى تةهددا جييؤةدد  وجييسددفي  

 :وتتعثل جيةفةفت جينهفوة  فص 

ع دددص جةدددج جي  عةددد  جيعتعةدددجة ة ةددد  جيتعدددية  جفع ددد  جيعنتدددوية ة ةددد  جيعي ي جيهددد ية جيعؤسسدددة تطدددوةي  .5
 .جيعستوي جيعة ص

تطوةي ع فةةي جيضفع ةد  جيت  ةعةد  بة ةد  جيتعدية  جفع د  جيعنتدوية ة ةد  جيعيجةدج جي  عةد  جيعتعةدجة  .0
 .ع ص جيعستوي جيعة ص

يفدددع ةضدددف ة ة ةددد  جيتعدددية  جفع ددد  جيعنتدددوية فدددص عجدددفل جي يجسدددفت جي  ةدددف وجيبةددد  جي  عدددص ة ةددد    .3
 عةجة ع ص جيعستوي جيعة ص جيعيجةج جي  عة  جيعت

جةددف ة جيهدد ية جيعؤسسددة  ية ةدد  جيتعددية  جفع دد  جيعنتددوية فددص عجددفل جيعشددفية  جيعجتع ةدد  وتنعةدد   .4
 جيبةو  

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

o  جيطئبةد  بعدف ةةهدا يسدفي  تطوةي جيبيجعج وجيعنفهج جي يجسة  و جيتوسع فص جألنشدط  وجيخد عفت
 .جية ة 

o  جستةعفل جيه ية جيعؤسسة  وجيبنة  جيتةتة  ي ة ة  و عا وتنعة  جيعوجي  جيبشية  وجيعفية  بفية ة. 

o   تطددوةي جيبةدد  جي  عددص وجسددتةعفل بدديجعج جي يجسددفت جي  ةددف وجيدد ب وعفت بعددف ةةهددا جيخطدد  جيبةثةدد
 . ي ة ة 

o ت وجيعجتعع جيعةةط عا جيعشفية  جيعجتع ة  عع ةفف  جيهطفعف. 

o جيتهوةا جيعستعي ي ضفع ة  جيت  ةعة  وجيه ية جيعؤسسة  وج  جية جيجو ة. 

 شفيةت جألطيجف جيع نة  جيعخت ض   جخل وخفيج جية ة  فص تةفي  جأله جف. 

  تا عي  وعنفقش  جأله جف جطستيجتةجة  ي ة ة  فدص ند وة إدعت جألطديجف جيع نةد  جيعخت ضد  عد   جخدل
 .وخفيج جية ة 

 ا نشي جأله جف جطستيجتةجة  ع  خئل جيوسفول جيعخت ض   جخل وخفيج جية ة ت. 

3 

4 
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   سددوف تسددته ف جية ةدد  عيجج دد  وتةدد ة  جألهدد جف جطسددتيجتةجة  بشددةل  ويي ةددل خعددس سددنوجت ةةدد
 .سوا جي عل وجيعتط بفت جي فيعة  فصأ نص يعوجةب  جيتطويجت جيعة ة  

 

 الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكلية  1/1/4

  بتدددفية  ( 91)توجددد  خطددد  تنضةغةددد  يتطبةدددا إسدددتيجتةجة  جية ةددد  عوثهددد  وع تعددد ة عددد  عج دددس جية ةددد  يقدددا
، وتةطددص ت ددك جيخطدد  جيةفةددفت وجألهدد جف جطسددتيجتةجة  ي ة ةدد  وةوإدد  بفيخطدد  تة ةدد  00/55/0252

يتددص تتإددعنهف جيخطدد ، ةعددف تتإددع  جيجدد ول جيجعنددص يتنضةددغ  قةددا يعسددوويةفت تنضةددغ جألنشددط  وجيعهددفا ج
ةعددف تددا تة ةدد  عؤشدديجت يهةددفس وتهةددةا عسددتوةفت  ويةدد  تةتددفج جيددص عيجج دد  يتةدد ة  جيضتدديجت جألنشددط 

وتددا تيجعدد  جيخطدد  وسددوف ةددتا عيجج تهددف بنددف  ع ددص عيجج دد  جيضتدديجت جيجعنةدد  جيتنضةددغ يشنشددط  جيعخت ضدد  
 ةيةدد  يشنشددط  جيعخت ضدد  وةددغيك تددا جختةددفي عسددوول عدد  تنضةددغ ةددل نشددفط جيتنضةغةدد  إيددص عوججندد  عفيةدد  ته

 .عهفا جيتص تتإعنهف جيخط جيو 

   تددا تهةددةا جي هبددفت وجيعخددفطي جيتددص توججدده جيخطدد  جيتنضةغةدد  وتددا تددوفةي خطددط ب ة دد  يعوججهدده جيتدد ف
 .وتوفةي جي عا ي خط 

 

  :ودورها في المجتمع  السمات التنافسية للكلية  1/2/1
 جآلتة  ع  طيةا جينهفط  تبيج جطستيجتةجة   وي جية ة  جيعتعةج فص جيعجتعع جيعةةط:- 

 ت   جية ة  ع  جوجول جيعشفيةة  فص عشفيةع جيجو ة وجيته ا  عتعف   -5

ج قبفل جيعسدتعي وجيعتججةد  ع دص خديةج جية ةد  عد  قبدل عؤسسدفت تدةة  ع ةد   جخدل عةفف د   -0
 جي قه ة  

 .ة  جع ج  جي ويجت جيت يةبة   جخل جيجفع   وخفيج جعهوية  عص جي يبة تجج -3

و جينشدي جي  عدص وجيةتدول ع دص فص جيعشدفية  فدص جبةدف   ويةد   سجيت يةتعةج جعإف  هةو   -4
 .جوجوج وشهف جت ع تع ة فص جخئقةفت جيبة  جي  عص ع  خفيج جعهوية  عتي جي يبة 

ع فعل جيعهفيجت بة جث  جيع  جت وجألجهجة وأةإدف بتدوجفي تتعةج جيبنة  جيتةتة  ي ة ة  بتجهةججت  -1
 ج ن ع  ج يةتيونة  ط جية جية ة  

قفعدددددت جية ةددددد  بضدددددت  بدددددف  جي ب وعددددد  جيعهنةددددد  بفيسدددددفعفت جيع تعددددد ة وأةإدددددف جعددددد ت بيندددددفعجص  -6
 0253جيبةفيويةوس وجي يجسفت جي  ةف بفيسفعفت جيع تع ة وجفيي تنضةغهف بفي فا جيج ة  
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 . وجو  عطوةفت ونشيجت ويوح إعئنةه بنص يسفي  ويؤة  و أه جف جية ة  .3

 .جفع  ستيجتةجة  جيإستيجتةجة  جية ة  تيتبط وتةها إ .4

 .تة ة  جتسفا جستيجتةجة  جية ة  بإستيجتةجة  جيجفع   .1

 .يسفي  جية ة  ويؤةتهف ت ةس يسفي  ويؤة  جيجفع   .6

 .بنشي جييؤة  وجييسفي  ع  خئل وسفول عت   ةتهوا جية ة   .7

تةدديص جية ةدد  ع ددى تنعةدد  ونشددي جيددوعص بددة  جيطددئ  وأعإددف  هةودد  جيتدد يةس وع ددفونةها وجي دددفع ة   .8
 .جتع ة  بيؤةتهف ويسفيتهفوجألطيجف جيع

 .ة  ع ص وإع عتعةج بة  ة ةفت جيتعية  جيعخت ض  ةت ت جية .9

 نقاط حتتاج إيل حتسني
عدد ا جيتنفسددا بددة  جيتةددفيةف جيعفيةدد  وجيضتددية جيجعنةدد  وبددة  ج نشددط  جيعيتدد ي يهددف فددص جيخطدد  جيتنضةغةدد   .5

 .ي خط  ج ستيجتةجة 

 .ع ا وجو  طئ  وجف ة  .0

 . ة ة عا جيوإع جيتنففسص ي  .3

 مقرتحات التحسني
تة ةف وةةل جية ة  يشوو  جيت  ةا وجيطدئ  ووةةدل جية ةد  يشدوو  جي يجسدفت جي  ةدف يوإدع جيةدفت يجدغ   .5

 .جيطئ  جيوجف ة 

 . عا جيوإع جيتنففسص ي ة ة  ببيجعج ت  ةعة  عتعةجة تئ ا عتط بفت سوا جي عل .0

  تشةةل يجن  يعيجج   جيخط  جيتنضةغة  ي خط  ج ستيجتةجة  .3

 .وأعفة  أخيىجيخ ع  جي فع  ع ص جيتضة  ج يةتيونة  ي ة ة  عيةج بخ عفت و  جةف ة جيوعص .4

 .تة ةف وةةل جية ة  يشوو  جي يجسفت جي  ةف بشف  تض ةل جي ب وع  جيعهنة  .1


