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 فرًق ئعذاد اوخطح الؤصذرادٌجٌح ومىٌح اوذٍرًض

 جاٌعح اوٍّصىرج

ال الفريال التلفيذالال:ال أوالال
 اوىظٌفح الإصَ

 عميد كميو التمريض  أمينة النمر         / د.أ

 مدير وحدة ضمان الجودة عيود يوسف الشيخ/ د

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب  وفاء جميل/ د.ا

 وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث عبير زكريا/ د.ا

 رئيس قسم تمريض صحة المجتمع سحر سميمان/ د.أ

 أستاذ مساعد بقسم تمريض صحة المجتمع أمل إبراىيم/ د.م.أ

 أستاذ بقسم تمريض األطفال فوزية أبو سعد/ د.أ

 أستاذ مساعد بقسم إدارة التمريض أحالم الشاعر/ د.م.أ

 مدرس بقسم التمريض الباطني والجراحي حنان بدران                / د

 أستاذ مساعد بقسم إدارة التمريض  عواطف حسن قاسم             / د.م.أ

 المسئول اإلداري بوحدة ضمان الجودة نيفين فخري حميم/ األستاذة

 المسئول اإلداري بوحدة ضمان الجودة ىبو دمحم سرور/ األستاذة
ال

 2019/2024عمي تشكيل فريق اعداد الخطو االستراتيجيو لمكميو  (2016-10-23)بتاريخ  (156)وافق مجمس الكميو رقم 

ال
ال
ال

الال
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ال
الدكلمال األلتاال الدلتوال لفلال الكفمالال

ال
 
 

 
 
 

 
 

    
 

ايمانا منا بالدور الرائد الذي تقدمو كمية التمريض نحو مجتمع المنصورة من توعية صحية ورعاية تمريضية     

مميزة ورؤيتنا لوضع كمية التمريض في مصاف الرياده تضافرت جيود كافة القائمين عمى العمل بالكمية مع كافة 

المستفيدين من الخدمات التي تقدميا الكمية لتحديد استراتيجيتنا واالستثمار االمثل لمفرص المتاحة وقوفا عمى مواطن 

.قوتنا وقمنا باعداد خطة استراتيجية نيدف منيا تحقيق أىداف الكمية وهللا المستعان  

 
 
 

أمينة دمحم رشاد النمر/د.أ  
 عميد الكمية
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الدكلمال لرفالأولدال لتاال التودالال
ال

ال
ال

 عمى األسموب الممنيج الرساء دعائم أي مؤسسة عممية األمثل المبني     يعد التخطيط االستراتيجي ىو السبيل 

المستفيدين من قام فريق العمل بكمية التمريض جامعو المنصوره وكافة . ووضعيا في ركاب التقدم واالزدىار

 وحيث ان الجودة ليست بمرحمو 2024-2019الخدمات التي تقدميا الكمية في اعداد ووضع الخطة االستراتيجية 

 .منتييو وانما ىي رحمة مستمرة بالعمل الجاد والتقويم المستمر وصوال لمتقدم والتطوير في عالم التمريض

 
 

عيود يوسف الشيخ/د  

 مدير وحدة ضمان الجودة
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 ودارًخ اومىٌح ِشأج

  وتيدف إلى تخريج 1994 لسنة 287 بالقرار الجميوري رقم 1994تأسست كمية التمريض جامعة المنصورة عام 
 .أخصائي تمريض مؤىمين لسوق العمل في المؤسسات الصحية المتنوعة

  1994 نوفمبر5 طالبة وبدأت الدراسة في 27 وعددىا 1994/1995استقبمت الكمية الدفعة األولى بالعام الجامعي  

  طالبة (21) وعددىا 1997/1998تم تخريج الدفعة األولى في العام الجامعي. 
  2017/2018 حتى 1997/1998دفعة من  ( 21)خرجت الكمية عدد 

  بتمويل من مشروع 5/6/2005أنشأت أول وحدة لضمان الجودة في الكمية بتاريخ QAAP (  إنشاء نظام داخمي
 (لضمان الجودة واالعتماد 

   حصمت الكمية عمى مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد CIQAP جنية 10570200 بتمويل قدره 
 2008عام  مصري 

  2م7000=  ادوار 5× 2م1400 =  والذي تبمغ مساحتو2007/2008انتقمت الكمية إلى المبنى الجديد عام + 
 2 م4.50نصيب الطالب   , 2 م7572 = 572حرم الكمية 

  2008/2009عام  (الذكور واإلناث )استقبمت الكمية الطالب من الجنسين 

  في غالبية األقسام العممية بالكمية2009تم فتح باب التسجيل لمدراسات العميا لدرجة الماجستير والدكتوراه  عام . 

  ناث)تم تخريج أول دفعة من الجنسين  2012/2013عام  (ذكور وا 

  إلى الئحة بنظام الساعات المعتمدة بالقرار الوزاري  (لمرحمة البكالوريوس)تم تحويل الالئحة الداخمية لكمية التمريض
 2013/2014  وبدء العمل بيا 16/8/2012بتاريخ  ( 3269)رقم 

  بالرقم الكودي  تأسست لجنة أخالقيات البحث العممي:IORG number: IORG006127 لنشر  2012 عام 
 الوعي وتفعيل أخالقيات البحث العممي ومراجعة األبحاث العممية طبقًا لمبادئ أخالقيات البحث 
 استحدثت الكمية برامج جديدة لمدراسات العميا مثل: 

o  درجة ماجستير الوقاية والتحكم في العدوو ."Master of Infection Prevention and Control" 
 2016/2017طالب لمعام الجامعي   (14 ) وتم قبول عدد 24/2/2014بتاريخ 
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o  درجة الماجستير الميني في ممارسات الرعاية الصحية القائمة عمى الدالئل بنظام الساعات المعتمدة بتاريخ
طالب وىو البرنامج األوحد عمى مستوو  (25) وقبول عدد 2017/2018 وبدء العمل بو 30/12/2013

 .جميورية مصر العربيو والمستوو االقميمي

o  30/12/2013دبموم إعداد جميس المسن بنظام الساعات المعتمدة بتاريخ. 

  وحصوليا عمى2014تم اعتماد كمية التمريض من الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد فى أغسطس   
 شيادة االعتماد الستيفائيا المعايير القومية القياسية 
  ( 3) متر وتم اعتمادىا بمجنة المنشئات جمسو رقم 750حصمت الكمية عمى قطعة ارض مقابمة لمكمية مساحتيا

 النشاء امتداد تعميمي 29/4/2017في شير ابريل  بتاريخ  (526) و مجمس الجامعة برقم 14/2/2017بتاريخ 
 .لمكمية 

  كما حصمت الكمية عمي دور بمبني مطبعو الجامعة المقابل لمكمية وتم تخصيصو لبرامج الدراسات العميا ووحده
 مكاتب صغيره لمسمينار 2 طالب وعدد 100 قاعو إللقاء المحاضرات سعو 2الوافدين واشتمل الدور عمي عدد 

والندوات والحمقات النقاشية لطالب الدراسات العميا كما يوجد بو كنتروالت الدراسات العميا ومقر لجنة األخالقيات 
 والطالب الوافدين

  تقوم الكمية بإصدار مجمة دورية( Mansoura Nursing Journal )  2014منذ عام 
  2018/2019في عام  (اليوبيل الفضي ) عام عمى نشأتيا 25أتمت الكمية 
  بتاريخ  ( 1833)وأخيرا تم استحداث الئحة برامج الدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة بالقرار الوزاري رقم

 2019- 2018   ووافق مجمس الكمية عمى تطبيق الالئحة من العام 30/5/2019
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 اوتٌاِاخ اوىصفٌح
 تقع كمية التمريض في الجزء الجنوبي الشرقي لمحرم الجامعي وتتكون الكمية من خمس طوابق تنقسم إلي: 

دارات الكمية المختمفة -  أقسام وا 

 قاعات الدرس والمعامل التدريبية -

 إدارة الكمية -

  أقسام 8األقسام العممية وتتكون من  -
 

 العممية األقسام 
  التمريض الباطني والجراحي Medical Surgical Nursing 
   تمريض العناية الحرجة والطوارئCritical Care Nursing 

    تمريض صحة المرأة والتوليدWomen Health and Midwifery 
Nursing 

    تمريض األطفالPediatric Nursing 

    التمريض النفسي والصحة النفسيةPsychiatric and Mental Health 
Nursing 

    تمريض صحة المجتمعCommunity Health Nursing 

    تمريض المسنينGeranetological  Nursing 

  إدارة التمريض  Nursing Administration 

 
 
 
 
 

http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/critical_care.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/critical_care.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Maternal.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Maternal.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Pediatric.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Pediatric.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Community.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Community.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Geriatric.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Geriatric.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/admin.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/admin.htm
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 البرامج األكاديمية 

 ٌرخىح اوتماوىرًىش:  ولإًا 

 برنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة
 ةراٌج اوذراصاخ اوعىٌا : اٌِاًا 

 برامج الماجستير :أوال
 

برامج الدبمومات والماجستير المستحدثة برامج الماجستير  
ماجستير الوقاية والتحكم فى العدوى بنظام الساعات المعتمدة التمريض الباطني والجراحي  

الماجستير الميني في ممارسات الرعاية الصحية القائمة عمى الدالئل بنظام تمريض العناية الحرجة والطوارئ 
الساعات المعتمدة 

. دبموم إعداد جميس المسن بنظام الساعات المعتمدةتمريض صحة المرأة والتوليد 

دبموم الدراسات العميا الميني في تعميم التمريض بنظام الساعات المعتمدة تمريض األطفال  
التمريض النفسي والصحة النفسية  

تمريض صحة المجتمع  
تمريض المسنين  
إدارة التمريض  

 دكتوراهبرامج ال:ثانيا 
  ثشايذ انذكتٕساِ

 تمريض الباطني والجراحي -
 تمريض العناية الحرجة والطوارئ  -
 تمريض صحة المرأة والتوليد -
 تمريض األطفال  -
 التمريض النفسي والصحة النفسية  -
 تمريض صحة المجتمع  -
 تمريض المسنين  -
 إدارة التمريض -
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ال
ال

ثٛبَبد إحظبئٛخ ػٍ انكهٛخ 

تطور حجم الكمية وفقًا ألعداد الطالب المقبولين وأعداد الخريجين وحجم اإلمكانيات المادية والبشرية والتوسعات 
: حيث
  طالبة في العام  (27)بدأت الكمية في المرحمة الجامعية األولي بعدد من الطالب بمغ

 ثم تطورت أعداد الطالب الممتحقين بالكمية حتى وصل عدد الطالب المقبولين 1994/1995الجامعي
طالبو /طالب ( 419 ) الى 2018/2019بالكمية بالعام الدراسي 

  إلي 2018/2019وقد تطورت أعداد أعضاء ىيئة التدريس بالكمية منذ نشأتيا حتى وصمت في عام 
. عضو ىيئة تدريس(280)

: 2018/2019والجدول التالي  يوضح أخر إحصائيات 
العدد اإلجمالي أعضاء ىيئة التدريس والعاممين و الطالب بالكمية 

 أستاذ بيان
أستاذ 
لقب 
عممي 

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

أستاذ 
مدرس  مدرسمساعد 

 مساعد
 مجموع معيد

 عمى قوة أعضاء ىيئة التدريس
 280 82 69 92 24 2 3 8 الكمية

 القائمين أعضاء ىيئة التدريس
 عمي رأس العمل

7 3 1 14 57 66 77 225 

أعضاء ىيئة التدريس 
 المنتدبين بالكمية لمتدريس

-       35 

 211 - - - - - - -  بالكميةالعاممين

 2025 - - - - - - - الطالب
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 .ٕٔٚضح انزذٔل انتبنٙ تطٕس أػذاد خشٚزٙ انكهٛخ خالل انخالث سُٕاد انسبثمخ

  2018 ئوٍ 2015دطىر  عذاد خرًجٍ اومىٌح خلإه اوفذرج ٌْ 

 2017/2018 2017-2016 2016-2015 انًستٕٖ

 84 45 550 2002 الئحخ

 740 368 ------ انًؼتًذح  انسبػبد الئحّ

 84 12 50 انًؼتًذح ثبنسبػبد انٕافذٍٚ

 908 425 600 انًزًٕع

 

‘ 
 اوخطط اوٍضذقتىٌح 

 تم الموافقة عمى قطعة مقابمو لمكمية وذلك إلنشاء مبنى تعميمي وأقسام عممية لدعم احتياجات العممية التعميمية 
 . وتمبية احتياجات األقسام العممية
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 ثبنكهٛخ االتظبل ٔسبئم

 شارع الجميورية- جامعة المنصورة– كمية التمريض خمف كمية الصيدلة  :البريدي العنوان 
 35516رقم بريدي

 اإللكتروني لمكمية الموقع:  www.mans.edu.eg/facnur/arabic 

 لمكمية اإللكتروني العنوان (E-Mail)  nurdoffice@mans.edu.eg 
  (050 )2200368   مكتب عميد الكميةتميفون 
  (050 )2200248  عميد الكميةفاكس مكتب 
 اإللكتروني لوحدة ضمان الجودة الموقع:  www.mans.edu.eg/facnur/arabic/QAAU 

 اإللكتروني لوحدة ضمان الجودة العنوان (E-Mail)  damanelgawda@hotmail.com 
  (050)2200105 تميفون مكتب وحدة ضمان الجودة 
  (050)2200106 فاكس مكتب وحدة ضمان الجودة 

mailto:nurdoffice@mans.edu.eg
mailto:damanelgawda@hotmail.com
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 مقدمة عن الخطة اإلستراتيجية  .1

 إعداد الخطة اإلستراتيجية ومراحل منيجية  .2

 االفتراضات األساسية لمخطة اإلستراتيجية  .3
 في الخطة اإلستراتيجية  (أصحاب المصمحة  )األطراف المعنية  .4
 تصميم وصياغة رؤية ورسالة الكمية .5

 
 
 
 
 

 اوتاب اوثاٍِ
 ٌّهجٌه اوخطح
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 يمذيخ

 ثقافة جديدة بالتعميم العالي من حيث التغير في أحداثان التطور في تكنولوجيا المعمومات ساىم في   
وتوجيات البحث العممي والبنية , عمميات التعميم والتعمم : من طبيعة مؤسساتو، وصاحب ىذا التغير تطور في كال

التنظيمية والشراكة مع المجتمع، كما ان ظيور الوسائط التعميمية الجديدة وتكنولوجيا المعمومات فرضت طرق جديدة 
 تعد من أىم الشاممة وجود المعايير وارتباطيا بمتطمبات تحقيق الجودة أيضا. تحتاج الي التمكن من تحقيق الكفايات

لذلك يعد التخطيط االستراتيجي . التحديات التي يجب عمي التعميم العالي مواجيتيا لتحقيق جودة العممية التعميمية
مدخل يجب عمي كل قيادة تبنيو والعمل من خاللو ، ألن ممارسة التخطيط االستراتيجي من قبل القيادات اإلدارية 

 ، كما ان الفكر واالبتكار والتحكم الذاتي من أىم عوامل نجاح نظام أدائيافي التعميم العالي ينعكس ايجابيا عمي 
وىذا يتطمب تطوير األداء القيادي ، وتأىيل قيادات ذات توجو وفكر ,التعميم العالي ومواكبو التقدم والتغير السريع 

عميو فإنو من الضروري ان تيتم الجامعات وكمياتيا باستخدام التخطيط االستراتيجي كأسموب لتخطيط . استراتيجي
 بإطار زمني محدد يشتمل عمي متطمبات الحاضر وتوقعات واضحةما تقوم بتنفيذه من ميام وأعمال ضمن خطط 

.  المستقبل
في إطار ذلك اىتمت الكمية بالعمل وفقا لمنيجية التخطيط االستراتيجي واعتمدت منيجية العمل عمي تحديد اإلطار 

:  عمي النحو التالي إلعدادىا ةومجموعة الخطوات االساسي (2019/2024)الزمني لمخطة اإلستراتيجية 
. ـ ممخص تاريخي عن الكمية 1
 SWOTـالتحميل البيئي باستخدام أسموب 2
. ـ التنبؤ باتجاىات المستقبل 3
ـ تصميم وصياغة رؤيو ورسالو وغايات واالىداف االستراتيجيو لمكميو 4
. تصميم وصياغة استراتيجيو الكمية . 5
ـ تنفيذ اإلستراتيجيات  5
. ـ تقييم ورقابة تنفيذ اإلستراتيجية 6
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 منيجيو ومراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية

  تشكيل فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية بالكمية 

  قام فريق اعداد الخطة بتحديد الفئات المستيدفة والتي تتأثر بالخدمات التي تقدميا الكمية 

  جمع االحصائيات – ورش العمل –  أسئمة المقابالت – االستبيانات  )اعداد أدوات جمع البيانات مثل
 (الالزمة

  اعداد االستبيانات  )عقد عدد كبير من االجتماعات لكل أصحاب المصمحة في الخطة لمقيام باألنشطة التالية
لالطالع عمى البيانات ونتائج التحميل االحصائي حصر نتائج مسح البيئة الداخمية والخارجية واعداد الوزن 

النسبي لممتغيرات وتحديد الفجوة وآلية سدىا 
 الخطة  وضع –تحديد وصياغة الغايات واألىداف اإلستراتيجية - تحديد وصياغة الرؤية والرسالة المؤسسة

 التنفيذية وتحديد آلية متابعة الخطة االستراتيجية
  إعداد مسودة الخطة 
 اجراء العديد من ورش العمل إلطالع أصحاب المصمحة عمى مسودة الخطة والحصول عمى التغذية المرتجعة 
  اعداد النسخة النيائية واعتمادىا من مجمس الكمية 

 االفتراضات األساسية لمخطة  االستراتيجية
 : تقوم الخطة عمي مجموعة من المسممات األساسية والتي تتضمن ما يمي

  بنيت الخطة عمي الدراسة الذاتية لمكمية التي تتم  باستخدام التحميل الرباعي لمكونات البيئة الداخمية
 .لتحديد نقاط القوة والضعف بالبيئة الداخمية، والفرص والتيديدات بالبيئة الخارجية  (SWOT)والخارجية 

  وتوفير الموارد البشرية والفكرية , نشر ثقافة الجودة والتميز في األداء لتحسين البيئة التعميمية بالكمية
 .المبدعة القادرة عمي تنفيذ الخطة بكفاءة وفاعمية 

  مشاركة كافة العاممين داخل الكمية عمي كافة المستويات لضمان تحمميم مسئولية تنفيذ الخطة. 
  االعتماد عمي تبني مداخل واضحة لقياس األداء والتقويم المستمر. 
  المقارنة المرجعية مع الكميات التمريض األخرو لتحديد مواطن التميز وتدعيم القدرة عمي التفوق فييا ، مما

 .يدعم من الميزة التنافسية لمكمية 
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  تطوير الخطة باستمرار وبشكل متكامل يحقق التوازن بين توقعات األطراف المعنية واحتياجات سوق العمل 
  االعتماد عمي وضع خطط مستقبمية تضمن التحسين المستمر لجميع العمميات التشغيمية والتنفيذية التي تتم

 .داخل الكمية 
  المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطط التنفيذية ، واالعتماد عمي تفعيل أساليب التقويم الذاتي 

 
 في الخطة االستراتيجية ( المصمحةباصحا)األطراف المعنية 

يعتبر األطراف المعنية من العوامل اليامو لضمان فاعمية الخطة حيث أن مقابمة احتياجات وتوقعات تمك األطراف 
والبحثية لمكمية خالل السنوات ىي ما يوضح واقعية الخطة االستراتيجية المقترحة لتحقيق تميز الخدمة التعميمية 

 :ويمكن تحديد األطراف المعنية عمى النحو التالي. الخمس القادمة 
                          المجتمع الداخمي 

o أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة. 
o أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة 
o  الييئة االدارية 
o  الجامعة/ الطالب الكمية 

                           المجتمع الخارجي
o  التأمين - وزارة الصحة/ االطراف ذات المصمحة  المستشفيات الجامعية

 المستشفيات الخاصة - الصحي
o المدارس 
o دار المسنين 
o  جمعيات المجتمع المدني 
o  المجمس القومي لمسكان 
o المجمس القومي لممرأة  
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 تصميم وصياغة رؤية ورسالة الكمية 

 

 رؤًح جاٌعه اوٍّصىرج
  

تحمٛك انتًٛض ٔانشٚبدح يحهٛبً ٔػبنًٛبً فٙ ثُبء يزتًغ انًؼشفخ يٍ خالل انتًُٛخ انًستذايخ ٔانششاكخ 

 .انًزتًؼٛخ انفبػهخ ٔانتذٔٚم

 رؤًح لىٌه اوذٍرًض جاٌعه اوٍّصىرج
 

 ربيؼخ انًُظٕسح أٌ تكٌٕ إحذٖ أفضم كهٛبد انتًشٚض يحهٛبً ٔإلهًٛٛبً ٔدٔنٛبً –تسؼٗ كهٛخ انتًشٚض 

 .ٔأٌ تسبْى ثفبػهٛخ فٗ االستمبء ثبنًُظٕيخ انظحٛخ فٗ يظش
 

 رصاوح جاٌعه اوٍّصىرج

تمذٚى ثشايذ تؼهًٛٛخ ٔثحٕث يًٛضح تخذو انًزتًغ يٍ خالل تٕفٛش ثٛئخ تكُٕنٕرٛخ داػًخ نهتؼهى 

 .انًستًش ٔانجحج انؼهًٙ ٔاالثتكبس ٔثُبء ششاكبد فبػهخ داخهٛبً ٔخبسرٛبً طجمبً نًؼبٚٛش انزٕدح انؼبنًٛخ

 رصاوح لىٌه اوذٍرًض جاٌعه اوٍّصىٓر

 ربيؼخ انًُظٕسح يؤسسخ تؼهًٛٛخ ٔثحخٛخ حكٕيٛخ تمذو ثشايذ تؼهًٛٛخ فٗ ػهٕو –كهٛخ انتًشٚض 

 .انتًشٚض نتمذٚى خشٚذ يؤْم ػهًٛب ٔػًهٛب ٔإَتبد ثحج ػهًٙ ٔدػى احتٛبربد انًزتًغ انظحٛخ
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  جمع البيانات الخاصة بالتقويمآلية .1

 مراحل التحميل البيئة الداخمية و الخارجية .2

 آليات تقويم الخطة .3

  القيم الحاكمة .4
 SWOT Analysis   التحميل الرباعي .5

 مراحل التحميل البيئي لمكمية 

 البيئة الداخمية تحميل 

 الخارجيةالبيئة تحميل  

  مصفوفة تحميل البيئة الداخمية والخارجية لمكمية 

 أليات تقييم الخطة 

 ارتباط رؤية ورسالة واىداف الكمية مع رؤية ورسالة واىداف الجامعة .6

 توصيات مستقبمية لمخطة االستراتيجية لمكمية  .7

 
 

اوتاب اوثاوث 
 اوذدىٌي اوتٌئٍ
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الية جمع البيانات الخاصة بالتقويم   .1
: ادوات جمع البيانات مثل 

o  ورش العمل والحمقات النقاشية لفريق اعداد الخطة مع مختمف االطراف 
o  دارة الكمية وأعضاء ىيئة جمسات العصف الذىبي لقيادات الكمية واالجتماعات الدورية لرؤساء االقسام وا 

 .التدريس والطالب 
o  المقابالت الشخصية لقيادات الكمية مع ممثمي المنظمات 
o  المالحظات الموضوعية. 
o  مجموعة االستبيانات الموجيو لممستفيدين من الداخل ومن الخارج. 
o  تقييم الطالب لممقررات 
o  اراء الطالب في العممية التعميمة 
o آراء اعضاء ىيئة التدريس 
o آراء الخريجين في البرنامج 
o اراء مستفيدي الخدمة 
o مقابالت مع االداريين  و مستنفدي الخدمة و القيادات 
o تقارير االقسام المختمفة 
o تقرير المقررات 
o تقارير المراجعة الخارجية 
o  الدراسات الذاتية السابقة والحالية لمكمية 
o  التقارير السنوية الدورية التي تعدىا الكمية لمعرض عمي مجمس الجامعة. 
o الخطة البحثية لمكمية 
o بيان بأعداد ىيئة التدريس و معاونييم 
o بيان بأعداد الطالب في المراحل الدراسية المختمفة 
o بيان بأعداد العاممين بالجياز اإلداري و مجموعاتيم النوعية 
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 SWOTAnalysisالتحميل الرباعي لموضع الراىن لمبيئة الداخمية والخارجية لمكمية , 2
  تحميل البيئة الداخمية والخارجية لممؤسسة مراحلSWOT Analysis   

وقد أوضحت نتائج , وكذلك تحديد مجاالت الضعف ,ييدف التحميل البيئي الداخمي لمكمية الي تحديد مجاالت القوة 
تحميل البيئة الداخمية لمكمية ان ىناك مجموعة من نقاط القوة التي تتميز بيا الكمية التي يجب تفعيميا وفاعمية 

وأيضا أوضحت نتائج تحميل البيئة الداخمية بعض نواحي الضعف التي تعوق و تؤثر في كفاءة و ,واستثمارىا 
فاعمية الكمية في تحقيق اىدافيا و رسالتيا اوضحت نتائج التحميل البيئي ان الكمية اماميا العديد من الفرص المتاحة 

و التي يمكن االستفادة منيا في تدعيم الكمية و تحقيق غاياتيا و اىدافيا االستراتيجية كما ان ىناك مجموعة من 
, التيديدات المحتممة و التي يتحتم عمى  الكمية ان تحدد كيفية التعامل معيا في سبيل تحقيقيا لرسالتيا  وغاياتيا 

. وكذلك تحديد التيديدات الحالية أو المحتممة , وييدف التحميل البيئي الخارجي لمكمية الي تحديد الفرص المتاحة 
وضع خطط لجمع البيانات   . أ

 بوضع خطط عمل لجمع البيانات عن كل عنصر من عناصر البيئة فريق اعداد الخطو االستراتيجيةتم تكميف 
كذلك الفترة الزمنية والموارد المالية .الداخمية مع تحديد مصادر جمع البيانات واألساليب واألدوات الالزمة لجمعيا 

الالزمة 
 تصميم أساليب جمع البيانات  . ب

 بتصميم طرق وأساليب جمع البيانات من مقابالت غير مييكمة واستبيانات اعداد الخطو االستراتيجيةقام فريق 
وبطاقات مالحظة 

مرحمة جمع البيانات   . ت
 في تجميع البيانات طبقا لجنو معيار التخطيط االستراتيجي مع اعضاء اعداد الخطو االستراتيجية اعضاء فريق قام

. لخطط جمع البيانات السابقة 
طرق ومصادر جمع البيانات   . ث
o  الجودة بالكمية ضمان جمسات عصف ذىني مع اعضاء وحدة. 
o  لمعاممين 1978لسنة  (47)قانون رقم  ،  بشأن تنظيم الجامعات1972 لسنو 49قانون )فحص وثائق 

 ،  ادارة الجودة بالكميةنظموثائق ، التوصيف الوظيفي لمعاممين بالكمية  ، الييكل التنظيمي لمكمية ، بالدولة
   -2016 / 2015لألعوام  توصيفات وتقارير المقررات  ، الخطو البحثية لمكميةلمكمية ، التقرير السنوي 
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 2015  لألعوامالخطة التدريبية لمركز تنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  ، 2017 /2016
 2015 لألعوامبيان بأعداد اعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالكمية  ، 2017 / 2016 – 2016/
 2016 / 2015 لألعوامبيان بأعداد الطالب في المراحل الدراسية المختمفة  ، 2017 /2016–  2016/
 /   2016–  2016 /2015 لألعوامبيان بالنسب المئوية لمنجاح والتقديرات  ،  2017 / 2016– 

الموازنة  ، 2017 / 2016  - 2016 / 2015 لألعوامبيان بأعداد العاممين بالجياز االداري  ، 2017
  .(سجالت المكتبية ، المالية لمكمية لمعام الحالي

تصميم وتطبيق االستقصاءات   . ج
o  استقصاء الستطالع رأي الطالب. 
o  استقصاء  ألعضاء ىيئة التدريس. 
o  استقصاء معاوني اعضاء ىيئة التدريس. 
o  استقصاء الرضا الوظيفي لمجياز االداري .

 اليات تقويم الخطة
 قياس مؤشرات اداء تنفيذ الخطة االستراتيجية عمى مستوو الميمات و االنشطة -
 تقويم مستوو االقسام والمجان بعد كل مرحمة -
 تقويم اداء مجمل البرنامج فى نياية كل مرحمة او عند او توقيت يحدده المدير التنفيذي لمخطة -

 القيم الحاكمة
ٚزطهت َغبػ انخطخ االعزشارٛغٛخ نهكهٛخ رؾذٚذ يغًٕػخ يٍ انمٛى انؾبكًخ انزٙ رًضم انًُطهك األعبعٙ انؾبكى 

 األخاللٙ انًٛضبق ثًضبثخ عبيؼخ انًُظٕسح- كهٛخ انزًشٚغ لٛى ٔ يٍ ْزا انًُطهك رُؼذ. نغهٕكٛبد يُغٕثٙ انكهٛخ كبفخ 

انذػبيخ  ثًضبثخ ْٔٙ ٔاإلداسٚخ، األكبدًٚٛخ انًًبسعبد كبفخ فٙ ٔرفؼٛهّ انكهٛخ يُغٕثٙ نذٖ رشعٛخّ ٚغت انز٘

ٔرشزًم ػهٗ  ٔانًًبسعبد، ثبإلعشاءاد رشرمٙ انزٙ انذاخهٛخ انًٕعٓبد ثٕطفٓب االعزشارٛغٛخ، انغبٚبد إنٗ نهٕطٕل

: 
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و  , اومىٌح دجآ واوٍضإووٌح اوعٍي ةاوضٌاصاخ و الإجراءاخ وقىاعذ الإوذساً :االلتزام

 .واوىطْ اوجاٌعح

 عىى الإعٍاه و اوٍهاً لؤِجاز وِضعى الأخلإقٌح واوٍتادئ الؤصلإٌٌح ةاوقٌَ ِىذًس :األمانة

 .وجه  لٍي

رخث الآخر اور ي وِذقتي اوٍذتاده ةالإخذراً ِىذًس :والتقدير االحترام ُِ قذر اوتّاء ةاوّقذ و ُِ  جهىد و

 .الآخرًْ

 اوذضاٌْ و الإِذٍاء اوى ددقٌق الإهذاف اوٍّشىد: الواحد الفريك بروح العمل

الإوذساً عىى ددقٌق رضا للإ ٌْ اوٍضذفٌذًْ صىاء لاُ اوذاخىٌٌْ ٌْ : التركيز على المستفيد

ٌّضىةٍ اومىٌح ٌْ اعضاء هٌئح اوذذرًط و الإدارًٌْ او اوخارجٌٌْ ٌْ 

طلإب و الإطراف اوٍجذٍعٌح ٌْ خلإه دقذًَ خذٌاخ راخ جىدج عاوٌح 

 درضى دىقعادهَ

 والأِشطح الأفمار دضعى اومىٌح اوى دىفٌر ٌّاخ ًضاعذ عىى الإةذمار ودذعَ: التميز و االبتكار

تذمرج ٍُ  اوٍجذٍعٌح واوقضاًا اوذدذًاخ دعاوج اوذٍ او

ددرص اومىٌح عىى ٌشارلح جٌٍع اطراف اومىٌح فٍ عٍىٌح :  التمكين و المشاركة في اتخاذ القرار

صّع و ادخار اوقرار و ًذدقق رون ٌْ خلإه دذعٌَ اوقراراخ عىى 

 ي اده دذىجه . ٌضذىًاخ الإقضاً اوعىٌٍح و اوىخذاخ الإدارًح و اوطلإب  

 اومىٌح اوى ٌسًذ ٌْ اولإٌرلسًح فٍ صّع و ادخار اوقرار

 فٍ ةاوىضىح  جاٌعح اوٍّصىرج–دىذًس لىٌح اوذٍرًض :  العمل أداء الشفافية و الصدق في

 اوثقح وًعسز اوعذاوح ًدقق ةٍا واوٍضذفٌذًْ، اوٍضإووٌْ لافح ٌع اوذعاٌي

 وعرض ةاوشفافٌح اومىٌح لٍا دإٌْ. اوٍإصضٌح  واوٍضاءوح واوٍصذاقٌح

اوضىتٌاخ  ٌعاوجح ةهادف ورلإك اوٍضئىوٌْ  ٌاً واوضىتٌاخ الؤًجاةٌاخ

 الإصذرادٌجٌح اوخطح ٌْ اوٍّشىد اوهذف ئوى وصىلإ الؤًجاةٌاخ ودعَ

 اوعاٌي ةىصفها اوٍجذٍعٌح اوٍشارلح ةأهٌٍح اومىٌح دإٌْ :المجتمعية والمسئولية المشاركة 

 . هذافها وددقٌق الإصذرادٌجٌح ِجاح اوخطح فٍ اورئٌسي
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  المجتمع وخدمة العممي والبحث لمتعميم الكمية سياسات.أ

 انشعٕع ًٚكٍ ٔانزٙ ثبنكهٛخ نهؼًم انؼبو اإلؽبس اٌ االعزشارٛغٛبد ٔ انغٛبعبد ٔ االعشائٛبد انخبطخ ثبنكهٛخ ْٙ

 انًؾبٔس ٔرشًم انكهٛخ ثالئؾخ ثُض رظشٚف نّ ال ٕٚعذ ٔيٕلف يؼٕق أ٘ ظٕٓس ػُذ نُظٕطٓب ٔاالؽزكبو إنٛٓب

 :انزبنٛخ

 اوضٌاصاخ اوخاصح ةاوذعىٌَ و اوذعىَ

o  استحداث برامج تعليمية  جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل و مطابمة للمعايير المرجعية المياسية  للربط

 بين البرامج التعليمية و متطلبات سوق العمل

o  المشاركة و التواصل الفعال مع المستفيدين و اصحاب المصلحة في تطوير العملية التعليمية و اهداف

 البرنامج

o  استحداث استراتيجيات تعلم حديثة و التي تتبنى العمل كفريك في تدريس الممررات و ايضا اعضاء هيئة

 التدريس باالستعانة باأللسام اخرى في تدريس الممررات لصالح العملية التعليمية

o تحديث و تطوير لاعات الدراسة و المعامل لتوسعة البنية التحتية 

o استخدام تمنيات تعليم جديدة مثل التعليم الذاتي و استخدام التعليم اإللكتروني 

o  فتح لنوات واماكن جديدة للتدريب الفعال للطالب ال كسابهم المعارف و المهارات لمواكبة متطلبات سوق

 العمل

o  التنويع و التطوير المستمر في تمييم مخرجات العملية التعليمة و االهداف التعليمية المستهدفة لممررات

 البرامج المختلفة

o  المساهمة في الرلى في الرعاية الصحية من خالل اعداد خريجين متميزين ولادرين على المنافسة و تنمية

 المدرة البحثية و االبتكار

o توفير مناخ إيجابي للطالب و دعم االنشطة الطالبية تتيح لهم حرية التعبير و االبتكار 

o تحسين الخدمات الطالبية 
o انتؼهى فٙ حذٚخخ ٔ استشاتزٛبد  أًَبط ػهٙ االػتًبد 

o تطوير ادارة االمتحانات 

o تطوير مصادر التعليم و التعلم 

o متابعة و لياس اراء الطالب 
 

 اوضٌاصاخ اوخاصح ةاوتدث اوعىٍٍ

 تطوير و استحداث برامج الدراسات العليا بما يواكب متطلبات سوق العمل 

  تشجيع النشر الدولي 

 مراعاة لواعد اخالليات البحث العلمي 

 الربط بين لضايا المجتمع و البحث العلمي من خالل الخطة البحثية 
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 زيادة اعداد الكوادر االكاديمية بمختلف التخصصات 

 رفع كفاءة اعضاء الهيئة المعاونة للدعم في انجاز الرسائل 

 متابعة طالب الدراسات العليا و تذليل المعولات و حل المشاكل لتسهيل العملية التعليمية 

 اوضٌاصاخ اوخاصح ةخذٌح اوٍجذٍع و دٌٍّح اوتٌئح

 المشاركة الفعالة للكلية  و تطوير دورها في خدمة المجتمع -

 اعداد مركز خدمة المجتمع إلعداد دورات تدريبية  -

 تنمية و تطوير الموارد البشرية بالكلية -

 .انًظبنؼ ٔأطؾبة انؼًم ثغٕق ٔسثطٓب انخشٚغٍٛ ٔؽذح أَشطخ رفؼٛم
 المجتمع وخدمة العممي والبحث لمتعميم الكمية الية و خطة الكمية لمراجعة سياسات. ب

 ثٕؽذح ػًبٌ االعزشارٛغٙ انزخطٛؾ يؼٛبس ػهٗ انًششف االعزشارٛغٙ انزخطٛؾ فشٚك فٙ يًضهخ رٓزى كهٛخ انزًشٚغ

 انٗ ٖ انؾبعخ رمزذ ػُذيب أٔ( عُٕاد 3 كم ٔانغبٚبد انغٛبعبد ْزِ ثًشاعؼّ انكهٛخ ٔيغهظ األلغبو ٔيغبنظ انغٕدح

 انظٕسح انظٛبغخ فٙ صى انشأ٘ إلثذاء انًؼُٛخ االؽشاف كبفخ ػهٗ ؽشؽٓب ٔاػبدح انؼشٔسح ػُذ فٛٓب ٔانزؼذٚم )رنك

 ثًشاعؼخ انكهٛخ  رٓزى.انكهٛخ ثًغهظ اػزًبدْب صى االؽشاف كبفخ يٍ ػهٛٓب نهًٕافمخ أخشٖ يشح ؽشؽٓب ٔإػبدح انُٓبئٛخ

 نهًشاعؼخ انزبنٛخ انخطؾ رى اػزًبد نزنك يغزًشح، ثظفخ ٔرؾذٚضٓب انًغزًغ ٔخذيخ انؼهًٙ ٔانجؾش انزؼهٛى عٛبعبد

 .انغٛبعبد نٓزِ انًغزًش ٔانزؾذٚش

 انتؼهٛى سٛبسبد ٔتحذٚج نًشارؼخ انكهٛخ خطخ

فظم  كم ثُٓبٚخ انذساعٛخ ٔانجشايظ انًمشساد عٕدح رمٛظ انزٙ انزذسٚظ ْٔٛئخ انطالة اعزجٛبَبد رؾهٛم ٚزى - 

 انًطهٕثخ انزؾغٍٛ أٔعّ ٔاعزُزبط دساعٙ

 انًطهٕثخ انزؾغٍٛ أٔعّ ٔاعزُزبط انذساعٙ انؼبو ثُٓبٚخ انذساعٛخ ٔانجشايظ انًمشساد رمبسٚش دساعخ  ٚزى -

 أٔعّ انزؾغٍٛ ٔاعزُزبط انذساعٙ انؼبو ثُٓبٚخ انذساعٛخ ٔانًمشساد نهجشايظ انخبسعٍٛ انًمًٍٛٛ رمبسٚش دساعخ ٚزى - 

 انًطهٕثخ

فٙ  إلدساعّ يُٓب ٚزى نى يب ٔاعزخالص انًبػٙ نهؼبو انزؾغٍٛ ٔخطخ ثبنكهٛخ ٔانزؼهى انزؼهٛى دساعخ خطخ  ٚزى -

 . انغذٚذح انخطخ

 نًُبلشزٓبانطالة  ٔ انزؼهٛى شئٌٕ نغُخ ػهٗ ٔرؼشع انزؼهٛى عٛبعبد فٙ انغُٕٚخ انزؾغٍٛ خطخ طٛبغخ ٚزى -

 اػزًبدْب إللشاس انكهٛخ يغهظ ػهٗ ٔانؼشع

 

 انؼهًٙ انجحج سٛبسبد ٔتحذٚج نًشارؼخ انكهٛخ خطخ

 ٔانذساعبد انؼهٛب انجؾضٛخ انؼًهٛخ عٕدح رمٛظ انزٙ انزذسٚظ ْٔٛئخ انؼهٛب انذساعبد ؽالة اعزجٛبَبد رؾهٛم ٚزى - 

 انًطهٕثخ انزؾغٍٛ أٔعّ ٔاعزُزبط انذساعٙ انؼبو ثُٓبٚخ
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انزؾغٍٛ  أٔعّ ٔاعزُزبط انذساعٙ انؼبو ثُٓبٚخ انؼهٛب ثبنذساعبد انذساعٛخ ٔانجشايظ انًمشساد رمبسٚش دساعخ ٚزى - 

 انًطهٕثخ

 ٔاعزُزبط أٔعّ انذساعٙ انؼبو ثُٓبٚخ انؼهٛب ثبنذساعبد ٔانًمشساد انخبسعٍٛ نهجشايظ انًمًٍٛٛ رمبسٚش دساعخ ٚزى - 

 .انًطهٕثخ انزؾغٍٛ

 فٙ انخطخ إلدساعّ يُٓب ٚزى نى يب ٔاعزخالص انًبػٙ نهؼبو انزؾغٍٛ ٔخطخ نهكهٛخ انجؾضٛخ انخطخ دساعخ  ٚزى -

    انغذٚذح 

 

 ٔانجؾش انؼهًٙ انؼهٛب انذساعبد نغُخ ػهٗ ٔرؼشع انؼهًٙ انجؾش عٛبعبد فٙ انغُٕٚخ انزؾغٍٛ خطخ طٛبغخ ٚزى - 

 . ٔاػزًبدْب إللشاسْب انكهٛخ يغهظ ػهٗ ٔانؼشع نًُبلشزٓب

 انًزتًغ خذيخ سٛبسبد ٔتحذٚج نًشارؼخ انكهٛخ خطخ

 .انًطهٕثخ انزؾغٍٛ أٔعّ العزخالص انًخزهفخ انًغزًؼٛخ األؽشاف اعزجٛبَبد رؾهٛم  ٚزى -
 يُٓب نى ٚزى يب ٔاعزخالص انًبػٙ نهؼبو انزؾغٍٛ ٔخطخ نهكهٛخ انجٛئخ ٔرًُٛخ انًغزًغ خذيخ خطخ دساعخ ٚزى - 

 .انغذٚذح انخطخ فٙ إلدساعّ

 انًغزًغ نًُبلشزٓب خذيخ نغُخ ػهٗ ٔرؼشع انًغزًغ خذيخ عٛبعبد فٙ انغُٕٚخ انزؾغٍٛ خطخ طٛبغخ  ٚزى -

 .ٔاػزًبدْب إللشاسْب انكهٛخ يغهظ ػهٗ ٔانؼشع

 ٔاعزُزبط أٔعّ انًغزفٛذح انغٓبد يغ انًبػٙ انؼبو فٙ انًجشيخ انزؼبٌٔ ثشٔرٕكٕالد رفؼٛم يذٖ رمٛٛى  ٚزى -

 .انًطهٕثخ انزؾغٍٛ
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 مراحل التحميل البيئى 
  تحهٛم انجٛئخ انذاخهٛخ نهكهٛخ: أٔال

 معيار التخطيط األستراتيجى .1

 نقاط الضعف نقاط القوة
 تحتوو عمى عشر 2030وجود رؤية إستراتيجية لمصر  .1

الطاقة , التنمية االقتصادية  ):محاور تدعم المجاالت اآلتية
الشفافية وكفاءة , المعرفة واالبتكار والبحث العممي, 

الصحة والتدريب ,العدالة االجتماعية ,المؤسسات الحكومية 
 (والتعميم والثقافة ، البيئة والتنمية العمرانية

 وجود إستراتيجية لجامعة المنصورة محدثة .2
 .وجود رؤية ورسالة وأىداف إستراتيجية لمكمية معتمدة ومعمنة .3
وجود مطويات ونشرات ولوح إعالنيو بنص رسالة ورؤية و  .4

 . أىداف الكمية
 .رسالة الكمية ورؤيتيا تعكس رسالة ورؤية الجامعة .5
 .تقوم الكمية  بنشر الرؤية والرسالة من خالل وسائل متعددة .6
تحرص الكمية عمى تنمية ونشر الوعي بين الطالب وأعضاء  .7

ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين واألطراف المجتمعية 
 .برؤيتيا ورسالتيا

وجود آلية موثقة ومعتمده لتحديث وتطوير الخطة  .8
 اإلستراتيجية

لمكمية ىيكل تنظيمي رسمي مالئم لحجم ونوع أنشطتيا،  .9
 .ويضمن تحقيق رسالتيا وأىدافيا اإلستراتيجية

يتضمن الييكل األقسام األساسية الالزمة لتقديم خدمات  .10
الدعم لمعممية التعميمية ، والدراسات العميا ، والبحث العممي 
، ووحدات مستحدثة وذلك لتمبية احتياجات محددة ناتجة عن 

محدودية مشاركة أعضاء ىيئة التدريس  .1
 .المدربين عمى التخطيط االستراتيجي

محدوديو التقييم المستمر والمنتظم لمنظام  .2
 بالكمية اإلداري 
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مثل وحدة ضمان الجودة ووحدة التعميم , التغيير والتطوير
مكتب اإلرشاد - االلكتروني ،ـ وحدة لألزمات والكوارث

-  وحدة متابعة الخريجين–مركز الخدمة العامة -األكاديمي
وحدة األمن - وحدة نظم المعمومات والدعم واتخاذ القرار 

 .الصناعي 
مكان لموحدة )يوجد وحده لمتعامل مع األزمات والكوارث  .11

 خطة طوارئ واإلخالء اآلمن – دليل األزمات والكوارث –
  .(بالكمية

وجود توصيف وتوثيق لجميع وظائف الكمية وتحديد  .12
 .دقيق لممسئوليات

, توافر وحدة لضمان الجودة في الييكل التنظيمي لمكمية  .13
حيث تتولى ميام التقويم الذاتي المستمر ، سواء القدرة 

كما أنيا تمعب دورا ميمًا . المؤسسية أو لفاعميتيا التعميمية
في نشر ثقافة الجودة بين أفراد الكمية وفى تنمية ميارات 

أعضاء ىيئة التدريس والجياز اإلداري فيما يتعمق بإدارة نظم 
 .الجودة

يوجد عالقة وطيدة  وفعالة بين وحدة ضمان الجودة  .14
ومركز ضمان الجودة بالجامعة، بما يسيم في تفعيل دورىا 

ودعميا فنيًا ويساند أنشطتيا، ويراجع خططيا لضمان 
وتقدم الوحدة تقريرًا سنويًا عن . تواؤميا مع أىداف الجامعة

 .نشاطيا لممركز
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 معيار القيادة والحوكمة .2

 نقاط الضعف نقاط القوة
مساىمة مجالس األقسام في مناقشة واتخاذ القرارات  .1

المتعمقة بالتعميم والتعمم والبحث العممي والمشاركة 
 المجتمعية ويوجد توثيق لممجالس في محاضرىا الرسمية

 .دعم القيادات لوحدة ضمان الجودة .2
مشاركة ممثمين عن المستفيدين من المجتمع المحمى في  .3

 .مجمس الكمية
تاحة تداول الوثائق .4  .توافر نظام فعال لحفظ واستدعاء وا 
 .وجود معايير معمنة الختيار القيادات األكاديمية .5
 تدريب القيادات  ضمن برامج تدريبية فعالة .6
 اكتمال ىياكل مجالس األقسام العممية نوعا ما  .7
 .وجود استبيانات عن أداء القيادات األكاديمية واإلدارية .8

  يقمة أعداد القيادات األكاديمية الصف الثان .1
ضعف مشاركة أعضاء ىيئة التدريس عند  .2

    .ترشيح واختيار القيادات اإلدارية بالكمية
بداء اآلراء  .3 محدودية ثقافة التغذية الراجعة وا 

 .بصورة مفيدة لمتقييم والتصحيح
محدودية تفعيل معايير اختيار القيادات  .4

  األكاديمية
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 معيار إدارة الجودة .3

 نقاط الضعف نقاط القوة
 حصول الكمية عمي االعتماد .1
زيادة ثقافة الجودة بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس و  .2

 .الييئة المعاونة و اإلداريين
 .وجود وحدة لضمان الجودة ذات فاعمية عالية .3
توافر التجييزات المالئمة لوحدة ضمان الجودة لممارسة  .4

 .أنشطتيا
 .مشاركة جميع األقسام األكاديمية واإلدارية في تقييم الكمية .5
 (كعضو). دعوة مدير وحدة ضمان الجودة لمجمس الكمية .6
يوجد استقصاءات ألراء منظمات المجتمع المحمى حول  .7

  .مستوو وكفاءة خريجي الكمية
- 2019إعداد إجراءات ومراحل الخطة اإلستراتيجية الحديثة  .8

2024 
تحرص الكمية عمى المتابعة الدورية لتقارير البرامج والمقررات،  .9

 .والبحث العممي, وممفات المقررات
 .آليات لمتقويم الدوري لعناصر الفاعمية التعميمية بالكمية .10
- موظفي الكمية_ مناقشة نتائج التقويم المضافة من خالل  .11

األطراف - الطالب- أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم
 (الخارجية

 إعداد خطة تحسين الفاعمية التعميمة  .12
استحداث آلية المسائمة والمحاسبة في مجاالت الفاعمية  .13

 التعميمية

محدوديو تفعيل الالئحة المالية لوحدة  .1
 ضمان الجودة
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 معيار أعضاء ىيئة التدريس .4

 نقاط الضعف نقاط القوة
توجد آليات لتقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس من خالل  .1

 .االستبيانات الطالبية
حصول بعض من أعضاء ىيئة التدريس عمى جوائز من  .2

 .الجامعة 
 مالئمة التخصص العممي لمعظم أعضاء ىيئة التدريس  .3

 .لممقررات التي يشاركون في تدريسيا

الفائض / لدو الكمية خطة وآليات موثقة لمتعامل مع العجز .4
 .في أعضاء ىيئة التدريس في بعض التخصصات

 توجد آلية لتدريب أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم وفقا  .5
من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة , لالحتياجات

 .التدريس
يوجد بالكمية نخبة من أعضاء ىيئة التدريس ذوو الكفاءة  .6

 (من حيث التواصل مع الطالب و الكفاءة العممية)والتميز 

استكمال الييكل األكاديمي نتيجة لمنقص في أعداد ىيئة  .7
 التدريس

قياس مردود وفعالية الدورات التدريبية التي يحصل عمييا  .8
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم من خالل مشروع تنمية 

 (FLDP)قدرات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم 

قياس الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  .9
 .واالستفادة منيا

تم إضافة حزم تدريبية إضافية لتأىيل أعضاء ىيئة  .10
التدريس والييئة المعاونة خاصة التعامل مع طالب اإلرشاد 

األكاديمي من خالل دورات تساعد عمى البحث العممي 

ضعف توافق نسبة أعضاء ىيئة التدريس  .1
والييئة المعاونة إلى الطالب التي تتوافق 

 .مع المعدالت المرجعية

انخفاض الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة  .2
 .التدريس

ضعف اإللمام بالقواعد الخاصة بقانون  .3
تنظيم الجامعات والموائح المالية واالدارية 

 بين أعضاء ىيئة التدريس

 



 عبيؼّ انًُظٕسح

 كهّٛ انًشٚغ

ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح 

 

  
 شارع الجميورية- جامعة المنصورة– كمية التمريض خمف كمية الصيدلة : العنوان 

Email:nurdoffice@mans.edu.eg 

 website:www.mans.edu.eg/facnur/arabic (  050 )2200368/ت

 

35 

QAU 

Research gate  - schooler Google-Turn it in & 

plagiarism 

عقد اتفاقيات بين الكمية وىيئات مختمفة لالرتقاء بأعضاء  .11
مثل بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة )ىيئة التدريس 

بروتوكول تعاون مع جامعة رأس - ومستشفى الكبد المصري 
بروتوكول تعاون بين كمية التمريض ووالية كانو - الخيمة

بروتوكول تعاون بين كمية التمريض وجامعو - الفيدرالية
 (بيتشتي بدولو رومانيا

وتخصيص البعثات تتسم , توزيع أعباء اإلشراف والتدريس .12
 . بالعدالة وعدم التحيز إذ ينظميا قانون تنظيم الجامعات

  وعدم التمييز بين والحياديةالممارسات العادلةوجود آلية  .13
  معتمدة ومعمنة العاممين و الطالب وأعضاء ىيئة التدريس
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 معيار  الجياز اإلداري  .5

 نقاط الضعف نقاط القوة
 وجود برامج تأىيمية مختمفة ومناسبة لتحسين أداء العمل .1

وجود خطة متكاممة لتدريب الجياز اإلداري وفقًا  .2
 .لالحتياجات التدريبية

 .توجد معايير واضحة الختيار القيادات اإلدارية .3
 قاعدة  بيانات عن الييئة اإلدارية .4

 .قياس مستوي الرضا الوظيفي لمعاممين .5

نقص في اعداد الجياز اإلداري مما يؤدي الي  .1
إسناد الكثير من األعمال لمموظف مما يشكل 

 عبء عميو

بيئة وظروف العمل تحتاج إلى مزيد من الدعم  .2
 .حتى يتالئم و المتطمبات الوظيفية

وعدم وجود خطة , انقراض الخبرات اإلدارية .3
 .لإلحالل وتأىيل الصف الثاني

اختيار القيادات الجديدة بناء عمي التدريج  .4
معايير )الوظيفي وليس بناءًا عمي المعايير 

  (اختيار القيادات اإلدارية

محدودية مشاركة اإلداريين في أنشطة وحدة  .5
 ضمان الجودة

 عن تناسب الحوافز ةضعف رضا الييئة اإلداري  .6
 مع الميام 

 عدم وجود وسيمة موضوعية محددة لتقييم األداء  .7

 ضعف توافر كوادر إدارية مناسبة  .8
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 معيار الموارد المالية .6

 نقاط الضعف نقاط القوة
توافر جميع أشكال وسائل )بيئة عمل مناسبة وتوافر اإلمكانيات  .1

االتصال من سنترال داخمي يربط جميع األماكن بالكمية وشبكة 
 (اإلنترنت

جميع مباني ومنشآت الكمية يتوافر بيا المناخ الصحي من  .2
 .وتوافر العالمات اإلرشادية المناسبو, حيث التيوية واإلضاءة

وجود قاعات ومعامل تعميمية مجيزة بأحدث التقنيات لمتدريس  .3
 .والتعميم

 . (يتم تاجيرىا)وجود قاعة لمندوات و المناقشات و المؤتمرات  .4

توجد وثيقة تحدد بنود ومصادر اإلنفاق لتغطية خطة الكمية في  .5
 .المجاالت األكاديمية المختمفة

 تفعيل مركز الخدمة العامة  .6

 وجود كافتيريا خاصة بالطالب .7

 وجود طالب وافدين بالكمية .8

 . تسعى الكمية لتنمية الموارد الذاتية واالستخدام األمثل لمموارد .9

 –فتح قبول الوافدين )إتاحة مصادر تمويل مختمفة بالكمية  .10
 اختبارات القدرات التي تعقد –توافر وحدات ذات طابع خاص 

إنشاء برامج مختمفة من قبل األقسام - في بداية العام الدراسي
العممية المختمفة بالكمية مثل دبمومو جميس المسن والبرنامج 

 (التخصصي التكميمي لدبمومو المعاىد الفنية التمريضية

استحداث آلية المسائمة والمحاسبة في مجاالت الفاعمية  .11
 .التعميمية

مبنى ومرافق الكمية في حاجة إلى  .1
عدم وجود غرف )التوسع وا عادة التأىيل 

 .(الئقة وآمنة لتغيير مالبس

 ال يوجد وسائل انتقال خاصة بالكمية .2

عدم استيعاب مكاتب أعضاء ىيئة  .3
التدريس والييئة المعاونة لكل قسم من 

 األقسام العممية ألعدادىم 

عدم توافر مكتب خاص بكل عضو من  .4
أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة 

 باألقسام العممية

رؤساء األقسام ال يوجد مكتب خاص  .5
بيم منفصل عن مكاتب أعضاء ىيئة 

 .التدريس

عدم وجود مكتب خاص لعقد جمسات  .6
مجمس القسم في كل قسم عممي من 

 .أقسام الكمية

 

 
 
 



 عبيؼّ انًُظٕسح

 كهّٛ انًشٚغ

ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح 

 

  
 شارع الجميورية- جامعة المنصورة– كمية التمريض خمف كمية الصيدلة : العنوان 

Email:nurdoffice@mans.edu.eg 

 website:www.mans.edu.eg/facnur/arabic (  050 )2200368/ت

 

38 

QAU 

 معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعميمية .7

 نقاط الضعف نقاط القوة
 (.NARS)تتبنى الكمية المعايير األكاديمية المرجعية القومية  .1
يوجد نسبة كبيرة من أعضاء ىيئة التدريس عمى وعى بالمعايير  .2

 .األكاديمية

البرامج التعميمية التي تقدميا الكمية متفقة مع رسالتيا وأىدافيا  .3
 . اإلستراتيجية

يوجد توصيف لمبرامج التعميمية والمقررات الدراسية التي تقدميا  .4
 .الكمية

 .تحقق مخرجات التعمم المستيدفة لمبرامج التعميمية التي تقدميا .5
تمبي البرامج التعميمية التي تقدميا، من حيث تنوعيا ومحتواىا  .6

 . احتياجات سوق العمل
تتوافر لدو الكمية إحصائيات موثقة تتعمق بتطور عدد الطالب  .7

الممتحقين بالبرنامج التعميمي ونسبة النجاح في المستويات 
الدراسية المختمفة وتطور نسبة الخريجين خالل السنوات 

 .السابقة
توجد إجراءات موثقة لممراجعة الدورية لمبرامج التعميمية  .8

 .والمقررات الدراسية

 استحداث الئحة الساعات المعتمدة لمرحمة الدراسات العميا  .9

 .تحويل بعض المقررات إلي مقررات الكترونية .10

استحداث عدد أربع من البرامج المتميزة لمرحمو الدراسات  .11
العميا والتي تتوافق واحتياجات الخريج لمواكبو احتياجات سوق 

 .العمل

 الئحة .1
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 معيار التعميم والتعمم والتسييالت الداعمة .8

 نقاط الضعف نقاط القوة
توجد إستراتيجية لمتعميم والتعمم محدثو، شاركت األطراف المستفيدة في  .1

 تحديثيا من خالل استقصاء رأي ىذه األطراف

معامل تمريضيو وكمبيوتر ولغو وقاعات لممحاضرات والفصول الدراسية  .2
/ مالئمة لمعممية التعميمية من حيث الوسائل السمعية والبصرية

 . ومستمزمات تشغيل المعامل و السالمة واألمن 
توفير فرص التعمم لمطالب ومصادر التعمم الذاتي والتي تتالءم مع  .3

 .(المكتبة اإللكترونية/ اإلنترنت)أنماط التعمم المستخدمة 
 .استخدام وتطوير أساليب متنوعة لتقويم الطالب بعدالة وموضوعية .4

 .وجود آليات فعالة لتوثيق نتائج االمتحانات .5

 .تستخدم الكمية نظام الممتحنين الخارجيين .6

تضع الكمية قواعد موثقة لمتعامل مع تظممات الطالب من نتائج  .7
 .االمتحان، وتعمنيا وتراقب تطبيقيا

يتوافر بالمكتبة التجييزات المناسبة والمراجع الحديثة والدوريات الكافية  .8
 .الورقية واإللكترونية

شمولية منظومة التدريب الميداني والتعميمية الذاتي في األقسام العممية  .9
 .المختمفة

وآليات , يوجد نظام وآلية لتمقى الشكاوو والمقترحات من الطالب .10
 .لممتابعة

بين األطراف المختمفة  المصالح في وجود آلية لضمان عدم التعارض .11
  معتمدة ومعمنةالكميةفي 

 .يتم إجراء استقصاء لقياس رأو الطالب في المقررات الدراسية .12

 .استخدام البرامج األصمية لجميع الحاسبات بالكمية .13

 حصول بعض الكتب عمي أرقام إيداع .14

 االلتزام بنموذج الورقة اإلمتحانية .15

 .زيادة أعداد الطالب المقبولين سنويا  .1

ضعف مشاركة الطالب في المشاريع  .2
 البحثية 

القصور فى القدرة االستيعابية لمكمية  .3
بما يتناسب مع أعداد الطالب 

ومتطمبات طرق التدريس والتقويم 
 .لممقررات
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 معيار الطالب والخريجون  .9
 

 نقاط الضعف نقاط القوة 
اصدار دليل الطالب ويتم تحديثو بصفة دورية ومتاح لجميع  .1

باإلضافة إلى موقع الكمية اإللكتروني بيما كافة , الطالب
ويتم إعداد وتنظيم , المعمومات الخاصة بالقبول والتحويالت

 .برامج تعريفية لمطالب الجدد
توفر الكمية نظامًا متكاماًل لدعم الطالب أكاديميًا وماديا  .2

 .واجتماعيا وصحيا

 رابطة –لجنو متابعة الخريجين )نظام فعال لمتابعة الخريجين  .3
قاعدة بيانات لتيسير - موقع الكتروني خاص - الخريجين 

 (التواصل معيم من خالل الموقع اإللكتروني
المشاركة الفعالة ألعضاء ىيئة التدريس في األنشطة  .4

 .الطالبية

توجد عيادة طبية بالكمية باإلضافة إلى قرب مستشفى الطمبة  .5
 .داخل الحرم الجامعي وقريبة جدًا من الكمية

تدعم الكمية األنشطة الطالبية العممية والثقافية والرياضية  .6
واالجتماعية لمطالب وتحرص عمى زيادة نسبة مشاركة 
الطالب فييا، مع حصول الكمية عمى مراكز متقدمة في 

 .األنشطة الطالبية المختمفة

تحرص الكمية عمى االىتمام بدور الكيانات الطالبيو مثل  .7
اتحاد الطالب والتواصل الطالبي والعمل عمى تفعيل 

 .مساىماتيم في مجال األنشطة الطالبية
عقد )توفر الكمية برامج متنوعة إلعداد الخريجين لسوق العمل  .8

 .(اتفاقيات وبروتوكوالت مع جيات العمل المختمفة

 خريج ذو مستوو تعميمي عالي .9

عدم مالئمة أعداد الطالب المقبولين مع  .1
الموارد المتاحة لمكمية حيث أن القبول 

أسفر عن تكدس شديد بأعداد الطالب وما 
 .ال يتناسب مع معايير الجودة

محدودية التواصل بين الطالب الوافدين  .2
بسبب عدم إتقان  )والجياز اإلداري بالكمية 

 (المغة اإلنجميزية

زيادة عدد الطالب في أماكن تدريب  .3
 العممي 

بعض القصور في نظام اإلرشاد األكاديمي  .4
خاص لعممية التواصل بين الطالب 

 والمرشدين
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 log bookوجود الئحة حديثة لالمتياز ونشر دليل االمتياز  .10
 عمي صفحة الكمية 

 وجود برنامج موحد لدعم ورعايو الطالب المتعثرين  .11

 آليات وبرامج الكتشاف ورعايو الطالب المتفوقين والمتعثرين  .12

 أعداد دليل لإلرشاد األكاديمي .13
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 معيار البحث العممي واألنشطة العممية األخرو  .10

 نقاط الضعف نقاط القوة
توجد خطة لمبحث العممي مرتبطة بخطة الجامعة ومرتبطة  .1

 .بالتوجيات القومية واحتياجات المجتمع المحيط
 .استحداث خطة بحثية موثقة ومعتمدة .2
مالئمة تخصص عضو ىيئة التدريس وخبراتو مع موضوع  .3

 .الرسالة التي يشرف عمييا
تتم االستفادة من البحوث العممية ونتائجيا في تعزيز العممية  .4

ويشارك الطالب في الحمقات النقاشية والمؤتمرات , التعميمية
 . العممية 

 .تصدر الكمية مجمة عممية محكمة لمبحوث .5

ينشر أعضاء ىيئة التدريس العديد من بحوثيم في المجالت  .6
مع توافر قواعد بيانات لمبحوث , والدوريات العممية الدولية

 .العممية بالكمية
 وجود أساليب ووسائل تحفيز ودعم ورعاية الباحثين معتمدة .7

 .آليات تشجيع البحوث العممية المشتركة بين األقسام العممية .8

عقد العديد من اتفاقية وبرتوكوالت التعاون بين الكمية وىيئات  .9
 مختمفة

االستفادة من أعضاء ىيئة التدريس األساتذة ذو الخبرة  .10
العممية فى مراجعة األبحاث العممية المنشورة فى مجمة الكمية 

 فى كل تخصص

ضعف الموارد المالية المخصصة لمبحث  .1
 .العممي

قصور اإلمكانيات المادية المتاحة لتنفيذ  .2
 .الخطة البحثية

ال يتم قياس وتقييم مردود المخصصات  .3
 .المالية المنفقة عمى البحث العممي بالكمية

 ضعف التسويق لألبحاث التطبيقية بالكمية .4
انخفاض نسبة البحوث العممية المشتركة  .5

 .مع مؤسسات عممية دولية 

عزوف أعضاء ىيئة التدريس عن  .6
المشاركة فى المشروعات البحثية الممولة 

 .من ىيئات محمية عالمية

 مجمة الكمية غير معتمده دوليا .7

 ضعف عدد البعثات الخارجية لمطمبة  .8

لم يتم تحديث الكود األخالقي لمجنة  .9
 .أخالقيات البحث العممي
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 معيار   الدراسات العميا .11

 نقاط الضعف نقاط القوة
تبني الكمية المعايير القياسية المرجعية القومية لبرامج الدراسات  .1

العميا والصادرة عن الييئة القومية لضمان جودة التعميم 
 (.ARS)واالعتماد 

 استحداث الئحة الدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة  .2

- الوقاية والتحكم في العدوو  )استحداث برامج ماجستير مثل   .3
دبموم إعداد جميس  -الممارسات الصحية القائمة عمى الدالئل 

 دبموم الدراسات العميا الميني -المسن بنظام الساعات المعتمدة
  (في تعميم التمريض بنظام الساعات المعتمدة

 .التسويق والتعريف ببرامج الدراسات العميا .4

يوجد تحديد لمدو توافق مخرجات التعمم المستيدفة لكل برنامج  .5
مع وجود آليات , مع المعايير المرجعية األكاديمية لكل برنامج

لمتأكد من توافق طرق التقويم المستخدمة مع المخرجات 
 .المستيدفة لمتعمم

يتوافر لدو الكمية قواعد بيانات تتعمق بأعداد وأنواع الدرجات  .6
 .العممية 

تراعي الكمية ضرورة توافق برامج الماجستير مع احتياجات  .7
 .المجتمع والتطورات األكاديمية الحديثة

 .تحدد الكمية متوسط الفترة الزمنية لمحصول عمى الدرجة العممية .8

 .تستخدم الكمية أساليب متنوعة لتقويم طالب الدراسات العميا .9

 .توجد آلية لقياس رضاء طالب الدراسات العميا .10

تشجع األقسام العممية بالكمية طالب الدراسات العميا عمى نشر  .11
 .األبحاث المستخرجة من الرسائل العممية

تعمن الكمية عن إجراءات التسجيل واإلشراف في الدراسات  .12
وتحتفظ بقواعد بيانات لطالب الدراسات العميا المسجمين , العميا
 لدييا

إجراءات متابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء التسجيل  .13
 .لمدرجات العممية

 فتح باب التسجيل من الخارج  .14

عدم وجود آليات لدو الكمية لممراجعة .1
الدورية والتحديث إلجراءات التسجيل 
واإلشراف في الدراسات العميا بغرض 

 .تطويرىا
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 معيار المشاركة المجتمعيو .12

 نقاط الضعف نقاط القوة
تمتمك الكمية رصيدًا من الممارسات في مجال  تنمية وخدمة  .1

 .عمى المستويين الفردي والمؤسسي, المجتمع
 وحدة –مشاركة ممثمين عن المجتمع المحمى في مجمس الكمية  .2

 . مركز الخدمة العامة–ضمان الجودة 
يوجد خطة سنويو النشطو الكميو في مجال خدمة المجتمع  .3

 .وتنميو البيئو
 جميع األقسام العممية تساىم في أنشطة خدمة المجتمع  .3

,  الخرجين عيد, الطالب تدريب, التعميمية البرامج إعداد .4
 .العمل وورش والندوات المؤتمرات

 المشاركة في الخدمات واالحتفاالت الطالبية والقوافل الصحيو .5

المشاركة بمطويات وندوات تثقيفية في األسبوع البيئي مما أتاح  .6
 نشر التوعية الصحية إلي فئات كثيرة ومتنوعة 

تساىم الكمية من خالل البحوث والدراسات في معالجة  .7
 المشكالت الصحية التي تواجو المجتمع

وجود آلية لقياس رضا األطراف المجتمعية عن جودة  .8
 الخدمات التي تقدميا الكمية لممجتمع الخارجي

محدودية الموارد المالية لدعم الخدمات  .1
 .المجتمعية

عدم وجود وسائل نقل من الكمية إلي  .2
األماكن األخرو التي يتم فييا تقديم 

– المدارس – القرو )الخدمات المجتمعية 
وذلك لسرعة  (دور األيتام– المصانع 

 الخدمات  والمشاركات وتسييل تقديم
 .المجتمعية

محدودية أماكن التدريب العممي خارج  .3
 نطاق الجامعة
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 تحهٛم انجٛئخ انخبسرٛخ: حبَٛب 

تعتمد الخطة اإلستراتيجية لمكمية في تحميل البيئة الخارجية عمى مجموعة من العوامل الخارجية ذات التأثير عمى 
وتتمثل العوامل . الجوانب المختمفة لمكمية والمحددة في معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

: الخارجية في
ـ  اتجاىات سوق العمل لخريجي كميات التمريض ـ العوامل السياسية ـ العوامل  (المستفيدين) أصحاب المصمحة 

 .االقتصادية ـ العوامل االجتماعية ـ التطورات التكنولوجية المتسارعة

 

 يؼٛبس انتخطٛظ االستشاتٛزٙ .1

 

 التيديدات الفرص
. بمصر قومي مشروع التعميم اعتبار .1
. لمدولة المستدامة التنمية خطط .2
 مستوو  من يرفع بالجامعة المعمومات شبكة عبر التواصل توافر .3

 خارج من األطراف مختمف جانب من, البيئي التحميل في المشاركة
 اإلستراتيجية وأىدافيا الكمية ورسالة رؤية نشر وييسر, الكمية

 .الخارجي لممجتمع

 عمى العمل سوق  في الصحية الييئات و المستشفيات إقبال تزايد .4
 .الكمية خريجي

 لمتوافق التنظيمية اليياكل تطوير لقبول مييأ الجامعي العام المناخ .5
. االعتماد متطمبات مع

 وبين بينو وطيدة عالقة وتوجد, بالجامعة الجودة لضمان مركز وجود .6
 ويساند, فنياً  ودعميا دورىا تفعيل في يسيم بما, بالكمية الجودة وحدة

 وتقدم, الجامعة أىداف مع تواؤميا لضمان خطتيا ويراجع, أنشطتيا
 .  لممركز سنوياً  تقريراً  الوحدة

ىيكمة الجياز اإلداري بشكل يحقق االستفادة الكاممة من الموارد  .7
 البشرية

 االقتصادية األوضاع في التغيرات .1
. والمتالحقة المتسارعة واالجتماعية

 .المتسارعة التكنولوجية التطورات .2

ضعف الطالب الوافدين بقطاع الدراسات  .3
 . العميا

 إنشاء كميات تمريض خاصة فيالتوسع  .4
 وزيادة حدة المنافسة

 في لموظائف المالية الدرجات تدبير صعوبة .5
 .التنظيمية اليياكل
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 يؼٛبس انمٛبدح ٔانحٕكًخ .2

 التيديدات الفرص
 لمقيادات اإلدارية الميارات لتنمية تدريبية وبرامج حزم توافر .1

. واألكاديمية اإلدارية
 .العالم عمى واالنفتاح المعموماتية عصر .2

. الجودة ضمان لسياسة الدولة تبنى .3

 والقرارات الموائح بعض وصدور, اإلدارة مركزية .1
مع  تتالءم ال قد والتي بالعمومية تتصف التنظيمية
 .بالكمية العمل طبيعة

 
 

 

 يؼٛبس إداسح انزٕدح .3

 التيديدات الفرص
 دورات تنظيم خالل من الداخمية المراجعة كوادر إعداد .1

 الداخمية المراجعة ونظام الداخميين المراجعين إعداد
 الييئة و بالجامعة الجودة ضمان مركز بو يقوم الذي

 .التعميم جودة لضمان القومية

 الجودة ضمان مركز يتبناه الذي الداخمية المراجعة نظام .2
 .سنوياً  دورية بصفة يتم والذي بالجامعة

 لموحدات الجودة ضمان مركز يقدمو الذي الفني الدعم .3
. الجامعة بكميات الجودة ضمان

 العمميات الستمرارية المالي الدعم ضعف .1
 .األداء وتقييم الجودة بضمان

 دخميم عن التدريس ىيئة أعضاء رضا عدم .2
 والمعاىد بالجامعات بنظرائيم بالمقارنة المادو
 .الخاصة

 

 يؼٛبس أػضبء ْٛئخ انتذسٚس .4

 التيديدات الفرص
. التدريس ىيئة أعضاء قدرات لتنمية ومراكز مشروعات وجود .1
. الخارجية والمنح لمبعثات تنافسية فرص وجود .2
 .الجودة بضمان الحوافز ربط مشروع .3

 وبعض,  والتقديرية التشجيعية والدولة الجامعة جوائز وجود .4
 .تمنحيا التي الجوائز

 

 والجامعات الخاصة الجامعات استقطاب .1
 التدريس ىيئة ألعضاء واألجنبية العربية
. المتميزة الكفاءات وخاصة

 ال التي الدخول وانخفاض الرواتب ضعف .2
. المعيشة مستوو  مع تتالءم
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 معيار  الجياز اإلداري  .5

 التيديدات الفرص
 اإلدارية الميارات لتنمية تدريبية وبرامج حزم توافر .1

 .الجامعة إدارة توفرىا اإلدارية ولمقيادات لمعاممين

يجاد  .2 االستماع الجيد لمشاكل الجياز اإلداري وا 
 حمول سريعة ليا  

 .عدالة توزيع المكافآت حسب الكفاءة في العمل .3
 

 الكفاءات تستقطب والخارج بالداخل عمل فرص توافر .1
. المتميزة

 إجازة "عمى الموظفين بحصول تسمح والموائح القوانين .2
. أقصى حد دون " مرتب بدون 

 درجات عمى الحصول وصعوبة الحالية التعيين نظم .3
 . وظيفية

عدم رضا الجياز اإلداري عن الحوافز بالمقارنة  .4
 .باألعمال المنسوبة الييم

 

 معيار الموارد المالية .6

 التيديدات الفرص
 عممية درجات منح في أجنبية جامعات مع شراكة عقد إمكانية .1

 .مشتركة

 تسييالت توفر بالجامعة األولمبية بالقرية المتاحة اإلمكانيات .2
  .الطالبية األنشطة لممارسة كافية مادية

واالنجميزية  العربية  بالمغة اإلنترنت شبكة عمى الكمية موقع .3
.  الخارجي االنتشار فرصة يساىم في 

 بمؤسسات الخاصة الموازنات كفاية عدم .1
 .التعميم

 بتحديد القرار اتخاذ عمى الكمية قدرة عدم .2
 حيث أنو يخضع المقبولين الطمبة أعداد

لوزارة التعميم العالي والمكتب الرئيسي 
 .لتنسيق القبول بالجامعات

 

 معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعميمية .7

 التيديدات الفرص
 تصدرىا( NARS )قومية مرجعية أكاديمية معايير وجود .1

 بصفة واالعتماد التعميم جودة لضمان القومية الييئة وتراجعيا
. دورية

 مجاالت في والتكنولوجي العممي التطور .1
. التدريس طرق  وفى التخصص

. العمل سوق  متطمبات في السريعة التغيرات .2
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 الوعي نشر واالعتماد التعميم جودة لضمان القومية الييئة تبنى .2
. األكاديمية بالمعايير األكاديمي المحيط في

 اإللكتروني التعميم بوحدة المتاحة اإلمكانيات من االستفادة .3
 بالجامعة والمعمومات االتصاالت تقنية مركز ومن بالجامعة

 . لمتعميم حديثة طرق  إدخال في

 واألجيزة الصحية المؤسسات مع التدريس ىيئة أعضاء تواصل .4
 في المختمفة المعنية األطراف مشاركة ييسر مما التنفيذية
. المختمفة التعميمية البرامج وتطوير تصميم

 المقبولين الطالب أعداد في المطردة الزيادة .3
 األعداد في التحكم في الكمية قدرة وعدم

 .سنوياً  المقبولة

 اإلقميمي و المحمى المستوو  عمى المنافسة .4

 

 

 معيار التعميم والتعمم والتسييالت الداعمة .8

 التيديدات الفرص
 األطراف مع التواصل تيسر بالجامعة المعمومات شبكة وجود .1

 التعميم إستراتيجيات ومراجعة لتطوير الكمية خارج المعنية
. والتعمم

 المقررات إلنتاج بالجامعة اإللكتروني لمتعميم وحدة وجود .2
 .اإللكترونية

 استخدام نظام الموديل كأسموب لمتعميم  .3
 .بالجامعة اإللكتروني المكتبات نظام .4

 وتكنولوجيا االتصاالت تقنية بمركز الفارابي نظام وجود .5
 عن الطالب رضا استقصاء ييسر بالجامعة المعمومات
 .التعميمية الفاعمية

  معامل ذات إمكانيات عالية

. التعيين سياسات تعديل صعوبة  .1
مكانياتيا الخاصة الجامعات .2  في والمرونة وا 

 وحل بالتعيين الخاصة القرارات اتخاذ
 .بالتعميم الخاصة المشكالت

 الممتحنين من كبير عدد إعراض .3
 الطالب تقويم فى المشاركة عن الخارجيين

 .المكافآت لضآلة
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 معيار الطالب والخريجون  .9

 التيديدات الفرص
 خريج ذو مستوي تعميمي عالي .1

 في الخريجين مستوو  لمتابعة الفرصة تتيح اإلنترنت شبكة .2
. العمل سوق 

.   قادمة لسنوات الكمية خريجي يستوعب عمل سوق  .3
 من بشرية موارد إلى حاجة في والتي بالدولة التنمية خطط .4

 .الكمية خريجي

االستغالل األمثل لمطالب الراغبين في استمرار األنشطة  .5
 .الطالبية المختمفة وفق المتاح من اإلمكانيات

مواجية تحديات فى تغيير نظرة المجتمع  .1
 لمتمريض 

 الزيادة المطردة فى أعداد المقبولين سنوياً  .2
 بالخريجين العمل سوق  تشبع إلى يؤدو

. مستقبالً 
 .العمل سوق  في المنافسة عمى العولمة تأثير .3

 من لمطالب تسمح والتي القبول سياسات .4
 والدبمومات المعادلة الثانوية عمى الحاصمين

 .بالكمية لمقبول الفنية

 معيار البحث العممي واألنشطة العممية األخرى  .10

 التيديدات الفرص
. العممي البحث لدعم وعالمية محمية جيات توافر .1
. الخارجي لمنشر مكافآت الجامعة رصد .2
 .العممي البحث تطبيقات إلى حاجة في المجتمع .3

 المنشورة سواء العممية األبحاث عمى الحصول سيولة .4
 والمراجع والكتب وكذلك, أجنبية أو محمية دوريات في
. رقمية صورة في

 اإلقميمية المنافسة مواجية التحديات فى .1
. والعالمية

 . التطبيقيةالبحوث نتائج من االستفادة ضعف .2
, الجامعة من العممي البحث ميزانية محدودية .3

 مشاركة تمويل في الجامعة مساىمة وضعف
 .العممية المؤتمرات في التدريس ىيئة أعضاء

محدودية االستفادة من نتائج البحث العممي  .4
 بشكل فعال
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 معيار   الدراسات العميا .11

 التيديدات الفرص
 .العميا الدراسات ومتطمبات تكاليف ارتفاع .الخارج من العميا لمدراسات التسجيل باب فتح

 
 معيار المشاركة المجتمعيو .12

 نقاط الضعف نقاط القوة
 .لمخريجين عمل فرص تتيح الصحية الييئات من العديد وجود .1

. المجتمعية األطراف رضا قياس تيسر المعمومات شبكة وجود .2
 والعالمية المحمية االقتصادية ألزماتا .1

 ةالتنمي عمى وتأثيراتيا
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 يهخض نُتبئذ تحهٛم انجٛئخ انخبسرٛخ يهخض نُتبئذ تحهٛم انجٛئخ انذاخهٛخ

َمبط  َمبط انمٕح انؼُبطش

 انضؼف

 انتٓذٚذاد انفشص انؼٕايم

 2 3 انغٛبعٛخ 2 14 انتخطٛظ االستشاتٛزٙ

 االلزظبدٚخ 4 8 انٓٛكم انتُظًٛٙ
2 3 

 2 5 االعزًبػٛخ 1 13 انمٛبدح ٔانحٕكًخ

 2 3 انزكُٕنٕعٛخ 3 13 انًظذالٛخ ٔاألخاللٛبد

 8 5 انزٓبص اإلداس٘

 6 11 انًٕاسد انًبنٛخ ٔانًبدٚخ

 0 11 انًشبسكخ انًزتًؼٛخ ٔتًُٛخ انجٛئخ

 3 15 انطالة ٔانخشٚزٌٕ

 4 13 انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ ٔ انجشايذ انتؼهًٛٛخ

 9 10 انتؼهٛى ٔانتؼهى 

 1 14 أػضبء ْٛئخ انتذسٚس

 3 12 انجحج انؼهًٙ

 2 17 انذساسبد انؼهٛب

 3 16 إداسح انزٕدح ٔانتطٕٚش

 9 13  44 139 انًزًٕع

 

َمبؽ ػؼف ْٕٔ دالنخ ػهٗ أٌ % 24.1أٖ  (44)يمبثم % 75.9أٖ  (162 )ثهغذ وقد وجد أن عدد نقاط القوة 

 .ٔػغ انكهٛخ عٛذ ػهٗ انشغى يٍ ٔعٕد َمبؽ ػؼف رؾزبط إنٗ اعزشارٛغٛبد رظؾٛؾٛخ

رٓذٚذ شًهذ كبفخ عٕاَت انؼٕايم  (%40( )9)فشطخ يمبثم   (%60( )13)ثهغ كًب أٌ ػذد انفشص انًزبؽخ 

انخبسعٛخ ْٕٔ ٚذل ػهٗ ٔعٕد ثٛئخ خبسعٛخ يشغؼخ إنٗ ؽذ يب ْٔزِ انزٓذٚذاد رزطهت اعزشارٛغٛبد ٔخطؾ 

 .ٔثشايظ نهًُٕ ٔانزٕعغ ٔرنك العزضًبس عًٛغ انفشص انًزبؽخ
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 يظفٕفخ ػٕايم انجٛئخ انذاخهٛخ ٔانخبسرٛخ 

 

  Internal Environmentانؼٕايم اإلستشاتٛزٛخ انذاخهٛخ نهكهٛخ:أٔال
 

 يزبالد انمٕح
انٕصٌ 

 انُسجٙ
 انتشتٛت

 (4-1انتأحٛش)
 انُمبط انًشرحخ

 انتؼهٛك

 تًٛض انفبػهٛخ انتؼهًٛٛخ 0.40 4 0.10 أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ يؤْهٍٛ ٔيذسثٍٛ- 1

ثشَبيظ رؼهًٛٙ نًشؽهخ انجكبنٕسٕٚط ثُظبو - 2

 انغبػبد انًؼزًذح

0.10 4 0.40 
 يٛضح تُبفسٛخ

اعزؾذاس ثشايظ  يزخظظخ فٙ انذساعبد - 3

 انؼهٛب

0.5 4 0.20 
 يٛضح تُبفسٛخ

يؼبيم يٓبساد ٔلبػبد رذسٚجٛخ يغٓضح - 4

 ثبنزمُٛبد انؾذٚضخ

تحمٛك انًخشربد انتؼهًٛٛخ  0.40 4 0.10

 انًستٓذفخ

تحمٛك انًخشربد انتؼهًٛٛخ  0.15 3 0.5 إعزشارٛغٛخ نهزذسٚظ ٔانزؼهى- 5

 انًستٓذفخ

يٛضح تُبفسٛخ ٔصٚبدح نهًٕاسد  0.40 4 0.10 ٔعٕد ؽالة ٔافذٍٚ- 6

 انزاتٛخ

يشكض انخذيخ  )ٔؽذح راد ؽبثغ خبص - 7

 (انؼبيخ

يٛضح تُبفسٛخ ٔصٚبدح نهًٕاسد  0.40 4 0.10

 انزاتٛخ

 يزبالد انضؼف
انٕصٌ 

 انُسجٙ

انتشتٛت 

 (2-1انتأحٛش)

 انُمبط انًشرحخ
 انتؼهٛك

 ػذو كفبٚخ انًٕاسد انزاتٛخ  0.10 2 0.5 يؾذٔدٚخ يظبدس انزًٕٚم- 1

لظٕس فٙ استٛفبء يتطهجبد  0.20 2 0.10 يجبَٙ ٔيشافك انكهٛخ فٙ ؽبعخ إنٗ انزٕعغ- 2

 انزٕدح

ػذو يالئًخ أػذاد انطالة انًمجٕنٍٛ يغ - 3

 يٕاسد انكهٛخ انًزبؽخ

لظٕس فٙ استٛفبء يتطهجبد  0.5 1 0.5

 انزٕدح

ػغض فٙ أػذاد انٓٛئخ انًؼبَٔخ رزُبعت يغ - 4

 أػذاد انطالة

االحتٛبد إنٗ صٚبدح أػذاد انًؼٍُٛٛ  0.5 1 0.5

 يٍ أػضبء انٓٛئخ انًؼبَٔخ

انتأحٛش ػهٗ رٕدح انتذسٚت  0.10 2 0.5 ػذو كفبٚخ أيبكٍ انزذسٚت اإلكهُٛٛكٙ- 5

 اإلكهُٛٛكٙ

لظٕس فٙ استٛفبء يتطهجبد  0.5 1 0.5 رغشة أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ إنٗ انخبسط- 6

 انزٕدح

 ضؼف ثًظبدس انذخم 0.5 1 0.5 ػؼف رغٕٚك انجشايظ انزؼهًٛٛخ- 7

 ضؼف كفبءح انؼًم ثبنكهٛخ 0.10 2 0.5 لظٕس فٙ انغٓبص اإلداس٘- 8

  2.80  1.0 إرًبنٙ انُمبط انًشرحخ
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  External Environmentانؼٕايم االستشاتٛزٛخ انخبسرٛخ نهكهٛخ:حبَٛب
 

 يزبالد انفشص
انٕصٌ 

 انُسجٙ

انتشتٛت 

  (4-1انتأحٛش)

انُمبط 

 انًشرحخ
 انتؼهٛك

 يٛضِ تُبفسّٛ 0.40 4 0.10 حظٕل انكهٛخ ػهٗ االػتًبد انمٕيٙ- 1

صٚبدح اإللجبل ػهٗ خشٚزٙ انكهٛخ فٙ - 2

 سٕق انؼًم

حمخ انًزتًغ فٗ خشٚذ  0.40 4 0.10

 انكهٛخ

ٔرٕد  ثُٛخ انكتشَٔٛخ ٔلٕاػذ ثٛبَبد - 3

 ثبنزبيؼخ

تحمٛك انًستخشربد  0.30 3 0.10

 انؼهًٛخ انًستٓذفخ

تهجٛخ احتٛبربد سٕق انؼًم  0.30 3 0.10 إلجبل انطالة انجٍُٛ ػهٗ االنتحبق ثبنكهٛخ- 4

 يٍ انزُسٍٛ

انتسٕٚك الستمطبة طالة  0.30 3 0.10 ٔرٕد طالة ٔافذٍٚ- 5

 رذد

 تهجٛخ احتٛبربد سٕق انؼًم 0.15 3 0.5 ٔرٕد ثشايذ تؼهًٛٛخ يتخظظخ- 6

صٚبدح انذخم ٔانًشبسكخ  0.15 3 0.5 ٔرٕد ثشٔتٕكٕالد تؼبٌٔ- 7

 انًزتًؼٛخ

 يزبالد انتٓذٚذاد
انٕصٌ 

 انُسجٙ

انتشتٛت 

  (2-1انتأحٛش)

انُمبط 

 انًشرحخ
 انتؼهٛك

1 - ً ال ٚتٕافك يغ سؼّ  0.5 1 0.05 صٚبدح أػذاد انطالة انًمجٕنٍٛ سُٕٚب

 ٔإيكبَبد انكهٛخ

تسشة أػضبء ْٛئخ انتذسٚس نهزبيؼبد - 2

 انخبطخ ٔانؼشثٛخ

تؤدٖ إنٗ َمض َسجخ  0.15 1 0.15

أػضبء ْٛئخ انتذسٚس إنٗ 

 َسجخ انطالة

لظٕس فٙ استٛفبء 

Norms ٔيتطهجبد 

 انزٕدح

ضؼف رٕدح األثحبث  0.10 1 0.10 ضؼف انذػى انًمذو نهجحج انؼهًٙ - 3

 انؼهًٛخ

 صٚبدح انؼتء انتُبفسٙ 0.10 1 0.10 انتطٕساد انتكُٕنٕرٛخ- 4

  2.40  1 إرًبنٙ انُمبط انًشرحخ

 

 ددىٌي اوفجىج

من خالل تحميل البيئة الداخمية والخارجية لمكمية ثم معرفة الوضع الحالي لمكمية وما ىو الوضع المأمول أو المرجو 
ومن ثم فقد تم تحديد الفجوة وىي الفرق بين الوضع الحالي والوضع المأمول لموصول إلي الوضع المأمول وسد 

: اآلتي في تقدميا الكمية والمتمثمة التيوذلك بالنسبة لجميع الخدمات الفجوة 



 عبيؼّ انًُظٕسح

 كهّٛ انًشٚغ

ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح 
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  متميز ومؤىل لسوق العمل خريج (1

 واألبحاث التطبيقية العمميالبحث  (2
الخدمات البيئية والمجتمعية  (3

تستطيع الكمية تطوير إستراتيجيات محددة وتحديد المصادر الالزمة لسد الفجوة بين الوضع الراىن , وبناًء عميو
. وتحقيق الوضع المستيدف

 في ضوء المعطيات االتيو لمكميو, جودة الخريج مرجعية أساسية باتخاذ تم تحميل الفجوة
 نسبة الموارد البشرية

 136:التدريس عمي قوة العمل  ىيئة أعضاء عدد 

 82 :اإلجمالي 78:إناث           4 :ذكور

 23 :معار 18 :منتدب 129 :دائم

 95:التدريس عمي راس العمل  ىيئة أعضاء عدد 

 95 :اإلجمالي  90: إناث            5 :ذكور

 35 :منتدب 82 :دائم
 العممية الدرجات حسب موزعاًا   عمي رأس العملالتدريس ىيئة أعضاء عدد: 

 9 :أستاذ 3: أستاذ لقب عممي  1: متفرغ  مساعد أستاذ 15: أستاذ مساعد 68 :مدرس

 الخاصة اإلجازات /المعارين عدد: 

 :عدد المعارين

 23 :اإلجمالي 23 :إناث

 عدد األجازات الخاصة

 33 :اإلجمالي 33 :إناث

 عمي قوة العملالمعاونة الييئة أعضاء عدد : 



 عبيؼّ انًُظٕسح

 كهّٛ انًشٚغ

ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح 
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 151 :اإلجمالي 141  :إناث 10 :ذكور

 رأس العمل عميالمعاونة الييئة أعضاء عدد  

 143 :اإلجمالي 134  :إناث 9 :ذكور

 15: 1= 2025 :136لمطالب   عمي قوة العمل التدريس  ىيئة أعضاء نسبة 

 18: 1= 2025  ( :18+95)لمطالب   عمي رأس العمل والمنتدبينالتدريس  ىيئة أعضاء نسبة 
 13: 1 =2025: 151المعاونة عمي قوة العمل لمطالب  الييئة أعضاء نسبة 

 14: 1 =2025: 143 المعاونة عمي رأس العمل لمطالب الييئة أعضاء نسبة 

 17 التدريس عمي قوة العمل ىيئة أعضاء إلجمالي المعارين نسبة% 

 28 التدريس عمي رأس العمل ىيئة أعضاء إلجمالي المعارين نسبة%  

 11التدريس والييئة المعاونة عمي قوة العمل  أعضاء ىيئة إلجمالي الخاصة اإلجازات نسبة% 

 14التدريس والييئة المعاونة عمي رأس العمل أعضاء ىيئة إلجمالي الخاصة اإلجازات نسبة% 

 211:اإلداري  بالجياز العاممين عدد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبيؼّ انًُظٕسح

 كهّٛ انًشٚغ

ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح 
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 ئجٍاوٍ ٌضاخح اومىٌح

 ( 7572ً2= 572خًر اومىٌح + 7000ً2= ادوار5×2ً 1400اوٍتّى )

 :- وٌخصصادها لاوذاوٍ 

 اوٍعاًٌر اوقٌاصٌح اوىضع اوداوٍ وىطىتح اوعّصر

المساحة المخصصة لكل طالب من 
 مساحة الكمية

 2م3 4.50

المساحة المخصصة لكل طالب 
 داخل قاعة المحاضرات العامة

 2م1.50 2م1.40

المساحة المخصصة لكل طالب 
 داخل التدريب العممي

  2م6  طالب15 سعة المعمل 4.9
 طالب كحد أقصى30

 2 2 المصاعد

 سبورات تفاعمية

6 
موزعة عمي قاعات المدرجات 
والمكتبة وقاعات التدريب ومعمل 

 المغة

 سبورة بكل مدرج مع مستمزماتيا

 سبورات بيضاء
3 

 ( بكل مدرج1)

 سبورة سوداء خشبية
 تجييز لكل قاعة 2 م2×1.50 

 تدريب

 التيوية
يوجد مراوح وشفاطات وتكييفات 

 بمعامل التدريب العممي

يجب أن تكون جيدة حسب 
المواصفات العالمية المعتمدة 

 من ىيئة الدفاع المدني



 عبيؼّ انًُظٕسح

 كهّٛ انًشٚغ

ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح 
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 الوسائل السمعية والبصرية

 Data showبكل مدرج جياز 
 وكمبيوتر لمعرض

بكل مدرج عدد مناسب من 
السماعات لضمان وضوح الصوت 

 في جميع أجزاء المدرج

لكل مدرج وقاعة تدريب مع 
 مستمزماتيا

خدمة االتصاالت بشبكة المعمومات 
 الدولية

 يجب أن تكون متوفرة متوفرة

 مخارج طوارئ 
 متوفرة

 (سمم طوارئ )
 يجب توافر مخارج طوارئ 

 متوفره بكل دور   طفاية141 معدات مكافحة الحريق

 غير مطابقة األبواب
 ضمفتين متحركتين

 م1.2-1العرض 

 نظام األمان
 متوفرة 

 (ومدادات الحريق– شبكة إنذار )
 (المواصفات: ممحق)

 متوفرة الخرائط اإلرشادية

توافر خريطة داخل وخارج كل 
قاعة  ومختمف أماكن المبنى 
 توضح مداخل وخارج الطوارئ 

 

 

 

 

 



 عبيؼّ انًُظٕسح

 كهّٛ انًشٚغ

ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح 
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 اوٍمذتح 

 

 اوٍعاًٌر اوقٌاصٌح اوىضع اوداوٍ وىطىتح اوعّصر

2 م2.84 المساحة المخصصة لكل طالب لمقراءة
2 م1.50  

 

2 م6.66 2 م80مكتبة الدراسات   
2 م2 

 

  طالب8: مقعد  1:1 ( مقعد50)عدد المقاعد 

   كتاب3326 عدد الكتب

   كتاب244 عدد كتب الدراسات العميا  

 عدد الدوريات العممية
135 

 مجمة العمم مستمرة 
 

 - 4 عدد العاممين بالمكتبة

 2  عمي األقل لكل كتاب2 عدد  النسخ من كل عنوان

  جياز20ال يقل عن  41 أجيزة حاسوب شخصي

- خزائن– طاوالت  )تجييزات المكتبة
 (مكاتب عاممين- رفوف

  طاوالت6
  شانون 2 

  ديكسون 20
  مكاتب لمعاممين3

أن تكون المكتبة مزودة بيذه 
 التجييزات

  مجمد25/  رف 1 

  آلة تصوير1 آالت التصوير
  آالت تصوير ثقيمة3

 ا آلة سحب سريع

 التيوية
 جيدة

 (مراح7- تكييفات3)

حسب المواصفات العالمية 
 المعتمدة من ىيئة الدفاع المدني

 يجب أن تكون جيدة جيدة اإلضاءة

 يجب أن تكون متوفرة متوفرة خدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية

 يجب أن تكون متوفرة متوفرة خدمة المكتبة الرقمية



 عبيؼّ انًُظٕسح

 كهّٛ انًشٚغ

ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح 
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 في ضوء عممية التحميل البيئي وتحميل الفجوة تم استخالص الغايات واألىداف االستراتيجية األتية

الغايات االستراتيجية لمكمية  
ان الكمية ىي مؤسسة تعميمية وبحثية ومجتمعية تنشد التميز والريادة من خالل تفاعميا مع المتغيرات المجتمعية 

 . التطوروالقدرة عمي , بما يضمن ليا التكيف  (ودوليا _ محميا )
ويضمن ليا ,وىي تعتمد في سبيل ذلك عمي تبني عممية التخطيط االستراتيجي المنظم الذي يجنبيا عشوائية االداء 

تكامل الجيود  
وفي ىذا االطار فان الكمية قد حددت لنفسيا مجموعة من الغايات االستراتيجية التي تسعي لترجمتيا الي مجموعة 

 :من االىداف محتممة التحقيق في المستقبل وىي
 توسع وتطوير القدره المؤسسيو لمكمية: الغاية االولي
 تعزيز وتطوير دور الكمية لتحسين وضعيا التنافسي اقيمميا في مجال التعميم الجامعي: الغاية الثانيو
 تحسين ورفع كفاءة الدراسات العميا واألبحاث العممية: الغاية الثالثو
 تطوير دور الكمية في  مجال خدمو المجتمع وتنمية البيئة : الغاية الرابعو

االىداف االستراتجية 
والتي يتم توجد لمكمية اىداف استراتجية تم وضعيا بناءا عمي التحميل البيئي وتم اعتمادىا من قبل مجمس الكمية 

 تحقيقيا من خالل ترجمتيا الي اىداف اجرائيو تنفذ بواسطو االنشطو المتنوعو طبقا لكل ىدف استراتيجي
 التوسع فى البنية التحتية واالحتياجات والتجييزات الالزمة لتحقيق التميز فى كافة المجاالت .1
تنميو ودعم ميارات القيادات واعضاء ىيئو التدريس ومعاونييم والجياز اإلداري لتحقيق التميز فى كافة  .2

 المجاالت  
 تنمية الموارد الذاتية لمكمية  .3
 تحديث اليات التقويم الذاتى بيدف التميز وتجديد االعتماد .4
 دعم العمميو التعميمية لتخريج كوادر متميزة .5
 تطوير برامج الدراسات العميا وجوده األبحاث العممية .6
 تعظيم دور الكمية في مجال خدمة المجتمع وتنميو البيئو .7



 عبيؼّ انًُظٕسح

 كهّٛ انًشٚغ

ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح 
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قد خمصت عممية التحميل البيئي إلي تحديد عوامل النجاح التي تستند عمييا الكمية لتحقيق رسالتيا و رؤيتيا 

 :-وأىدافيا وىي 

  تييئة البنية التحتية القدرة المؤسسية وزيادة الفاعمية التعميمية من أجل االرتقاء بالمستوي المعرفي والمياري
 .لمطالب وذلك لزيادة  الطمب عمي خريجين الكمية والمنافسة الحادة عمي المستوي المحمي

 التدريب عمي استخدام تكنولوجيا المعمومات الالزمة  لتطوير العمل األكاديمي والبحث العممي. 

 تطور العمل اإلداري وربط اإلدارات الكترونيًا لممساىمة في انجاز إجراءات العمل . 

  كمًا ونوعاً  (األكاديمية واإلدارية)تطوير الكوادر البشرية. 

 تطوير البرامج التعميمية واستحداث برامج مقررات جديدة تمبي احتياجات المجتمع المحمي . 

 زيادة اإلنتاج العممي لمسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عمي المستوي المحمي والعالمي. 

 تفعيل نظام التقويم. 

ومن ثم كان البد من وضع خطة إستراتيجية تحقق عوامل النجاح ىذه من خالل تحقيق التطوير في كافة محاور 
العمل اإلستراتيجي سواء عمى مستوو أعضاء ىيئة التدريس أو األقسام العممية، أو إدارة الكمية وبالمثل فيما يتعمق 
بالخدمات التعميمية ، أو أنشطة البحث العممي ، أو خدمة المجتمع بما يجعل أداءىا النيائي متطابق مع معايير 

 .الجودة في برامجيا وممارساتيا األكاديمية
السمات المميزة الكمية 

تمتلن كلية التمريض جامعة المنصورة وضعا تنافسيا متميزا في الدلتا مما يجعلها نمطة  استمطاب اغلب  -

و كذلن مولعها وسط الصرح الطبي للمحافظة مما تمدم خريجين . الطالب من االماكن و المرى المجاورة

 على مستوى عالي من الكفاءة المهنية و اإلكلينيكية في التخصصات المختلفة

تعكس استراتيجية الكلية تميزها المختلف عن بالي الكليات المناظرة، حيث ان بالرغم من بعض التشابه  -

في بعض البرامج االكاديمية الممدمة اال انه تم استحداث بعض برامج للرلى بالمهنة التمريض من خالل 

اعداد كوادر على مستوى عالي من المهارات االكلينيكية مثل االشراف على البرنامج التخصصي و 

و جارى استحداث برامج . التجسير و مواكبة احتياجات سوق العمل من اعداد برنامج جليس المسنين

 لبات سوق العمل و االستمرار في التميز و المنافسةاخرى للربط بين متط
 :ٚهٙ فًٛب نهًؤسسبد انتًٛض ٔسًبد يؼبٚٛش ثؼض تهخٛض ًٔٚكٍ -

 انتطٕٚش ػهٗ ٔانمذسح اٜداء رٕدح. 
 ٍانًؤسسخ ٔإيكبَبد اطٕل ٔاستخذاو استغالل حس. 



 عبيؼّ انًُظٕسح

 كهّٛ انًشٚغ

ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح 
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 دٔساد تذسٚجٛخ ٔ تٕػٕٚخ خذيبد ٔتمذٚى انًزتًغ يغ انتفبػم ٔ 
 بمشكالت المجتمع من خالل اعداد الخطط البحثيةسثطّ ٔ انؼهًٙ انجحج تطٕس  
 انتًكٍٛ ٔ انًشبسكخ فٙ اتخبر انمشاساد 

 

 اوضٍاخ اوذّافضٌح ومىٌح اوذٍرًض
  

  جامعة المنصورة حاصمة عمي جائزة الدولة لمتميز في مجال تقنية المعمومات والقطاع الطبي كمية التمريض جامعة
 .المنصورة حصمت عمي أعمي الدرجات في االختبار الموحد عمي مستوي الجميورية بين كميات التمريض

  تم دعوة طالب الكمية لحضور عيد العمم بدعوي كريمة من معالي السيد رئيس الجميورية وتم تكريم الطالب. 

 حصول الكمية عمي المركز األول عمي مستوي الجامعة في مسابقة بنك األسئمة. 

  ماجستير , وجود برامج دراسات عميا متميزة تنفرد بيا الكمية مثل برنامج ماجستير الوقاية والتحكم في العدوو
الرعاية الصحية القائمة عمي الدالئل والتي تنفرد بيما كمية التمريض جامعة المنصورة وعمي المستوي المحمي 

 .واإلقميمي

  شيادة المجمس العربي لالختصاصات الصحية في )شيادة البورد العربي الوحيد عمي مستوي الجامعات المصرية
 (مجال تمريض الطوارئ والكوارث

 جميع البرامج التعميمية بالكمية بنظام الساعات المعتمدة. 

  ًبين الكميات المصريةاكبر كمية تستقبل طالب جدد سنويا . 

  مجدي يعقوب –شفاء االورمان - 75375زيادة إقبال المستشفيات الخاصة عمي طالب االمتياز مثل مستشفي 
 .دار الفؤاد وغيرىم- السعودي األلماني- مستشفي االيطالي- ألمراض القمب

  أنظمة الكترونية وتقنية اتصاالت عمي اعمي مستوي تنفرد بيا الكمية والجامعة مثل نظام ابن الييثم إلدارة شئون
نظام األمين إلدارة المخازن , الطالب ونظام الفارابي إلدارة جودة التعميم والتعمم النظام االلكتروني لالمتحانات 

 . نظام الفاروق ممفات واستحقاقات ونظام إدارة وحفظ المستندات وغيرىم,والعيد 

 تطبيق أنظمة الموديل في التدريس لمعظم المقررات التمريضية. 

 وجود مدارس بحثية متميزة في معظم المجاالت البحثية في التخصصات المختمفة وزيادة معدالت النشر الدولي. 

 التعميم العالي, أعضاء ىيئة التدريس يقدمون استشارات دولية ومرجعين في مجاالت النشر العالمية ووزارة الصحة. 

  وجود برتوكوالت دولية مفعمة مع العديد من الدول األوربية والعربية وتبادل ألعضاء ىيئة التدريس من الدول
 . Erasmusالمشاركة في مشاريع دولية مثل 

  لممقررات بطريقة مبتكرة فقط في جامعة المنصورة% 100تطبيق التصحيح االلكتروني في. 
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 مشاركة الكمية في جائزة مصر لمتميز الحكومي. 

ارتباط الرؤية والرسالة واألىداف لمكمية بالرؤية والرسالة واألىداف لمجامعة دراسة 
الكمية الجامعة وجة المقارنة 

تحقيق التميز والريادة محميًا وعالميًا الرؤية 
في بناء مجتمع المعرفة من خالل 

التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية 
الفاعمة والتدويل 

جامعة المنصورة – تسعى كمية التمريض 
أن تكون إحدو أفضل كميات التمريض 

قميميًا ودوليًا وأن تساىم بفاعمية في  محميًا وا 
االرتقاء بالمنظومة الصحية في مصر  

أوجو االرتباط 
 

: ارتبطت رؤية الكمية برؤية الجامعة في المجاالت اآلتية 
  قميميا وعالميًا التميز محميًا وا 
  بناء مجتمع المعرفة من خالل المساىمة بفاعمية في االرتقاء بالمنظومة الصحية

تقديم برامج تعميمية وبحوث مميزة الرسالة 
تخدم المجتمع من خالل توفير بيئة 
تكنولوجية داعمة لمتعمم المستمر 

والبحث العممي واالبتكار وبناء شراكات 
فاعمة داخميًا وخارجيًا طبقًا لمعايير 

الجودة العالمية 

جامعة المنصورة مؤسسة – كمية التمريض 
تعميمية وبحثية حكومية تقدم برامج تعميمية 

فى عموم التمريض لتقديم خريج مؤىل 
نتاج بحث عممي ودعم  عمميا وعمميا وا 

  احتياجات المجتمع الصحية

: ارتبطت رسالة الكمية برسالة الجامعة في المجاالت اآلتية أوجو االرتباط 
  نتاج بحث عممي تقديم برامج تعميمية وا 
  خريج مؤىل عمميًا وعمميًا من خالل بيئة داعمة لمتعمم المستمر والبحث العممي
   دعم احتياجات المجتمع

تعزيز قدرات الجامعة لتطوير  .1األىداف 
األداء المؤسسي وتحقيق التميز في 

كافة المجاالت 

التوسع فى البنية التحتية والتجييزات 
الالزمة لتحقيق التميز فى كافة المجاالت   

دعم منظومة ضمان الجودة  .2
والتحسين المستمر في ضوء 

تنمية الموارد الذاتية لمكمية  
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معايير الجودة الدولية 

دعم وتطوير الجياز اإلداري  .3
وتنمية قدرات أفراده 

 والجياز اإلداري والحكومةدعم القيادات 

تنمية الموارد المادية والمالية  -3
والبنية التحتية والتكنولوجية 

 وأعضاءتنميو ودعم ميارات القيادات 
ىيئو التدريس ومعاونييم والجياز اإلداري 

دعم وتطوير قدرات ألعضاء  -4
ىيئة التدريس والييئة المعاونة 

 وأعضاءتنميو ودعم ميارات القيادات 
ىيئو التدريس ومعاونييم والجياز اإلداري 

دعم الطالب والخريجين  -5
وتنمية مياراتيم 

دعم العمميو التعميمية لتخريج كوادر 
 متميزة

دعم وتطوير منظومة التعميم  -6
والتعمم 

تحديث اليات التقويم الذاتى بيدف التميز 
وتجديد االعتماد 

تطوير منظومة البحث العممي  -7
واألنشطة العممية 

تطوير برامج الدراسات العميا وجوده 
األبحاث العممية 

تحقيق الشراكة المجتمعية  -8
 والتنمية المستدامة

تعظيم دور الكمية في مجال خدمة 
 المجتمع وتنميو البيئو
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توصيات مستقبمية لمخطة االستراتيجية لمكمية في ضوء ضمان الجودة والتحسين المستمر .5
عوامل مستقبمية لتحقيق الجودة الشاممة لمكمية       
  ايمان القيادات االكاديمية واإلدارية بيذه الخطط وتحوليا لبرامج عمل واتخاذ اجراءات فعمية لمتنفيذ والمتابعة 
 في العمميو التعميمية الجودةبما يحقق الثقافة االكاديمية تطوير .  
 تعظيم مشاركة المجتمع المدني في انشطة الكمية. 
  لمموارد المتاحة بما يقود الي تحسين وزيادة الموارد الذاتية لمكمية االمثلتعظيم االستخدام  
  االستمرار في التحول في اساليب تقويم الطالب من مستوي االمتحانات التقميدية الي استخدام اساليب

 .تكشف عن القدرات الحقيقية  العميا لنتائج التعمم 
  وتفجير الطاقات , تدعيم توفير اساليب تدريسية وتكنولوجية فاعمة لتدريب الطالب عمي التعمم الذاتي

 االبداعية لدييم 
 مقاييس واضحة لتحقيق ىذا التقييم و اسس لتقييم االداء الميني والبحثي ألعضاء ىيئة التدريس وضع . 
  برامجيا المجتمعية المختمفة لمشاركتيم فيايجاد اليو فاعمة لتحقيق التواصل المستمر مع خريجي الكمية  
 من خالل تحسين  , المستوي الصحي لممجتمعات المحميةفي  اعضاء ىيئة التدريس بالكمية ايجابيا مساىمو

 عمميات التعمم وفق المعايير االكاديمية واالرتقاء بنوعية الخرجين 
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الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية  
الخطة االستراتيجية  

 الغايات االستراتيجية 
 االىداف االستراتيجية 
 االىداف االجرائية 

الخطة التنفيذية  
  الخطة التنفيذية 
  البرامج 
  الموازنات التقديرية 
  االجراءات 
  تقييم الرقابة عمي الخطة االستراتيجية 

 

 

 راةعاوتاب اه
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 اوخطح الؤصذرادٌجٌح

انتيى تحميل البيئة الداخمية والخارجية لمكمية والمعتمد عمى المعايير األكاديمية إلى عدد من نقاط القوة والفرص 
أيضًا استخمص عدد من نقاط الضعف والميددات التي تحتاج إلى إعداد أىداف إستراتيجية وأىداف , الجيدة لمكمية 

إجرائية مع إعداد آلية لتنفيذىا لتطوير وضع الكمية التنافسي من حيث قدرتيا كأحد المراكز العممية المتميزة انشائيًا 
 وتعميميًا وتطوير قطاعي الدراسات العميا وخدمة المجتمع 

 توسع وتطوير القدره المؤسسيو لمكمية: الغاية االولي
 الغاية الثانية تعزيز وتطوير دور الكمية لتحسين وضعيا التنافسي اقيمميا في مجال    التعميم الجامعي

 الغاية الثالثة تحسين ورفع كفاءة الدراسات العميا واألبحاث العممية
 تطوير دور الكمية في  مجال خدمو المجتمع وتنمية البيئة : الغاية الرابعة 

 

  والإجرائٌح وىمىٌح اوغاًاخ والأهذاف الؤصذرادٌجٌح

 اكلكفم  اغترمال اأاىالتتألعالأتطترفال اقلوهال الؤألسفه

 اوهذف الإصذرادٌجٍ الإوه

 انتٕسغ فٗ انجُٛخ انتحتٛخ ٔانتزٓٛضاد انالصيخ نتحمٛك انتًٛض فٗ كبفخ انًزبالد  

 الإهذاف الإجرائٌح

 انكهٛخ ٔإَشبءادانتٕسغ فٙ يجبَٙ  .1

 دػى انخذيبد انًسبَذِ نهطالة ٔاػضبء ْٛئّ انتذسٚس .2

  يٍ انمبػبد ٔانًؼبيمانمظٕٖ ح االستفبدتحمٛك  .3

  انذٔسّٚانظٛبَخدػى َظى  .4

 تطٕٚش األَظًخ اإلنكتشَٔٛخ ٔدػى لٕاػذ انجٛبَبد .5

ال
 ال
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التتألعالأتطترفال اقلوهال الؤألسفهالاكلكفم:الال اغترمال وأالالال
 اوهذف الإصذرادٌجٍ اوثاٍِ

 تًُّٛ ٔدػى يٓبساد انمٛبداد ٔأػضبء ْٛئّ انتذسٚس ٔيؼبَٔٛٓى ٔانزٓبص اإلداس٘ .1

 الإهذاف الإجرائٌح

 تحديث ومراجعو السياسات واإلجراءات االداريو والموائح الداخميو لكافو القطاعات بالكمية .1
 2015 لسنو 9001تطوير النظام االداري بالكمية وتأىيل قطاعاتو ووحداتو لمحصول عمي شيادة االيزو الدولي  .2
 اعداد قيادات الصف الثاني  .3
 توفير بيئة عمل آمنو ومناسبة وفقا لمتطمبات الوظيفة .4
 وضع خطو لمتعامل مع النقص بالكوادر االدارية .5
  استكمال نسبو أعضاء ىيئو التدريس تناسبا إلعداد الطالب وبما يحقق المعايير القومية لضمان الجودة .6
  وتشجيع الترقى والتنمية الدائمةىيئو التدريس تنميو ميارات أعضاء .7
  موضوعية لتقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييممعاييروضع وتطبيق  .8
 رفع مستوي الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئو التدريس ومعاونييم .9

وضع نظام واضح وشفاف لربط الحوافز والمكافآت بمستوى األداء لتحقيق العدالة  .10
 دعم نظام المتابعة الدورية .11

 إنشاء إدارة العالقات العامة والثقافية .12

 تتألعالأتطترفال اقلوهال الؤألسفهالاكلكفم:ال اغترمال وأالالال

 اوهذف الإصذرادٌجٍ اوثاوث

 تًُٛخ انًٕاسد انزاتٛخ نهكهٛخ 

 الإهذاف الإجرائٌح

 دعم اآلليات المختمفة لتنمية الموارد الذاتية   .1
 دعم مركز الخدمو العامو بالكمية .2
 استقطاب وزيادة اعداد الطالب الوافدين .3
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 تتألعالأتطترفال اقلوهال الؤألسفهالاكلكفم:ال اغترمال وأالالال

  اوراةع الإصذرادٌجٍاوهذف

 تحذٚج آنٛبد انتمٕٚى انزاتٙ ثٓذف انتًٛض ٔتزذٚذ االػتًبد

 الإهذاف الإجرائٌح

 االعتماد معايير الجودة وتجديد الستيفاءفى الكمية وتأىيميا الجوده ضمان نظم دعم  .1
 تحديث الالئحة اإلدارية والمالية لوحدة ضمان الجودة  .2
  الموارد البشريةالتنوع فى وسائل تقييم أداء .3
 وضع نظام لمتدريب ودراسة اثر مردود التدريب عمي الفئات المختمفة .4
 مراجعة وتطوير البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة .5

تتعرعالأتطترفالوأوال الكفمالالتسفيالأ تعتال التتاسلال افكلفتالالال لتاال التكفيالال:الال اغترمال التافمالال
  الت تل

 اوخاٌطالإصذرادٌجٍ اوهذف 

 دػى انؼًهّٛ انتؼهًٛٛخ نتخشٚذ كٕادس يتًٛضح

 الإهذاف الإجرائٌح

 تحديث ومراجعو استراتيجيو الكميو لمتعميم والتعمم .1
 تبني االنماط الحديثو في التعميم والتعمم والتقويم .2
 تقميل اعداد الطالب المقبولو سنويا .3
دعم نظام اإلرشاد األكاديمي  .4
 توفير بيئة تعميمية محفزة .5
 تفعيل دور الطالب في العممية التعميمية .6
 دعم األنشطة الطالبية .7
  تحقيق االنضباط الطالبي .8
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 تتسفيالأواعالدل تءدال الو ألتتال اتكفتالأ ابتتثال اتكلفم:ال اغترمال التالهالال
  اوضادش الإصذرادٌجٍاوهذف

 تطٕٚش ثشايذ انذساسبد انؼهٛب ٔرٕدِ األثحبث انؼهًٛخ .2

 الإهذاف الإجرائٌح

 تطوير البرامج والمقررات والموائح التعميمية .1
 تفعيل العمل بالئحة الساعات المعتمدة الدراسات العميا .2
 تحديث الخطة البحثية لمكمية بما يتوافق والخطة البحثية لمجامعة .3
توفير بيئة داعمة ومحفزة لمبحث العممى  .4
زيادة أعداد األبحاث المنشورة دوليا  .5
جراءات دعم البحث العمميآلياتتطوير  .6   وا 

 تطترفالوأوال الكفمالالالال لتاالخل هال اللللعالأتتلفمال ابفئم:ال اغترمال اف بتمالال
 اوضاةعالإصذرادٌجٍ اوهذف 

 تؼظٛى دٔس انكهٛخ فٙ يزبل خذيخ انًزتًغ ٔتًُّٛ انجٛئخ .3

 الإهذاف الإجرائٌح

 تطوير وتفعيل خطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة موجية لالحتياجات الفعمية وتعكس األولويات القومية .1
 كيانات فاعمة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة استحداث .2
 لمتابعة تنفيذ أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتقييم مستوى األداء  استحداث اجراءات .3
 في تدريب طالب االمتيازالمجتمعية  تفعيل مشاركة األطراف .4
 في القوافل الصحية واالنشطو المجتمعيو االخري المجتمعية  تفعيل مشاركة األطراف .5
 المدنيالشراكات واالتفاقيات مع منظمات العمل دعم  .6
 "Health Literacy" محو األمية الصحية وتعزيز الوعي الصحي"استحداث مركز .7
 وضع وتنفيذ خطو لمنظافة داخل الكمية .8
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 الخطة التنفيذية لألىداف اإلستراتيجية
ىي عممية يقصد بيا وضع اإلستراتيجية موضع التنفيذ من خالل اآلليات والبرامج والموازنات واإلجراءات المناسبة 
حداث بعض التغيرات في الييكل  لتحقيق محاور الخطط اإلستراتيجية وىذا قد يتطمب اتخاذ بعض اإلجراءات وا 
التنظيمي وا عادة تصميم بعض الوظائف او تعديل الثقافة التنظيمية داخل الكمية وتغيير بعض النظم اإلدارية أية 

.إجراءات أخري يراىا الفريق التنفيذي ضرورية لضمان نجاح تنفيذ الخطة اإلستراتيجية   
وتعي إدارة الكمية إن تصميم الخطة اإلستراتيجية وتنفذييا ىما وجيان لعممة واحدة حيث ان التنفيذ الجيد يؤدي 

: إلي  نجاح اإلستراتيجية وعمية فان اإلدارة تعي ما يمي   
يحب أن يشارك جميع القيادات اإلدارية واألكاديمية وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين في الكمية في  .1

 .تنفيذ الخطة اإلستراتيجية وىذا يعطي قوة إلنجاح التنفيذ 
تقوم وحدة ضمان الجودة بالكمية وبدعم من القيادات األكاديمية واإلدارية والتعاون مع القطاعات والمجالس  .2

 واإلدارات في الكمية بتنمية الخطط والبرامج والموازنات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية لمكمية 

تنمية الخطة والبرامج والموازنات واإلجراءات 
وتتضمن العناصر االساسيىة التالية لإلستراتيجية  : الخطة التنفيذية 

 .الغايات النيائية المطموب تحقيقيا  .1
 .األىداف اإلستراتيجية التي تعبر عن كل غاية  .2
 .األىداف االجرائية .3
 .األنشطة والسياسات لتنفيذ كل غاية  .4
 البرامج المقترحة لمتنفيذ وكل برنامج يتضمن أىداف محددة وأنشطة وا عمال مطموب القيام بيا  .5
 (أفراد ا وجيو)مسئول التنفيذ  .6
 .الجدول الزمني لتنفيذ األنشطة  .7
 (الكمية والنوعية )مؤشرات المتابعة والتقييم  .8
 مستويات االنجاز أو عدم االنجاز األىداف اإلستراتيجية بعد تحويميا إلي أىداف إجرائية  .9
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الموازنات التقديرية  

أي )وتشمل ترجمة األنشطة والميام المطموبة في البرامج المختمفة في الخطة التنفيذية لمكمية إلي صورة مالية 
االستراتيجية من مصادر التمويل وذلك التوصل إلي حجم األموال الالزمة لإلنفاق عمي تنفيذ الخطة  (تكاليف

 المختمفة مثل
. ثانى صيانة و سادس لالثاث و التجييزات - موازنة الدولة باب اول- 
 الموارد الذاتية من مركز الخدمة العامة عمى بنود االبواب المختمفة- 
الموارد الذاتية من البرامج الخاصة مثل البرنامج المكثف و البرامج النوعية و ايضا موزعة عمى االبواب - 

 .المختمفة
 .بند التبرعات و اليدايا- 

اإلجراءات 

بعد تصميم البرامج الالزمة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية ووضع الموازنات التقديرية واعتمادىا يجب أن يتبع ذلك 
إجراءات تشغيمية معيارية تشمل جميع األنشطة الخاصة بالبرامج التي سبق تصميميا في الكمية في الكمية في 

الخطة التنفيذية لمكمية ويجب أن تكون اإلجراءات محددة ودقيقة واضحة وبسيطة وسيمة الفيم من جانب المسئولين 
. عند التنفيذ المالئم لطبيعة النشاط والكتابة والتوثيق
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تقييم الرقابة عمي الخطة اإلستراتيجية 

ىي عممية الغرض منيا التحقق أن ما تم انجازه من نتائج فعمية لألداء يتفق مع ما تم تخطيطو استراتيجيا ويحقق 
رسالة وغايات الكمية وأىدافيا اإلستراتيجية أم أن ىناك سمبيات أو انحراف تستدعي ضرورة التدخل لمعالجتيا من 
خالل قرارات تصحيحو وان أكثر ىذه األنشطة أىمية يتعمق بقياس األداء أو النتائج الفعمية حتى يمكن مقارنتيا 

. باألىداف المخطط ليا

أىداف التقييم والرقابة 

تساعد اإلدارة عمي التأكيد من األداء الفعمي وفقا لمخطة الموضوعة وىناك أيضا بعض األىداف الفرعية لمتقييم 

: والرقابة والتي من بينيا ما يمي

 .تحقيق التوافق مع المتغيرات البحثية .1

 .المساعدة في التخطيط االستراتيجي لفترة زمنية الحقة .2

 .تحقيق التكيف مع المتغيرات التنظيمية .3

 .تقميل مخاطر األخطاء عند وضع الخطط .4

 .ترشيد التكاليف .5

 .متابعة التقدم في المراحل المختمفة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية .6

 .توحيد التصرفات الالزمة لتنفيذية اإلستراتيجية .7

 .تحقيق التعاون بين اإلدارات واألقسام التي تشارك في التنفيذ .8

 

 

 


