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  اإلفتتاحيةاإلفتتاحية  الكلمةالكلمة

  المستقبلالمستقبل  وتحدياتوتحديات  الماضىالماضى  عراقةعراقة: :   األسكندريةاألسكندرية  طبطب

 
 

  حرصحرص  وحىوحى  منمنوو  العينىالعينى  القصرالقصر  طبطب  كليةكلية  بعدبعد  ربيةربيةالعالع  مصرمصر  هوريةهوريةجمجم  فىفى  للطبللطب  مدرسةمدرسة  ثانىثانى  أقدمأقدم  األسكندريةاألسكندرية  طبطب  كليةكلية  تعتبرتعتبر

  السنواتالسنوات  مدارمدار  علىعلى  تقديمهتقديمه  علىعلى  األسكندريةاألسكندرية  طبطب  كليةكلية  حرصتحرصت  التىالتى  المتميزالمتميز  الخدمىالخدمى  بالمستوىبالمستوى  اإلرتقاءاإلرتقاء  علىعلى  المتعاقبةالمتعاقبة  الكليةالكلية  إداراتإدارات

  العربىالعربى  المستوىالمستوى  علىعلى  بلبل  محليا ًمحليا ً  قطقطفف  ليسليس  الطبالطب  تاريختاريخ  فىفى  مضيئةمضيئة  عالمةعالمة  منمن  أكثرأكثر  افرزافرز  الذىالذى  المتميزالمتميز  الخريجينالخريجين  مستوىمستوى  منمن  الماضيةالماضية

  استخراجاستخراج  فىفى  الجهودالجهود  هذههذه  تثمرتثمر  أنأن  آملينآملين  واألكاديمىواألكاديمى  اإلكلينيكىاإلكلينيكى  التميزالتميز  رايةراية  حملحمل  استمراراستمرار  علىعلى  الجميعالجميع  فتعاهدفتعاهد  والعالمىوالعالمى  واألفريقىواألفريقى

  ..  الطبيةالطبية  والعلوموالعلوم  الطبالطب  فىفى  واإلبتكارواإلبتكار  والبحثيةوالبحثية  الصحيةالصحيةوو  المهنيةالمهنية  المجاالتالمجاالت  فىفى  الجودةالجودة  عالىعالى  منتجمنتج

  عملياتعمليات  علىعلى  شجعناشجعنا  فقدفقد  اآلخريناآلخرين  عنعن  منفصلةمنفصلة  أفرادأفراد  مجموعةمجموعة  يعمليعمل  أنأن  واليصحواليصح  متكاملةمتكاملة  تكونتكون  انان  البدالبد  العملالعمل  منظومةمنظومة  ننأأبب  منامنا  وإيمانا ًوإيمانا ً

  إلىإلى  الوصولالوصول  كيفيةكيفية  االعتباراالعتبار  فىفى  خذخذلأللأل  األسكندريةاألسكندرية  طبطب  بكليةبكلية  التدريسالتدريس  هيئةهيئة  أعضاءأعضاء  منمن  المشاركينالمشاركين  جميعجميع  لدىلدى  الذهنىالذهنى  العصفالعصف

  عددعدد  ننألأل  ترسيخا ًترسيخا ً  المختلفةالمختلفة  المجتمعيةالمجتمعية  الخدماتالخدمات  مستوىمستوى  علىعلى  أيضا ًأيضا ً  بلبل  حيةحيةالصالص  الخدمهالخدمه  مستوىمستوى  علىعلى  فقطفقط  ليسليس  متميزمتميز  خدمىخدمى  مستوىمستوى

  ..  االسكندريةاالسكندرية  لجامعةلجامعة  التنظيمىالتنظيمى  للهيكلللهيكل  العظمىالعظمى  الغالبيةالغالبية  همهم  الطبالطب  بكليةبكلية  التدريسالتدريس  هيئةهيئة  أعضاءأعضاء

  ومحاولةومحاولة  لصحيهلصحيهواوا  التحتيةالتحتية  البيئةالبيئة  وتطويروتطوير  المدنىالمدنى  للمجتمعللمجتمع  والنصيحةوالنصيحة  المساعدةالمساعدة  بيدبيد  تبخلتبخل  وأالوأال  تكلتكل  بأالبأال  االسكندريةاالسكندرية  طبطب  عتادتعتادتإإ  كماكما

  فىفى  فقطفقط  ليسليس  المتميزينالمتميزين  التدريسالتدريس  هيئةهيئة  أعضاءأعضاء  منمن  ةةنخبنخب  بمشاركةبمشاركة  المختلفةالمختلفة  الطبيةالطبية  القوافلالقوافل  خاللخالل  منمن  صحيا ًصحيا ً  السكندرىالسكندرى  المواطنالمواطن  تثقيفتثقيف

  الموجودةالموجودة  الخبراتالخبرات  منمن  لإلستفادةلإلستفادة  دائما ًدائما ً  تسعىتسعى  والتىوالتى  المجاورةالمجاورة  للمحافظاتللمحافظات  الخبراتالخبرات  هذههذه  أمتدتأمتدت  أيضا ًأيضا ً  بلبل  وضواحيهاوضواحيها  األسكندريةاألسكندرية

  ..  بالكليةبالكلية

  منمن  واإلستفادةواإلستفادة  السابقةالسابقة  اإلداراتاإلدارات  منمن  قبلقبل  منمن  تنفيذهتنفيذه  تمتم  لمالما  متجاهلينمتجاهلين  غيرغير  اإلستراتيجيةاإلستراتيجية  للخطةللخطة  العامالعام  اإلطاراإلطار  هذاهذا  اعداداعداد  تمتم  النسقالنسق  هذاهذا  فىفىوو

  ..  العريقةالعريقة  وبلدناوبلدنا  لكليتنالكليتنا  الخيرالخير  فيهفيه  لمالما  يوفقنايوفقنا  أنأن  وجلوجل  عزعز  هللاهللا  منمن  آملينآملين  العاليةالعالية  الخبراتالخبرات

 
 

 مخلص السالم عبد إبراهيم/ د.ا

 الطب كلية عميد                                                                                        
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  األسكندريةاألسكندرية  طبطب  كليةكلية
  المستقبلالمستقبل  ،،  الحاضرالحاضر  ،،  الماضىالماضى

  ميالديةميالدية  83328332  ––  الميالدالميالد  قبلقبل  عامعام  033033

  

  

  القديمةالقديمة  األسكندريةاألسكندرية  طبطب  مدرسةمدرسة

  بلبل  الطبيةالطبية      HHeelliiooppoolliiss  هليوبوليسهليوبوليس  ومدرسةومدرسة  معبدمعبد  علماءعلماء  إليهاإليها  ونقلونقل  يالديالدالمالم  قبلقبل  عامعام  PPttoolleemmyy  II      322322  األولاألول  بطليموسبطليموس  أنشأهاأنشأها

  إلىإلى  يضيفيضيف  أنأن  يكفىيكفى  كانكان  أنهأنه  لدرجةلدرجة  إليهاإليها  المنتسبينالمنتسبين  قدرقدر  منمن  الطبيةالطبية  األسكندريةاألسكندرية  مدرسةمدرسة  رفعترفعت  لقدلقدوو  أيضاأيضا  الطبيةالطبية  MMeemmpphhiiss  ومكتبةومكتبة

  سكندرىسكندرى  طبيبطبيب  يديد  علىعلى  كانكان  القديمالقديم  الطبالطب  خختاريتاري  فىفى  مرةمرة  ألولألول  اآلدمىاآلدمى  التشريحالتشريح  ممارسةممارسة  أنأن  ذلكذلك" " األسكندريةاألسكندرية  مدرسةمدرسة  خريجخريج""  أسمهأسمه

  غيابغياب  فىفى  آخرآخر  عالمىعالمى  طبىطبى  مركزمركز  يبلغهيبلغه  لملم  مستوىمستوى  يصليصل  أنأن  إلىإلى  السكندرىالسكندرى  بالطببالطب  أدىأدى  ممامما    HHeerroopphhiilluuss  هيروفيلوسهيروفيلوس  وهووهو

  ..  دقيقةدقيقة  وفسيولوجيةوفسيولوجية  تشريحيةتشريحية  معرفةمعرفة  دوندون  يحوليحول  الذىالذى  اآلدمىاآلدمى  الشتريحالشتريح
  

  الرومانىالرومانى  اليونانىاليونانى  العالمالعالم  فىفى  الطبيةالطبية  المراكزالمراكز  بينبين  الوحيدالوحيد  المكانالمكان  هىهى  يةيةاألسكندراألسكندر  أنأن""  يقوليقول  إذإذ  جالينوسجالينوس  ذكرهذكره  ماما  ذلكذلك  علىعلى  شاهدشاهد  وخيروخير

  الرومانىالرومانى  الطبيبالطبيب  حتىحتى  والخنازيروالخنازير  القردةالقردة  تشريحتشريح  مستوىمستوى  منمن  أكثرأكثر  إلىإلى  يرقىيرقى  لملم  نفسهنفسه  هوهو  وأنهوأنه" " اآلدمىاآلدمى  التشريحالتشريح  أسسأسس  فيهافيها  يعلميعلم  التىالتى

    HHeerrpphhiilluuss  هيروفيلوسهيروفيلوس  منمن  للكك  أنأن""  بقولهبقوله  اآلدمىاآلدمى  التشريحالتشريح  مجالمجال  فىفى  األسكندريةاألسكندرية  سةسةمدرمدر  بفضلبفضل  شهدشهد    CCeelleeuuss  سلسسلس

  فىفى  الجراحيةالجراحية  العلومالعلوم  تقدمتتقدمت  ماما  السكندرىالسكندرى  اإلنجازاإلنجاز  هذاهذا  وللوالوللوال  للتشريحللتشريح  المتفوقةالمتفوقة  معرفتهممعرفتهم  أحرزاأحرزا  قدقد  EErraassiissttaattuuss    واراسستراتوسواراسستراتوس

  ""بعدبعد  فيمافيما  روماروما  إلىإلى  وأنتقلتوأنتقلت  األسكندريةاألسكندرية
  

  ازدهرتازدهرت  التىالتى  الدقيقةالدقيقة  والعملياتوالعمليات  الجراحيةالجراحية  لعلوملعلوماا  مجالمجال  فىفى  رائعرائع  آخرآخر  إنجازإنجاز  إلىإلى  أدىأدى  األسكندريةاألسكندرية  فىفى  اآلدمىاآلدمى  التشريحالتشريح  علمعلم  نشأةنشأة  ولعلولعل

  مدرسةمدرسة  منمن  تخرجواتخرجوا  بهابها  للعملللعمل  روماروما  إىإى  أنتقلواأنتقلوا  الذينالذين  الجراحينالجراحين  منمن  كثيركثير  وأنوأن  خاصةخاصة  الجراحةالجراحة  ممارسةممارسة  وهىوهى  األسكندريةاألسكندرية  فىفى

  جابجابإعإع  محلمحل  كانكان  الذىالذى  النظامالنظام  ذلكذلك  التخصصىالتخصصى  الطبىالطبى  بالنظامبالنظام  القديمالقديم  المصرىالمصرى  الطبالطب  عنعن  الرومانىالرومانى  الطبالطب  أخذأخذ  ولقدولقد  األسكندريةاألسكندرية

  األطباءاألطباء  بعضبعض  فقطفقط  واحدواحد  مرضمرض  معمع  يتعامليتعامل  طبيبطبيب  فكلفكل  بينهمبينهم  مقسممقسم  الطبالطب  علمعلم  أنأن""  يقوليقول    HHeerrooddoouuttss  فهيرودوتفهيرودوت  القدامىالقدامى  المؤرخينالمؤرخين

  بهبه  يدينيدين  الذىالذى  الطبىالطبى  التخصصالتخصص  هذاهذا  أنأن  كماكما  الداخليةالداخلية  لألضطراباتلألضطرابات  والبعضوالبعض  لألسنانلألسنان  واخرونواخرون  للرأسللرأس  والبعضوالبعض  للعيونللعيون  مخصصونمخصصون

  ..  األسكندريةاألسكندرية  طبطب  مدرسةمدرسة  فىفى  متبعامتبعا  كانكان  القديمةالقديمة  مصرمصر  ألطباءألطباء  العالمالعالم
  

  وأعراضهاوأعراضها  أسبابهاأسبابها  علىعلى  والوقوفوالوقوف  عالجهاعالجها  أوأو  األمراضاألمراض  تشخيصتشخيص  فىفى  سواءسواء  الطبالطب  مجالمجال  فىفى  الرائدةالرائدة  شكشك  بالبال  األسكندريةاألسكندرية  كانتكانت  فقطفقط

  بالكلماتبالكلمات  األوديسيةاألوديسية  فىفى    HHoommeerr  هوميرسهوميرس  ذكرهاذكرها  فقدفقد  المؤرخونالمؤرخون  وسجلهاوسجلها  القدامىالقدامى  الشعراءالشعراء  بهابها  تغنىتغنى  مكانةمكانة  وهىوهى  عالجهاعالجها  وكيفيةوكيفية

  ""الواسعةالواسعة  بمعارفهمبمعارفهم  همهم  غيرغير  عنعن  يمتازونيمتازون  أطباءأطباء  آخروبهاآخروبها  بشرىبشرى  جنسجنس  أىأى  عنعن  الطبالطب  فىفى  كفاءةكفاءة  أكثرأكثر  مصرمصر  فىفى  الرجالالرجال: ": "  اآلتيةاآلتية

  بقولهبقوله  القديمةالقديمة  لمصرلمصر  الطبيةالطبية  كانةكانةالمالم  عنعن  هيرودوتهيرودوت  وتحدثوتحدث" " الطبالطب  علمعلم  أوجدأوجد  منمن  أولأول  بأنهمبأنهم  يفتخرونيفتخرون  كانواكانوا  المصريينالمصريين  أنأن""  بلينىبلينى  ذكرذكر

  ""للنجاحللنجاح  جوازجواز  بةبةبمثابمثا  مصرمصر  فىفى  تعليماتعليما  أجنبىأجنبى  طبيبطبيب  أىأى  تلقىتلقى  كانكان""
    

  

  الحديثةالحديثة  األسكندريةاألسكندرية  طبطب  مدرسةمدرسة

  علىعلى  منمن  بذلتبذلت  جبارةجبارة  جهودجهود  ثمرةثمرة  وكانتوكانت  19401940  عامعام  األولاألول  فاروقفاروق  الملكالملك  منمن  بقراربقرار  الحديثالحديث  العصرالعصر  فىفى  األسكندريةاألسكندرية  طبطب  كليةكلية  أنشأتأنشأت

  األكاديميةاألكاديمية  الموادالمواد  لتدريسلتدريس  الثانويةالثانوية  العباسيةالعباسية  مدرسةمدرسة  أستخدمتأستخدمت  وقدوقد  العيونالعيون  أستاذأستاذ  بكبك  محفوظمحفوظ  ومحمدومحمد  الجراحةالجراحة  أستاذأستاذ  إبراهيمإبراهيم  باشاباشا

  منمن  دفعةدفعة  أولأول  خريجىخريجى  عددعدد  وكانوكان  19431943//19401940  األكاديمىاألكاديمى  العامالعام  فىفى  التدريسالتدريس  وأبتدأوأبتدأ  اإلكلينيكيةاإلكلينيكية  الموادالمواد  لتدريسلتدريس  األميرىاألميرى  والمستشفىوالمستشفى

        ..خريجخريج  985985  إلىإلى  02021414  عامعام  الخريجينالخريجين  عددعدد  ووصلووصل  أطباءأطباء  44  الحديثةالحديثة  األسكندريةاألسكندرية  طبطب  مدرسةمدرسة
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    األسكندريةاألسكندرية  طبطب  كليةكلية  مستقبلمستقبل

  مبانيهامبانيها  بتحديثبتحديث  تقومتقوم    هذاهذا  لتحقيقلتحقيق  سعيهاسعيها  فىفىوو  متميزةمتميزة  علميةعلمية  مكانةمكانة  فيهفيه  تتبوأتتبوأ  مستقبلمستقبل  إلىإلى  اإلسكندريةاإلسكندرية  جامعةجامعة  طبطبالال  كليةكلية  تتطلعتتطلع

  رغبتنارغبتنا  وتظلوتظل  . . والعشرينوالعشرين  الواحدالواحد  القرنالقرن  لتواكبلتواكب  حديثةحديثة  علميةعلمية  بتقنياتبتقنيات  وبحثيةوبحثية  طبيةطبية  ومراكزومراكز  جديدةجديدة  مستشفياتمستشفيات  وبناءوبناء  ومستشفياتهاومستشفياتها

  واإلفريقيةواإلفريقية  العربيةالعربية  البالدالبالد  منمن  األجانباألجانب  الطلبةالطلبة  منمن  عددعدد  أكبرأكبر  أستقطابأستقطاب  فىفى  والرغبةوالرغبة  للطبللطب  الدارسينالدارسين  الطلبةالطلبة  عددعدد  زيادةزيادة  فىفى  المستقبليةالمستقبلية

  ىىفففف  ..العربالعرب  برجبرج  مدينةمدينة  فىفى  الطبيةالطبية  العلومالعلوم  إليهإليه  وصلتوصلت  ماما  أحدثأحدث  علىعلى  جديدةجديدة  طبطب  كليةكلية  بناءبناء  عليناعلينا  تحتمتحتم  ،،األسكندريةاألسكندرية  فىفى  الطبالطب  لدراسةلدراسة

  حوالىحوالى  تبعدتبعد  التىالتى  العربالعرب  برجبرج  مدينةمدينة  قلبقلب  فىفى  العربالعرب  برجبرج  ينةينةمدمد  جهازجهاز  منمن  فدانفدان  112112  بشراءبشراء  األسكندريةاألسكندرية  طبطب  كليةكلية  قامتقامت  19991999  عامعام

  البحثيةالبحثية  المدينةالمدينة""  أسمأسم  تحتتحت  متكاملةمتكاملة  تخصصيةتخصصية  بحثيةبحثية  طبيةطبية  مدينةمدينة  إنشاءإنشاء  إلىإلى  الخطةالخطة  وتهدفوتهدف  األسكندريةاألسكندرية  مدينةمدينة  غربغرب  كيلومتراكيلومترا  4242

  ..العلميالعلمي  البجثالبجث  ييإلإل  باألضافةباألضافة  واإلعاشةواإلعاشة  االكلنيكياالكلنيكي  والتدريبوالتدريب  الطبيةالطبية  والرعايةوالرعاية  التدريسالتدريس  إمكانتإمكانت  فيهافيها  تتوافرتتوافر  " " الطبيةالطبية
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  اإلستراتيجيةاإلستراتيجية  الخطةالخطة  إعدادإعداد  فريقفريق
  

  ووكالئهاووكالئها  الكليةالكلية  عميدعميد  إشرفإشرف  تحتتحت  بالكليةبالكلية  والعاملينوالعاملين  التدريسالتدريس  هيئةهيئة  أعضاءأعضاء  منمن  فريقفريق  اإلستراتيجيةاإلستراتيجية  الخطةالخطة  إعدادإعداد  توليتولي
  

  الوظيفةالوظيفة  اإلسماإلسم  

  الطبالطب  كليةكلية  وعميدوعميد  البوليةالبولية  المسالكالمسالك  جراحةجراحة  أستاذأستاذ  مخلصمخلص  عبدالسالمعبدالسالم  ابراهيمابراهيم/ /   دد..اا  الفريقالفريق  رئيسرئيس

  اإلستراتيجيةاإلستراتيجية  الخطةالخطة  إستشارىإستشارى  وو  الصحيةالصحية  الرعايةالرعاية  جودةجودة  إدارةإدارة  مديرمديروو  األطفالاألطفال  طبطب  أستادأستاد  عمرعمر  طارقطارق/ / دد..اا  الخطةالخطة  إستشاريإستشاري

  واإلعتمادواإلعتماد  الجودةالجودة  لضمانلضمان  ةةالقوميالقومي  الهيئةالهيئة  منمن  المعتمدالمعتمد  الخارجىالخارجى  المراجعالمراجعوو  الخليةالخلية  بيولوجيابيولوجيا  وو  الهستولوجياالهستولوجيا  أستاذأستاذ  راضىراضى  ثناءثناء. . دد..اا  الداخلىالداخلى  المراجعالمراجع

  النووىالنووى  والطبوالطب  األوراماألورام  أستاذأستاذ  عطيةعطية  السالمالسالم  عبدعبد/ / دد..اا  بالكليةبالكلية  األستراتيجىاألستراتيجى  التخطيطالتخطيط  ارارمعيمعي  منسقمنسق

  النفسىالنفسى  الطبالطب  وو  األعصاباألعصاب  وو  المخالمخ  أمراضأمراض  مدرسمدرس  مكىمكى  جيداءجيداء/ / دد                            االستراتيجيةاالستراتيجية  الخطةالخطة  اعداداعداد  فريقفريق  مقررمقرر

  كلينيكيةكلينيكيةاإلاإل  السمومالسموموو  الشرعىالشرعى  الطبالطب  أستاذأستاذ  السحليالسحلي  محمدمحمد  وفاءوفاء/ /   دد..اا  الجودةالجودة  ضمانضمان  وحدةوحدة  مديرمدير

  بوحدةبوحدة  اإلستراتيجىاإلستراتيجى  التخطيطالتخطيط  معيارمعيار  منسقمنسق
  الجودةالجودة  ضمانضمان

  والتأهيلوالتأهيل  والروماتيزموالروماتيزم  الطبيعىالطبيعى  الطبالطب  أستاذأستاذ  اللطيفاللطيف  عبدعبد  جيهانجيهان/ / دد..اا

  بالكليةبالكلية  ستراتيجيةستراتيجيةاإلاإل  الخطةالخطة  تواصلتواصل  مسئولمسئول  مؤمنمؤمن  هيدىهيدى/ / اا                                                                          التواصلالتواصل  مسئولمسئول

  
  اإلستراتيجيةاإلستراتيجية  الخطةالخطة  محاورمحاور

  

  المؤسسيالمؤسسي  األداءاألداء  محورمحور

  الفريقالفريق  رئيسرئيس
  مخلصمخلص  عبدالسالمعبدالسالم  ابراهيمابراهيم/ /   دد..اا

  سعدسعد  اشرفاشرف  محمدمحمد/ /   دد..اا
  حالياحاليا  الطبالطب  كليةكلية  عميدعميد  وو  البوليةالبولية  المسالكالمسالك  جراحةجراحة  أستاذأستاذ
  سابقاسابقا  الطبالطب  كليةكلية  عميدعميد  وو  العينالعين  جراحةجراحة  طبطب  أستاذأستاذ

  الميكروبيولوجىالميكروبيولوجى  مساعدمساعد  ذذأستاأستا  حنفىحنفى  نسريننسرين/ / دد. . مم..اا  الفريقالفريق  مقررمقرر

  الجودةالجودة  ضمانضمان  لوحدةلوحدة  التنفيدىالتنفيدى  المكتبالمكتب  وعضووعضو  والتأهيلوالتأهيل  والروماتيزموالروماتيزم  الطبيعىالطبيعى  الطبالطب  أستاذأستاذ  اللطيفاللطيف  عبدعبد  هانهانجيجي/ / دد  ..اا        مساعدمساعد  مقررمقرر

  الفريقالفريق  أعضاءأعضاء

  اإلستراتيجيةاإلستراتيجية  الخطةالخطة  إستشارىإستشارى  وو  األطفالاألطفال  طبطب  أستاذأستاذ  عمرعمر  طارقطارق/ / دد..اا

  ليةليةبالكبالك  اإلستراتيجىاإلستراتيجى  التخطيطالتخطيط  معيارمعيار  ومنسقومنسق  النووىالنووى  والطبوالطب  األوراماألورام  أستاذأستاذ  عطيةعطية  السالمالسالم  عبدعبد/ / دد..اا

  المعلوماتالمعلومات  وتكنولوجياوتكنولوجيا  اإلتصاالتاإلتصاالت  بإدارةبإدارة  اإلدارياإلداري  التطويرالتطوير  وحدةوحدة  مديرمدير  شحاتةشحاتة  أملأمل/ / اا
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  الجودةالجودة  إدارةإدارة  نظامنظام  محورمحور
  المستمرالمستمر  التطويرالتطوير

  الجودةالجودة  ضمانضمان  وحدةوحدة  ومديرومدير  السمومالسموم  وو  الشرعىالشرعى  الطبالطب  أستاذأستاذ                      السحليالسحلي  محمدمحمد  وفاءوفاء/ /   دد..اا  الفريقالفريق  رئيسرئيس

  ضمانضمان  لوحدةلوحدة  التنفيدىالتنفيدى  المكتبالمكتب  وعضووعضو  والتأهيلوالتأهيل  والروماتيزموالروماتيزم  الطبيعىالطبيعى  الطبالطب  ستاذستاذأأ  اللطيفاللطيف  عبدعبد  جيهانجيهان/ / دد..اا  الفريقالفريق  مقررمقرر

  الفريقالفريق  أعضاءأعضاء

  الهستولوجىالهستولوجى  أستاذأستاذ    مرادمراد  غادةغادة/ / دد..اا

  الشرعىالشرعى  الطبالطب  مدرسمدرس  جمعةجمعة  رانيارانيا/ / دد

  واإلجتماعىواإلجتماعى  الوقائىالوقائى  والطبوالطب  العامةالعامة  الصحةالصحة  مدرسمدرس  عشرىعشرى  حمدىحمدى  منىمنى/ / دد

  الشرعىالشرعى  الطبالطب  مساعدمساعد  مدرسمدرس  عطيةعطية  منةمنة/ / دد

  التشريحالتشريح  معيدمعيد  الروسالروس  أبوأبو  رنارنا/ / طط

  الفارماكولوجىالفارماكولوجى  معيدمعيد  األتربىاألتربى  سهاسها/ / طط

  المجتمعالمجتمع  طبطب  معيدمعيد    الدسوقىالدسوقى  مروةمروة/ / طط

    الماليةالمالية  المواردالموارد  محورمحور
  الماديةالمادية  وو

  الفريقالفريق  رئيسرئيس
  مخلصمخلص  عبدالسالمعبدالسالم  ابراهيمابراهيم/ /   دد..اا

  سعدسعد  اشرفاشرف  محمدمحمد/ /   دد..اا
  حالياحاليا  الطبالطب  كليةكلية  وعميدوعميد  البوليةالبولية  المسالكالمسالك  جراحةجراحة  أستاذأستاذ
  سابقاسابقا  الطبالطب  كليةكلية  وعميدوعميد  العينالعين  جراحةجراحة  طبطب  أستاذأستاذ

  الدولىالدولى  للبرنامجللبرنامج  التنفيذىالتنفيذى  والمديروالمدير  الطبيةالطبية  الفسيولوجياالفسيولوجيا  أستاذأستاذ  مقلدمقلد  محمدمحمد  هالةهالة/ /   دد..اا  الفريقالفريق  مقررمقرر

  الفريقالفريق  أعضاءأعضاء

  الجودةالجودة  ضمانضمان  وحدةوحدة  مديرمدير  وو  والسموموالسموم  الشرعىالشرعى  الطبالطب  أستاذأستاذ      السحليالسحلي  محمدمحمد  وفاءوفاء/ /   دد..اا

  األطفالاألطفال  طبطب  أخصائىأخصائى  شافعشافع  سعيدسعيد  أحمدأحمد/ / دد

    الجديدةالجديدة  البرامجالبرامج  منسقمنسق  جاللجالل  سمرسمر/ / اا

    االتصاالتاالتصاالت  ادارةادارة  محورمحور
  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  وو

  الفريقالفريق  رئيسرئيس
  مخلصمخلص  عبدالسالمعبدالسالم  ابراهيمابراهيم/ /   دد..اا

  سعدسعد  اشرفاشرف  محمدمحمد/ /   دد..اا
  حالياحاليا  الطبالطب  كليةكلية  عميدعميد  وو  البوليةالبولية  المسالكالمسالك  جراحةجراحة  أستاذأستاذ
  سابقاسابقا  الطبالطب  كليةكلية  عميدعميد  وو  العينالعين  جراحةجراحة  طبطب  أستاذأستاذ

  المعلوماتالمعلومات  وتكنولوجياوتكنولوجيا  االتصاالتاالتصاالت  إدارةإدارة  علىعلى  األكاديمياألكاديمي  والمشرفوالمشرف  والحنجرةوالحنجرة  واألذنواألذن  األنفاألنف  أستاذأستاذ  كوزوكوزو  هشامهشام/ / دد..اا  الفريقالفريق  مقررمقرر

  الفريقالفريق  أعضاءأعضاء

  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  وو  االتصاالتاالتصاالت  الدارةالدارة  التنفيذىالتنفيذى  المديرالمدير  جمعةجمعة  اسامةاسامة/ / مم

  اإلدارياإلداري  التطويرالتطوير  وحدةوحدة  مديرمدير  شحاتةشحاتة  أملأمل/ / اا

  اإلداريةاإلدارية  المعلوماتالمعلومات  نظمنظم  مشروعمشروع  ومنسقومنسق  البياناتالبيانات  للإدخاإدخا  وحدةوحدة  مديرمدير  بركاتبركات  نهالنهال/ / اا

  
  المستشفياتالمستشفيات  محورمحور  

  الفريقالفريق  رئيسرئيس
  مخلصمخلص  عبدالسالمعبدالسالم  ابراهيمابراهيم/ /   دد..اا

  سعدسعد  اشرفاشرف  محمدمحمد/ /   دد..اا
  حالياحاليا  الطبالطب  كليةكلية  وعميدوعميد  البوليةالبولية  المسالكالمسالك  جراحةجراحة  أستاذأستاذ
  سابقاسابقا  الطبالطب  كليةكلية  وعميدوعميد  العينالعين  جراحةجراحة  طبطب  أستاذأستاذ
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  الفريقالفريق  مقررمقرر
  عمرعمر  طارقطارق/ / دد..اا

  نجانجا  ياسمينياسمين/ / دد
  الصحيةالصحية  الرعايةالرعاية  جودةجودة  ادارةادارة  علىعلى  العامالعام  والمشرفوالمشرف  األطفالاألطفال  طبطب  أستادأستاد
  الباطنةالباطنة  أمراضأمراض  مدرسمدرس

  الفريقالفريق  أعضاءأعضاء

  المستشفياتالمستشفيات  بادارةبادارة  متفرغمتفرغ  أستاذأستاذ    عبدالعزيزعبدالعزيز  مصطفىمصطفى/ / دد

  والتأهيلوالتأهيل  والروماتيزموالروماتيزم  الطبيعىالطبيعى  الطبالطب  مدرسمدرس    الشريفالشريف  شيرينشيرين/ / دد

  الجديدالجديد  الجامعىالجامعى  المستشفىالمستشفى  عامعام  ومديرومدير  دريةدريةاالسكناالسكن  جامعةجامعة  مستشفياتمستشفيات  زميلزميل  المنعمالمنعم  عبدعبد  هندهند/ / دد

  الصحيةالصحية  الرعايةالرعاية  جودةجودة  ادارةادارة  منسقمنسق  ياسينياسين  هاجرهاجر/ /   طط

  الصحيةالصحية  الرعايةالرعاية  جودةجودة  ادارةادارة  منسقمنسق  طلعتطلعت  نهىنهى/ / طط

  األساسيةاألساسية  البنيةالبنية  محورمحور

  الفريقالفريق  رئيسرئيس
  مخلصمخلص  عبدالسالمعبدالسالم  ابراهيمابراهيم/ /   دد..اا

  سعدسعد  اشرفاشرف  محمدمحمد/ /   دد..اا
  حالياحاليا  الطبالطب  كليةكلية  عميدعميد  وو  البوليةالبولية  المسالكالمسالك  جراحةجراحة  أستاذأستاذ
  سابقاسابقا  الطبالطب  كليةكلية  عميدعميد  وو  العينالعين  جراحةجراحة  طبطب  أستاذأستاذ

  الباطنةالباطنة  أمراضأمراض  مساعدمساعد  أستاذأستاذ  سالمسالم  بيريهانبيريهان/  /  دد  الفريقالفريق  مقررمقرر

  الفريقالفريق  أعضاءأعضاء

  الجديدالجديد  الجامعىالجامعى  المستشفىالمستشفى  عامعام  مديرمدير  المنعمالمنعم  عبدعبد  هندهند/ / دد

  األطفالاألطفال  طبطب  أخصائىأخصائى  شافعشافع  سعيدسعيد  أحمدأحمد/ / دد

  سيةسيةالهندالهند  االدارةاالدارة  عامعام  مديرمدير  انورانور  حنانحنان/ / مم

  والكوارثوالكوارث  األزماتاألزمات  محورمحور

  الفريقالفريق  رئيسرئيس
  زاهرزاهر  رفيقرفيق  صالحصالح/ /   دد..اا

  عبدالجوادعبدالجواد  محمدمحمد/ /   دد..اا
    حالياحاليا  المجتمعالمجتمع  خدمةخدمة  وو  البيئةالبيئة  لشئونلشئون  الكليةالكلية  وكيلوكيل  وو  األطفالاألطفال  طبطب  أستاذأستاذ
  سابقاسابقا  المجتمعالمجتمع  خدمةخدمة  وو  البيئةالبيئة  لشئونلشئون  الكليةالكلية  وكيلوكيل  وو  العظامالعظام  أستاذأستاذ

  للاألطفااألطفا  طبطب  أخصائىأخصائى  شافعشافع  سعيدسعيد  أحمدأحمد/ / دد  الفريقالفريق  مقررمقرر

  الجديدالجديد  الجامعىالجامعى  المستشفىالمستشفى  عامعام  مديرمدير  وو  االسكندريةاالسكندرية  جامعةجامعة  مستشفياتمستشفيات  زميلزميل  المنعمالمنعم  عبدعبد  هندهند/ / دد  مساعدمساعد  مقررمقرر

  
  النفسىالنفسى  الطبالطب  وو  األعصاباألعصاب  وو  المخالمخ  أمراضأمراض  مدرسمدرس  مكىمكى  جيداءجيداء/ / دد

  التشريحالتشريح  بقسمبقسم  معيدمعيد    الروسالروس  أبوأبو  رنارنا/ / طط

  والتعلموالتعلم  التعليمالتعليم  محورمحور
  األكاديميةاألكاديمية  والمعاييروالمعايير

  الفريقالفريق  رئيسرئيس
  هشامهشام  محمدمحمد/ /   دد..اا

  السيويالسيوي  فتحيفتحي/ /   دد..اا
  حالياحاليا  الطالبالطالب  وو  للتعليمللتعليم  الكليةالكلية  وكيلوكيل  وو  الحنجرةالحنجرة  وو  األذناألذن  وو  األنفاألنف  أستاذأستاذ
  سابقاسابقا  الطالبالطالب  وو  للتعليمللتعليم  الكليةالكلية  وكيلوكيل  وو  الباطنةالباطنة  أمراضأمراض  أستاذأستاذ

  الخليةالخلية  بيولوجيابيولوجيا  وو  الهستولوجياالهستولوجيا  أستاذأستاذ  خليفةخليفة  محمودمحمود  هدىهدى/ / دد..اا  الفريقالفريق  مقررمقرر

  الطبيةالطبية  الحيويةالحيوية  الكيمياءالكيمياء  ذذأستاأستا  ديابدياب  ايمانايمان/ / دد..اا  مساعدمساعد  مقررمقرر

  الفريقالفريق  أعضاءأعضاء
    الطبيةالطبية  الحيويةالحيوية  الكيمياءالكيمياء  مدرسمدرس  فرجفرج  حازمحازم/ / دد

  األطفالاألطفال  طبطب  مدرسمدرس  فتحىفتحى  حنانحنان/ / دد
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  الطبىالطبى  التعليمالتعليم  معيدمعيد  الدسوقىالدسوقى  نهىنهى/ / دد

  الطبىالطبى  التعليمالتعليم  معيدمعيد  الحوشىالحوشى  هناءهناء/ / دد

    الجديدةالجديدة  البرامجالبرامج  جودةجودة  منسقمنسق  جاللجالل  سمرسمر/ / اا

  الطالبالطالب  شئونشئون  يريرمدمد  الشريفالشريف  محمدمحمد  سناءسناء/ / اا

  االلكترونىااللكترونى  التعليمالتعليم  وحدةوحدة  ممثلممثل  محمدمحمد  فهمىفهمى  محمدمحمد/ / اا

  االلكترونىااللكترونى  التعليمالتعليم  وحدةوحدة  ممثلممثل  حسينحسين  خالدخالد  نورهاننورهان/ / اا

  المكتباتالمكتبات  ممثلممثل  صبرةصبرة  سعيدسعيد  شيماءشيماء/ / اا

  الطلبةالطلبة  ممثلممثل  خلفخلف  محمودمحمود  مهابمهاب/ / اا

  والخريجينوالخريجين  الطالبالطالب  محورمحور
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفريقالفريق  رئيسرئيس
  هشامهشام  محمدمحمد/ /   دد..اا

  السيويالسيوي  تحيتحيفف/ /   دد..اا
  حالياحاليا  الطالبالطالب  وو  للتعليمللتعليم  الكليةالكلية  وكيلوكيل  وو  الحنجرةالحنجرة  وو  األذناألذن  وو  األنفاألنف  أستاذأستاذ
  سابقاسابقا  الطالبالطالب  وو  للتعليمللتعليم  الكليةالكلية  وكيلوكيل  وو  الباطنةالباطنة  أمراضأمراض  أستاذأستاذ

    االجتماعىاالجتماعى  وو  الوقائىالوقائى  الطبالطب  وو  العامةالعامة  الصحةالصحة  مدرسمدرس      عشريعشري  حمديحمدي  منىمنى/ /   دد  الفريقالفريق  مقررمقرر

  الفريقالفريق  أعضاءأعضاء
  

  

  

  

  

  

  الباطنةالباطنة  األمراضاألمراض  أستاذأستاذ  ييمرسمرس  يوسفيوسف  ايمانايمان/ /   دد..اا

    المهنيةالمهنية  الصحةالصحة  وو  الصناعاتالصناعات  طبطب  معيدمعيد  الدسوقيالدسوقي  ابراهيمابراهيم  مروةمروة/ / طط

  الطالبالطالب  شئونشئون  ادارةادارة  مديرمدير  الشريفالشريف  محمدمحمد  أحمدأحمد  سناءسناء/ /   اا

  الخريجينالخريجين  شئونشئون  ادارةادارة  عنعن  ممثلممثل  جرجسجرجس  عطيةعطية  ماجدةماجدة/ /   اا

  الشبابالشباب  رعايةرعاية  ادارةادارة  ممثلممثل  عامرعامر  محمودمحمود  الدينالدين  صالحصالح  دالياداليا/ / اا

  الثالثةالثالثة  بالفرقةبالفرقة  طالبطالب  أبوعوفأبوعوف  مصطفىمصطفى  مروانمروان  //الطالبالطالب

  
  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  محورمحور

  الفريقالفريق  رئيسرئيس
  الغندورالغندور  أشرفأشرف/ / دد..اا

  عبدالمنعمعبدالمنعم  الدينالدين  صالحصالح/ / دد..اا
    حالياحاليا  البحوثالبحوث  وو  العلياالعليا  للدراساتللدراسات  الكليةالكلية  كيلكيل  وو  وو  الباطنةالباطنة  أمراضأمراض  أستاذأستاذ
  ابقاابقاسس  البحوثالبحوث  وو  العلياالعليا  للدراساتللدراسات  الكليةالكلية  كيلكيل  وو  وو  النووىالنووى  الطبالطب  وو  األوراماألورام  أستاذأستاذ

  التشخيصيةالتشخيصية  األشعةاألشعة  مدرسمدرس  ممدوحممدوح  حسنحسن  هللاهللا  هبةهبة/ / دد  الفريقالفريق  مقررمقرر

  التشخيصيةالتشخيصية  األشعةاألشعة  مدرسمدرس  شعبانشعبان  سميرسمير  محمدمحمد/ / دد  مساعدمساعد  مقررمقرر

  الفريقالفريق  أعضاءأعضاء
  الخليةالخلية  بيولوجيابيولوجيا  وو  الهستولوجياالهستولوجيا  أستاذأستاذ  الصاوىالصاوى  فخرالدينفخرالدين  محمدمحمد  شفاءشفاء/ / دد..اا

  التشخيصيةالتشخيصية  األشعةاألشعة  أستاذأستاذ  عتابىعتابى  أشرفأشرف/ / دد..اا
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    التأهيلالتأهيل  وو  الروماتيزمالروماتيزم  وو  الطبيعىالطبيعى  الطبالطب  أستاذأستاذ  اوىاوىالصالص  نهىنهى/ / دد..اا

  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  بادارةبادارة  البياناتالبيانات  إدخالإدخال  وحدةوحدة  مديرمدير  محمدمحمد  بركاتبركات  نهالنهال/ / اا

  التدريسالتدريس  هيئةهيئة  أعضاءأعضاء  محورمحور
  

  الفريقالفريق  رئيسرئيس
  الغندورالغندور  أشرفأشرف/ / دد..اا

  عبدالمنعمعبدالمنعم  الدينالدين  صالحصالح/ / دد..اا
    حالياحاليا  البحوثالبحوث  وو  العلياالعليا  للدراساتللدراسات  الكليةالكلية  كيلكيل  وو  وو  الباطنةالباطنة  أمراضأمراض  أستاذأستاذ
  سابقاسابقا  البحوثالبحوث  وو  العلياالعليا  للدراساتللدراسات  الكليةالكلية  كيلكيل  وو  وو  النووىالنووى  الطبالطب  وو  األوراماألورام  أستاذأستاذ

  بالكليةبالكلية  األستراتيجىاألستراتيجى  التخطيطالتخطيط  معيارمعيار  ومنسقومنسق  النووىالنووى  الطبالطب  وو  األوراماألورام  أستاذأستاذ  عطيةعطية  عبدالسالمعبدالسالم/ / دد..اا  الفريقالفريق  مقررمقرر

  العينالعين  جراحةجراحة  وو  طبطب  مساعدمساعد  أستاذأستاذ  بيومىبيومى  لطفىلطفى  حسنحسن  نادرنادر/ / دد  مساعدمساعد  مقررمقرر

  الفريقالفريق  أعضاءأعضاء

  الباطنةالباطنة  أمراضأمراض  أستاذأستاذ  خليلخليل  أسعدأسعد  حلمىحلمى  سميرسمير/ / دد..اا

  الباثولوجىالباثولوجى  أستاذأستاذ  بدوربدور  ناهدناهد/ / دد..اا

  الباطنةالباطنة  أمراضأمراض  مساعدمساعد  أستاذأستاذ  سالمسالم  بيريهانبيريهان/ / دد

  الجودةالجودة  ضمانضمان  بوحدةبوحدة  التدريسالتدريس  هيئةهيئة  أعضاءأعضاء  معيارمعيار  منسقمنسق  وو  الشرعىالشرعى  الطبالطب  مدرسمدرس  جمعةجمعة  رانيارانيا/ / دد

  التدريسالتدريس  هيئةهيئة  شئونشئون  عنعن  ممثلممثل  جاللجالل  سعادسعاد/ / اا

  العلمىالعلمى  البحثالبحث  محورمحور

  الفريقالفريق  رئيسرئيس
  الغندورالغندور  أشرفأشرف/ / دد..اا

  عبدالمنعمعبدالمنعم  الدينالدين  صالحصالح/ / دد..اا
    حالياحاليا  البحوثالبحوث  وو  العلياالعليا  للدراساتللدراسات  الكليةالكلية  كيلكيل  وو  وو  الباطنةالباطنة  أمراضأمراض  أستاذأستاذ
  سابقاسابقا  البحوثالبحوث  وو  العلياالعليا  للدراساتللدراسات  الكليةالكلية  كيلكيل  وو  وو  النووىالنووى  الطبالطب  وو  األوراماألورام  أستاذأستاذ

  الفريقالفريق  مقررمقرر
  ادادمرمر  محمدمحمد  غادةغادة/ / دد..اا

  بدوربدور  ناهدناهد/ / دد..اا
  الجودةالجودة  ضمانضمان  بوحدةبوحدة  العلمىالعلمى  البحثالبحث  معيارمعيار  منسقمنسق  وو  الخليةالخلية  بيولوجيابيولوجيا  وو  الهستولوجياالهستولوجيا  أستاذأستاذ
  الباثولوجيالباثولوجي  أستاذأستاذ

  الباثولوجيالباثولوجي  مساعدمساعد  أستاذأستاذ      الجندىالجندى  محمدمحمد  صباصبا/ / دد  

  المجتمعيةالمجتمعية  المشاركةالمشاركة  محورمحور

  الفريقالفريق  رئيسرئيس
  زاهرزاهر  رفيقرفيق  صالحصالح/ /   دد..اا

  عبدالجوادعبدالجواد  محمدمحمد/ /   دد..اا
    حالياحاليا  المجتمعالمجتمع  خدمةخدمة  وو  البيئةالبيئة  لشئونلشئون  الكليةالكلية  وكيلوكيل  وو  للاألطفااألطفا  طبطب  أستاذأستاذ
  سابقاسابقا  المجتمعالمجتمع  خدمةخدمة  وو  البيئةالبيئة  لشئونلشئون  الكليةالكلية  وكيلوكيل  وو  العظامالعظام  أستاذأستاذ

  الخليةالخلية  بيولوجيابيولوجيا  وو  الهستولوجياالهستولوجيا  قسمقسم  رئيسرئيس  وو  أستاذأستاذ  زهديزهدي  ابراهيمابراهيم  ناهدناهد/ / دد..اا  الفريقالفريق  مقررمقرر

  الفارماكولوجيالفارماكولوجي  أستاذأستاذ    بركةبركة  عزةعزة/ / دد..اا  مساعدمساعد  مقررمقرر

  يقيقالفرالفر  أعضاءأعضاء

    المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  وو  االتصاالتاالتصاالت  إلدارةإلدارة  التنفيذيالتنفيذي  المديرالمدير  وو  الحنجرةالحنجرة  وو  األذناألذن  وو  األنفاألنف  أستاذأستاذ  كوزوكوزو  هشامهشام/ / دد..اا

  المؤتمراتالمؤتمرات  مركزمركز  مديرمدير  إبراهيمإبراهيم  إنتصارإنتصار/ /   اا

  اإلدارياإلداري  التطويرالتطوير  وحدةوحدة  مديرمدير  شحاتةشحاتة  أملأمل/ / اا

  االداريةاالدارية  تتالمعلوماالمعلوما  نظمنظم  مشروعمشروع  ومنسقومنسق  البياناتالبيانات  إدخالإدخال  وحدةوحدة  مديرمدير  بركاتبركات  نهالنهال/ / اا
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  اإلستراتيجيةاإلستراتيجية  الخطةالخطة  إعدادإعداد  فىفى  الطبالطب  كليةكلية  منهجيةمنهجية
  ""ىىبالمرضبالمرض  والعنايةوالعناية  بالصحةبالصحة  رتقاءرتقاءإلإلاا... ...   والمعرفةوالمعرفة  التقدمالتقدم  ضمانضمان  أجلأجل  منمن  القيادةالقيادة""

  
  

  

        تحقيقتحقيق  إلىإلى  نتطلعنتطلع
 .والمنطقة مصر في الصحية بالخدمة تنهض مستوي أعلي علي مؤهلة كوادر لتقديم الطبي التعليم في الريادة .1
 .الطبية المعضالت حل في العالم مع وتشارك للمنطقة ومرجعية أشعاعية منارة تكون أبحاث مراكز تكوين .2
 .والدولي المحلي المستوي علي به يحتذي مثال تكون الراقية الطبية للخدمة متميز نموذج تقديم .3
 .والمواطنين الوطن تجاه بالمسئولية يفي بما للمجتمع المستدامة التنمية في المشاركة .4
  المنطقة في طب كليات خمسة أكبر من كواحدة الكلية وتصنيف عترافإلا .5
 العالم حول طب كلية خمسمائة أكبر من كواحدة الكلية وتصنيف عترافإلا .6

  

  

 ::  أساسيةأساسية  محاورمحاور  أربعةأربعة  خاللخالل  منمن    يتحققيتحقق  اإلنجازاإلنجاز  وهذاوهذا
 .ومتطورة قادرة قوية مؤسسة تكوين .1
 .المختلفة مراحله في الطبي للتعليم مرجعية بإعتبارها للكلية األساسية المهمة علي التركيز .2
 البحثية المراكز أفضل ضمن متميز مكان وحجز والمنافسة للتطوير العالم في الرائدة البحثية المراكز  مع التواصل .3

 .الطبي التعليم ومراجع
 .المجتمع لمشكالت مبتكرة حلول ديمتق في الفعالة المشاركة .4

 

  

  ::الكليةالكلية  عليهاعليها  تقومتقوم  التيالتي  الثوابتالثوابت  عليعلي  الحفاظالحفاظ  أطارأطار  فيفي  وذلكوذلك
 .مكانته أو مكانه كان أي بها ويرتبط الكلية قيمة يعرف طالب تخريج في الجامعية القيم علي التأكيد .1
  والكلية الطالب بين األمد طويلة عالقة يجادإو ستحقاقواإل العدالة قيم تأصيل .2
 .العطاء واستمرارية األداء تطوير علي التأكيد مع ةالكفاء درجات عليأب بأدوارهم بالكلية العاملين كل قيام علي التركيز .3
 . بالوطن واألعتزاز للمجتمع األنتماء قيمة تعزيز .4
 . الصحية الرعاية أو الطبي التعليم في سواء للكلية األساسي الدور علي التأكيد .5

  

  

    العلميةالعلمية  تقاليدناتقاليدنا  صميمصميم  منمن  هوهو  بقيمنابقيمنا  االلتزامااللتزام
 مسئول شكلب المفتوحة االستفسارات وعمل النقد حرية .1
 الرئيسية األهداف لتحقيق الجامعة ومصادر الجماعي العمل وتأصيل الفردية بالمواهب االستعانة .2
 التعليمية بالعملية األرتقاء في األهداف ويحقق الجودة درجات علي المحافظة يضمن بما لألداء المستمر التقييم .3

 .العلمي والبحث
 واألهداف األفكار في التجديد أهمية إدراك .4
 األخالقي والسلوك واالحترام األمانةو لتحملا .5
 خدمتهم على نقوم من حتياجاتإ فهم .6

 

  

  ستراتجيةستراتجيةاإلاإل  الخطةالخطة  تصميمتصميم
 وفقا ثابتة تكون بحيث صممت ولقد, 0202 عام حتى الكلية تطور استمرار أجل من عمل برنامج تمثل ستراتيجيةاإل الخطة هذه

  0202 للجامعة اإلستراتيجية واالتجاهات لألهداف
 في تسهم وأن للتنمية ومحفزة داعمة تكون أن" فى لدورها رؤيتها مع وتتوافق رسالتها، تحقق التى اإلسكندرية جامعة غاية تتمثل

 :اآلتى خالل من "خاصة فيه توجد الذي اإلقليم وفي عامة مصر في لتحقيقها الالزمة المعرفية الكفاءات
 المجتمع لقطاعات الالزمة العالية، والمهنية العلمية المجاالت فى تخصصينللم المتكامل والشخصى والفكرى العلمى اإلعداد -1

 .المتقدمة العالمية والمرجعيات والنظم المواصفات وفق ومؤسساته،
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 المجتمع وتقدم التنمية أداء تحسين فى بها االستفادة نطاق من ويوسع المعارف تنمية فى يسهم الذى والفكرى البحثى اإلنتاج -2
 .العالم فى المتقدمة والمرجعيات المواصفات وفق خاصة، الغربى الشمالى واإلقليم عامة المصرى

 المجتمع مستوى على التنوير حركة فى يسهم بما األخرى، المعرفية المؤسسات مع بالتضافر والثقافى الفكرى اإلشعاع -3
 .واإلفريقى العربى والعالم المتوسط األبيض البحر وحوض ومصر المحلى

  ..تقدمه وتحقيق المجتمع مشكالت حل فى لإلسهام العلمى البحث توظيف  --44
 على الحياة مدى الذاتى والتطوير التعلم استمرار على ومؤسساته المحلى المجتمع قدرات تنمية فى الجامعة دور تعظيم -5

 طىتغ التى والتدريب المجتمعية والخدمات والتطوير التعليم برامج بواسطة والمؤسسى، والجماعى الفردى المستوى
 .المختلفة والثقافية والمهنية العلمية المجاالت

 والتطبيقية العلمية والخبرات لآلراء الحر والتفاعل المعرفية، والمشاركة الموضوعى الحوار وممارسات قيم تنمية -6
 

 األداء,العلمي ثالبح, الطبي التعليم) أساسية محاور أربعة خالل من التصرفات تحدد للجامعة االستراتيجية الخطة فأن عليه بناء
 التحتية البنية الكفاءة، الخريجين، دور) األساسية المحاور تلك تدعم والتي عمل مناطق أربع خالل ومن( المجتمع وخدمة ,المؤسسي
 ىحد على العمل من االستراتيجية الخطة من قسم كل تمكين أجل من( التنظيمي داءآلا والخدمات،

  

 الخطة إعداد آليات
 
 وتدريبه التنفيذية والخطة اإلستراتيجية الخطة ادإلعد فريق تشكيل .1
 إنجازات من تم بما الخاص التقريرو المراجعات وتقارير للكلية السنوية اآلداء تقارير مراجعةو لقاءاتال وعقد بياناتال تجميع .2

 .الرباعى التحليل إلجراء وذلك السابقة الخطة فى
 .األولويات وتحديد راتيجيةاإلست والغايات واألهداف والرسالة الرؤية مراجعة .3
 الكلية مجلس من اإلستراتيجية للخطة األولى المسودة إعتماد .4
 إعداد من واإلنتهاء الجديدية اإلدارة ورؤية الفريق رؤية بين والدمج الجديدة اإلدارة مع وأهدافها اإلستراتيجية الخطة مراجعة .5

  اإلستراتيجية الخطة
 التنفيذ عن المسئولة والجهات الخطة أهداف لتحقيق المطلوبة األنشطة فيها محددا ً تيجيةاإلسترا للخطة التنفيذية الخطة إعداد .6

 بمراعاة اإلستراتيجية الخطة إعداد تميو. نشاط لكل المقدرة والميزانية للتنفيذ الزمنى واإلطار األداء مؤشرات و التنفيذ ووسائل
 .نشاط لكل المقدرة المبدئية يةالمال والمخصصات اإلستراتيجية بالخطة المحددة األولويات

  الكلية مجلس من( التنفيذية والخطة والرسالة الرؤية متضمنة) اإلستراتيجية الخطة من النهائية النسخة إعتماد .7
 ومراعاة المراجعة تقرير ومناقشة خارجىال والمراجع الداخلى مراجعال قبل من التنفيذية والخطة اإلستراتيجية الخطة مراجعة .8

 .به المالحظات
 الجامعة مجلس من اإلستراتيجية الخطة إعتماد .9

  

  

 والتقييم المتابعة آليات
 

 والوقوف ونشاطات أهداف من إنجازه ماتم على للوقوف التنفيذية للخطة والتقييم المتابعة عملية( سنويا ً) دوريا تتم سوف
 : خالل من ذلك ويتم.  المناسب الوقت في المسار حلتصحي الالزمة التصحيحية اإلجراءات وإتخاذ التنفيذ تعترض التي العقبات علي
 : والتقييم للمتابعة فريق تشكيل .1

 الجودة ضمان وحدة -
 بالكلية اإلستراتيجى التخطيط منسق -
 ( والتقييم المتابعة لفرق كرؤساء) اإلستراتيجية الخطة إعداد بفريق المحاور مقررى -
 اإلدارة عن ممثلين -

 الميدانية للمتابعة آلية كذلكو لألنشطة المحدد زمنىلل طارلإل طبقا والتقييم للمتابعة مرجعية قوائم الفريق يضع .2
 األهداف تنفيذ دون حالت التى المعوقات ويرصد أهداف من إنجازه تم عما تقرير الفريق يعد .3

 .المعوقات لتذليل الالزمة اإلجراءات إتخاذو مناقشتهل الكلية إدارة إلى التقرير الفريق  يرفع .4
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 رئيس)  الخطة فريق تتشكيل .1 للخطة اإلعداد
 (الفريق واعضاء

 بمفهوم الفريق توعية .2
 األستراتيجي  التخطيط

 إلعداد التنفيذية الخطة إعداد .3
 للكلية األستراتيجية ةالخط

 المطلوبة البيانات تجميع .4

 الفريق بتشكيل قرار اتخاذ .1
 (الفريق واعضاء رئيس)

 عن تقديمية عمل ورش .2
 األستراتيجي التخطيط

 فريق أعضاء إجتماع .3
 األستراتيجية الخطة

 ميدانية زيارات .4
 المستندات تجميع .5

 الكلية عميد .1
 إستشارى .2

 الخطة
 اإلستراتيجية

 فريق رئيس .3
 خطةال إعداد

 فريق أعضاء .4
 الخطة

 اإلستراتيجية

 
15/4/0213 

 
 
 

 معتمد الفريق تشكيل قرار 
 الحضور، كشف) التقديمية الورش توثيق 

 (التدريب نبذات ،اإليضاحية وضالعر
 الخطة إلعداد التنفيذية للخطة نهائية نسخة 

 األستراتيجية
 جدول) وتوثيقها الميدانية الزيارات تنفيذ 

 (الزيارات تقرير األماكن، صور الزيارات،
 المطلوبة المستندات علي الحصول توافر 

 (ملفات ، دراسات  ، تقارير ، إحصاءات)
 من هتنفيذ ماتم تقييم

 السابقة الخطة
(0228 – 0213) 

 تقارير وتحليل
 السنوية اآلداء
 للكلية

 إنجازه تم عما تقرير إعداد .1
 الخطة أهداف من

-0228 السابقة اإلستراتيجية
0213 

 الضعف نقاط لىع الوقوف .2
 اآلداء بتقارير القوة ونقاط

 للكلية السنوية

 البيانات تجميع .1
 ميدانية زيارات .2
  مباشرة لقاءات .3
 األقسام مع مخاطبات .4

 واإلدارية العلمية
  والمستشفيات

 

 الخطة من إنجازه تم عما النهائي التقرير  12/10/0213 الجودة ضمان وحدة
 معتمد السابقة اإلستراتيجية

 معتمدة للكلية السنوية داءاآل تقارير  

 الداخلية البيئة تحليل
 الخارجية والبيئة

 لدراسة للمؤسسة
 الراهن الوضع

 أسلوب باستخدام
(SWOT) 

 والقوة الضعف نقاط تحليل .1
 كيف – ماهي) الكلية لدي
 نقاط علي التغلب يمكن

 تقوية يمكن كيف – الضعف
 (القوة نقاط

 والتهديدات الفرص تحليل .2
 استغالل مكني كيف – ماهي)

 التغلب يمكن كيف – الفرص
 (التهديدات علي

   للكلية الراهن الوضع استنتاج .3

 وثائق تجميع .1
 إعداد لفريق اجتماعات .2

 التحليل مجموعة) الخطة
 (الرباعي

 بؤرية مناقشة جلسات .3
 ذهنى وعصف

 تحليل لنتاج نهائية صياغة .4
 والخارجية الداخلية البيئة
 للكلية

 الخطة إعداد فريق
 التحليل مجموعة)

 ( الرباعي

32/1/0214  الحضور كشف) الفريق إجتماعات توثيق ، 
 (األجتماعات تقارير

 الحضور كشف) البؤرية الجلسات توثيق ، 
 (الجلسات تقارير

 التحليل في المستخدمة المستندات توثيق 
 (المستندات صور)

 وموثقة مكتوبة الرباعي التحليل مصفوفة 
 ونهائية مبدئية صورة في

 الرباعي للتحليل هائين تقرير 
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 والرسالة الرؤية
 الخاصة والقيم

 بالمؤسسة
 

 والرسالة الرؤية طرح إعادة .1
 بالمؤسسة الخاصة والقيم
 المختلفة األطراف على

 بشان المقترحات تلقى .2
 والرسالة الرؤية تغيير/توكيد
 بالمؤسسة الخاصة والقيم

 والرسالة الرؤية نشر إعادة .4
 بالمؤسسة الخاصة والقيم

 مع العمل فريق اعاجتم .1
 إلعادة المختلفة األطراف

 والرسالة الرؤية طرح
 بالمؤسسة الخاصة والقيم

 بشان المقترحات تلقى .2
 الرؤية تغيير/توكيد

 الخاصة والقيم والرسالة
 بالمؤسسة

 بروشورات،) مطبوعات .3
 الموقع وصفحة( بوسترات
 الرؤية لنشر( اإللكتروني
 والرسالة

 الخطة إعداد فريق
 رؤيةال مجموعة)

 (والرسالة
 
 
 
 
 

14/5/0214  الحضور كشف) الفريق اجتماعات توثيق ، 
 (األجتماعات تقارير

 كشف) البؤرية المناقشات جلسات توثيق 
 (الجلسات تقارير ، حضور

 
 

 النهائية الغايات
 واألهداف

 األستراتيجية
  للمؤسسة

 

 الحالية األهداف مراجعة .1
 بالغايات ومقارنتها للكلية

 ستراتيجيةاأل واألهداف
 للجامعة

 واألهداف الغايات صياغة .3
 في للكلية األستراتيجية

 النهائية صورتها

 لفريق مبدئي اجتماع .1
 الغايات مجموعة) الخطة

 (األستراتيجية واألهداف
 نسخة علي الحصول .2

 األستراتيجية الخطة
 للجامعة

 واألهداف الغايات قراءة .3
 الجامعة خطة في

 باألهداف ومقارنتها
 يةللكل الحالية

 بؤرية مناقشة جلسة .4
 لصياغة الغايات لمجموعة
 واألهداف الغايات

 األستراتيجية

 الخطة فريق
 الغايات مجموعة)

 واألهداف
 (األستراتيجية

02/7/0214  تقرير ، الحضور كشف) األجتماعات توثيق 
 (األجتماعات

 الكلية ألهداف الحالية النسخة 
 للجامعة األستراتيجية الخطة نسخة 

 النهائية للغايات موثقة نهائية نسخة
 للكلية األستراتيجية واألهداف

 األولويات تحديد
 

 إعداد فريق قدرات بناء .1
 تحديد كيفية بشأن الخطة

 األولويات

 عن تدريبية عمل ورشة .1
 األولويات تحديد كيفية

 األولويات لتحديد اجتماع .2

 
 الخطة فريق

 

 – الحضور كشف) التدريبية الورشة توثيق - 02/7/0214
 – التدريبية الجلسات سياق – التدريب خطة
 تقرير – التدريب تقييم– التدريب نبذات
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 تصميم في األولويات تحديد .2
 األستراتيجية الخطة تنفيذ

 
 

 ياتاألولو مراجعة .3
 المقترحة

 (التدريب
 – الحضور كشف) األجتماعات توثيق -

 (األجتماعات محاضر
 المقترحة األولويات من مكتوبة نسخة 

 الخطة رتباطإ
 للكلية ستراتيجيةإلا
 ستراتيجيةإب

 الجامعة

 خطة توافق مدي دراسة .1
 الخطة مع الكلية

 للجامعة األستراتيجية
 ترابط مدى عن تقرير إعداد .2

 للكلية اإلستراتيجية الخطة
 الجامعة خطة مع

 المسودة لصياغة إجتماعات .1
  للخطة األولى

 دورية اجتماعات  .2
 مع والمقارنة للمراجعة

 الجامعة خطة
 بنقاط خاصة مسودة كتابة .3

 والتوافق األختالف
 وتفسيرها

 الخطة فريق
 
 

 1/9/0214  الحضور كشف) األجتماعات توثيق – 
 (األجتماعات محضر

 الخطة ارتباط مدي لتحديد مكتوب تقرير 
 الجامعة بخطة للكلية األستراتيجية

 المسودة صياغة
 للخطة األولى

 اإلستراتيجية
 وإعتمادها

 للخطة األولى المسودة إعداد .1
  اإلستراتيجية

 األولى المسودة إعتماد .2
 اإلستراتيجية للخطة

 المسودة إلعداد إجتماعات .1
  للخطة األولى

 الخطة فريق
 
 

14/12/0214 
 مجلس إعتماد)

 (الكلية

 من للخطة األولى المسودة إعتماد وثيقة 
 الكلية مجلس

 الخطة إعداد
 للخطة التنفيذية

 اإلستراتيجية
 األنشطة متضمنة
 لتحقيق بةالمطلو

 الجهات/ األهداف
 التنفيذ عن المسئولة

 التنفيذ آليات/
 الزمني األطار/

/ نشاط كل لتنفيذ
 المطلوب التمويل

 كل أداء مؤشرات/
 نشاط

 لتنفيذ زمنية خطة وضع .1
 وسائل وتحديد األنشطة قائمة
 عن المسئولة والجهات التنفيذ
 التنفيذ

 لتنفيذ تقديرية موازنة وضع .2
 األنشطة

 علي الخطة فريق تقدرا بناء .3
 مؤشرات صياغة كيفية
 األداء

 األداء مؤشرات صياغة .4

  عمل فرق تشكيل .1
 للفرق تدريبية عمل ورش .2

 الخطة إعداد كيفية على
 التنفيذية

 للفرق دورية اجتماعات .3
 فى التنفيذية الخطة إعداد .4

 النهائية صورتها

 الفريق رئيس
 األستراتيجي

 الخطو فريق 
 اإلستراتيجية

 

00/7/0214  العمل فرق ئمةقا  
 خطة – الحضور كشف) الورش توثيق 

 – التدريبية الجلسات سياق – التدريب
 تقرير  – التدريب تقييم – التدريب نبذات

 (التدريب
 الحضور كشف) األجتماعات توثيق – 

 (األجتماعات محضر
 مكتوبة التنفيذية الخطة 
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 النسخة مراجعة
  للخطة النهائية
 ومدى التنفيذية
 الخطة مع توافقها
 للجامعة التنفيذية
0215-0202 

 للكلية التنفيذية الخطة مقارنة  .1
 للجامعة التنفيذية بالخطة

 وأوجه مدى عن تقرير إعداد .2
 التنفيذية الخطة بين التوافق
 التنفيذية خطة مع للكلية

 للجامعة
 للخطة النهائية النسخة كتابة .3

 ومراجعتها التنفيذية

 لصياغة إجتماعات .1
  خطةلل األولى المسودة

 دورية اجتماعات  .2
 مع والمقارنة للمراجعة
 للجامعة التنفيذية الخطة

 بنقاط خاصة مسودة كتابة .3
 والتوافق األختالف
  وتفسيرها

 الخطة فريق
 

 المقارنة تقرير  0215 إبريل
 التنفيذية للخطة النهائية النسخة 

 الخطة إعتماد
 بعد النهائية

 وإعالن المراجعة
  النسخة

 للخطة هائيةالن النسخة إعتماد .1
 الكلية مجلس من اإلستراتيجية

 متضمنة) الجامعة ومجلس
 والخطة والرسالة الرؤية
 (التنفيذية

 علي األستراتيجية الخطة نشر .2
 مطبوعاتها وفي الكلية موقع

  العمل فريق اجتماعات .1
 الكلية مجلس اجتماع .2
 الجامعة مجلس اجتماع .3
 مطبوعات تصميم .4

 الموقع علي وصفحات
 بالخطة خاصة األلكتروني

 األستراتيجية

 الخطة فريق
 الكلية عميد

 

 
 

15/9/0215 
 مجلس إعتماد)

 (الكلية
09/5/0216 

 مجلس إعتماد)
 (الجامعة

 – الحضور كشف) األجتماعات تقرير -
 (األجتماعات محضر

 الخطة من ومعتمدة نهائية نسخة -
 الرؤية متضمنة للكلية األستراتيجية

  والرسالة
 التنفيذية خطةال من ومعتمدة نهائية نسخة 

  األستراتيجية للخطة
 وصفحات الكلية مطبوعات من نماذج 

 األستراتيجية بالخطة خاصة الموقع

 تطبيق ضمان
 إعدادها بعد الخطة

 المالية اإلعتمادات تخصيص .1
  للتنفيذ المطلوبة

 المطلوبة العمل فرق تشكيل .2
  الخطة لتنفيذ

 عن المسئولة الجهات تكليف .3
  التنفيذ

  لكليةا عميد قرارات .1
 دورية اجتماعات .2
 الجهات بتكليف قرارات .3

  التنفيذ عن المسئولة

 الكلية عميد
 

 المختلفة العمل فرق

 الخاص الكلية مجلس محضر من نسخة - 02/9/0215
 المطلوبة المالية باإلعتمادات

 المطلوبة العمل فرق تشكيل قائمة -
 التكليف خطابات -

 

 التقويم طرق
 والمتابعة

 واألستمرارية
 ألستراتيجيةا للخطة

 علي الخطة فريق قدرات بناء .1
 التقييم نظام تصميم كيفية

 والمتابعة
 والمتابعة التقييم نظام تصميم .2

 عن تدريبية عمل ورش .1
 التقييم نظام تصميم كيفية

 والمتابعة
   دورية إجتماعات .2
 التقييم نظام صياغة .3

 النهائية بصورته والمتابعة

 الجودة ضمان وحدة
  الخطة فريق

 

 1/9/0216  خطة – الحضور كشف) الورشة توثيق 
 – التدريبية الجلسات سياق – التدريب
 تقرير –  التدريب تقييم – التدريب نبذات

 (التدريب
 الحضور كشف) األجتماعات توثيق – 

 (األجتماعات محضر
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  النجاحالنجاح  مؤشراتمؤشرات  التنفيذالتنفيذ  بدايةبداية  التنفيذالتنفيذ  عنعن  المسئولالمسئول  األنشطةاألنشطة  تنفيذتنفيذ  آلياتآليات  المطلوبةالمطلوبة  األنشطةاألنشطة  العناصرالعناصر

 والتقييم المتابعات تنفيذ .4
 تقرير وإعداد

 والمتابعة التقييم نظام من مكتوبة نسخة 
 ومعتمد موثق هإنجاز ماتم تقرير 

 المستمر التحديث
 للخطة

 المتابعة نظام صياغة .1
 للخطة المستمر والتحديث

 المطلوبة الخطوات تنفيذ .2
 للمتابعة

 لتحديث زمني جدول إعداد .3
 األستراتيجية الخطة

 دورية اجتماعات .1
 ميدانية زيارات .2
 دورية اجتماعات .3

 الكلية إدارة
  الخطة فريق

 

 والمتابعة قييمالت لنظام مكتوبة نسخة - 1/10/0216
  الميدانية الزيارات جدول -
 الميدانية الزيارات تقرير -

 تقرير – الحضور كشف) األجتماعات توثيق
 (األجتماعات محضر
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 الرؤية

 
 ليتفرد المجتمعية المشاركة فى والفاعلية العلمى والبحث الطبى التعليم فى واالبتكار للتميز مركزا ً تكون أن جاهدة الطب كلية تسعى

 وتحقق الطب مهنة وإثراء تنمية فى تساهم التى الطبية والخدمات العلوم مجاالت مختلف فى بالريادة بها التدريس هيئة واعضاء جوهاخري

 .والدولى واالقليمى القومى المستوى على نظيراتها بين الصدارة موقع الى بالكلية وترقى والتنافسية التميز

 

 
 الرسالة

 
 متحليين الصحية المشكالت وعالج تشخيص فى الرفيعة الكفاءة ذوى البشريين باألطباء المجتمع بإمداد ندريةاإلسك طب كلية تلتزم      

 تساهم التى العلمية واألبحاث الطبية العلوم إثراء على الكلية تعمل كما األصيلة اإلجتماعية والقيم التقاليد على ومحافظين المهنة بأخالقيات

 اإلكتشافات أحدث مع المتواجبة المتكاملة الطبية الرعاية تقديم على الكلية وتحرص واإلبتكار باألصالة يزوتتم المجتمع مشكالت حل فى

 . المتنوعة األخرى الطبية والخدمات الجامعية مستشفياتها خالل من ككل وللمجتمع لألفراد العلمية

 

 
 

 اإلسكندرية طب كلية ورسالة رؤية عليها تقوم التى القيم منظومة
 
 مصداقيةال

 
 المنهجية

 
 األخالقيات

 
 األلتزام

 
 اإلنتماء
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  اإلستراتيجيةاإلستراتيجية  واألهدافواألهداف  لغاياتلغاياتاا
  

 . واضحة ورؤية وأسس قواعد لها قوية مؤسسة نشاءإ -1

 .لذلك الداعمة الوحدات وإستحداث األعمال تسيير فى المؤسسى النظام إلى اإلتجاه -

  .والخدمية والبحثية التعليمية المجاالت تطويرل كركيزة والمستشفيات للكلية التحتية البنية تطوير -

 .والخدمية والبحثية التعليمية المجاالت فى والحداثة التطوير ومتطلبات الجودة مفاهيم تطبيق فى التوسع -

 مآدائه ومتابعة بها العاملين كفاءة ورفع المختلفة اإلدارات أعمال وميكنة بالكلية المالية واإلدارة اإلدارى الجهاز تطوير -

 

 فى الواعية والقيادات الكوادر توفير يضمن بما التعليمية للمؤسسات العالمية المعايير مع يتماشى بما التعليمية العملية تطوير -2

  الصحية المهنية والمجاالت الطبى المجال

  المقدمة التعليمية الخدمة تحسين -

 العمل سوق يخدم بما جديدة دراسية برامج وإستحداث للطالب ىالميدان التدريب فى والتوسع الحديثة التعليمية اإلستراتجيات تفعيل -

 .للطلبة ومحفزة مالئمة تعليمية بيئة تهيئة -

  .ومعاونيهم التدريس هيئة ألعضاء األكاديمية اتوالكفاء القدرات تنمية -

 

 .إلستثماروا التنمية خطط فى اإلندماج ويضمن المجتمع يخدم مما عالمية مستويات إلى العلمى بالبحث اإلرتقاء -3

 العلمى للبحث األساسية البنية تحديث -

 البحثية التقنيات فى والريادة التميز -

 الكلية بمكانة لإلرتقاء كوسيلة الدولى العلمى النشر تحفيز و البحثية المجاالت فى واالبداع للتميز المحفزة البيئة تهيئة -

 

 . التمويل وسائل أو الحلول مبتقدي سواء للمجتمع المستدامة التنمية خطط مع الكامل اإلندماج -4

  البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجاالت فى للكلية واألقليمى القومى الدور تعزيز  --

  .المقدمة بالخدمات للترقى المختلفة المجتمعية األطراف مع وناالتع وتعزيز للمجتمع الطبية واإلحتياجات المشكالت مع التفاعل  --

  البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجاالت فى همةالمسا والتعليمية البحثية األنشطة تدعيم  --

 

 .(e-faculty and e-hospital) اإللكترونى والمستشفى اإللكترونية الكلية الى للوصول اإللكترونية الميكنة -5

 . الجامعية والمستشفيات الطب كلية مستوى على االلكترونية االدارة نظام تطبيق -

 للوصول الجامعية والمستشفيات الطب بكلية المختلفة اإلتصاالت ووسائل المعلومات كةوشب التحتية الرقمية البنية وتطوير استكمال  --

  .رقمى لمجمع

  بالكلية المستندية الدورة ميكنة  --
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  الخطةالخطة  محاورمحاور
  

 المؤسسى داءآلا محور .1

 المستشفيات محور .2

 المادية و المالية الموارد محور .3

 األساسية البنية محور .4

 الكوارث و األزمات محور .5

 المستمر التطوير و الجودة ادارة امنظ محور .6

 المعلومات تكنولوجيا و االتصاالت ادارة محور .7

  المجتمعية المشاركة محور .8

 األكاديمية المعايير و التعلم و التعليم محور .9

 الخريجين و الطالب محور .11

 التدريس هيئة أعضاء محور .11

 العلمى البحث محور .12

 العليا الدراسات محور .13
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  رباعىرباعىالال  التحليلالتحليل
  التهديداتالتهديدات  وو  الفرصالفرص  وو  الضعفالضعف  نقاطنقاط  وو  القوةالقوة  نقاطنقاط

  

 : المؤسسى األداء محور
 

  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط
 :الحاكمة والسياسات اإلستراتيجى التخطيط

 خطة مع تتماشى كليةلل إستراتيجية خطة وجود -1
  اإلسكندرية جامعة وأهداف

 مع تفقت ةومعلن معتمدةو واضحة ورسالة رؤية للكلية -2
 الكلية ةشخصي رسالةال تعكسو المجتمع حتياجاتإ

 العلمي البحث في وتطلعاتها التعليمي، ودورها
 .المجتمعية ومسئوليتها

 ومعلنة معتمدة وقيم إستراتيجية أهداف للكلية -3
 الالزمة النشاطات بها محدد معتمدة تنفيذية خطة وجود -4

 تنفيذال ووسائل للكلية اإلستراتيجية األهداف لتحقيق
 اإلنجاز ومؤشرات للتنفيذ الزمنى والمخطط

 الكلية آلداء سنوية تقارير وجود -5
 التعليم مجاالت فى جيدةال ممارساتال من عدد وجود -6

 المجتمعية والخدمة العلمى والبحث
 

 :التنظيمى الهيكل
 أنشطتها، ونوع لحجم مالئم تنظيمي هيكل لكليةل -1

 .يةاإلستراتيج وأهدافها رسالتها تحقيق ويضمن
 الالزمة األساسية والوحدات اإلدارات الهيكل يتضمن -2

 والدراسات التعليمية، للعملية الدعم خدمات لتقديم
 وكذلك ،المجتمع وخدمة العلمي والبحث العليا،

 ضمان وحدة) مستحدثةال قسامواأل الوحداتو داراتاإل
 (الجودة

 الكلية وظائف معظمل توصيفو توثيق وجود -3
 . والمهام اتللمسئولي دقيق وتحديد

 داخل المختلفة للفئات معلن الوظيفى التوصيف -4
 الكلية

 التنظيمى الهيكل ضمن الجودة ضمان وحدة وجود -5

 
 الجامعى التعليم فى اإلستراتيجى التخطيط مفاهيم -1

 هيئة وأعضاء لقياداتا من عديد عند غائبة التزال
 واإلداريين والطالب المعاونة والهيئة التدريس
 بالكلية والعاملين

 الداعمة سسيةالمؤ التنظيمية واللجان اإلدارات غياب -2
 اتخاذ ودعم المشكالت رصد إدارة) المؤسسى لآلداء
– لتسويقا إدارة -البشرية الموارد تنمية إدارة -القرار
 ( التعليم تطوير لجنة

 نشاطات لتنفيذ الالزمة اإلمكانيات ضبع ضعف -3
  الخطة وأهداف

 
 
 
 
 
 
 العاملين بين الوظيفي لتوصيفبا التوعية كفاية عدم -1

  واالداريين
 التعيين فى الوظيفى التوصيف إستخدام ندرة -2

 المختلفة للوظائف قلنوال واإلنتداب
 داراتاإل ونشاطات لمهام توصيف توافر عدم -3

 دةللسا معلن لكليةبا المختلفة والوحدات لجانالو
 .والعاملين التدريس هيئة أعضاء

 مع العاملين بعض وخبرات اتتخصص توافق  عدم -4
 الوظيفة متطلبات

 
 

 استخدام في التوسع نحو الدولة توجه -1
 في واإلتصاالت معلوماتال تكنولوجيا

  والبحثية التعليمية العمليات كافة
  واآلداء التعليم بتطوير الدولة اهتمام -2
 

 الخاصة الكليات من عدد إنشاء -1
 مادية إمكانيات تمتلك باإلسكندرية

 مع مباشرة منافسة لظهور يؤدي مرتفعة
  المؤسسات تلك

 تنظيم قانون لتعديل المقترحة الصياغة -2
  الجامعات

 مكتب من المقبولين الطالب أعداد زيادة -3
 الكلية إمكانيات مع اليتناسب بما التنسيق
 في التحكم على الكلية قدرة ،وعدم
  سنويا ً المقبولة األعداد
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  وهيكلها لوائحها ولها المهام محددة  للكلية
 تنظيمى هيكل لها والكوارث لألزمات وحدة وجود -6

 ومهام
 

 :والحوكمة القيادة
 فى  واللجان األقسام ومجالس الكلية مجلس مساهمة -1

 خدمة وقطاع العلمى والبحث التعليم قضايا مناقشة
 القرار إتخاذ فى شاركةلموا الكلية داخل المجتمع

 منتخبين تدريس هيئة أعضاء من للحكماء مجلس إنشاء -2
 رؤساء غير من) األكاديمية القيادات إختيار فى يساهم
 ومحايدة موضوعية معايير على بناء( األقسام

 أصحاب عن وممثلين معيةمجتال طرافاأل مشاركة  -3
  المختلفة ومجالسها الكلية لجان فى المصلحة

 صورة ىف االكاديمية القيادات داءآ تقييمل ألية توافر -4
  المؤسسي االداء لتحسين النتائج وتستخدم استبيانات

 
 :واألخالقيات المصداقية

  الكلية عن المنشورة المعلومات مصداقية -1
 الملكية وحقوق العدالةب الخاصة للممارسات الكلية تبنى -2

 والنشر الفكرية
 وتتابع ومهام هيكل لها الطبية األخالقيات لجنة وجود -3

 عملها
 وإعالنه للكلية األخالقي الميثاق عتمادإ -4
 العلمية الرسائل على اإلشراف أعباء توزيع عدالة -5

 قانون ينظمها والتى عثاتبوال المنح توزيع وعدالة
 .وتعديالته 1970 لسنة 49 رقم الجامعات تنظيم

 إختيار فى الطالب بين التحيز وعدم العدالة ضمان -6
 .الطالبى التبادل إتفاقيات فى للسفر الطالب

 مختصة الطالب شئون لجنة من منبثقة لجنة وجود -7
 الطالب من المقدمة واإللتماسات الشكاوى بدراسة

 .الرأى وإبداء والقوانين اللوائح ومراجعة
 لمعالجة لتصحيحيةا القرارات إلتخاذ آليات وجود -8

 اعضاء التزام عدم حالة فيو العادلة غير الممارسات
 اخالقيات ودليل المهنة ميثاق في جاء بما التدريس هيئة

  المهنة

 
 
 
 
 
 
 
 األطراف مشاركات تلقىل واضحة آليات غياب -1

  القرار إتخاذو الرأى إبداء فى المختلفة
 الوثائق لتداو وإتاحة واستدعاء لحفظ نظام توافر عدم -2
 الفترة فى مفعلة غير األكاديمية اداتالقي تدريب خطة -3

 األخيرة
ستبياناتًعلىًاإلداءًالقياداتًآتقييمًتقتصرًآلياتً -4

 فقطً
 
 
 
 
 
 
 
 بعض لدى للكلية األخالقى بالميثاق الوعى ضعف -1

  المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء
 الترشح فى الفرص وتكافؤ العدالة لضمان آلية غياب -2

   ووحداتها المختلفة الكلية لجان فى واإلشتراك
 غير المناصب فى السلطة لتداول ضمانات وجود عدم -3

 والقوانين للوائح تابعةال
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 :اإلدارى الجهاز

 اإلدارية القيادات إلختيار واضحة معايير وجود -9
 ومفعلة معلنةو معتمدة

 والمهارات القدرات لتنمية تدريبية دورات وجود -11
 واإلداريين اإلدارية اداتللقي

 ومفعلة ومعلنة معتمدة العاملين أداء تقييمل وسائل هناك -11
 الوظيفى الرضا مستوى قياسل مفعلة آليات وجود -12

  لإلداريين
  بالكلية اإلداري الجهاز لتطويٌر متكامل مقترح وجود -13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 قاصر اإلدارية القيادات إختيار معايير تطبيق يزال ال -1

 تعيين اليزال بينما( -الكلية أمين) محددة وظائف على
 باألقدمية القيادات معظم

 بالكلية البشرية اردالمو لتنمية إدارة توجد ال -2
 التخصصية بالوظائف العاملين عدادأ ضعف -3
 عدم مع للتقاعد المحالة اإلدارية الخبرات عدد نزايد -4

 .الثانى الصف وتأهيلأ لإلحالل خطة وجود
 بالوظائف للعمل المرشحين لتأهيل خطة غياب -5

 واإلشرافية القيادية اإلدارية
 ينالعامل من التدريبية بالدورات الملتحقين عدد -6

 من أقل لإلداريين الكلى عددال إلى اإلدارى بالجهاز
 لتطويروا الكفاءة ضمانل الالزمة المعدالت

 أداء لتقييم المستخدمة الوسائل فى تنوع اليوجد -7
 والعاملين اإلدارية القيادات

 اإلدارية األقسام لبعض العمل وظروف بيئة صعوبة -8
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 : محورالمستشفيات
 

  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط
 متخصصة طبية مراكز اإلسكندرية جامعة مستشفيات -1

 أعضاء خبرات لوجود وعهاوتن الثالث المستوى من
 .اإلكلينيكية باألقسام التدريس هيئة

 محافظات 4 تخدم اإلسكندرية جامعة مستشفيات -2
 فى( البحيرة – الشيخ كفر – مطروح – اإلسكندرية)

 .األول المقام
 على بناءا للمستشفيات الحاليين للمديرين العالي التأهيل -3

 .واإلدارة الجودة فى مؤهالت على حصولهم
 وجودتها الصحية الرعاية لخدمات دراسة وجود -4

 ومعايير المصرية للمعايير طبقا ً الجامعية بالمستشفيات
JCI. 

 بالمستشفيات للعاملين التدريبية لإلحتياجات رؤية وجود -5
 (.اإلداريين – الفنيين – التمريض) األطباء غير من

 والقواعد البرهان على المبنى للطب مركز وجود -6
 .الصحية الرعاية جودة بإدارة ةاإلكلينيكي اإلرشادية

 مختلف فى المرضى لخدمة األسرة من كبير عدد تواجد -7
 بمختلف الخارجية العيادات من كبير وعدد التخصصات
 .الجامعية المستشفيات

 مدينة داخل متنوعة أماكن فى المستشفيات وجود -8
 مع( حاليا ً مستشفيات 9) التكدس عدم يتيح األسكندرية

 النساء ألمراض مستشفى) خرىأ مستشفيات 3 إضافة
 (.التخصصية المواساة – والتوليد

 الحالية بالمستشفيات الصحية الرعاية خدمات مستوى -1
 المؤهلة القيادات توافر من الرغم على الئق غير

 الخدمة بتحسين الخاصة والدراسات
 دورى بشكل التدريس هيئة أعضاء تواجد غياب -2

 فياتبالمستش الصحية الرعاية بخدمات ومباشر
 .والمحاسبة للرقابة آلية وغياب الجامعية

 األخرى الصحية الجهات مع التنسيق غياب -3
 يحمل مما المجاورة والمحافظات بالمحافظة

 .طاقتها عن يزيد عبء الجامعية المستشفيات
 .التمريض مثل المتخصصة البشرية الموارد نقص -4
 – المستلزمات – األدوية) المالية الموارد نقص -5

 (.المستهلكات
 .الطبية األجهزة لصيانة آلية وجود عدم -6
 .التحتية والبنية المبانى لصيانة آلية وجود عدم -7
 كاملة بكفاءة الجديدة المستشفيات وتشغيل تفعيل يتم لم -8

 (.المواساة – العرب برج – سموحة)
 من) المستشفيات لكافة والمتابعة للرقابة آلية غياب -9

 .(نةالمعاو الخدمات حتى التدريس هيئة أعضاء
  الكلية بين فاصل تنظيمى هيكل وجود عدم -11

 .بينهما العالقة تنسيق وعدم والمستشفيات
 وعدم المستشفيات مختلف بين المالى الفصل عدم -11

 ماسة حاجة وجود مع مستشفى لكل مالى هيكل وجود
 لمختلف واإلدارية المالية الالمركزية لتحقيق

 .المستشفيات
 عاملينال لجميع مهنى دورى تدريب يوجد ال -12

 .الجودة لضمان بالمستشفيات
 للعاملين المادى والعائد األداء بين ربط يوجد ال -13

 .بالمستشفيات
 الطبية للسجالت الكترونية بيانات قاعدة وجود عدم -14

 .األساسية والبنية والبشرية المالية والموارد

 الجامعية المستشفيات لدخول الئحة تجهيز -1
 .العالى التعليم وزارة  إشراف تحت

 القومى الدخل من مخصصة حصة يادةز -2
 .العالى للتعليم

 الصحى التأمين قانون صدور قرب -3
 عن الصحة وزارة ومسئولية الشامل
 .المصريين جميع عالج

 من تمثله وما المدنى المجتمع منظمات -4
 .الصحية للرعاية دعم

 

 ذلك فى بما خاصة طب كليات انشاء -1
 .المسلحة القوات طب كلية

 القطاع فى ةالصحي الخدمات جودة -2
 .نسبيا ً الخاص

 .الصحية الرعاية تكلفة ارتفاع -3
 مع المصرى الدواء إنتاج ضعف -4

 وغش لتجارة ضخمة سوق وجود
 .األدوية
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 : المادية و المالية محورالموارد
 

  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط
 المالية الموارد كفاية

 برامجال -1: مثل الذاتى للتمويل مختلفة مصادر وجود .1
 المستشفيات -3 الخاصة الحسابات -0 الجديدة

 
 
 
 
 

 المؤسسة  نشاط طبيعة و المبانى
تتميز الكلية بامتالك مجمعات تعليميه وطبيه عالجيه  .1

منتشره في ارجاء محافظه اإلسكندرية مما ساعدها 
في الوصول للمجتمع المدني المتطلب لتلك الخدمات 

المدينه بطريقه اسرع )مثال برج العرب لتغطيه 
ومحافظه مرسي مطروح( ويمكنها من اضافه العديد 
من المباني التعليميه مثل مبني المهارات التعليميه 

 الجديد )التشريح سابقا(
تطوير البنيه التحتية لبعض المباني والمحيط الخارجي  .2

لها كمبني االستقبال والطوارئ الجديد ومواقف 
 السيارات بمجمع االزاريطه

3. ً ًانشاء ًبالعياداتًاستكمال ًالملحق ًالتعليمى المبنى

 (مبنىًالتعليمًاإلكلينيكىًوالمعلوماتية)الخارجيةً
 بالعيادات الملحق التعليمى المبنى انشاء استكمال .4

 (والمعلوماتية اإلكلينيكى التعليم مبنى) الخارجية
 لتدريس األغراض متعددة جديدة قاعات إضافة .5

 خدمات مركز) االمتحانات وعقد الصغيرة المجموعات
 (.التعليمى المواساة مجمع, الواحد اليوم

 
 والمعامل والمعدات األجهزة

 بالموديالت اإلكلينكية المهارات تنمية معمل تجهيز .1
 واألطباء الطالب لتدريب المطلوبة واألجهزة

 لطالب المخصصة اآللى الحاسب معامل تجهيز .2
 .العليا والدرسات البكالويوس مرحلتى

 إحتياجات تغطي ال الجامعة من متاحةال ميزانيةال .1
  السنوية الكلية

 الطب لكلية المالية الموازنة بنود بعض ارتباط .2
 سهولة يصعب مما الجامعه بميزانيه (كالتدريب)

 .التنفيذ وسرعه

 االحتياجات لسد الذاتي التمويل مصادر كفايه عدم .3
 
 

 صةالخا  والمعامل التدريس قاعات كفاية عدم .1
 التعليمى المواساة بمبنىس المختلفة ماقساألب

 من االمتحانات ألعمال مستقل مبنى وجود عدم .2
 كنترول وأعمال ولجان وتصوير طباعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعداد مع المتاحة والمعدات األجهزة كفاية عدم .1
 الحمل يزيد الموجودة األعداد زيادة أن حيث الطالب

 لها راضياإلفت العمر ويقلل األجهزة على

 للصيانة ومعلنة محددة زمنية خطة وجود عدم .2

 اإلكلينيكى التدريب لبرامج التسويق إمكانية .1
 طب ومراكز الصحة وزارة لمستشفيات

 ونقابه الصحى التأمين ومستشفيات األسرة
 االطباء

 ومن الشركات قطاع من المنح زيادة  .2
 في المدني المجتمع جمعيات مشاركه
 قهمسب خطه وضع مع تبرعات صورة

 في المباشر للتمويل لالحتياجات
 سواء والمقترحه القائمه المشروعات

 تحتيه بنيه او اجهزه
االستفاده من الدعم الحالي للدولة  .3

لمشروعات تنفيذيه بخصوص انشاء 
وتطوير نظم إدارة المخاطر واألزمات 
والكوارث لتحسين المباني وتطبق احدث 

 األساليب العلمية في هذا المجال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األمنى اإلستقرار عدم من البالد حالة .1
 أدى مما السياسية الظروف وتضارب

 الماليزين الطالب عدد قلة الى
 الدولى التعليمى بالبرنامج لاللتحاق

 دخل على ريؤث مما القوانين تعديل .2
 والصناديق الذاتي التمويل مصادر
 يعيق مما صرفها واساليب الخاصة
 ةالقائم المشروعات انهاء

 تخصيصها يم التى النسبة زيادة .3
 الصناديق دخل من المالية لوزارة
 .الخاصة
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يسيه بالمبني االكاديمي كما تم تتوفر للكلية مكتبه رئ .3
االشتراك في المكتبه الرقميه للجامعات وتوفيرها من 
داخل الكلية للطالب باالضافه الى بعض المكتبات 
الفرعيه ذات التخصص مثل مكتبه طب األطفال 
ومكتبه امراض النساء ويتم تحديث الكتب فيها بشكل 

 دوري وفقا للحاجه لذلك
 
 
 
 
 

 الطالبية األنشطة ارسةمم تسهيالت و أماكن
ًالرياضيةً .1 ًاألنشطة ًلممارسة ًأماكن ًبالمؤسسة تتوافر

ًالمالعبً ًومجمع ًباالزاريطة ًالمالعب ًمجمع مثال

 بالشاطبيًًمجمعًالمالعبًبالمواساة.
إمكانية استخدام قاعات مركز المؤتمرات القامة  .2

بعض األنشطة الطالبية الثقافية مثال الحفالت 
كتاب والصحفيين والفنانين واللقاءات األدبية مع ال

 والشخصيات العامة.
 

 المعلومات ونكنولوجيا الحديثة األتصاالت وسائل
 المعلومات تكنولوجياو لإلتصاالت إدارة بالكلية يوجد .1

  بالجامعة اإلنترنت بشبكة ةمتصل
 وجود بنية رقمية تحتية وشبكة معلومات .2
3. ً  – الدوريات بمبني) آلي حاسب معامل بالكليةيوجد

( الواحد اليوم جراحات بمركز التعليمي اصلوالف
 دورات على والطالب لعاملينا خالله من يحصل
 (ICTP)  المعلومات تكنولوجيا  على تدريبية

 باس ال عدد الجامعية ومستشفياتها الكلية قسامأب يوجد .4
  اآللية الحاسبات من به

 ماألقسا ببعض معلومات شبكة تواجد .5
 MIS)) االدارية ماتالمعلو نظم قواعد برامج جودو  .6

 معظم تشمل للجامعات االعلى المجلس اشراف تحت
 والدراسات والطالب التدريس هيئة اعضاء بيانات
 والموظفين العليا

 مثال المستخدمة األجهزة من ألى والمتابعة الدورية
 المعدات -(Data Show-الكمبيوترات -الطابعات)
 فى  األبنية -...( -التكيف أجهزة-الميكروسكوبات)

 .الكلية داخل التعليمية العملية

 والفاصل الجامعى الحضرة مستشفى فى مكتبة التوجد .3
 بالمواساة التعليمى

ببعض االقسام والمستشفيات الحديثه تتوفر  ال .4
خاصه بها كقسم االمراض  ةمكتبات متخصص

 النفسيه
 
 

نقص التسهيالت الخاصة باألنشطة الثقافية والفنية  .5
 وخاصة االنشطة الموسيقية  

 
 

 
 
 
 
 

 اإلمتحانات إلجراء  المخصصة الحاسبات عدد .1
 الطالب أعداد مع يتناسب ال اإللكترونية

 محدودة اإلدارى بالمجمع الحالية اإلنترنت شبكة  .2
 .وبعضها اإلدارية األقسام بين التواصل يحتتالو

 دورية بصفة يحدث ال االنترنت على  الكلية موقع .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ًاالسكندريةً .1 ًجامعة ًتتبناه ًالذى التوجه

 لميكنةًالمستشفياتًالجامعية
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ًبرامجً .1 ًلشراء ًاالقسام ًبعض توجه

ًطر ًعن ًاو ًجاهزة يقًالكترونية

ًالدارةً ًالرجوع ًدون التبرعات

 االتصاالتًوتكنولوجياًالمعلومات.
ًعنً .2 ًالخبرة ًوذوي ًالكفاءات عزوف

ً ًالعمل ًفي بإدارةًاإلستمرار

 لضعفًالمرتباتاإلتصاالتً
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 االنترنتشبكةًعلىًالكترونيًللكليةًموقعًًوجود .7
 

 الموارد استخدام كفاءة مسنوى
تقدم الكلية ومستشفياتها خدماتها للمجتمع المدني فيما  .1

نب الطبي والعالجي بكفاءه عاليه وإدارة يخص الجا
للموارد بما يضمن تقديم خدمه مقبوله وعدم توقف 

 العمل أيا كانت األسباب 
استطاعت الكلية تقديم خدمه تعليميه متكافئه تسمح  .2

لكافة الطالب بالحصول على العلوم المطلوبة بقدر 
من العداله والمساواه والتحصيل الجيد وذلك من خالل 

رة استغالل القاعات واعاده المحاضرات حسن إدا
مقسمه على اليوم الدراسي وااللتزام بالكثافه العدديه 

 المطلوبة 
توجيه كافه مصادر التمويل الذاتي لخدمه العملية  .3

 التعليمية وتطوير البنيه التحتيه لها 
توجيه التبرعات الماليه والعينيه لخدمه المرضي  .4

 لملحهبالشكل األمثل وفقا لالحتياجات ا

 
 
 

 وحده رغم والمستشفيات الكلية ميزانيه بين الفصل .1
 يذالتنف االحيان من كثير في يصعب مما مبانيها بعض

 .الموافقه جهات وتعدد للمشاريع المشترك

 ومراقبه لمراجعة ودورية ومحددة مقننة نظم غياب .2
  الكلية موارد استخدام

 لتبرعاتا لتوجيه محددة خطة وجود عدم .3
 والحاجه المالية االدارةب العاملين في العددي النقص .4

 . التكنولوجيا الوسائل باحدث دعمهاو ادائها لتطوير

األمثل لكافه الموارد المادية اإلستغالل  ضعف .5
اجهزه حديثه  –معامل مهارات  –)قاعات تدريس 

للمستشفيات( بكل من مستشفيات برج العرب/ 
 هاحاسنوات وافتت 3رغم جاهزيتها منذ  سموحه

 جزئيا لنقص الموارد البشريه.
 الطابع دات للوحدات األمثل اإلستغالل ضعف .6

 .البحثية المراكزو الخاص

 والبحثية التعليمية الكلية إلمكانيات التسويق ضعف  .7
 والخدمية
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  :األساسية محورالبنية
  

  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط
 ىمبن بكل الخاصة الحديثة الهندسية البيانات توافر -1

 المستقبلى للتطوير الستخدامها
 العمل مع المبانى لبعض التحتية البنية تطوير بدء -2

  ذلك فى االستمرار على
 جديده خدميه مباني النشاء تراخيص وجود -3
 الدراسة تحت تطوير أفكار وجود -4
 الكلية اجهزه لمعظم دورية صيانه عقود وجود -5

  المبانى لمعظم التحتية البنية سوء -1
 كافة لتطوير زمنيه تفصيليه دراسة وجود عدم -2

  الكلية واجهزه مباني
  كافية موارد توافر عدم -3
 المهندسين من والخبرات العددى النقص -4

 الهندسية باإلدارة والفنيين
 المهنيه والسالمه الصحه اشتراطات تفعيل عدم -5

 كامل بشكل
 

 المادي والدعم تبرعاتال زياده -1
 لسرعه الخاص القطاع مع والشراكه

  الاالعم انهاء
 

 الصناعيه او الطبيعيه الكوارث -1
 التراخيص قوانين تغير -2

 فتره كل المباني واشتراطات
 من المقدم المادي الدعم توقف -3

 المشاريع لبعض الدولة
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  : الكوارث و األزمات  محور
  

  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط
 الفارغه والمساحات مخرج من بأكثر المباني تصميم .1

 االخالء خطط تنفيذ في تساعد نيالمبا حول
 الدفاع مثل المعاونه الخارجية لخدمات الوصول سهولة .2

 واالسعاف المدني
 االستشاري الخبير قبل من معد فجوة تحليل يوجد .3

 والعيوب الخلل اوجه اهم يوضح
 ونظام فقط الداخلية بالكاميرات مراقبة نظام وجود .4

 متكامل للحريق الى انذار ونظام داخلية اذاعة
 .الكلية مباني بكل االرشادية واللوحات

 لكافة واالستعابية والمعرفيه والثقافية العقلية القدره .5
 ما تشمل حيث مرتفعه والمستشفيات الكلية في العاملين

 المتوسط وفوق جامعي تعليم % 75 عن يزيد
 الخبير قبل من معده للعاملين ورقي تدريب منهج وجود .6

  االستشاري
 منهج الى باالضافة مدربين دادالع معد منهج وجود .7

 االستشاري الخبير قبل من عليه العاملين لتدريب
 قد التى المواقف لبعض وسيناريوهات خطط وجود .8

  الكلية لها تتعرض
 االرضية كالهواتف مستديمة اتصاالت انظمة وجود .9

 واالنترنت الداخلي والسويتش
 في المدني الدفاع من معتمده حريق طفايات وجود .11

 المستشفيات خاصة مبانيال معظم

 المجمعات لبعض االدارة قبل من الوصول صعوبة .1
  مرئية تواصل وسيلة وجود وعدم جغرافيا لبعدها

 بأشغاالت المباني حول الفارغه المساحات استغالل .2
  االستعابيه طاقتها تتعدى كثيره

 والكوارث االزمات غرف الماكن تحديد وجود عدم .3
 االدارة وال اهالمواس باستثناء مبني كل داخل

 لها المركزية
 كبير والمستشفيات الكلية مباني على المترددين عدد .4

 اغلب في المتاحه واالمكانيات طاقتها يفوق مما جدا
 الربعه الصحيه الخدمات معظم تقدم حيث األوقات

  المستشفيات خالل من محافظات
 التدخل طريق عن المجتمع مساعدة علي القدرة عدم .5

  الميداني واالنتقال ماتاالز وقت السريع
 او االدوار او للمباني التحتية للبنية المستمر التغيير .6

 لدى ومعتمده موثوقه رسومات دون االنتظار ساحات
 المهنيه والسالمه الصحه من الهندسية االدارة

 بمواد والطبية والبحثية الدراسية المعامل تأهيل عدم .7
  الطوارئ حالة في كيميائية معالجه

 في المهنية والصحه السالمة اشتراطات فيذتن صعوبه .8
 معوقات ووجود بها المختصه المجاالت بعض
 بعضها تكلفه وارتفاع متضاربة وتنفيذية قانونية
 .القائمه للمباني بالنسبه

 وتطبيق دعم نحو بالدولة توجه وجود .1
 داخل والكوارث االزمات منظومه
  العالي التعليم وزارة مؤسسات

 لتطبيق ملزمه تنفيذية لوائح وجود .2
 وااللتزام والكوارث االزمات منظومة
 المهنية والصحة السالمة بمعايير
 تحت التي المباني في االخالء وشروط
  االنشاء

 المعاونه الجهات مع التواصل إمكانية .3
 حدوث حاله فى مباشر بشكل والسياديه
 مستمر وتنسيق تعاون ووجود ازمات
 بما االزمات ومنظومة الكلية وبين بينها
 ووزارة والدفاع الداخلية وزارة ذلك في

 واالسعاف الصحة
 االزمات منظومة مع المتتابع الترابط .4

 ووزارة المحافظة ثم للجامعه والكوارث
 الدولة ومنظومة العالي التعليم

 ةميزاني من جزء صتخص الدولة قوانين .5
 معايير لتطبيق المباني تعديالت أو انشاء

 والكوارث االزمات
 التدريس أعضاء قدرات ةتنمي مركز .6

 لجامعة التابع اإلدارية والقيادات
 إدارة" وراتد يوفر اإلسكندرية
  دورية بصفة" والكوارث األزمات

 والمظاهرات السياسية االضطرابات .1
 المتالحقة باتاواالضر والثورات

 قلب من الكلية ادارة موقع قرب .2
 االحداث كل ومواكبتها المدينه
 جماتله ةعرض يجعلها الملتهبه
 -التجمهر) ومتنوعه مختلفه

 (اإلحتجاجات
 المالية المخصصات توقف أو ضعف .3

 لدعم الدولة العامة الميزانية من
 األزمات ةمنظوم اريةستمرإ

  والكوارث
 او كالزالزل الطبيعية الكوارث .4

  الكهرباء كقطع الصناعيه
 خالل من االزمات منظومة تسرب .5

 وطبيعة سالمة على يؤثر مما قراصنة
 لالعم
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 : المستمر التطوير و الجودة دارةإ نظام محور
 

  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط
  الجودة ضمان لوحدة معلوم مكان وجود -1
  للوحدة معتمد تنظيمى هيكل وجود -2
  الجودة ضمان لوحدة ماليةو إدارية الئحة وجود -3
  بالوحدة الكوادر تدريب -4
 ولجان الكلية مجلس فى الجودة ضمان وحدة تمثيل -5

 التعليم – ثقافية عالقات – عليا دراسات)  المختلفة الكلية
 (الطالب – والبيئة المجتمع خدمة – الطبى

 لوحدةل سنوية عمل خطة وجود -6

 فى متمثلة الجودة ضمان لوحدة دورية تقارير وجود -7
 عن سنوى وتقرير الوحدة أنشطة عن سنوى ربع تقرير

  آداءوأنشطةالكلية
  بالوحدة تحسين خطة وجود -8
 طالب)  التعليم مخرجات لقياس كآلية اإلستبيانات وجود -9

 الخريجين – العليا الدراسات طالب – البكالوريوس مرحلة
 دعم – التدريس هيئة اعضاء – المكتبة – واالداريين
 الرضا مدى وقياس ( الدولى التعليم طالب – الطالب
 دورية بصورة وذلك داءاآل وتقييم المختلفة للفئات الوظيفى

  التطوير لمشروعات والمردود األثر قياسل ةيآل وجود -11

  الجودة ضمان بوحدة الطالبية األنشطة وجود -11
  بالجامعة الجودة ضمان مركز مع التواصل -12

 لدى مطبقة غير التزال الجودة وممارسات مفاهيم -1
 ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء من قطاعات

 بالكلية ملينوالعا
 واإلداريين التدريس هيئة أعضاء عدد فى النقص -2

 بالقوة بالمقارنة بالكلية الجودة أعمال فى المشاركين
  المتاحة الفعلية

 بنشاطات الصلة ذات األطراف من التعاون ضعف -3
  الجودة

 األقسام داخل الجودة أعمال لتيسير مجلس وجود عدم -4
 بالكلية واإلدارية العلمية

 

 إدارة مركز من مقدملا نىالف الدعم -1
 بالجامعة الجودة

 الجودة وحدات مع التواصل إمكانية -2
 والعملية النظرية المختلفة بالكليات
 الجودة وتطبيقات أنشطة على واإلطالع

 الكليات بهذه
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 المصرية الجامعات فى الطب
 الجامعات ىف للدراسة بالتسجيل
 0203 ببداية الدولية
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 : المعلومات تكنولوجيا و تصاالتإلا دارةإمحور
  

  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط
 منشأة بالكلية المعلومات وتكنولوجيا اإلتصاالت إدارة -1

 الكلية داخل مفعل ودورها
 ووزارة االسكندرية جامعة بين بروتوكول توقيع -2

 . الجامعية المستشفيات ةميكن بخصوص االتصاالت
 االعلى المجلس اشراف تحت MIS بيانات قواعد وجود -3

 التدريس هيئة اعضاء بيانات معظم تشمل للجامعات
 . والموظفين العليا والدراسات والطالب

  لمشروع متكاملة دراسة توافر -4
E-Academic year 2014-2017 

 الشاطبي بمستشفى  Medica Plus برنامج تشغيل -5
 . ىوالتعليم

 والتدريب االدارى للتطوير تنفيذية خطة وجود -6
 . االلكترونية واالرشفة

 .معلومات وشبكة وتحتية رقمية بنية وجود -7
 وتنظيم عالنإلوا للدعاية متخصصة وحدة وجود -8

 . بالكلية والمطبوعات المؤتمرات
 الطبية الحيوية المعلوماتية قسم تأسيس فى البدء  -9

 . الطبي التعليم قسم مع باالشتراك

 . المدربة البشرية الكوادر نقص  -1
 ادارة مشروعات ستكمالإل ميزانية وجود عدم -2

 . المعلومات وتكنولوجيا تصاالتإلا
 آلية لغياب دارةإلبا الدورى التقييم نظام تفعيل عدم -3

 . المؤسسة فى والعقاب الثواب
 لإلدارة واإلدارية المالية الالئحة تفعيل عدم -4

 .  الكلية مجلس من المعتمدة
 وتكنولوجيا اإلتصاالت إدارة إدراج عدم -5

 واإلعتراف للكلية التنظيمي الهيكل في المعلومات
  خارجيا ً بوجودها

 والفاروق MIS لبرنامج الكامل التفعيل عدم -6
 القائمين العاملين عدد نقص بسبب المعنية باألقسام

 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت بادارة عليه
 االقسام بمعظم نترنتاال توصيل عدم الى باالضافة
 . بالتشغيل المعنية

 . للتسويق ادارة وجود عدم -7
 البشرية للموراد إدارة وجود عدم -8

 ادارة بين استراتيجية عالقات وجود -1
 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

 وزارة:  مثل الخارجية الجهات وبعض
 مراكز بعض – ITI – االتصاالت
 . التدريب

 االسكندرية جامعة تتبناه الذى التوجه -2
 . الجامعية المستشفيات لميكنة

 قطاع يشهده الذى الهائل التطور -3
 على المعلومات وتكنلولوجيا االتصاالت

 . العالم مستوى
 المستقبل تكنولوجيا لتبنى القومى التوجه -4

 . والصحة التعليم مجاالت فى

 برامج لشراء االقسام بعض توجه -1
 طريق عن او جاهزة الكترونية
 دارةإل الرجوع دون التبرعات
 . المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

 عن الخبرة وذوي الكفاءات عزوف -2
 لضعف العمل في اإلستمرار
 للمكافئات آلية وجود وعدم المرتبات

 مبرمجين تعيين علي القدرة عدم -3
 وجود لعدم نظرا ً تطبيقات ومطوري
 صرف إمكانية وجود أو تعيينات
 المشروع على مكافئات
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 : المجتمعية ركةالمشا محور
 

  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط
 وتنمية المجتمع لخدمة خمسية استراتيجية خطة وجود  .1

 .البيئة
 المجتمع خدمة بأنشطة للتوعية سنوية خطة وجود .2

 .البيئة وتنمية
 . المجتمع لخدمة تنفيذية سنوية خطة وجود .3
 . الطبية للقوافل سنوية خطة وجود .4
 .البيئة لتنمية  سنوية خطة وجود .5
 خالل من السكندرى للمجتمع الصحية الخدمة تقديم .6

 . الجامعية المستشفيات
 االنشطة فى ومعاونيهم التدريس هيئة اعضاء اشتراك .7

 .للكلية المجتمعية
 للتوعية ندوات فى التدريس هيئة اعضاء اشتراك .8

 .الكلية خارج الصحية
 الخدمات فى الطالبية واألسر الطالب اشتراك .9

 .الكلية تقدمها التى تمعيةالمج
 فى و الكلية انشطة فى المجتمعية االطراف مشاركة .11

 .الطالب تدريب
 المجاالت فى المجتمع تخدم التى الممارسات تعدد .11

 . المختلفة
 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة لجنة فى الطالب تمثيل .12
 الكلية مجلس فى العالقة ذات المجتمعية االطراف تمثيل .13

 . البيئة وتنمية المجتمع خدمة لجنة وفي
 وتقييم رأيها المجتمعية االطراف من الكثير ابداء .14

 مجلس خالل من الكلية تقدمها التى المجتمعية الخدمات
 .الكلية مجلس من المنبثقة واللجان الكلية

 .المستمر الطبى التعليم دورات في االستمرار .15
 المجتمعية الخدمات معظم من المنتفعين رضا قياس .16

 .للكلية
 بوزارة الخاص االحصائى التحليل لنتائج تقرير وجود .17

 .الصحة
 المجتمعية االطراف رضا استطالع لنتائج تقارير وجود .18

 موقع على المجتمعية الخدمة عن المعلومات معظم .1
    العربية ةباللغ لالنترنت الكلية

www.ar.alexmed.edu.eg مترجمة غير 
  لالنجليزية

 البيئة وتنمية المجتمعية الخدمة انشطة بيانات قواعد .2
 . الكترونية وليست ورقية للكلية

 بالكلية الخاص الطابع ذات الوحدات عدد فى النقص .3
 . واحدة وحدة غير توجد ال حيث

 وليس عددية بيانات يوفر بالكلية االحصاء قسم .4
 .االمراض لتشخيص نوعية احصائيات

 تخص التى الوحدات بعض بين تواصل وجود عدم .5
 االتصاالت ادارة)  الكلية فى المعلومات تكنولوجيا
 – االلكترونى التعليم وحدة – المعلومات وتكنولوجيا

 ( .المؤتمرات بمركز المعلومات مركز

 العلمية لالبحاث متكاملة بيانات قاعدة استكمال عدم .6
 التابعة MIS بمشروع بيانات قاعدة بوجود العلم مع

 وجارى المصرية بالجامعات والمطبقة للجامعة
 مع لتتماشى لتطويرها المشروع ادارة مع التنسيق

 حتى IT لقسم تسليمها يتم لم لكن و الكلية احتياجات
 العمل عن حاليا البحوث ادارة توقف نظرا االن

 ملفات على يدويا االبحاث تسجيل ويتم الكترونيا
word 

 وE Academic Year ( EAY)  مشروع تفعيل عدم .7
 الكلية فى االدارات كافة تغطية على يعمل سوف

 متكاملة بيانات قاعدة وجود فيها بما والمستشفيات
 .عليها االلكترونى والتسجيل العلمية لالبحاث

 تدريب لصالح الكلية من من المالى الدعم وجود عدم .8
 وتكنولوجيا االتصاالت ادارة مع بالتنسيق العاملين

 .المعلومات

 المجتمعية الخدمات عن كافى اعالن وجود عدم .9

 التعاون بروتوكوالت من عدد ابرام .1
 .والكلية المجتمعية االطراف بين
 بين الروابط وتوثيق الخبرات تبادل .2

 . الدولية والجهات الكلية
 لتشجيع االهلية الجمعيات مع التعاون .3

  خالل من الجامعة بمستشفيات التطوعى العمل
 قطاعات فى الصحى للتثقيف عمل ورش تنظيم

 .المختلفة االعمال
 الجهات مع الكلية عالقات توسيع .4

 ادارةاالتصاالت عالقة مثال – الخارجية
 االتصاالت وزارة مع المعلومات وتكنولوجيا

  المختلفة التدريب ومراكز IT ومعهد

 مشروع من االستفادة تعظيم  ًِPan 
Africanعن علمية درجة ءوانشا 
 .المشروع هذا طريق

 مع التعاون بروتوكول تفعيل اعادة 
 للعلوم للعربية العربية االكاديمية

 تدريبية دورات لمنح والتكنولوجيا
 .لالطباء

 بخطة المؤتمرات مركز ربط .5
 لدعم وذلك والجامعة بالكلية الخاصة التسويق
 .المركز

 االهلية المؤسسات لقيام آلية وضع .6
 والندوات للمؤتمرات الرعايةب والخاصة

 قاعات ايجار حالة في الخيرية والمعارض
 .المركز

 موقع خالل من تقرأ طبية مجلة عمل .7
 .االلكترونى الكلية

 االتصاالت ادارة فريق بين التنسيق  .8
 الكلية وكيل ومكتب  المعلومات. وتكنولوجيا

 لحصر البيئة تنمية و المجتمع خدمة لشئون

 على الجامعة موافقة عدم .1
 . جديدة خاص طابع ذات وحدات انشاء

 الخاصة الجامعات دور .2
 .التنافسية وقدراتهم

 الخارجية المنافسة مواكبة .3
 نفس تقدم التي االماكن لكثرة نظرا ً

 المؤتمرات مركز يقدمها التي الخدمة
 للمؤتمرات    اماكنها وتستخدم
 .واالجتماعات والندوات
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 .الكلية تقدمها التى المختلفة المجتمعية الخدمات عن
 رضا قياس استبيانات تحليل نتائج عن تقارير وجود .19

 .المختلفة المجتمعية االطراف
 العليا الدراسات وطالب البكالوريوس بطالب االستعانة .21

 . المجتمعية االطراف رضا قياس فى
 مطلوب –المجتمعية لالنشطة بيانات قواعد وجود .21

 .بعضها وتطوير تفعيلها
 والتوثيق المعلومات مركز النشاء متكاملة خطة وجود .22

 E Academic  مشروع طريق عن القرار اتخاذ ودعم
year(المعلومات تكنولوجيا و االتصاالت إدارة) 

 و االتصاالت إدارة)Pan African مشروع جودو .23
 (المعلومات تكنولوجيا

 العديد به يقام الكلية داخل مؤتمرات مركز وجود 06
 والطالب االهلية للجمعيات االنشطةالمجتمعية من

 الخاصة المجتمعية010ض واالنشطة واالسر

 .للكلية

 والمؤسسات االهلية والجمعيات الكلية دعم عدم .11
 مركز في المقامة المجتمعية لألنشطة الخارجية
 .المؤتمرات

 المؤتمرات بمركز المتواجدين الموظفيين عدد قلة .11
 بالخطط الخاصة التدريبية الدورات وقلة

 . االستراتيجية

 المؤتمرات بمركز الخاصة المادية اإلمكانات قلة  .12
 و المجانية االنشطة كثرة بسبب الدخل لقلة نظرا

 االقسام واجتماعات واجتماعاتهم   بالطلبة الخاصة
 . المختلفة

 تقاعا بصيانة الخاصة المصروفات حجم زيادة  .13
 الي بحاجة المركز ان حيث المؤتمرات واجهزةمركز

 . وشاملة  مستمرة دورية صيانة

 البوابة على ونشرها لكليةل المجتمعية الخدمات
 .الطب لكلية االلكترونية
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  : األكاديمية والمعايير التعلم و التعليم محور
        

  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط

 (NARS) األكاديمية للمعايير اإللكترونية النسخة وجود .1
 بتوفير الكلية نطالب) بالكلية الخاص الموقع على محملة
 كل على موزعة اإلكاديمية يرالمعاي من ورقية نسخة
 (األقسام

 -التكاملى البرنامج لتقييم) تطبيقية علمية أبحاث وجود .2
 (.اإلحصائى التحليل -السريرية االمتحانات

 .الرابعة الفرقة من وتطبيقها اإلختيارية المقررات وجود .3

 مطلوب) والذاتى النشط للتعليم مختلفة وسائل وجود .4
 (.المتابعة ضمان مع التطبيق مساحة زيادة

 لمرحلة للمقررات اإللكترونى التعليم وسائل استخدام .5
   ENT-Ophthalmology البكالوريوس

 MCQ-OSCE-Short للتقيم متعددة وسائل وجود .6
Essay. 

 .العمل سوق إليها يحتاج التى المقررات تدريس .7

 – الصحة وزارة) اإلكلينيكى التدريب فاعلية زيادة .8
 (.المهارات معمل

 .إكلينيكية تدريب مقررات وجود .9

 والبرنامج الدولى البرنامج مثل متميزة برامج وجود .11
 .الفرنسى

 التقييم آلية جودة لضمان مراجعة اساليب وجود .11
(MCQ-IT Analysis) 

 بال للتوعية عمل ورشة بعمل الطبى التعليم قسم قيام . .12
(MCQ-Item Analysis )األكاديمية األقسام فى 

 واإلكلينيكية

 االكترونية بالوسائل مزودة يثةحد مكتبات وجود .13
 من بكل التجهيزات من عالية درجة وعلى المختلفة
 الحضرة و الشاطبى و االزاريطة مجمع

 بالمكتبة دائم اتصال على نية الكترو شبكة وجود .14
 للجامعات االعلى بالمجلس االلكترونية

 يوميا ساعات 9 ال بالمكتبة العمل ساعات زيادة .15

 على التدريس هيئة اعضاء معظم اطالع عدم  -1
 (.NARS)ال

 الدورات وتوقف بالمعاييراألكاديمية التوعية قصور -2
 0212 منذ الشأن بهذا الطبى التعليم بقسم لخاصةا

 .توزيعها وعدم
 الجتناب المناهج تصنيف فى (NARS)بال التقيد عدم -3

 بالمقررات الزائد الحمل
 بالئحة الدراسية المقررارات خريطة توافق عدم   -4

 وتغيير تعديل تم حيث) التطبيق مع التكاملى البرنامج
 (.منها لنقاطا بعض حذف مع المقررات خريطة فى

 .التقييم طرق مع %122 التتفق التدريس طرق  -5
 .كفايته عدم مع الميدانى التدريب ضعف  -6
 .النشط التعليم ضعف  -7
 تقيم ويتم الحفظ على تعتمد التقييم طرق استخدام  -8

 .العليا التفكير مهارات
 الطبى التعليم قسم مع األقسام بعض تعاون عدم  -9

 قسم توصيات مراعاة وعدم حاناتاالمت بعض بإرسال
 التعليمية العملية تحسين فى الطبى التعليم

 االتصال مواقع الى الكلية موقع عن الطلبة انصراف -12
 االجتماعى

 وتحديث اثراء فى التدريس هيئة اعضاء مشاركة قلة -11
 العملية الدروس و بالمحاضرات سنويا الموقع

 و االلكترونى مالتعلي بوحدة العاملين عدد قصور -10
 الطالب مع التفاعل من مزيد الى الحاجة

 المواساة بمجمع مجهزة مكتبة وجود عدم -13
  الصيانة ضعف -14
 لتغطية المدربين الموظفين من اكبر عدد الى الحاجة -15

 المكتبات كافة
 المدربين الموظفين في العجز -16
 مع االكيلنيكي التدريب اماكن  مساحه توافق عدم -17
  الطالب عدادا

 (الفرنسى - الدولى)المتميزة البرامج تسويق -1
 للتدريب الصحة بمستشفيات اإلستعانة. 0

 .اإلكلينيكية المرحلة  لطلبة اإلكلينيكى
 فى للتوسع صحةال بوزارة اإلستعانة. 3

 .للطالب الميدانى التدريب
 ذوى التدريس هيئة بأعضاء اإلستعانة. 4

  الخبرة
  والعالمية العربية للجامعات المعارييين    

 .التعليمية العملية  جودة لتحسين
 التى البحثية للمشروعات الطالب مشاركة. 5

  تقدمها
 .البحثية المعامل    

 مثل المعادلة الشهادات امتحانات استضافة. 6
 واإلنجليزية األمريكية   المعادلة

 جديدة مكتبة لتجهيز متاحة مشروعات ايجاد. 7
 للمواساة

 مستشفي) جديدة جامعية  مستشفيات ،انشاء8
 ( سموحة مستشفيات – المواساه

 وزارة بمستشفيات تدريب اماكن  توافر ،9
   الصحة

 خاصة طب كليات انشاء. 1
 طب – وسفار جامعة.)باالسكندرية

 (المسلحة القوات
 هيئة اعضاء السادة استقطاب. 0

 بالكليات للعمل المتميزين التدريس
 .الخاصة

 من األطباء بعض استخدام. 3
 لتدريس هيئة اعضاء خارج

 المتميزة بالبرمج الطبية المقررات
 ببعض

 الصيدلة كبرنامج الطبية الكليات    
 .اإلكلينيكية

 وقس وتنافسية متطلبات زيادة. 4
 جودة تفوق وزيادة العمل

 .الخريجين
 .للبرامج دولى اعتماد وجود عدم. 5
 للكلية الدولى الترتيب انخفاض. 6
(Times Higher Education 

Rank ) 
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  الخارجيه العيادات بمبني التعليمي الملحق انشاء .16

 العرض بوسائل وتزويدها التدريس قاعات تحديث .17
  التفاعلي

 طالب يخدم الذي  االكلينيكية المهارت معمل انشاء .18
 العليا والدراسات البكالريوس مرحله

 

 االكيلنيكي للتدريب المالئمه الظروف توافر عدم -18
  (   االكلينيكي التدريب في العنابر  استخدام)  االمن
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 : الخريجين و الطالب محور
  

  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط
 تنظيمى هيكل ووجود الشباب رعاية مكتب وجود -1

 . الشباب عايةر إلدارة
 الشباب رعاية ادارة داخل مدربين عاملين وجود -2

 . الطالب مع للتعامل
 تقوم التى والمسابقات باالنشطة سنويا ً خطط وجود -3

 .الشباب رعاية ادارة بها
 تقوم التى الطالبية االنشطة مسابقات فى اإلشتراك -4

 . الجامعة بها
 الطالبية االنشطة خطة وضع فى الطالب اشتراك -5

 (.الطلبة اتحاد فى نممثلي)
 فى المسجلة الطالبية االسر من كبير عدد وجود -6

 الطالبية االنشطة من بعدد تقوم والتى الشباب رعاية
 . المختلفة

 الطالب لعالج مفعل دور ذات االتحاد عيادة وجود -7
 هيئة اعضاء عيادات فى بالمجان امورهم وأولياء
 . العيادة فى المسجلين التدريس

 يقدم والذى االجتماعى كافلالت صندوق وجود -8
 . المحتاجين للطالب مادية خدمات

 االمراض ضد الكلية لطالب تطعيم حمالت عمل -9
 فى عملهم اثناء لها يتعرضوا ان يمكن والتى المعدية
 . الصحية الرعاية مراكز

 تابع الطالب شكاوى يتلقى خاص مكتب وجود -11
 . الشباب لرعاية

 وحدة قطري عن للطالب دورية استبيانات عمل -11
 . االكاديمي الدعم عن الجودة ضمان

 هيئة اعضاء على الطالب لتوزيع خطة وجود -12
 . العلمية الريادة بنظام التدريس

 موقع على منشور للطالب ارشادى دليل وجود -13
 . االلكترونى الكلية

 رسائل على مشاركين كباحثين الطالب اشتراك -14
 . الكلية داخل والدكتوراه الماجستير

 المختلفة الطالبية باالنشطة التوعية لتوسيع آلية وجود عدم -1
 .الشباب رعاية إلدارة

 الطالب ادواتح الشباب رعاية إدارة بين ما إداريا ً الفصل -2
 . ASSA العلمية والجمعية االجتماعيين والقادة

 مع يتعارض والمسابقات الطالبية االنشطة اقامة توقيت -3
 . الكلية داخل واالمتحانات الدراسة اوقات

 مسابقات فى الطالب الشتراك ادارية تسهيالت وجود عدم -4
 العملية الدروس حضور عن االعتذار مثل) الجامعة

 (.واالمتحانات
 الطالبية االنشطة فى المشاركين الطالب ومكافأت افزحو  -5

 (.محدودة) كافية غير
 .حدا على طالبية اسرة لكل عمل خطط اليوجد -6
 بين الفعال دوره رغم رسميا ً مقنن غير الطالبي البرلمان -7

 . الطالب
 الشباب رعاية بإدارة خاصة مالية الئحة وجود عدم -8

 (.الطالب التحاد ماليا ً تابعين)
 ضد الطالب لتطعيمات محددة سنوية طةخ التوجد -9

 . المهنة امراض
 التابع الطالب شكاوى تلقى بمكتب كافية توعية وجود عدم -11

 لجوء الى يؤدى مما به العمل وآلية الشباب رعاية الدارة
 . الكلية وكيل لمكتب مباشرة الطالب

 وعدم بالطلبة الخاص االستبيانات بنظام التوعية عدم -11
 . لها التابعة والقررات النتائج تحليل بنتيجة الطالب اعالم

 االمتحانات نتائج على بالحصول االستبيانات توزيع ربط -12
 . حيادية غير االستبيانات نتائج يجعل

 التوعية وعدم العلمية الريادة نظام لتفعيل آلية وجود عدم -13
 التدريس هيئة اعضاء بين ما العلمى الرائد بتوصيف

 . الطالب بين ما لعلميةا الريادة بأهداف التوعية وعدم
 0211 عام منذ للطالب اإلرشادى الدليل تحديث عدم -14

 الموقع على بوجوده ال و بأهميته الطالب توعية وعدم
 .للكلية األلكتروني

 بمسابقات الكلية اشتراك تعزيز -1
 . بالجامعة الخاصة الطالبية االنشطة

 منظمات من التبرعات زيادة -2
 الطالبية لألنشطة المدنى المجتمع
 . التكافل وصندوق

 المدنى المجتمع منظمات اشتراك -3
 خاصة و الطالبية االنشطة تنظيم فى

 . االجتماعية
 كباحثين المتفوقين الطالب اشتراك -4

 المشاريع فى محددة بأدوار مشاركين
 . للجامعة المقدمة البحثية

 التدريبية الدورات من االستفادة -5
 باالدارات للعاملين الجامعة تقيمها التى

 . المختلفة

 العاملين من ممكن عدد اكبر اشراك 
 الدورات في الخريجين بادارة

 والتى الجامعة تقيمها التي التدريبية
 ادارة داخل العمل يةبطب عالقة لها

  الخريجين
 منظمات مع التعاون زيادة -6

 لحساب تبرعات جمع فى المدنى المجتمع
 . المختلفة االدارة انشطة لدعم الخريجين

 

  

 المجتمع فى االخالقى االنحدار -1
 اخالقى انحدار من ومايتبعة المصرى

 . الكلية داخل
 مكتب بنظام العمل استمرار -2

 لطالبا كبيرمن عدد وفرض التنسيق
 المجلس طريق عن بالكلية وإلحاقهم
 لموارد الرجوع دون للجامعات االعلى
 . المتاحة الكلية

 خريجي خدمات حساب يوجد -3
 طريق عن تمويله يتم الذي و الكلية

 شركات تبرعات و الخريجين تبرعات
 و فقط الخريجين حفل ألقامة األدوية
 هذا من مبالغ اي صرف في عقبات يوجد

 بالحفل خاصة كانت لو و حتى الحساب
 وزارة تصرف تحت وضعه بسبب
 .المالية
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 الطالب مع للتعامل ومفعلة كلةمش لجنة وجود -15
 . ودعمهم المتعثربين

 مثل المجتمعية الخدمات فى الطالب اشتراك -16
 .   بالدم التبرع وحمالت الطبية القوافل

 . علميا ً المتفوقين للطالب جوائز وجود -17
 وخطة تنظيمى بهيكل طالبى تبادل مكتب وجود -18

 (.مفعل) سنوية عمل
 . للكلية اخالقى ميثاق وجود -19
 . علمية طالبية ؤتمراتم اقامة -21
 . الخريجين إلدارة تنظيمى هيكل وجود -21
 فرعى ومكتب الخريجين إلدارة مجهز مكتب وجود -22

 . االكاديمى المبنى تحت الخدمات بمركز
 . للخريجين المؤقتة الشهادات ميكنة -23
 استخدام على مدربين باالدارة العاملين معظم -24

 . الكمبيوتر
 العاملين تدريبل مفعلة باالدارة داخلية خطة وجود -25

 .االدارة داخل بالعمل الخاصة الالئحة على
 .االنترنت شبكة على الخريجين الدارة موقع وجود -26
 .الكلية لخريجي بيانات قاعدة وجود -27
 

 

 مشاركين كباحثين الطالب دور لتفعيل آلية وجود عدم -15
 .العلمية الرسائل على

 ةوآلي المجتمعية للخدمات مستقبلية سنوية خطة وجود عدم -16
 . بها الطالب الشتراك ثابتة

 (.فقط مادية) المتفوقين الطالب جوائز محدودية  -17
 بين ما بالكلية الخاص االخالقى بالميثاق التوعية عدم -18

 . والطالب العاملين
 المحدودة الكلية موارد مع الطالب اعداد تناسب عدم -19

 القدرة من بكثير اكبر سنويا الحاقها يتم التي األعداد)
 على التعليمية العملية لتنفيذ عائق تمثل و للكلية األستيعابية

 ( .االمثل الوجه
 المتوقع الفراغ لشغل ثانى كصف مدربة كوارد وجود عدم -28

 .الخريجين مكتب ادارة فى
 فاكس وجود وعدم كافية غير الكمبيوتر اجهزة عدد -29

 . االنترنت لشبكة المستمر واالنقطاع
 . المواد تقدير شهادات ميكنة عدم -31
 وال االنجليزية اللغة اليجيدون بالوحدة العاملين معظم -31

 . للعاملين االنجليزية اللغة لتعليم تدريبية دورات توجد
 االنترنت شبكة على الخريجين ادارة موقع تفعيل ايقاف -32

 . طويلة لفترات
 الموقع ضمن للخريجين االلكترونى الموقع دمج عدم -33

 . للكلية االلكترونى
 . الكلية خريجى بيانات قاعدة استكمال عدم -34
 . الكلية لخريجى العمل لسوق خطة وجود عدم -35
  والشرطة الصحى والتأمين  الصحة ووزارة الكلية تعاون) -36

 والمستشفيات  بالخارج والعمل المسلحة والقوات
 ( الخاصة

 يعد) الخريجين بحساب خاصة مالية الئحة وجود عدم  -37
 (خاص صندوق

 مكتب من المقدمة والخدمات باالنشطة التوعية عدم  --8383
  .الخريجين

  

  : التدريس هيئة أعضاء محور
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  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط
 هيئة وأعضاء لألساتذة العلمية والخلفيات األعداد كفاية .1

  والمتفرغين المؤهلين التدريس
 سالتدري هيئة أعضاء بين والكفاءات الخبرات تنوع .2
 التدريس هيئة أعضاء من عددل التميز البحثي النشاط .3
 هيئات ضمن التدريس هيئة أعضاء من عدد وجود .4

 واإلقليمية القومية بالدويات التحكيم وقوائم التحرير
 صغار تدعيم فى خبراتهم من اإلستفادة يمكن والدولية
 .لألبحاث الدولى النشر فى الباحثين

 المعيديين يينلتع ومفعلة معلنة خمسية خطة وجود .5
 
 

 

 التدريس لتطوير الضرورية والتسهيالت التجهيزات .1
 .كافية غير المعرفة مصادرو العملى والتدريب

 ونقص العلمى للبحث المخصصة الميزانيات ضعف .2
 وأجهزة وخامات معامل من البحثية اإلمكانات
 .العلمية باألقسام

 والهيئة يسالتدر هيئة أعضاء بين التواصل محدودية .3
 الكلية إدارة مع التواصل ومحدودية أنفسهم ونةالمعا

 .والجامعة
 التدريس هيئة عضاءأ بين العلمي التفاعل محدودية .4

 الكلية داخل  المختلفة األقسام فى
 هيئة أعضاء من واسعة قطاعات تمثيل ضعف .5

 والتنفيذية الدائمة الكلية لجان فى التدريس
 ةللمشارك التدريس هيئة ألعضاء الفرصة إتاحة قلة .6

 الجامعي القرار اتخاذ في
 التدريس هيئة أعضاء من بها البأس نسبة تفرغ عدم .7

 والخدمية والبحثية التدريسية للمهام المعاونة والهيئة
 يتناسب بما التدريس هيئة عضو مرتبات زيادة عدم .8

  تفرغه مع
 أعضاء من عضو كل آداء تقييم فى صعوبة وجود .9

 بسبب حدة على كل المعاونة والهيئة التدريس هيئة
 البرنامج فى الطالب أعداد وكثرة عددهم كثرة

 التكالمى

لقياس مردود أثر   فاعلةعدم وجود وسيلة   .11
التى يتلقاها أعضاء هيئة  والتدريبات الدورات

 التدريس ومعاونيهم

 التدريس هيئة أعضاء من عدد وجود .1
 ومهمات بعثات فى المعاونة والهيئة
  . الدولية الطبية بالمؤسسات علمية

 التدريس هيئة أعضاء من عدد وجود .2
 المنظمات لجان ضمن المعاونة والهيئة

 واإلقليمية المحلية الطبية والجمعيات
 مع تواصل وعلى المختلفة والدولية
  .أعضائها من العديد

 التدريس هيئة أعضاء من عدد وجود .3
 مع تواصل على المعاونة والهيئة

 واإلقليمية المحلية الطبية المؤسسات
 .المختلفة دوليةوال

 والكيانات المجتمع أفراد نفتاحإ .4
 من العديد مع وتفاعلها المجتمعية

 هيئة أعضاء من العديدو العلمية ماقساأل
 بالكلية المعاونة والهيئة التدريس

 

 لنخبة الخارجية الجهات تقطابإس .1
 التدريس هيئة أعضاء من كبيرة
 المعاونة والهيئة

 ليةللك المخصصة الدراسية المنح قلة .2
  الجامعة قبل من

 

 
 

 
 

  : العلمى البحث  محور
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  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط
 : العلمى للبحث االستراتيجية الخطة

 لكلية العلمى للبحث  استراتيجية خطة  اعتماد .1
 األهداف محددة ،0213-0228 االسكندرية طب
 العلمى البحث مجاالت أولويات تحديد تشمل و

 العلمى البحث فى المتبناة وجهاتالت تبين التى
 . االسكندرية طب بكلية

 
 
 
 
 
 
 
 

 :االسكندرية طب بكلية العلمى البحث ميزانية
 طب بكلية الذاتية للموارد المختلفة المصادر .1

 تخصيص فى مساهمتها امكانية و االسكندرية
 .أنشطته و العلمى البحث لدعم سنوية ميزانيات

 
 

 طب بكلية العلمى للبحث تحتيةال البنية و المادية الموارد
 : االسكندرية

 طب بكلية العلمى البحث موارد لحصر لجنة تشكيل .1
 .0212 فى االسكندرية

 الطبية األبحاث لمركز األساسية البنية انشاء .2
Research CenterMedicalاالسكندرية طب بكلية 

 تأهيلها و الكلية تطوير خطة خالل من ذلك و ،
 من يضمه ما و  ،(0211-0228) القومى لالعتماد
 معامل) المتقدمة التقنيات فى بحثية مراكز و معامل
 استزراع -الطبية النانو تقنيات – الجذعية الخاليا
 – البروتيوم – الجزيئية البيولوجيا – األنسجة و الخاليا
 االمتصاص  - األداء عالى الكروماتوجرافى التحليل
 ( النادرة األمراض أبحاث – الذرى

 بالخطة القرار متخذى األكاديميةو الفيادات وعى عدم.  1
 االسكندرية طب لكلية العلمى للبحث االستراتيجية

 االنجازات تجاهل  و منها بدأ ما ستكمالا على للعمل
 تأخر  فى تسبب مما الخطة، تلك عن تحققت التى

 و انشائها، تم التى البحثية المراكز و المعامل تشغيل
 على  صرفها تم التى للموارد اهدار من ذلك يمثله ما
 . االنشاءات تلك

  فى لتوجهات الكلية منتبنى لقياساألثر دراسة توجد ال .2
 اعتمادا ذلك و العلمى؛ البحث فى أولوية اتذ مجاالت

 بيانات قواعد من المستخلصة االحصاءات  على
 الباحثين  حرص من للتأكد العلمية الرسائل و األبحاث

 العلمى للبحث االستراتيجية الخطة تحقيق على
 .بالكلية

 
 ضمن العلمى للبحث معتمدة سنوية ميزانية يوجد ال .1

 تحديد على تشتمل االسكندرية طب كلية موازنة
 الميزانية نسبة و ، الصرف جهات و التمويل مصادر
.  للكلية العامة بالميزانية مقارنة العلمى للبحث السنوية

 أحد العلمى للبحث معتمدة و  ميزانية صياغة يمثل و
 . بالكليات البحثية العملية كفاية و كفاءة تقييم مؤشرات

 
 منذ العلمى ثالبح موارد بيانات قواعد تحديث يتم لم .1

 و المعامل من العديد ادراج من بالرغم 0211
 .المتقدمة باألجهزة تجهيزها و بالكلية البحثية المراكز

 من بالكلية العلمى البحث بموارد التعريف يتم لم .2
 على التحميل طريق عن أو مطبوعات و أدلة خالل
 .للكلية االلكترونى الموقع

 مصادر)  ساسيةاأل البنية استكمال من االنتهاء عدم .3
 توصيالت -صحى صرف و مياه توصيالت -كهرباء
 األبحاث بمركز األبحاث المراكز و للمعامل( غازات
 باألثاثات التجهيزات استكمال عدم كذلك. الطبية

 التوريد مناقصات من االنتهاء من بالرغم المعملية
 .الموردة مستحقاتالشركات دفع فى التباطؤ بسبب

 االنشائى الجزء من االنتهاء فى المنفذة الشركة تأخر .4

 : العلمى للبحث االستراتيجية الخطة
 للبحث االستراتيجية الخطة بين التوافق .1

-0228 االسكندرية طب بكلية العلمى
 العلمى البحث مجاالت أولويات و 0213
 البحث اتجاهات و االسكندرية بجامعة

 و العلمى البحث أكاديمية اأعلنته العلمىالتى
 مصر بجمهورية للبحوث القومى المركز
 مما  الزمنى، االطار نفس عن العربية
 البحث مساهمة مؤشرات توافر يضمن
 حل فى االسكندرية طب بكلية العلمى

 .القومى و المحلى المجتمع مشكالت
 بجامعة العلمى البحث خطة مسودة اعتماد .2

 0202-0215 الفترة عن االسكندرية
 
 

 :االسكندرية طب بكلية العلمى البحث ميزانية
 مصر جمهورية فى به المعمول الدستور .1

 ينص 0213 فى اقراره تم الذى و العربية
 العلمى البحث ميزانيات نصيب زيادة على
 و ؛ للدولة العامة الميزانية من  %1.5 الى
 المؤسسات به تحتزى أن يجب ما هو

 .العلمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اللجان  فى المتبعة اآلليات توافق عدم .1

 المعايير مع للترقيات الدائمة العلمية
 و قنيةالت القيمة لقياس  المعاصرة
 تحقيق تخدم التى و للبحوث، التطبيقية
   العلمى للبحث االستراتيجية الخطط
 اليها ينتمى التى الجامعات و بالكليات
 المتقدمين التدريس هيئة أعضاء
 السلبى التقييم الى يؤدى مما ، للترقيات

  فى متطورة علمية ألبحاث االهدار و
 خالل من تنفيذها تم أبحاث أو التقنية
 جهات من ممولة بحثية عاتمشرو
 .دولية و قومية مانحة

 
 
 
 مجاالت فى االستثمار ثقافة قصور .1

 األطراف جانب من العلمى البحث
 و الصناعة جهات و المجتمعية

 . األعمال رجال
 الخاصة الصناديق على القيود.   0

 تحديد من عليه يترتب ما و  للكليات،
 تحديد من و بالكلية المالية للموارد
 .العلمى البحث دعم على الكلية ةلقدر

 انتاج لتسويق سياسات وجود عدم.   3
 المستويات كافة على العلمى البحث
 جامعة و الطب كلية من بدءا

 البحث وزارة حتى و االسكندرية
 العربية؛ مصر بجمهورية العلمى
 العلمى بالبحث باالهتمام يهدد مما

 الذاتية الموارد تنمية مصادر ضمن
 .مصر فى  لعلميةا للمؤسسات
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 ألبحاث التعليمية الموارد لمركز األساسية لبنيةا انشاء .3
 Learning resource العليا الدراسات طالب

center 
 بمبنى الملحق التعليمى لمبنى األساس حجر وضع .4

 العليا الدراسات لطالب معامل ليضم المواساة مجمع
 األساسية الطبية للعلوم

 التجارب لمركز االسكندرية طب كلية امتالك .5
 العلمية البحوث نتائج بين الربط حلقة ليكون االكلينيكية

 .التطبيق مراحل الى االنتقال و
 االكلينيكى للمركز االسكندرية طب كلية امتالك .6

 للجينات
 فى يساهم االسكندرية طب بكلية المؤتمرات مركز .7

 .المؤتمرات و العلمية األنشطة تنظيم
 وتزويدهابالمراجع الكترونيا، الطب كلية مكتبة تحديث .8

 الى باالضافة  التخصصات مختلف تخدم التى حديثةال
 تشجع التى المالئمة البيئة لتوفير التحتية بنيتها تطوير
 .بخدماتها واالستعانة للمكتبة للرجوع الباحثين

 
 :العلمى البحث مجال فى البشرية الموارد

 هيئة أعضاء من الباحثين من البشرية الموارد توافر .1
 التخصصات من لعلياا الدراسات طالب و التدريس
 .االكلينيكية و األساسية الطبية للعلوم العلمية

 الفنيين  لحصر االحصاء  قسم  قبل من دراسة اعداد .2
 التدريبية الدورات-المؤهالت-التخصصات -األعداد)

 الغير التخصصات فى االحتياجات -عليها حصلوا التى
  لتعزيز الضرورية التدريبية الدورات -متوفرة

 (0211-0212) الذاتية بالدراسة مدرج) الخبرات
 
 
 
 

 
 
 
 

 مستحقاتها دفعات سداد فى التأخير بسبب للمبانى
 .الكلية ادارة مع المبرمة للتعاقدات وفقا المالية

 بالكلية الهندسية االدارة عمل نمط فى  البيروقراطية .5
 فى التباطؤ عن المسئول محاسبة فى التراخى و ،

 لمبانى التحية ةالبني و االنشائية األعمال تنفيذ متابعة
 .األبحاث مراكز و المعامل

 وتجارب االكلينيكية للتجارب للحيوانات بيت يوجد ال .6
 . األساسية الطبية العلوم أبحاث

 الربط و االنترنت شبكة و االلكترونية البنية ضعف .7
 . الكلية ادارات بين االلكترونى

 خدمات من المستفيدين و الزائرين أعداد ضعف .8
 طالب و التدريس هيئة عضاءأ بين من المكتبة

 . العليا الدراسات
 
 
 
 
 قدرات تنمية مجال فى لالحتياجات دراسة يوجد ال .1

 و التدريس هيئة أعضاء من للباحثين العلمى البحث
 العليا الدراسات مرحلتى طالب و المعاونة الهيئة
 دوريا تحديثه يتم تدريبى برنامج اعداد فى يساهم مما
 .جداتالمست و للمتطلبات وفقا

 بصفة  بالمعامل المؤهلين الفنيين أعداد قصور .2
 ذوى من الدائمين الباحثين أعداد نقص و ، عامة

 العلمى البحث فى  المتخصصة التقنيات فى الخبرات
. 

 المعامل لفنيى التدريبية لالحتياجات دراسة توجد ال .3
 برامج اعداد فى تساهم  المستحدثة البحثية المراكز و

 العلمى البحث تقنيات فى لكفاءاتا الستيفاء تدريب
 . المختلفة

 السنوية الميزانية ضمن مالية اعتمادات تحديد يتم لم .4
 و عامة بصفة القدرات تنمية و التدريب لبرامج للكلية
 . تغطى خاصة، بصفة العلمى البحث فى

 
 باألقسام العلمى البحث منسقى تشكيل تفعيل عدم .1

 
 العلمى للبحث التحتية البنية و المادية الموارد
 : االسكندرية طب بكلية
 االسكندرية بجامعة العلمى البحث لجنة .1

 لموارد حصرا  0214 أبريل فى أعدت
 و بمعامل العلمى البحث امكانات و

 المعاهد و بالكليات األبحاث مراكز
 انشاء على تعمل و ، االسكندرية بجامعة
 وقعالم على الكترونى باحث نظام

 بتلك للتعريف للجامعة االلكترونى
 .الموارد

 الجامعة في الكترونية بوابة وجود .2
 عالميا المنشورة االبحاث على للحصول

. 
 
 :العلمى البحث مجال فى البشرية الموارد

 خالل من الباحثين من البارزين تكريم .1
 جوائز و ، االسكندرية جامعة جوائز
 . التقديرية و التشجيعية الدولة

 
 

 
 

 بكلية البحثية العملية جودة ضمان سياسات
 : االسكندرية طب

 
 طب بكلية العلمى البحث كفاءة مؤشرات

 :االسكندرية
 بجامعة الدولى للنشر لجنة وجود .1

 مع بالتنسيق تعمل 0212 منذ االسكندرية
 الرساء بالجامعة المعلومات نظم ادارة
,  بالجامعة الدولى النشر بيانات قواعد
 كفاءة لقياس المؤشرات أحد يعد الذى

 اجراءات ضمن بالجامعات البحثية العملية
 .الدولى للتصنيف التقييم

 الكهرباء و الطاقة مصادر نقص .1
 تنفيذ يهدد القومى المستوى على

 األساسية البنية تطوير مشروعات
 و االلكترونية البنية و العلمى للبحث
 تشغيل يهدد و ، المعلومات نظم

 البحثية المراكز و المعامل
 .االسكندرية طب بكلية المستحدثة

 
 
 
 
 
 
 انينقو على المفروضة القيود .1

        للكفاءات و عامة بصفة التعيينات
 لضمان المتخصصة الخبرات و

 و         معامل تشغيل استمرارية
 التقنيات ذات العلمى البحث مراكز
 .المتقدمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

41 

 

 االسكندرية طب بكلية البحثية العملية جودة ضمان سياسات
: 
 الخطة تنفيذ و العلمى البحث أنشطة لمتابعة لجنة ادراج .1

 التنظيمى الهيكل ضمن العلمى للبحث االستراتيجية
 . بالكلية الجودة ضمان بوحدة

 االسكندرية طب بكلية العلمى البحث أخالقيات لجنة .2
 . المصرية العلمى البحث أكاديمية من معتمدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :االسكندرية طب بكلية العلمى البحث كفاءة مؤشرات

 منذ تعمل االسكندرية طب بكلية المعلومات نظم وحدة .1
 الكترونية بيانات قواعد انشاء على  0213 بداية

 . الجامعية بالمستشفيات للمرضى
 ضمن من االسكندرية طب لكلية العلمية المجلة .2

 للفهرسة تمهيدا Elsevier الدولية النشر دار مطبوعات
 .قوى تأثير معامل ذات العملية المجالت ضمن

 من االسكندرية طب بكلية التدريس هيئة أعضاء رصيد .3
 الهدف يحقق و متميز الدولية بالمؤتمرات  المشاركة

 .العلمى النشر و الخبرات تبادل حيث من
 معتمدة االسكندرية طب بكلية العلمى البحث لجنة .4

 للدراسات الكلية وكيل لمكتب التنظيمى الهيكل ضمن
 .0211 منذ البحوث و العليا

 
 
 
 

 و ، العلمى حثالب ادارة بين و بينها للربط العلمية
 و العلمى البحث بأنشطة التعريف فى المساهمة
 .األقسام بين المشتركة األبحاث قاعدة فى التوسع

 و بالمعامل الجودة الدارة شاملة منظومة توجد ال .2
 الجهات من المعملى لالعتماد لتأهيلها البحثية المراكز
 سياسة تطبيق من الرغم على الدولية و القومية المعنية
 االكلينيكية الياثولوجيا قسم معمل غلى الجودة ادارة
 على حصوله و الرئيسى الجامعى المستشفى لخدمة
 . الصحة وزارة من القومى االعتماد شهادة

 مجهزة غير االسكندرية طب بكلية الصيانة ورش .3
 للصيانة العالية التقنية الكفاءات ذات البشرية بالموارد
 . البحثية المراكز و للمعامل األساسية للبنية الدورية

 
 
 استنباط من تمكن العلمى للبحث بيانات قواعد يوجد ال .1

 طب بكلية العلمى البحث فى األداء لتقييم االحصاءات
 .االسكندرية

 الصرف من المردود و األثر لقياس دراسات توجد ال .2
 .البحثية العملية كفاءة لتقييم العلمى البحث موارد على

 بيانات و االلكترونية ملفاتال بين تربط آليات توجد ال .3
 البحث ادارات و الجامعية بالمستشفيات المرضى
 األقسام من للباحثين تسمح منظمة قواعد و  العلمى،

 البحوث فى البيانات تلك من باالستفادة  االكلينيكية
 . االحصائية

 المفهرسة العلمية المجالت فى الدولى النشر ضعف .4
 مقارنة العالى أثيرالت معامل ذات  الدوريات و دوليا
 .التدريس هيئة أعضاء بأعداد

 الدولى للنشر االلكترونية البيانات قواعد استكمال عدم .5
 .للكلية االلكترونى المقع على هاتحميل عدم و ،

 فى االبتكارات و  االختراع براءات الى االفتقار .6
 التدريس هيئة أعضاء بأعداد مقارنة الطبية المجاالت

 . المعاونة الهيئة و
 

 احصاء و 0211 منذ المنح مكتب أداء ضعف .1
 كلية حصدتها التى المشروعات أعداد  فى انخفاض

 بجامعة العلمى للبحث لجنة وجود .2
 معالجة فى التنسيق و للربط االسكندرية

 توافق ضمان و ، العلمى البحث قضايا
 االستراتيجية الخطط  مخرجات و أهداف
 ىف التقييم معايير استيفاء فى يساهم مما

 العالى التعليم لمؤسسات الدولى التصنيف
. 
 

 : البحثية المشروعات
 مانحة جهات من المتاحة الفرص زيادة .1

 القدرات لبناء بحثية مشروعات لتمويل
 العلوم صندوق خالل من البحثية للمعامل

 العلمى البحث بوزارة التكنولوجيا تنمية و
STDFاالسكندرية جامعة مشروعات و 

Alex Rep 
 من الباحثين وعى فى التدريجى داالزديا .2

 المعاونة الهيئة و التدريس هيئة أعضاء
 البحثية المشروعات فى المشاركة بأهمية
 بديل كمصدر مانحة جهات من الممولة
 .العلمى البحث لتمويل

 
 

 
 

 : الطبى التعليم و العلمى لبحث
 فى البكالوريوس مرحلة طالب مشاركة -1

 تمؤشرا ضمن من العلمى البحث أنشطة
 المؤسسات تقييم عند البحثية العملية كفاءة
 ، القومى االعتماد على للحصول العلمية

 المؤسسات تقييم معايير أحد أنها كما
 الدولى التصنيف ألغراض العلمية

 .للجامعات

 
 
 
 
 
 
 
 

 ادارة انشاء الى التوصل عدم .1
 العلمى البحث لمشروعات مركزية
 خالل من تعمل االسكندرية بجامعة

 متابعة و الدارة موحدة تآليا
 جهات من الممولة المشروعات

 انجاز سرعة فى يساهم بما مانحة
 يشجع و  البحثية، المشاريع خطط

 الفرص الى التقدم على الباحثين
 المشروعات لتمويل المتاحة
 .البحثية

 و     االقتصادية  االتجاهات تأثير .2
  على الدولية و القومية  السياسية
 اتفاقيات  يةاستمرار و تفعيل

 الجهات مع العلمى التعاون
 .الخارجية

 
 قواعد و سياسات الى االفتقار .1

 و   العالى التعليم وزارة من معتمدة
 ادراج القرار  الطبى القطاع لجنة

 مرحلة لطالب العلمى البحث أنشطة
  التقويم أساليب  ضمن البكالوريوس

 المبكرة العملية الممارسة لتحفيز
 بناء و ، العلمى البحث فى للطالب
 مهارات الكتساب الطالب  قدرات
 األولى السنوات منذ العلمى البحث
 فى التوسع الى يؤدى مما للدراسة
 . الباحثين قاعدة
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 : البحثية المشروعات
 . 0228 منذ االسكندرية طب بكلية للمنح مكتب انشاء .1
 الدارة التنظيمى الهيكل ضمن للمشروعات ادارة ادراج .2

 االجراءات لمتابعة ةاالسكندري طب بكلية البحوث
 .االسكندرية طب بكلية البحثية للمشروعات االدارية

 و التعاون اتفاقيات من االسكندرية طب كلية رصيد .3
 دولية و   قومية علمية جهات مع  العلمية الشراكة
        تقدم فى و ، العلمى البحث خطة تحقيق  فى يساهم

 .ةالبشري و المادية العلمى البحث موارد تطوير و
 

 
 

 : الطبى التعليم و العلمى البحث
 لجنة قرار باصدار  العلمى البحث فى  الطالب مشاركة.1

 في الطالبية للمشاركة 0227 في العليا الدراسات
 . العليا الدراسات رسائل

 البكالوريوس مرحلة طالب إختيار قواعد وضع تم. 0
 لجنة) العليا الدراسات طالب أبحاث فى للمشاركة
 (16/5/0212 فى العليا الدراسات

 من واعتمادها للطالب بحثية و علمية جمعيات إنشاء. 3
 طب لطالب العلمية الجمعية مثل الكلية مجلس

 Alexandria Medical] 17/8/0229 االسكندرية

Student Research Association 

(ASSA), (AMSRA)] الطالبية األسر ضمن العلمية واللجان 
 Doctors for you مثل

 الطبى التعليم لتطوير المستقبيلة الرؤية وثيقة عتمادإ .4
  برنامج متضمنة 0213/ 4 الطالب شئون بلجنة

 التعليم مجال فى العلمى للبحث و العليا الدراسات
 .الطبى

 . الطب
 و بالكلية المنح مكتب بين التواصل آليات ضعف .2

 المتاحة بالفرص للتعريف االسكندرية جامعة
 فى مانحة جهات من الممولة البحثية للمشروعات

 .ليهاا التقدم موعد تفويت دون المناسب التوقيت
 عقبات من بها ما و المشتريات و التوريدات ادارات .3

 توريد و شراء فى االنجاز سرعة من تعرقل ادارية
 .العلمية األجهزة

 المشروعات من االسكندرية طب كلية رصيد ضعف .4
 هيئة بأعداد مقارنة مانحة جهات من الممولة البحثية

 . المعاونة الهيئة و  التدريس
 
 كباحث المقيدين الطالب راختيا قواعد تفعيل عدم .1

 . العليا للدراسات العلمية الرسائل على مشارك
 كباحث المقيدين الطالب أداء تقييم آليات تفعيل .2

 الفريق ضمن اسمه الدراج استحقاقه القرار مشارك
 عن مستنبطة ألبحاث العلمى النشر عند البحثى
 .الرسالة

  للطالب العلمى البحث رابطة أنشطة انحصار .3
AMSRA  بمتابعة المعنية االدارات اهتمام عدم بسبب 
 .الدعم و والتحفيز األنشطة

  

  



 

43 

 

 



 

44 

 

  : العليا الدراسات  محور
        

  التهديداتالتهديدات  الفرصالفرص  الضعفالضعف  نقاطنقاط  القوةالقوة  نقاطنقاط
 مع البرامج جميع لمقررات كامل توصيف وجود .1

 الموحدة الالئحة مع لتتوام مقرراتوال البرامج تحديث
 .للجامعة

 .والمقررات للبرامج خارجيين مراجعيين وجود .2
 مع يتؤأم بما المقبولين الطالب عدد لتحديد ألية وجود .3

 هيئة اعضاء واعداد تحتية بنية من المتاحة الموارد
 .االكلينيكى للتدريب المتاحة واالمكانيات التدريس

 كجزء االسكندرية لجامعة االكلينيكى التدريب اعتماد .4
 .المصرية للزمالة االكلينيكى التدريب من

 .المستمر الطبى للتعليم برنامج وجود .5
 سوق حاجة مع يتواكب بما مقررات وتوصيف اقرار .6

 .الطوارىء وطب االسرة طب مثل -العمل
 الصحية المعلوماتية ببرامج خاص بروتوكول يقرر .7

 .االتصاالت وزارة مع بالشراكة
 مثال (e-Learning) بنظام المقررات ضبع تحويل .8

(Medical Ethics- Quality Management- 
Introduction to Health Care- Ethics of 

Care Special Patient) 
 لبعض االلكترونية االمتحانات نظام تطبيق تم .9

 .المقررات
 اليعيق بما( Credit Transfer) ألية وجود .11

 .السفر على عهميشج مما للتسجيل الخارج المبعوثين
 

 فى العليا للدراسات التقدم عن الوافدين الطلبة إحجام .1
 (.البلد ظروف به مرت لما) السابقة الفترة

 تحقيقها لضمان االمتحانات تقييم  ألية تفعيل عدم .2
 .المقررات بتوصيف المدرجة االكاديمية للمعايير

 بمشتمالت التدريس هيئة أعضاء بعض وعى عدم .3
 عدم) المعتمدة الساعات بنظام لياالع الدراسات نظام
 (.تفعيله عدم وبالتالى االداء كتيب ماهية فهم

 العملية فى المعنية االطراف رأى قياس تعميم عدم .4
 التظلمات اليات استخدام عن الطلبة واحجام التعليمية
 .المتاحة

 .واالمتحانات للتدريس ثابت زمنى جدول وجود عدم .5
 لكل المستمر الطبى التعليم برنامج تغطية عدم .6

 .التخصصات
 .بالكلية العليا الدراسة خريجى ربط عدم .7
 االخرى الكليات مع المشتركة البرامج محدودية .8

 . االخرى والجامعات
 الدرجات أدخال أو(Online) التسجيل تفعيل عدم .9

 تأخر عليه يترتب مما(Online) المادة أستاذ بمعرفة
 فى ينالمسجل الطلبة باسماء المقررات مشرفوا ابالغ
 .دراسى مقرر كل

 وعدم الدراسية الفصول امتحانات نتائج اعالن تأخر .11
 .المحددة بالمواعيد االلتزام

 الئحة بمشتمالت العليا الدراسات موظفوا المام عدم .11
 . المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات

 
 

 .االسكندرية جامعة لسمعة الذاتى الدفع .1
 لةالزما ببرامج لاللتحاق طلبات وجود .2

 .االكلينيكية
 

 .الخاص القطاع فى منافسين ظهور .1
 الدراسات خريجى يواجه الذى التهديد .2

 .بالخارج العمل لسوق التقدم عند العليا
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  المؤسسيالمؤسسي  األداءاألداء  محورمحور  أهدافأهداف  : :   أوالأوال
 0202-0215 الكلية خطة بأنشطة وإدراجه السابقة الخطة أهداف من يتحقق لم ما إستكمال .1
 ليةآ وضعو الخطةب المختلفة واإلدارات قسامألا إعالمو الجامعة ومجلس الكلية بمجلس 0202-0215 اإلستراتيجية الخطة إعتماد .2

  .نشاطاتالو هدافاأل ومتابعة تنفيذل
 .الداعمة الوحدات وأستحداث للكلية المؤسسى داءآلا فاعلية رفع .3
 والخدمية والبحثية ليميةالتع المجاالت فى التطوير تعزيز .4
 فيه واإلستثمار العليا الدراسات و البكالوريوس لمرحلتى الدولى البرنامج تطوير .5
 ورسالتها رؤيتها يحقق وبما واهتماماتها وأنشطتها الكلية حجم يالئم بما وشعبها أقسامها بكافة للكلية التنظيمي الهيكل مراجعة .6

 .وإعالنه التنظيمي لهيكلاب المختلفة للوظائف والمسئوليات تالسلطا وتحديد الوظيفي التوصيف وإستكمال
 القيادات دور تفعيلو سليم وتقني علمي اساس على والمستقبلية الحالية األكاديمية للقيادات اإلدارية والمهارات القدرات تنمية .7

 .والكلية التعليمية لألقسام الذاتية الموارد تنمية في األكاديمية
 .العلمية واألقسام الكلية إدارة بين ونوالتعا التواصل دعم .8
   األكاديمية الحريات وحماية التمييز وعدم العادلة الممارسات تطبيق فى الشفافية ضمان .9

 .آدائهم ومتابعة بها العاملين كفاءة ورفع المختلفة اإلدارات أعمال وميكنة بالكلية المالية واإلدارة اإلدارى الجهاز تطوير .11
 

  الجامعيةالجامعية  المستشفياتالمستشفيات  تأهيلتأهيل  محورمحور  أهدافأهداف: :   ثانياثانيا
 اإلسكندرية جامعة لمستشفيات والتجهيزات واألجهزة التحتية البنية وتحديث تطوير .1
 المستفيدين رضاء يحقق بما  الجامعية المستشفيات داخل المرضي وسالمة الصحية الرعاية جودة مستوى رفع .2
 العليا والدراسات البكالوريوس مرحلتى طالب متطلبات مع يتوافق بما المستشفيات قطاع داخل التعليمية العملية مستوى رفع .3
 الجامعية للمستشفيات التنظيمي اإلداري الهيكل تشكيل وإعادة الجامعية المستشفيات المركزية تحقيق .4
 الجامعية المستشفيات  بقطاع اإلداري الجهاز تطوير .5
 التشغيلى األداء كفاءة لرفع الجامعية والمستشفيات المساعدين ينالمدرس فيهم بما الطب بكلية التدريس هيئة أعضاء بين العالقة تنسيق .6

 بها
 األخرى والمحافظات اإلسكندرية بمحافظة األخرى الصحية والجهات الجامعية المستشفيات بين العالقة تنسيق .7
 الجامعية المستشفيات قطاع داخل الصحية المعلوماتية ثقافة نشر .8
 الجامعية المستشفيات عمالأ وتطوير الذاتي التمويل مصادر تطوير .9

 العمل أطقم فى الحالى العجز سد مع الجامعيه بالمستشفيات التمريض منظومة تطوير .11

  

  والماديةوالمادية  الماليةالمالية  المواردالموارد  محورمحور  أهدافأهداف: :   ثالثاثالثا
 الاالعم استمراريه لضمان والمنح التبرعات زياده علي والعمل الماليه الموارد تحسين خالل من الذاتي التمويل مصادر تطوير .1
 المالية اإلدارة تطوير .2
  االكلينيكى التدريب أماكن و والمعامل والدروس المحاضرات قاعات من للتعلم المادية المصادر تحسين .3
 

  االساسيةاالساسية  محورالبنيةمحورالبنية  أهدافأهداف: :   رابعارابعا
  االنشاء تحت مازالت التي المباني وتجهيز بناء استكمال .1
 اساس على معتمده تكون ان على الخدمات ومناطق المستقبليه للرؤيه وفقا والمستشفيات الكلية احتياجات تخدم حديثه مباني انشاء .2

 المستشفيات وبناء التعليميه لالبنيه المصري الكود
 لالبنيه المصري الكود لمعايير وفقا القائمه المباني لبعض والتجهيزات واألجهزة التحتية البنية كفاءه ورفع وتحديث تطوير .3

 والمستشفيات
 الهندسيه ارةاإلد داءآ تطوير .4

  

  الكوارثالكوارث  وو  األزماتاألزمات  محورمحور  أهدافأهداف: :   خامساخامسا
 اختصاصاتها وتوصيف وتحديد المخاطر دارةال لوحده وتحويلها العالميه المعايير مع يتناسب بما االزمات وحدة وتأهيل تطوير .1

 وإعالنه وإعتمادها
 والكوارث األزمات اجهةمو ذلك في بما المخاطر إدارة أساليب على الوحدة فريق لتدريب خطة وتنفيذ إعداد .2
 واإلدارات  المنشآت لجميع وأدلة خرائط إعداد .3
 والطالب التدريس هيئة واعضاء العاملين كافة من %05 بين المخاطر إدارة ثقافه لنشر خطة تنفيذ .4
 المخاطر إدارة وحدة داءآل المستمر تقييمال .5
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  المستمرالمستمر  والتطويروالتطوير  الجودةالجودة  إدارةإدارة  نظامنظام  محورمحور  أهدافأهداف: : سادساسادسا
 بالكلية الجودة وممارسات نشرمفاهيم ىف التوسع -1
 الجودة نظم آلليات والوحدات األقسام تطبيق ومتابعة تدعيم -2
 الجودة لضمان القومية الهيئة من االعتماد مقومات على للحفاظ التطوير فى االستمرارية لسياسات الكلية ادارة تبنى على العمل -3

 واالعتماد
 التعليمية والعملية اإلدارة جودة ضمان ىف الوحدة ونشاطات آلداء المستمر التقييم -4
 

  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  وو  االتصاالتاالتصاالت  ادارةادارة  محورمحور  أهدافأهداف: :   سابعاسابعا
 للوصول الجامعية والمستشفيات الطب بكلية المختلفة اإلتصاالت ووسائل المعلومات وشبكة التحتية الرقمية البنية وتطوير استكمال- .1

 .رقمى لمجمع
 . الجامعية والمستشفيات الطب كلية مستوى على نيةااللكترو االدارة نظام تطبيق .2
  بالكلية المستندية الدورة ميكنة .3
  الحديثة التكنولوجيا باستخدام والنشر والطباعة والمسموعة المرئية الميديا مجال فى متخصصة وحدة انشاء   ..44
  

 المجتمعيةالمجتمعية  المشاركةالمشاركة  محورمحور    أهدافأهداف: :   ثامناثامنا
 .به العاملين كفاءة ورفع القطاع أعمال كافة وميكنة البيئة وتنمية المجتمع خدمة لقطاع العليا اإلدارة وهيكلة تنظيم .1
  البية وتنمية المجتمع خدمة مجال فى الطب كلية بأنشطة التوعية  ..22
  البيئة وتنمية المجتمع خدمة أنشطة فى والخارجية الداخلية األطراف مشاركة تعزيز  ..33
  يةالكل داخل المقدمة المجتمعية األنشطة متابعة و تدعيم  ..44
 الطبية الخدمات لتقديم المجتمعية األطراف مع التعاون وتعزيز المجتمع خدمة مجاالت فى للكلية واألقليمى القومى الدور تعزيز  ..55

  والتنموية
  البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجاالت فى دورها لتعزيز والمالية المادية الكلية إمكانيات من اإلستفادة  ..66
  البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجاالت فى المساهمة يةوالتعليم البحثية األنشطة تدعيم  ..77
    بالكلية المختلفة الفئات لدى البيئي والحس الوعي تعزيزو للكلية الداخلية بالبيئة اإلرتقاء  ..88
  األمتياز ألطباء المهنية الكفاءة رفع  ..99

  والجامعة الكلية وخارج داخل البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع آلداء المستمر والتطوير التقييم   ..1111
 

  

  والتعلموالتعلم  والتعليموالتعليم  التعليميةالتعليمية  والبرامجوالبرامج  األكاديميةاألكاديمية  المعاييرالمعايير  محورمحور    أهدافأهداف: :   تاسعاتاسعا
 اإلقليمية تعليميةلا النظم لمواكبة( NARS) األكاديمية بالمعايير التوعية إعادة .1
 لخريجينا كفاءة وزيادة المتبناه األكاديمية المعايير متطلبات ستيفاءإل يلزم بما التعليمية العملية تطوير .2
  العالمية للتكنولوجيا مواكبتها و والتعليمية العلمية الكلية احتياجات لمواكبه االلكتروني التعليم مساحة زيادة .3
  والتعليمية العلمية التدريس هيئه عضاءأو  الطلبة احتياجات يلبى بما المكتبات خدمة كفاءة زيادة .4
 من فعال عدد للحصول الفرصة وإتاحة للطالب اإلكلينيكية الكفاءة لرفع ليةالك وخارج داخل االكلينيكي التدريب اماكن في التوسع .5

 .التدريب ساعات
 من فعال عدد للحصول الفرصة وإتاحة الطالب كفاءة لرفع االولية الصحية الرعاية مراكز فى للطالب الميدانى التدريب في التوسع  ..66

  التدريب ساعات
  

  الطالبالطالب  محورمحور    أهدافأهداف: :   عاشراعاشرا
 : الطالب محور أهداف-: اوآل
  واإلرشادى األكاديمى الدعم تعزيز .1
 الصحى الدعم فى التوسع .2
 (وعلمية اجتماعية,  فنية,  ثقافية,  رياضية) الطالبية االنشطة فى التوسع .3
  للطالب المادى الدعم زيادة .4
 والمتميزين المتفوقين الطالب تحفيز .5
 المتعثرين الطالب دعم .6
  الطالب شكاوى مع التعامل آلية تحسين .7
 المغتربين الطالب دعم آلية إستحداث .8

 -: الخريجين محور اهداف:  ثانيا
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 للكلية التدريسي المنهج تحديث و مراجعة .1
  بالكلية الخريجين بادارة البشرية الموارد تنمية .2
 به العمل وتطوير  بالكلية الخريجين ادارة مكتب تجهيزات استكمال .3
 

  

    التدريسالتدريس  عيئةعيئة  اعضاءاعضاء  محورمحور  أهدافأهداف: : عشرعشر  الحادىالحادى
 .ةوالبحثي ةالتعليمي المجاالت فى التميزو الكفاءة لضمان المعاونة والهيئة التدريس هيئة عضاءأل الدعم قديمت .1
 المعونة والهيئة التدريس هيئة وأعضاء الكلية إدارة بين والتفاعل التواصل تعزيز .2
 جديدة وكفاءات خبرات لبناء والسعى المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء وكفاءات خبرات من اإلستفادة يمظتع .3
 التدريس هيئة أعضاء وخبرات كفاءات فى اإلستثمار .4
 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء آلداء المستمر والتقييم المتابعة .5

  

  العلميالعلمي  محورالبحثمحورالبحث  أهدافأهداف: :   عشرعشر  الثانىالثانى
 الطبى التعليم برنامج)  للكلية الذاتية الموارد من التمويل مصادر زيادة و االسكندرية طب بكلية العلمى للبحث سنوية ميزانية اعتماد .1

 (المستفيدة الجهات و المجتمعية األطراف مساهمات – العليا الدراسات صندوق – الجامعية للمستشفيات السنوى الدخل – الدولى
 مع 0213-0228 لىاألو الخطة استكمال على مبنية 0212-0215 االسكندرية طب بكلية العلمى للبحث االستراتيجية الخطة اعداد .2

 .االسكندرية طب لكلية البيئى التحليل لنتائج و العلمى البحث مجال فى المتغيرات و للمستجدات وفقا الغايات و األهداف اضافة
 من تمثله لما فيها للخوض البحثية والمراكز بالمعامل الباحثين توجيه يتم سوف التى العلمى البحث مجاالت فى األولويات تحديد .3

 جامعة وفى القومى المستوى على العلمى البحث فى التوجه مع يتوافق وبما المجتمع مشكالت حل فى المساهمة تحقق أهمية
 .االسكندرية

 االسكندرية طب بكلية العلمى البحث امكانات و األساسية البنية تطوير مشروعات استكمال .4
 .بالكلية القائمة العلمى البحث مجاالت فى للتميز مراكز انشاء مدع و ، الطبى العلمى البحث فى الجديد تواكب بحثية معامل استحداث .5
 تصبح حتى المعامل تخصص مع تتفق عمل خطط و زمنى الطار وفقا التشغيل لبدء البحثية المراكز و المعامل  لدعم  سياسة وضع .6

 يضمن الذى الذاتى االكتفاء تحقيق و اتيةالذ مواردها لزيادة بشرية موارد و تجهيزات من بها المتاحة االمكانات استغالل على قادرة
 .  التشغيل فى االستمرارية

 مولدات على التحميل تخفيض فى تساهم الكهربية للطاقة بديلة مصادر لتوفير لمشروعات مقترحات و ، جدوى دراسات اعداد .7
 .األولوية ذات المعملية المعدات و األجهزة لتشغيل كفاءتها و  توزيعها تضمن و ، الكهرباء

 قياس و المردود دراسة و ، المستمر التقييم و  المتابعة يضمن بما البحثية المراكز و المعامل ادارة فى الجودة نظم و سياسات ارساء .8
 .الدولية و القومية المعنية الجهات من المعملى لالعتماد البحثية المراكز و المعامل تلك تأهل يضمن بما و األثر،

 العلوم و األساسية الطبية للعلوم الطبى العلمى البحث مجاالت فى العليا الدراسات و البكالوريوس لتىمرح من الطالب قدرات بناء .9
 .االكلينيكية

 الهيئة و التدريس هيئة أعضاء من الباحثين  منها و ؛ المختلفة الفئات تستهدف العلمى البحث قدرات لبناء التدريب برامج تعزيز .11
 . المعلومات نظم  فى المتخصصين و ، الفنيين البكالوريوس، مرحلة طالب ،العليا الدراسات طالب المعاونة،

 و        داخل  و ، االسكندرية طب كلية خارج التدريس هيئة أعضاء و الطالب من للباحثين التدريب برامج دعم سياسات فى التوسع .11
 .العربية مصر جمهورية خارج

 ( االسكندرية لجامعة التابعة الكليات من و الداخلى االنتداب)  البحثية اكزالمر و للمعامل الكفاءات ذوى من الفنيين توفير .12
  االسكندرية طب بكلية المشروعات ادارة تطوير .13
 .المخازن و التوريدات و المشتريات ادارات تطوير .14
 .االسكندرية طب بكلية العلمى البحث ميزانيات من ممولة الطبية للبحوث تنافسية مشروعات طرح .15
 .االسكندرية طب كلية فى العلمى للبحث الكترونية بيانات دةقاع انشاء .16
 .بالكلية البحثية األنشطة متابعة و العلمى البحث قضايا مناقشة فى االسكندرية طب بكلية العلمى البحث لجنة دور تعزيز .17

 المنح فرص عن االعالن  و لنشرا قاعدة فى للتوسع العلمية باألقسام المنح مكتب لمنسقى تشكيل انشاء و ، المنح مكتب دور تفعيل .18
 . المتاحة

 .دوليا المفهرسة الطبية المجالت ضمن الدراجها االسكندرية طب لكلية العلمية المجلة دعم .19
      المساءلة قواعد ارساء  فى و ، البحثية المشروعات و العلمية األبحاث خطط تقييم فى العلمى البحث أخالقيات لجنة دور تعزيز .21

 .المهنية األخالقيات و العلمى البحث أخالقيات أسس تجاوز عند المحاسبة و
 .االسكندرية طب بكلية متكامل صيانة مركز انشاء .21
 مرحلتى طالب من و التدريس هيئة أعضاء من للباحثين الدولية المؤتمرات فى المشاركة و الدولى النشر لتحفيز سياسات تطبيق .22

 .العليا الدراسات و البكالوريوس
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 .االسكندرية طب كلية من للباحثين االبتكار و الطبية البحوث مجال فى االختراع براءات تحفيزل سياسات وضع .23
 االلكترونى الربط لتحقيق بالكلية المعلومات نظم و االتصاالت وحدة كفاءة رفع و االسكندرية طب بكلية االلكترونية البنية تطوير .24

 على البارزة البحثية و العلمية للمؤسسات االلكترونية المواقع مع و ة،االسكندري جامعة و الكلية بين و الكلية، ادارات بين
 .الدولى و    القومى المستويين

 نتائج لمتابعة بالكلية المسجلة العلمية البحوث بيانات قواعد و االسكندرية طب بكلية الطبى التعليم قسم بين للربط آليات وضع .25
 و البكالوريوس لمرحلتى الطبى التعليم برامج تطوير و تحديث فى تساهم التى نتائجال فرز و ، دوليا المنشورة العلمية األبحاث
 .العليا الدراسات

 .الدولية و االقليمية و القومية المستويات على البارزة البحثية و العلمية المؤسسات مع العلمية والشراكة التعاون اتفاقيات فى التوسع .26
 مؤسسات فى يعملون الذين و أجنبية دول فى المقيمين والخريجين المختلفة  الطبية العلوم مجاالت فى البارزين العلماء  استقطاب .27

 .البحثية المراكز و المعامل تطوير فى و ، الباحثين قدرات بناء فى خبراتهم من لالستفادة بارزة بحثية و علمية
 .العلمى البحث فى ستثماراتاال لجذب و ، االسكندرية طب بكلية العلمى البحث النتاج للتسويق سياسات وضع .28

 

  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  محورمحور  أهدافأهداف: :   عشرعشر  الثالثالثالث  

  والدولي مييقلواإل المحلي االعتراف إلي  المعتمده الساعات بنظام العليا الدراسات خريجي بمستوى الوصول  ..11

  واألكاديمي والبحثي الصحي المجال في التنمويه الدوله إحتياجات مواكبه  ..22

  بالدوله للزمالة معتمد تدريبي كمكان( اكاديمي| اكلنيكي) لكليها اقسام عتمادإل الوصول  ..33

 العليا الدراسات وحده ميكنه .4
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  اإلنجاز؟ هذا تحقيق من نتمكن كيف
  

  المؤسسى داءآلا فاعلية رفع .1

 المختلفة باإلدارات العاملين تدريبو اإلداري الهيكل تقوية .2

  الماليةوالموارد النظم تحسين .3

  بالكلية الرئيسية الوظائف لجميع الجودة عالية يئةب على والمحافظة التطوير .4

 الكلية احتياجات تلبي والتي واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا توفير .5

  الجامعية المستشفيات تأهيل .6

  الطبى بالمجمع والخدمية والبحثية التعليمية والتجهيزات والمعامل للمنشئات االساسية البنية تطوير .7

  المناهج يروتطو التدريس في التفوق .8

  الطلبة إدارة نظم تحسين .9

  الُمرضي واألداء الفعالية من التدريس هيئة أعضاء أداء تحسين .11

 العلمى البحث إدارة نظم تحسين .11

 

 
 الخطة لتنفيذ المتبعة اإلستراتيجيات

 
 نتائج على بناءً  إختيارها تم التىو" والتحسين التطوير إستراتيجية"و" والتوسع النمو إستراتيجية" من مزيج أهدافها لتحقيق الكلية تتبع

 .غايات من لتحقيقه الكلية ماتسعى على وإنعكاسه الرباعى التحليل

 إلى لإلنتقال التعليمية البرامج, العلمى البحث, العليا الدراسات, المؤسسى محاوراآلداء فى والتوسع النمو إستراتيجية إتباع إلى الكلية وتتجه

 .  المحاور بهذه أفضل وضع

 هيئة أعضاء محور والخريجون، الطالب محور التحتية، البنية محور) المحاور  باقى فى والتحسين التطوير إستراتيجية إتباع إلى تتجه مابين

 .القطاعات هذه فى آدائها وتطوير وتحسين الضعف مواطن على للتغلب المتاحة الفرص إستغالل للمؤسسة يمكن حيث( التدريس

 

 
 الخطة ألنشطة التمويل مصادر

 : من الخطة هذه تمويل يتم

  الجامعة إدارة من الواردة السنوية المالية الموازنة -1

 الدولى البرنامج من للكلية الذاتية الموارد -2

 المشروعات إيرادات من للكلية الذاتية الموارد -3

 الجامعية المستشفيات إيرادات من للكلية الذاتية الموارد -4

  الخاص الطابع ذات الوحدات -5

 الطالبية خدماتال صندوق -6

 التبرعات من للكلية الذاتية الموارد -7
 

 اإلستراتيجية الخطة تطبيق تواجه المخاطرالتي
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 .الخطةب المدرجة والنشاطلت األهداف لتنفيذ الالزمة المالية الموارد كفاية عدم .1

 للكلية العليا بتغيراإلدارة واألولويات اإلتجاهات تغير .2

 المؤسسة فى ســــتراتيجيةإلا ممارســــةالب الــــوعي ضــــعف أو غيــــاب .3

 التنفيذ فى والبطئ الوقت إستنفاذ .4

 

 المخاطر من التخفيف وسائل
 

 .الموارد هذه إدارة وحسن التبرعات ومن للكلية الذاتية الموارد من الخطة لتنفيذ الالزمة المالية صادرالم زيادة .1

  المركزية عن عوضا ً ألهدافا وتحقيق األعمال تسيير فى المؤسسى النظام إلى اإلتجاه .2

 والممارسات اإلستراتيجية الممارساتب العاملينو المعاونة والهيئة التدريس هيئة وأعضاء اإلدارة لدى الوعى زيادة على العمل .3

 والتحسين تطويرال سياسات وتبنى الجيدة

 التصحيحية اإلجراءات المستمروإتخاذ والتقييم المتابعة مع األهداف تنفيذ بها المنوط والجهات اإلدارة قبل من واإللتزام الجدية .4

 تنقيذها ومتابعة الالزمة

 

 :الخطة فى المصلحة أصحاب األطراف

  الكلية تخدمه الذي اإلقليمى المجتمع -

  الطالب -

 الخريجون -

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء -

 اإلسكندرية جامعة -

 للتأمين العامة الهيئة -األطباء نقابة -العلمى البحث وزارة – الصحة وزارة)  الصلة ذات الحكومية والجهات الصحية الحكومية الهيئات -

 (الصحي

 ( العالمية الصحة منظمة –الصحية الرعاية جمعيات –الخاصة المستشفيات)  الحكومية غير الصحية والهيئات المنظمات -

 

 السياسات وتحديث لمراجعة الكلية خطة
 

 الغايات لتحقيق الالزمة والمرونة الديناميكية للخطة يضمن بما وتحديثها وأنشطتها لسياساتها الدورية المراجعة على الكلية تحرص

 عوامل من يستجد وما للمتغيرات وفقا سنويا الكلية لسياسات التحديثو المراجعة وتتم. وغاياتها الكلية رؤية يحقق وبما للكلية اإلستراتيجية

 والفرص والضعف القوة عناصر تحديد إعادة يتم حيث (SWOTA analysis)  البيئي التحليل منهجيةل وفق الداخلية والبيئة الخارجية بالبيئة

 :ذلك على بناءً  ويتم بالكلية الخاصة والتهديدات

 .الراهن الوضع تحليل نتائج من اليه الوصول تم ما على بناءً  للكلية الحالية السياسات فى القصور جهات تحديد .1

 .عامين كل األول الفصل خالل الكلية مجلس من عتمادهاوا الكلية سياسات تحديث .2






