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الفهرس
املحتويات

الفصل األول  :البيانات الوصفية عن كلية الطب البيطري  -جامعة دمنهور
• التعريف بالكلية
• منشآت الكلية
• البيانات االحصائية كلية الطب البيطري  -جامعة دمنهور

الفصل الثاني  :منهجية بناء الخطة االستراتيجية
الفصل الثالث :املقارنات املرجعية واملمارسات الفضلي
الفصل الرابع :التحليل البيئي
الفصل الخامس  :الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة واالهداف االستراتيجية
الفصل السادس  :الخطة التنفيذية
الفصل السابع  :اليات متابعة وادارة الخطة االستراتيجية
الفصل الثامن :ادارة املخاطر

وحدة ضمان الجودة ( ....الخطة االستراتيجية لكلية الطب البيطري جامعة دمنهور ())2026-2022
2

الصفحة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فريق إعداد الخطة
1

ا.د .عميد الكلية

2

ا.د .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

3

ا.د .وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

4

ا.د .وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
الوظيـــــــــفة

االســـــــــــم
د وائل حممد جودة

مدير وحدة ضمان اجلودة

6

د .عبد الوهاب السنوسي

انئب مدير وحدة ضمان اجلودة

7

أ.د شريف زكراي اخلولية

رئيس قسم رعاية احليوان وتنمية الثروة احليوانية

8

أ.د حازم حممد شاهني

رئيس قسم األدوية

9

أ.د حممد عبد النيب العدل

استاذ بقسم رعاية احليوان وتنمية الثروة احليوانية

5

 10د .من السيد يونس

أستاذ مساعد بقسم رعاية احليوان وتنمية الثروة احليوانية

 11د .صافيناز علي ابراهيم

مدرس بقسم رعاية احليوان

 12د .حممود حممود أبوغنيمة

مدرس بقسم رعاية احليوان

 13د .رحاب عبد اجلواد ماضي

مدرس بقسم األدوية

 14د .جابر الصابر بطيحة

مدرس بقسم األدوية

 15د .بثينة حسن علي

مدرس بقسم رعاية احليوان

 16د .جنوى إبراهيم القصراوي

مدرس بقسم رعاية احليوان

 17د .ملياء مجال واصف

مدرس بقسم األدوية
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فريق المراجعة
م

الوظيفة

االسم

.1

ا.د .نبيل حممد بكري

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

.2

د وائل حممد جودة

مدير وحدة ضمان اجلودة

.3

د .عبد الوهاب السنوسي

انئب مدير وحدة ضمان اجلودة

الجزء االول  -:اإلطار الفكرى للخطة اإلستراتيجية
أوال :مقدمـــة عن كلية الطب البيطري جامعة دمنهور
تعتبر كليات الطب البيطرى من الكلياات الرادا ف ا دعام خطا التميياو عتعيال علاو ت ع ا
اليجتيعات باألطباء البيطر ين اللذ ن حيلون لواء التق م عالتطور او م ماو الطاب البيطارىذ كاذل
تق م كليو الطب البيطرى ال عم الفم عاليشورف لليجتيعات عتعيل علو تق م حلوال مبتكرف ليشكالت
اليجتيع ب ف تحقيق التق م عالتمييو اليرجوف.
ب أ العيل بكليو الطب البيطري -جامعو دمم ور بعا دا عر القارار الجي اوري ر ام )87
لسمو  2007م  28مارس  2007م ,تم ا تتاا الكلياو او 2007 – 4 –6م) بعا موا قاو لجماو
القطاع عب أت ال راساو بالفر او األعلا او العاام الجاامع  2008/2007م) كياا تام اتح القبااو
لل راساااات العلياااا دبلاااوم  -ماجساااتير – دكتاااورا ) بيوا قاااو عز ااار التعلااايم العاااالو بتاااار

.2009/6/11

عناصر إنشاء الكلية
 -1عجود البميو االساسيو للكليو  2مبمو تعليي ع إداري – معامل مرك و… ) .
 -2م رعو للكليو إنتاجيو تعليييو.
 -3االمكانيات البشر و:
 من السادف أعضاء هيئو الت ر س ع الوظادف اليعاعنو.
 الكادر العام من الوظادف االدار و اليختلفو.
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األقسام العلمية وتوزيع السادة أعضاء هيئة التدريس:
أعداد أعضاء هيئة التدريس
أستـــاذ
القســـم العلمي

هيئة معاونة

إجمالي

متفرغ

غير
متفرغ

عامل

أستاذ
مساعد

مدرس

مدرس
مساعد

معيد

1

قسم التشريح وعلم األجنة

0

0

1

0

2

2

2

7

2

قسم األنسجة والخاليا

0

0

1

0

3

0

1

5

3

قسم الفسيولوجيا

0

0

1

0

1

1

1

4

4

قسم األدوية البيطرية

0

0

1

0

3

0

1

5

5

قسم الكيمياء الحيوية

0

0

2

0

2

0

1

5

6

قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية

0

0

4

2

5

2

1

14

7

قسم التغذية والتغذية األكلينكية البيطرية

0

0

1

1

1

1

0

4

8

قسم الميكروبيولوجيا

0

0

1

0

2

1

2

6

9

قسم الرقابة الصحية على األغذية

0

0

0

0

1

0

3

4

10

قسم الباثولوجيا

0

0

1

1

1

2

0

5

11

قسم الطفيليات

0

0

0

1

1

1

0

3

12

قسم أمراض الدواجن واألسماك

2

0

1

1

2

0

2

8

13

قسم الوالدة

0

0

0

1

1

1

1

4

14

قسم الجراحة

0

0

0

1

3

0

0

4

15

قسم طب الحيوان

1

0

1

1

4

1

1

9

16

قسم الطب الشرعى والسموم واألجراءات
البيطرية

0

0

1

0

2

0

0

3

17

قسم صحة الحيوان واألمراض المشتركة

0

0

1

0

1

1

1

4

3

0

17

9

35

13

14

91

المسلسل

إجمالي أعضاء هيئة التدريس
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العاملون

بالجهاز اإلدارى:

عمال

العدد

النسبة المئوية

دائمين

50

15

65

% 83.33

مؤقتين (مكافأة شاملة)

5

8

13

%16.67

اإلجمالي

55

23

78

%100

العاملين بالجهاز اإلداري

موظفين

وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات
• الموقع اإللكتروني:
https://www.damanhour.edu.eg/vetfac/Pages/home.aspx
• العنوان اإللكتروني ):(E-Mail

اإلدارة أو القسم

عنوان البريد اإللكتروني

عميد الكلية

dean@vetmed.dmu.edu.eg

المدير التنفيذي لوحدة الجودة

waelgoda2010@yahoo.com

وحدة ضمان الجودة

waelgoda2010@yahoo.com

• تليفاكس 045/3320570 :

ثانياً :نظام الدراسة بالكلية:
م ف ال راسو بالكليو خيس سموات موزعو علو عشرف صو دراسيو حصل بع ها الطالب علاو
درجااو البكااالور وس ااو العلااوم البيطر ااو عال ياامح الش ا ادف االبع ا ضاااء تاارف الت ا ر ب الحقلااو
عاالكليميكو عذل باليعامل عمعاه البحوث البيطر و عاليجازر عاليستشفيات البيطر او عذلا تحا
اشراف أعضاء هيئو الت ر س اليختصين.
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ع تم توضايح عبياان األ ساام العليياو عاليقاررات ال راسايو ع أعا اد طاال الكلياو عكاذل بارام
ال راسات العليا التا تقا م ا الكلياو عأ ضاا بياان بعا د أعضااء هيئاو التا ر س عمعااعني م عالج ااز
اإلداري للكليو عالبرام الت تيمح ا الكليو من خال

ال راسو الذاتيو للكليو.

البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية -:
المرحلة الجامعية األولى :
العدد اإلجمالى للبرامج التعليمية التي تقدمها الكلية ثالث برامج هى -:
 .1بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية (نظام الفصل الدراسي و جاري تحديث الالئحة لنظام الساعات
المعتمدة)
 .2برنامج تميز صحة وسالمة الغذاء (نظام ساعات معتمدة)
 .3برنامج تميز طب وجراحة حيوانات أليفة (نظام ساعات معتمدة)

مرحلة الدراسات العليا
م

القسم العلمى

1

التشر ح ععلم
األجمو
األنسجو عالخال ا

3
4
5
6

الفسيولوجيا
األدع و البيطر و
الكييياء الحيو و
الرعا و عتمييو
الثرعف الحيوانيو

7

التغذ و عالتغذ و
اإلكليميكيو

2

أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية
الماجستير فى العلوم الطبية دكتور الفلسفة فى العلوم
دبلوم الدراسات العليا فى العلوم
الطبية الببيطرية
البيطرية
الطبية البيطرية
( 29تخصص)
( 29تخصص)
مهنى
أكاديمى
( 5تخصصات)
( 24تخصص)
التشر ح ععلم األجمو
التشر ح ععلم األجمو
ال وج
ال وج
األنسجو عالخال ا التشخيصو

ال وج

 سيولوجيا األسياك* األدع و البيطر و اإلكليميكيو
* الكييياء الحيو و
 تربيو عانتاج ال عاجن التربيوعاالنتاج الحيوانو تربيو عانتاج األسياكالوراثوعال م سو الوراثيو
 سلوكيات الحيوانعال عاجن عرعا ت ا
عإدارف
اإل تصادالبيطرىالي ارع

ال وج
ال وج
ال وج
ال وج

* بيولوجيا الخال ا
عاألنسجو
* سيولوجيا الحيوان
* األدع و البيطر و
* الكييياء الحيو و
تربيو عانتاج ال عاجن
التربيوعاالنتاج الحيوانو تربيو عانتاج األسياك*الوراثو ال م سو الوراثيو
* سلوكيات الحيوان
عال عاجن عرعا ت ا
 اإل تصاد البيطرىعإدارف الي ارع

ال وج

* التغذ و عالتغذ و
اإلكليميكيو

التغذ و عالتغذ و اإلكليميكيو

* بيولوجيا الخال ا
عاألنسجو
سيولوجيا الحيوان
* األدع و البيطر و
الكييياء الحيو و
تربيو عانتاج ال عاجن
التربيوعاالنتاجالحيوانو
* تربيو عانتاج األسياك
الوراثوعال م سو
الوراثيو
 سلوكيات الحيوانعال عاجن عرعا ت ا
اإل تصادالبيطرى عإدارف
الي ارع
* التغذ و عالتغذ و
اإلكليميكيو
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م

القسم العلمى

8

الر ابو الصحيو
علو األغذ و

9

الييكرعبيولوجيا

 10الصحو
عاألمراض
اليشتركو
 11الباثولوجيا
عالطفيليات
 12أمراض ال عاجن
عاألسياك
 13الوالدف
 14الجراحو
 15طب الحيوان

دبلوم الدراسات العليا فى العلوم
الطبية البيطرية
مهنى
أكاديمى
( 5تخصصات)
( 24تخصص)
* توكي جودف
* الر ابو الصحيو علو
األغذ و ذات األدل الحيوانو األغذ و ذات
األدل الحيوانو
* الييكرعبيولوجيا

ال وج

دحو الحيوان عال عاجن
عالبيئو
أمراض مشتركو
الباثولوجيا اإلكليميكيو الباثولوجيا العامو الطفيليات البيطر و* أمراض ال عاجن
أمراض األسياك
* الوالدف عالوسادل اليساع ف
لإلخصا

ال وج

* الجراحو العامو
* أمراض الحيوان

 16الطب الشرعو
عالسيوم
عاإلجراءات
البيطر و
*البرامج التى تم تطبيقها خالل 2021 / 2009

* الطب الشرعو عاإلجراءات
البيطر و

ال وج
أمراض ال عاجن
تشخيص الحيل
و حيوانات
الي رعو
الجراحو البيطر و
أمراض الحيوان
ال وج

الماجستير فى العلوم الطبية
البيطرية
( 29تخصص)

دكتور الفلسفة فى العلوم
الطبية الببيطرية
( 29تخصص)

* الر ابو الصحيو علو
اللحوم عممتجات ا
الر ابو الصحيو علو
األلبان عممتجات ا
* بكتر ولوجيا طر ات
* الفيرعلوجيا
* مماعو
* دحو الحيوان
* األمراض اليشتركو

* الر ابو الصحيو علو
اللحوم عممتجات ا
* الر ابو الصحيو علو
األلبان عممتجات ا
* بكتر ولوجيا طر ات
* الفيرعلوجيا
* مماعو
* دحو الحيوان
األمراض اليشتركو

* الباثولوجيا
الطفيليات

* الباثولوجيا
 -الطفيليات

* أمراض ال عاجن
* أمراض األسياك
* الوالدف

* أمراض ال عاجن
* أمراض األسياك
* الوالدف

* الجراحو
* أمراض الحيوان اليع و
* أمراض الباطمو
 الطب الشرعوعاإلجراءات البيطر و
* السيوم البيطر و

* الجراحو
األمراض اليع و
أمراض الباطمو
 الطب الشرعوعاإلجراءات البيطر و
* السيوم البيطر و

العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة  87 :برنامج
عدد البرامج المطبقة بالفعل  69 :برنامج
نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا%24.81 :
نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا %16.97 :
نسبة المسجلين للدبلـــــوم مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا %58.22:
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عدد الدرجات التى تم منحها خالل الخمس سنوات األخيرة ( 2009/2008الى : )2021/2020
الدرجة

اجمالى العدد

عدد المنح

دبلوم

549
234
160
943

464
116
72
652

ماجستير
دكتوراه
إجمالـــــــــــــى

إجمالى الدرجات العلمية
الممنوحة %
% 84.82
% 49.57
% 45
%69.14

بيان بأعداد الطالب والخريجين بالكلية منذ بداية انشائها :
بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية
العام
)(2008/2007
)(2009/2008
()2010/2009
()2011/2010
()2012/2011
()2013/2012
()2014/2013
()2015/2014
()2016/2015
()2017/2016
()2018/2017
()2019/2018
()2020/2019
()2021/2020
برنامج تميز صحة وسالمة الغذاء

أعداد الطالب
146
219
288
298
510
448
464
851
1148
1338
1471
1633
1729
1883

العام
()2021/2020
برنامج تميز طب وجراحة حيوانات أليفة

أعداد الطالب
20

أعداد الخريجين

91
78
66
21
104
170
188
281
281
289

أعداد الخريجين
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العام
()2021/2020

أعداد الخريجين

أعداد الطالب
5

ثالثاً -:فلسفة الكلية في مجال توكيد الجودة والتحسين المستمر-:
تؤمن الكليو إ يانا و ا باهييو توكي الجودف عاإلعتياد عالتحسين اليستير عذلا عان طر اق
عيليو تعليييو ممظيو تسعو إلو استخ ام األساليب الح ثو
عر ع مستوي العيليو التعليييو

التعلايم عالاتعلم عالتكمولوجياا اليتق ماو

ال رس عاليعيل عاليقرر األلكترعن عالت ر ب الطالب عاإلرتقاء

بخطو ال راسات العليا عالبحوث بحيث تواكب البحوث التطور العاالي عتكاون بحوثاا هاد او خادماو
للبيئو عاليجتيع.عالكليو من الكليات الراد ف ا الجامعاو ععلاو اليساتوى القاومو او مجاا الخ ماو
اليجتيعيو من خال القوا ل الطبيو البيطر و عالم عات اليتخصصو عالتثقيفيو اليتعلقو بصاحو اإلنتااج
الحيوانو عال اجمو عاألساياك عاألماراض اليشاتركو.عألن الكلياو تا رك أناد ال جاودف إال بال راساو
الذاتيو كان عالب من اإلهتيام بسرد نقاط القوف عالضعف عمعر و الفرص عالت

ات كو نضع خطو

استراتيجيو عالو عنحسن من الوضع الراهن عنضاع الخطا لإلساتيرار عنضاع اليؤشارات ليعر او
م ى التق م عالمجا .
وترجع اهمية األخذ بفلسفة توكيد الجودة والتحسين المستمر بالكلية إلي عدة اعتبارات -:
• أهييو مفاهيم الجودف عتطبيق ا ميا عظم العيليو التعليييو عتحسين مستوى الخر جين .
• اليما سو الشر فو بين الكليات لتجو أعيا عتحسين مستوى خر جي ا حتم العيل بمظام
ععلم لل خو و هذ اليما سو.
• اليما سو القو و و سوق العيل اليومو عالعربو تسات عو بكال ععاو أن كاون للكلياو خطاو
عاضحو للجودف عاإلعتياد.
• التطور العليو السر ع ست عو الج عالبحث للحاق بقطار التق م
• البطالو مشكلو ت د خر جو معظم الكليات عاتساع العلم عالي ارات هو السبيل الوحيا لخلاق
رص عيل.
• ه ف أساسو عهام من أه اف الجودف اليشاركو اليجتيعيو عهذا جعل للكلياو دعرا هاماا او
الشراكو اليجتيعيو.
• نظم الجودف تحث علو خلق مصادر التيو ل الذاتو لتيو ل العيليو التعليييو عالبحث العليو.
• نظاام الجااود تخلااق محاساابو ذاتيااو عتق ا ر موضااوعو لق ا رات اليؤسسااو العلييااو عتح ا
اليعو ات عا تراحات الحلو .
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نشر ثقافة الجودة نشاط أساسي وال تتحقق الجودة بالكليات اال بالتنسيق مع رسالة ورؤية الجامعة
وخطتها االستراتيجية والتى تلتزم باالتى-:
• كل رد لد دعر و نشر ثقا و الجودف الطال ل م دعر عكذل اعضاء هيئو الت ر س
عمعاعني م.
• الع الو عالشفا يو أمر اساسو و تلبيو احتياجات عتو عات اليمسوبين للكليو.
م محور العيليو التعليييو سواء علو اليستوى الي مو أع الثقا و أع
• اإلهتيام بالطال
اإلجتياعو.
رابعا -:اإلفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية.
تقوم اإل تراضات األساسيو للخطو اإلستراتيجيو علو المقاط التاليو-:
• تح ث الرؤ و عالرسالو الخادو بالكليو و ضوء الرؤ و عالرسالو الخادو
بالجامعو ع رؤ و مصر .2030
• تح ث التحليل البيئو ال اخليو للكليو عذل لتح نقاط القوف عالضعف
عتحليل البيئو الخارجيو للكليو عذل لتح الفرص عالت ات.
• تقييم الفرص اليتاحو ضوء اإلمكانيات الحاليو عنقاط القوف عنقاط
الضعف.
• تح كيفيو التغلب علو الت ات و ظل نقاط القوف عالضعف عالفرص
اليتاحو.
• تح األه اف و ضوء أه اف الجامعو عرسالت ا عترجيو رسالو عرؤ و
الكليو و شكل اه اف استراتيجيو.
• نشر ثقا و الجودف عالتيي و األداء من أجل تحسين البيئو التعليييو بالكليو
عتو ير القوف ال ا عو لتمفيذ الخطو بكفاءف ع اعليو.
• عضع برام عخط متواز و ذات رؤى مستقبيلو لتحسين جودف جييع
العيليات عاألنشطو بالكليو.
• التقييم ال عرى من خال مجيوعو استشار و داخليو عخارجيو.
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الجزء الثانى -:اإلطار المنهجى للخطة اإلستراتيجية
أوالً :منهجية اعداد الخطة:
 -1تكو ن ر ق العيل حسب ما هو موجود باإلطار ال ممو عالخطو اإلستراتيجيو.
 -2عيل عرش عيل لكيفيو تح ث الخطو اإلستراتيجيو .
 -3مراجعو الرؤ و عالرسالو بع إعادف دياغت ا.
 -4توز ع الي ام -:
أ -تح البيانات اليطلوبو.
 تح مصادر البيانات.ج -تح طرق جيع البيانات عتشيل ال راسو اليي انيو عاإلستبيانات
عاليقابالت الشخصيو.
 -5تحليل البيئو الخارجيو لتح الت ات عالفرص.
 -6تحليل البيئو ال اخليو لليؤسسو لتح نقاط القوف عالضعف.
 -7عق الم عات المقاشيو بين أعضاء الفر ق ععيمو من األطراف اليعميو عاستخ ام طر قو
العصف الذهمو.
 -8كتابو التقر ر األعلو بع التع الت اليقترحو عطباعتد ععرضد عمما شتد عتق يد.
ثانياً -:األطراف أصحاب المصلحة فى الخطة اإلستراتيجية-:
األطراف اليعميو ال اخليو عالخارجيو هم اليستفي عن من الخطو اإلستراتيجيو-:
 -1األطراف الداخلية:
 الطالب -:الطال هم محور العيليو التعليييو عهم اليستفي عن األعادل من أنشطو
الكليو.
 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -:هم اليستفي عن استفادف مباشرف من الخطو
من خال الت ر ب عز ادف الوعو لتوكي الجودف ميا معكس ا جابيا علو مستوى
األداء.
-2األطراف الخارجية-:
 االطباء البيطريون
• العاااملون بالحكوماو عتختلااف مااوا ع م الوظيفيااو ماا بااين ما ر ات الطااب
البيطاارى عاإلدارات عالوح ا ات البيطر ااو عاليجااازر عاالرشاااد البيطاارى
عتشااخيص ععااالج عرعا ااو الحيوانااات الصااغيرف عالكبياارف عالاا عاجن
عاألرانب عاألسياك عالتولي عالتماسليات عالتلقيح اإلدطماعو.
• العاااملون ااو اليحاااجر البيطر ااو البر ااو ع ااو اليااوانو البحر ااو عاليااوانو
الجو او ليرا بااو الصااادرات عالااواردات عالحيوانااات عالطيااور عاليمتجااات
الحيوانيو عكا و الصماعات القاديو علي ا.
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• األطباء البيطر ون العاملون و مجاالت حكوميو أخرى كالحفاظ علو
الحياف البر و عح ادق الحيوان.
• األطباء البيطر ون العاملون باليعاه البحثيو كيع بحوث الصحو
الحيوانيو.
• األطباء البيطر ون العاملون بالت ر س عاالشراف علو الي ارع عالي ارس
الثانو و ال راعيو.
• االطباء البيطر ون العاملون بشركات ال عاء-:
أ -العاملون و االبحاث عالر ابو ال عاديو.
 العاملون و تسو ق عترع األدع و البيطر و عهم ثالثأنواع شركات األدع و البشر و عالبيطر و عشركات األدع و
اليشتركو.
• األطباء البيطر ون العاملون و الشركات اإلستثيار و.
• األطباء البيطر ون أدحا اليشرععات الخادو العيادات البيطر و –
مخازن األدع و – م ارع).
• أطباء بيطر ون ب عن عيل قومون بال راسات العليا أع ال قومون).
 أصحاب مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية-:
• أدحا الي ارع م ارع األلبان – التسيين – األغمام – دجاج إنتاج اللحم
– دجاج إنتاج البيض – أم ات ال عاجن).
 كافة المواطنين حتاجون إلو ن عات تثقيفيو حو األمراض اليشتركو
عالوباديو ذات األدل الحيوانو عالتو تمتقل من الحيوان إلو اإلنسان عن
طر ق اإلحتكاك اليباشر عغير اليباشر اليمتجات عالصماعات القاديو
علي ا) .
 أولياء األمور -:ياس م ى رضا أعلياء األمور علو جودف أداء اليؤسسو
التعليييو.
ثالثاُ -:توفير مقومات النجاح للخطة يستلزم تحديد وتقييم اإلحتياجات الالزمة وهى كالتالى-:
 -1تح الي ارات عالق رات الالزم توا رها و أعضاء هيئو الت ر س عمعاعني م عالعيل علو
تمييو تل الي ارات عالق رات لليستو ات اليطلوبو عن طر ق الت ر ب اليستير.
 -2إتباع استراتيجيو تكامليو متطورف تسعو للتغيير عالتحسين اليستير ب ف إرضاء جييع
األطراف ذات اليصلحو.
ّ
 -3تمييو القيم اليتعلقو بالعيل الجياعو عأخال يات عادا الي مو ع تح ث الييثاق االخال .
 -4تو ير ال عم الالزم لتحقيق اإلستيرار و و ج ود التحسين عالتطو ر بالكليو.
رابعاً :تحديد المخاطر-:
لضاايان المجااا ااو تطااو ر عتمفيااذ الخطااو اإلسااتراتيجيو للكليااو ااو ضااوء توكي ا الجااودف
عالتحسااين اليسااتير سااتل م ذلا تح ا عتقياايم اليخاااطر عالعقبااات اليرتبطااو بعيليااات تصااييم
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عتطو ر عتمفيذ الخطو مع إتخاذ الخطوات الالزماو للتعامال ماع تلا اليخااطر عالعقباات عكاذل
تو ير ال عم عمقومات المجا للخطو.عتل اليخاطر عالعقبات يكن توضيح ا كيا لو-:
 -1ع م إ يان بعض أعضاء هيئو الت ر س بأهييو التقييم عالجودف ع أح اليخاطر عالتو يكن
التغلب علي ا من خال عيل الع من الا عرات الت ر بياو ب ا ف تغييرالفكارف السااد ف لا ى
البعض مم م عن م ى أهييو التقييم عالجودف.
 -2ع م إستيرار و بعض أ راد ر ق العيال نتيجاو السافر أع اإلنشاغا باأمور أخارى هاو أحا
اليخاطر التو يكن التغلب علي ا ب ادف ع د أ راد الفر ق مع التمسيق ييا بيم م.
 -3ع م كفا و اليوارد الالزمو للتمفيذ ع يكن التغلب علي اا با جااد ماوارد أخارى أع البحاث عان
موارد أخرى.
 -4ع م اإللت ام باإلطار ال ممو اليح د مسبقا للتمفيذ عما ترتب عليد من ب ء او التمفياذ ععا م
انجاز العيل و الو اليح د ع يكن التغلب علو ذل عن طر اق اإللتا ام باإلطاار ال مماو
لتمفيذ الخطو.
 -5أعباء العيل اإلضا يو التاو ساوف تفارض علاو الكلياو ا التكاون محال ترحياب مان بال
البعض و الفر ق التمفيذى عخصودا إذا لم كا أ.
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عناصر الخطة اإلستراتيجية
رؤية كلية الطب البيطري-جامعة دمنهور
تسعو كليو الطب البيطري ب مم ور أن تكون ذات مي ف
تما سيو

التعليم البيطري عالتشخيص اليعيل

اليرجع

عاألنشطو البحثيو ليجاب و اليشكالت اليجتيعيو عالبيئيو
متوا قا مع رؤ و جامعو دمم ور

د و األداء عجودف

اليخرجات عالتطو ر اليستير نحو األ ضل.
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رسالة كلية الطب البيطري -جامعة دمنهور
انطال ا ً من رسالو جامعو دمم ور – ت ف كليو الطب
البيطري إلو إم اد سوق العيل اليحلو عاإل ليي

بأطباء

بيطر ين عباحثين مؤهلين علييا ً عم ار ا ً من خال برام
تعليييو ميي ف لتمييو الثرعف الحيوانيو عالسيكيو ع ال اجمو ع
تلبيو احتياجات اليجتيع من الغذاء اآلمن ع الح من انتشار
األمراض اليع و ع اليشتركو ل عم خط التمييو اليست امو
ع قا لرؤ و مصر .2030
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االهداف االستراتيجية للكلية
 -1ت ع الطال بأدو اليعر و

العلوم الطبيو البيطر و عتمييو

رات م الثقا يو عاالجتياعيو.
 -2تخر

اطباء بيطر ين مؤهلين علييا عاكليميكيا ادر ن علو

حيا و اليجتيع من االمراض اليشتركو الت
الحيوان لإلنسان عاليساهيو

تمتقل من

مختلف القطاعات الت

تتطلب ا خط التمييو اليست امو بال علو عرؤ و مصر .2030
 -3تو ير برام دراسات عليا عت ر ب مستير لر ع كفاءف الخر جين
من االطباء البيطر ين و مختلف اليجاالت البيطر و
 -4تشجيع أعضاء هيئو الت ر س بالكليو ألجراء ال راسات
عالبحوث العلييو عالتطبيقيو

مجا الطب البيطري عالت

ت ف إلو خ مو اليجتيع ع تمييو البيئو.
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 -5ز ادف االحتكاك العلي
عاليشاركو

عتباد

الخبرات عن طر ق التمظيم

اليؤتيرات عالم عات عال ارات العلييو من

خال االتفا يات اليحليو عال عليو.
 -6تو ير الر ابو الصحيو علو االغذ و عتق م االستشارات البيطر و
عالخ مات التشخيصيو عالعالجيو لحل الع
البيطر و

من اليشاكل

مختلف القطاعات.

 -7التعاعن مع هيئات اليجتيع الي ن

عاليؤسسات الحكوميو

عالج ات اإلنتاجيو اليتخصصو علو اليستوى اليحلو
عاإل ليي عال عل .
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 تحليل عناصر الدراسة الداخلية والخارجية لكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور
كان من الضرعري بل تح ث الخطو االستراتيجيو للكليو تم دراسو الوضع الحال
ل ا لذل تم عضع خطو تمفيذ و ل راسو عمادر البيئو ال اخليو عالخارجيو للكليو تضيم
اجراء استبيانات لكل من السادف اعضاء هيئو الت ر س عاليوظفين ع الطال من خال
لجمو االستبيانات لتجييع آراد م عمقترحات م ع تصورهم لمقاط القوف عالضعف عالفرص
اليتاحو ع اليخاطر الت تواجد العيليو التعليييو بالكليو.

 التحليل الرباعي للكلية ( )SWOT Analysisوتحديد الفجوة
ام لجمو التخطي اإلستراتيج بعق جلسات للعصف الذهم لتح نقاط القوفذ
الضعفذ الفرص عالت ات بماءا ً علو مم جيو إع اد عمتابعو الخطو اإلستراتيجيو .وقد
تم إعداد هذا التحليل بواسطة نظام داخلي للجودة ومشاركة إدارة الكلية ورؤساء األقسام
وأعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين والمستفيدين من خارج الجامعة.
البند

الوضع الراهن

الوضع المعياري

نقاط قوة أم
ضعف

توزيع المساحات األرضية.
-1المساحة المخصصة لكل
طالب بالكلية
-2قاعات المحاضرات العامة

1.9م

يوجد بالكلية عدد 6قاعات
بمساحة

14م

المساحة المخصصة لكل طالب1.5
م

ضعف
نقطة ضعف

 66سم 2لكل طالب
-3قاعة التدريس
(1/3الطاقة االستيعابية
لقاعات التدريس)

 %100من مجموع الطالب

 % ٤٠من مجموع طالب الكلية

نقطة ضعف
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/3المساحة المخصصة لكل
طالب

٢م٢

بواقع .5م 2لكل طالب

نقطة ضعف

-4المعامل والمختبرات
1/4الطاقة االستيعابية
2/4المساحة المخصصة لكل
طالب

 80طالب
لكل طالب  1.71م( 2مناسب)

 ٣٠طالب كحد أقصي

نقطة ضعف

٦م ٢

نقطة ضعف

-5المكتبة
1/5المساحة المخصصة لكل
طالب للقراءة

3سم2

1.5م

2/5المساحة المخصصة لكل

 3.8م2

2م

2

نقطة ضعف

نقطة قوة

2

باحث /دراسات عليا للقراءة

 -6مبني الخدمات الطالبية)

19.5م( 2المساحة الكلية)

0.8-0.5م 2لكل طالب

نقطة ضعف

رعاية الشباب)
-7دورات المياه

 30سم

2

2.5م

2

نقطة ضعف

الموارد البشرية
-1أعضاء هيئة التدريس
 1/1من حيث عدد أعضاء
هيئة التدريس

28:1

25-1

نقطة ضعف

-3الهيئة المعاونة
1/3من حيث عدد أعضاء
الهيئة المعاونة  :عدد

68:1

15-1

نقطة ضعف
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-4المكتبة
300 -1طالب

نقطة ضعف

1/4العدد الكلي للعاملين
بالمكتبة
2/4عدد فني المكتبات  :عدد

فني مكتبات1 :

فني مكتبات 1

نقطة ضعف

الطالب

فني قاعة1 :

مرافقين إداريين ٤

عمال1:

مساعد فني ١

 941:1طالب

فني قاعة ١
عمال(طبقا للسعة (
-5قاعات التدريس

 ١لكل  ٤قاعات

 1 :1قاعــــــة

نقطة قوة

المسئول عن القاعة

التجهيزات لمباني ومرافق الكلية
-1تجهيزات المكتبة

يتوافر  49مقعد.

- ١أن يتوافر 80مقعد.

نقطة ضعف

ال تتوافر نسختان على األقل من
كل عنوان لبعض العنواين

- ٢أن تتوافر نسختان على األقل من

نقطة ضعف

يتوافر جهاز واحد
قاعات المكتبة مزودة
بطاوالت،وخزائن،ورفوف ،ومكاتب
للعاملين فيها.

كل عنوان.
 -3تخصص أجهزة حاسوب شخصي ال
يقل عن  ٢٠جهاز
- ٤أن تكون قاعات المكتبة مزودة بطاوالت،

نقطة ضعف
نقطة قوة

وخزائن،ورفوف ،ومكاتب للعاملين فيها.

يوجد الة تصوير

-5أن تكون مجهزة بـ 3آالت
تصوير ثقيلة ،وآلة سحب سريع

نقطة ضعف

يوجد  96رف من نوع

- ٦ضرورة توفير رف واحد لكل

نقطة قوة

الرفوف المفتوح.

 ٢٥مجلد من نوع الرفوف
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يوجد نقص في بعض مراجع
بالنسبة للتخصصات المختلفة
بالكلية

- ٧أال يقل عدد المراجع عن ٣٠
مرجع لكل موضوع متخصص بالكلية.
- ٨أن ال تقل نسبة المواد المرجعية

أقل من %5

نقطة ضعف

نقطة ضعف

كالقواميس ودوائر المعارف عن % ٥
من مجموع مقتنيات المكتبة

يوجد  6عناويين للدوريات /
تخصص

ال تتوافر خدمة االتصال بشبكة
المعلومات الدولية.
تتوافر تهوية وإضاءة جيدة.

- ٩ضرورة اشتراك المكتبة بعدد ٥

نقطة ضعف

عناوين علي األقل من الدوريات لكل
تخصص
 - ١٠توفير خدمة االتصال بشبكة

نقطة ضعف

المعلومات الدولية.

 - ١توافر تهوية وإضاءة جيدة.

نقطة قوة

حيث تحتوي قاعة المكتبة
ومقاسها 54=6*9م علي
3شباك علي الشارع بعرض
1.5م وارتفاع 1.8م مما يوفر
اإلضاءة الطبيعية  ،كما تتوافر
اإلضاءة الصناعية الكافية

-2تجهيزات قاعات
المحاضرات العامة

تتوافر سبورات بيضاء تفاعلية
في كل قاعة تدريسية مع
مستلزماتها.

- ١أن تتوافر سبورات بيضاء

نقطة قوة

تفاعلية في كل قاعة تدريسية مع
مستلزماتها.

تتوافر عدد سبورة خشبية
سوداء مقاس 2×1.5م علي
األقل.

- ٢توافر عدد سبورة خشبية سوداء

نقطة قوة

مقاس 2×1.5م علي األقل.

تهوية جيدة.

- ٣تهوية جيدة.

نقطة قوة

يوجد اتصال دائم بالكهرباء

- ٤أهمية وجود اتصال دائم

نقطة ضعف

وال يوجد

مولد كهربي
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بالكهرباء مولد كهربي10KVA

تتوافر منضدة للمعلم مقاس
1×1×2.5م

توافر منضدة للمعلم مقاس
1×1×2.5م

نقطة قوة

مزودة بالوسائل السمعية والبصرية
الالزمة لمتطلبات العملية التدريسية

- ٦أن تكون مزودة بالوسائل السمعية

نقطة قوة

والبصرية الالزمة لمتطلبات العملية

التدريسية مثل &Data Show
Projector
يوجد أجهزة عرض شفافيات

- ٧أجهزة عرض شفافيات بمعدل

نقطة قوة

جهاز واحد لكل قاعة تدريسية

جارى االنتهاء من تزويد
القاعات باالتصال بشبكة
المعلومات الدولية

-4المعامل الدراسية
والبحثية

يوجد بالكلية  42معمل بحثية
يتواجد بها العدد المطلوب من
الطاوالت الالزمة

- ٨أن تكون مزودة بخدمة

نقطة ضعف

االتصال بشبكة المعلومات الدولية
- ١أن يتوافر مناضد عمل

نقطة قوة

Work Tables
في كل معمل  5-2بمقاس
()0.1× 0.9×1.25

يتوافر رفوف لتخزين المواد

المستخدمة في التجارب.

-5تجهيزات األقسام

- ٢أن يتوافر رفوف لتخزين

نقطة قوة

المواد المستخدمة في التجارب 4-2
بكل معمل

يتوافر األجهزة والمواد
المعملية المناسبة لكل تخصص.

- ٣أن يتوافر األجهزة والمواد
المعملية المناسبة لكل تخصص.

نقطة قوة

ال يوجد آالت تصوير
باألقسام.

الة /قسم.

نقطة ضعف

يوجد عدد من االجهزة فى
بعض االقسام والبعض األخر
اليوجد به أجهزة

أن يوجد عدد  2جهاز حاسب لكل
قسم

نقطة ضعف
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-6دورات المياه

110:1

- 1مقعد (مرحاض واحد) لكل ٤٠
طال ًبا أو طالبة

نقطة ضعف

10:1

واحد لكل ) ٢٠عضو تدريس أو

قوة

إداري)

1/6دورات المياه لمتحدي
اإلعاقة

المرحاض إفرنجي

-١يجب أن يكون المرحاض

نقطة قوة

إفرنجي.
-٢تزويد المبنى المتعدد األدوار

ال يوجد مرحاض خاص وال
يوجد أى الفتات
بدورة مياه خاصة بالمعاقين بكل

نقطة ضعف

دور يوجد به دورات مياه مجمعة

تتوافر دورة مياه واحدة
للطالب واخرى للطالبات

-٣أن تتوافر دورة واحدة للطالب
وأخرى للطالبات.

المواصفات العامة للمباني والمرافق
-1ارتفاع المباني

 6م للمدرجات و  4م
للقاعات

٦م 2وذلك لتوفير كمية هواء

قوة

مناسبة.

-2درجة الحرارة داخل
المبني

تصل في الصيف أحيانا إلي
أكثر من  30وذلك بحكم
طبيعة البيئة الحارة صيفا.

 24-22درجة مئوية

ضعف

 -3النوافذ

مناسبة

 %15-من المساحة األرضية

قوة

سهلة الفتح

 -سهولة فتحها

يوجد مخارج بديلة في جميع
األدوار .

توافر مخارج الطوارئ في جميع
األدوار بحيث تؤدي إلى ساللم
الطوارئ.

 -4أبواب وساللم
الطوارئ ومتطلبات
لألمن والسالمة

يوجد لكل مدرج له  3ابواب يجب أن تفتح أبواب مخارج
الطوارئ من الداخل إلى الخارج
ال يوجد

أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات(
دفاشات – رافعة) لتمكنها من الغلق آليًا

قوة

قوة
ضعف
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يوجد بمبنى المعامل ابواب
الوميتال مقاومة للحريق
ال يوجد بمبنى المدرجات
ابواب مقاومة للحريق

قوة
أن تكون مقاومة للحريق.

ضعف

ال يوجد عالمات إرشادية
تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ

أن يكون هناك عالمات إرشادية
تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ

ضعف

ال يوجد

توافر شبكة إنارة للطوارئ )

ضعف

الممرات – السراديب – مخارج
الطوارئ(
يوجد

ضرورة وجود عدد  ٢مخرج( باب )

قوة

علي األقل لكل قاعات المحاضرات
يوجد بمبنى المعامل
ال يوجد بمبنى المدرجات

الستائر معاملة بمواد ضد االشتعال.

ضعف

يتم تأمين ساللم للطوارئ

يتم تأمين ساللم للطوارئ لجميع

لجميع األدوار ) متعدد األدوار(.

األدوار ) متعدد األدوار(.

قوة

ال يوجد ساللم النجاة

يجب فصل ساللم النجاة بواسطة أبواب

ضعف

ال يوجد ساللم النجاة

يجب أن تكون ساللم النجاة في أطراف
المبنى في مكان مفتوح

ضعف

يوجد مخرج نهائي.

يجب أن يوصل المخرج النهائي
للساللم في الطابق األرضي إلي
الشارع  .ويزود بدرابزين ارتفاعة
1م .ويجب أال تزيد المسافة الفاصلة
بين أي نقطة وأقرب سلم طوارئ
عن 30م.

قوة

األبواب مكونة من ضلفتينمتحركتين – عرض الدلفة

األبواب مكونة من ضلفتينمتحركتين – عرض الدلفة الواحدة

قوة

مقاومة للحريق.

 -5أبواب القاعات
والمعامل

قوة
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والورش..الخ

-6معدات مكافحة
الحريق

الواحدة أقل من 8و1م.

1.2-1م.

 -تفتح األبواب للخارج

-كما يجب أن تفتح األبواب

وبعضها للداخل.

للخارج.

توجد طفايات يدوية لجميع
الطوابق.

وجود طفايات يدوية لجميع
الطوابق.

قوة

وجود تركيبات ثابتة مثل:

توجد شبكة خراطيم مطاطية

-شبكة خراطيم مطاطية لجميع

قوة

لجميع الطوابق.

الطوابق.

ال توجد شبكة فوهات خارجية
بالمبني.

شبكة فوهات خارجية حسب حجمالمبني

 -تم تنفيذ معدات إنذار

 -معدات إنذار صوتية وضوئية.

قوة

 -شبكة إنذار يدوي بجميع

قوة

صوتية وضوئية.
 تم تنفيذ شبكة إنذار يدويبجميع الطوابق.
 تم تنفيذ شبكة إنذار تلقائيفي قاعات التدريس والمعامل
والممرات.

الطوابق.

ضعف

قوة

 شبكة إنذار تلقائي في قاعاتالتدريس والمعامل والممرات.
 -كاشف دخان وغاز.

 -يوجد كاشف دخان وغاز.

 -7نظم األمان

ال يوجد شهادة أمان ضد
النار خاصة بتجهيزات قاعات

ضرورة وجودة شهادة أمان ضد
النار خاصة بتجهيزات قاعات

المحاضرات والتدريس -

المحاضرات والتدريس -والمعامل

والمعامل والمختبرات.

والمختبرات.

ضعف

لم يتم استالم
نظام االمان

يوجد مسئولين عن إدارة
األزمات أثناء الطوارئ.

ضرورة وجود مسئولين عن إدارة
األزمات أثناء الطوارئ.

ضعف

وحدة إدارة
األزمات

يوجد نظام موثق و آلية
الختبار مدي كفاءة التعامل

ضرورة وجود نظام موثق و آلية
الختبار مدي كفاءة التعامل مع

قوة

لم يتم استالم
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األزمات.

ال يوجد اختبار سالمة أدوات

ضرورة وجود نظام الختبار سالمة

اإلطفاء بشكل دوري.

أدوات اإلطفاء بشكل دوري.

ضعف

يوجد ملف بيئي لكل مبني
يسجل فيه صالحية المنشأة

ضرورة وجود ملف بيئي لكل مبني
يسجل فيه صالحية المنشأة

قوة

والمرافق هندس ًيا وفن ًيا.

والمرافق هندس ًيا وفن ًيا.

تم عمل دورات تدريبية
للعاملين بالكلية (تتضمن
أدوات اإلطفاء وأنواعها
وصيانتها).

ضرورة وجود دورات تدريبية
للعاملين بالمؤسسات التعليمية
(تتضمن أدوات اإلطفاء وأنواعها
وصيانتها).

قوة

ال تتوافر خريطة داخل
وخارج كل قاعة ومختلف
أماكن المبني توضح مداخل

يجب توافر خريطة داخل وخارج
كل قاعة ومختلف أماكن المبني
توضح مداخل ومخارج الطوارئ

ضعف

نظام االمان
ورق من
المشتريات
لصيانة وشراء
الطفايات

ومخارج الطوارئ.

 أدوات ومصادر جمع البيانات تم تنظيم محاضرات وورش عمل ألعضااء فريا الجاودة ورؤسااء األقساام عان إبعااد التحليالالرباعي ( )SWOTوأهميته في التخطيط االستراتيجي وتحقي األهداف اإلستراتيجية للكلية.
 تم مناقشة أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن الطالب والمستفيدين من خارج الكلية وأخاذ أرائهامفي نواحي القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية.
 تم رصد وتجميع البيانات بالتنسي بين وحدة ضمان الجودة وفري التخطيط االستراتيجي بالكلية. -تم إتخاذ نتائج التحليل كأساس لوضع الخطة اإلستراتيجية للكلية.
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التقييم الداخلي للكلية (القطاع االدارى)
نقـاط القــوة

مسلسل

Weight

Rating

weighted score

1

انتظام مواعيد عمل الهيئة االداريه والعمال

0.1

2

0.2

2

وجود لجنه شكاوى ومقترحات لالداريين

0.05

3

0.15

0.08

3

0.24

4

وجود اماكن مناسبه للهيكل االدارى بالكليه

0.1

1

0.1

5

عقد دورات تدريبيه مؤهله للموظفين داخل وخارج الكليه

0.07

4

0.28

مساهمه االداريين فى حل المشكالت التعليميه واالداريه
3

للكليه

نقـاط الضعف

weighted

Weight

Rating

0.1

1

0.1

0.1

1

0.1

3

كثرة عدد العماله المؤقته بالكليه وال يوجد هيكل ادارى دائم

0.08

2

0.16

4

عدم وجود معايير واضحة ومعلنه لتقييم االداريين

0.15

3

0.45

0.07

2

0.14

مسلسل
1

عدم وجود شبكه الكترونيه داخليه لتبادل المعلومات

score

خلو بعض االقسام والوحدات االداريه من المديرين ورؤساء
2

االقسام بها

عدم التسكين المناسب لبعض الموظفين فى بعض االقسام
5

بالكليه .

االجمالى 1.7+.95=2.12
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التقييم الداخلي للكلية (قطاع شئون التعليم والطالب)

مسلسل
1
2
4
5
6
االجمالى

نقـاط القــوة
عدم وجود دروس خصوصيه
تنوع طرق التدريس واستخدام التكنولوجيا
التطوير فى نظم التقويم للطالب واالمتحانات تغطى
المخرجات التعليميه
صدق االدارة مع الطالب وسرعة تلبيه االحتياجات
وجود بعض المقررات االلكترونية فى الكليه

نقـاط الضعف
مسلسل
 1ضي مساحات المبانى المتاحة ومحدودية عدد
المدرجات والقاعات الدراسيه
 3عدم وجود مستشفى تعليمي خاص بالكلية
 4عدم وجود اعضاء هيئة التدريس فى بعض
التخصصات
 5افتقار الكليه لوسائل االتصال الحديثة خاصة شبكه
المعلومات االلكترونيه
 6عدم توافر اجهزة الحاسب االلى وماكينات التصوير
 7مكتبه الكليه تفتقر الى العديد من المراجع العلميه
المتخصصه
االجمالى
االجمالى 1.90+1.74=2.65

Rating Weight

weighted
score

0.15
0.1

5
4

0.75
0.4

0.09

4

0.36

0.07
0.09
0.5

2
1

0.14
0.09
1.74

Weight

Rating

weighted
score

0.13

1

0.26

0.09

1

0.09

0.12

2

0.24

0.07

2

0.14

0.05
0.04

2
2

0.1
0.08

0.5

1.90
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التقييم الداخلي للكلية (قطاع الدراسا ت العليا والبحوث)
نقـاط القــوة

مسلسل

وجود اعداد متزايدة للتسجيل في برامج الدراسات العليا
(دبلوم-ماجستير-دكتوراه)
االستفادة من القوافل البيطريه كميدان خصب لالنشطة
البحثيه خاصة فى المجاالت المعمليه واالكلينيكيه
حضور عدد كبير من اعضاء هيئة التدريس مؤتمرات
وندوات دوليه فى مختلف دول العالم
تميز االشراف العلمى
بروتوكوالت تعاون بين الكليه وجامعات عالمية لها اثر
كبير فى وجود ابحاث ومشاريع مشتركه

1
2
3
4
5
االجمالى

نقـاط الضعف
مسلسل
عدم اكتمال المعامل البحثيه المتخصصه
1

Rating Weight

weighted
score

0.15

5

0.75

0.1

4

0.4

0.06

4

0.24

0.1
0.09

3
3

0.3
0.27

0.5

Weight

1.96

Rating

weighted
score

0.18

1

0.18

2

نقص االجهزة العلميه فى بعض التخصصات

0.16

1

0.16

3

افتقار الكليه لوسائل االتصال الحديثه (االنترنت )

0.07

2

0.14

4
5

عدم تلبيه المكتبه الحتياجات طالب الدراسات العليا
عدم وجود قاعات كبيرة لمناقشة الرسائل العلميه وعقد
الندوات

0.05

2

0.1

0.04

2

0.08

االجمالى

0.5

0.66

االجيالو= 2.66 =1.96+0.66
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التقييم الداخلي للكلية (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة)

مسلسل
1
2
3
4
5

مسل
سل
1
2
3

نقـاط القــوة
تغطيه القوافل البيطريه التى تنظمها بالكليه فى قرى
محافظه البحيرة لها اثر واسع في خدمه المجتمع
قيام الكليه بالعديد من الندوات الخاصة بالموضوعات
القومية منذ انشائها
اعتماد اسلوب االستبيان لمتابعة احتياجات متلقى الخدمة
وتحليلها
تفعيل الوحدات البحثية فى الكليه لخدمة المجتمع
اشتراك الكلية فى مشروع محو االميه وتعليم الكبار

نقـاط الضعف
ارتباط تنظيم القوافل البيطرية بجهات اخرى
افتقار الكلية لوسائل االنتقال الخاصة بها
عدم وجود وحدات ذات الطابع الخاص

Rating Weight

weighted
score

0.2

5

1

0.1

4

0.4

0.05

3

0.15

0.11
0.04
0.5

3
2

0.33
0.08
1.96

Ratin
g
1
1
2

weighted
score
0.2
0.13
0.34
0.67

Weig
ht
0.2
0.13
0.17

االجمالى= 2.63 =0.67+1.96
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التقييم الخارجي للكلية

نقاط الضعف

نقاط القوة

 ضيق مساحات المبانى المتاحة و محدودية عدد المدرجات و قاعات  -حضور عدد كبير من اعضاء هيئـة التـدريس مـؤتمرات ونـدوات دوليـة فـىمختلف دول العالم سنويا
الدراسة .
 توافر أعضاء هيئة تدريس ذات كفاءة عالية فـى مجـاالت البحـى فـى العديـدقلـة او نـدرة اعـداد أعضـاء هيئــة التـدريس فـي بعـض التخصصـات العلميــة مــن التخصصــات وتــوافر عــدد معقــول مــن الوظــائف المعاونــة فــى اغلــب
التخصصات و اعتماد الخطة الخمسية لتعيين المعيدين بالكليـة ()2026-2021
بالكلية
.
 قلة الموارد والمخصصات المالية عدم توافر مصـادر الـدعم المـالى الـداخلى تقديم اإلرشاد والتوجيه للجمهور بشكل مستمر.(الجامعة ) ،المحلى و الخارجى لالنشطة البحثية بالكلية
تعاون الكلية مع المعاهد البحثية
عدم إقامة مؤتمر علمي للكلية
توافر مبنى للمعامل المركزبة و بانوراما الحيوان
وجود مجلة للكلية
التدريب العملي غير كاف.
زيادة التسجيل لبرامج الدراسات العليا فى جميع التخصصات بالكلية .
وجود برامج دراسية مميزة بالكلية لمرحلة البكالوريوس
وجود المعامل البحثية المتخصصة .
 اعتماد أسلوب االستبيان لمتابعة احتياجات متلقي الخدمة وتحليلها. ضعف وجود إجراءات إلدارة المخاطر. نقص االجهزة العلمية الحديثة فى بعض التخصصات العلمية رغـم توافرهـا  -توريد العديد من األجهزة العلمية فى اغلب التخصصات مـن خـالل الجامعـة والجهــات األجنبيــة  -بروتوكــوالت تعــاون مــع هيئــات علميــة متخصصــة علــى
فى تخصصات اخرى.
المستوى المحلى و الدولى لدعم األنشطة واإلمكانيات البحثية .
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نقاط الضعف

نقاط القوة

 قلة الكادر الفني الكافي لتقـديم الخدمـة(مبرمجين محللين مـاليين فنيـين واداريـين  -وجود الخبرات البشرية ذات الكفاءة العالية العضاء هيئة التدريس مـنناحية المستوى و التنوع بوجـه عـام ووجـود نخبـة متميـزة لـديها القـدرة
)...
على قيادة عملية التطوير
 تعــاون كــل اعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم واالداريــين فــى اعمــالالجودة بالكلية.
 تفويض الصالحيات وتحديد المسؤوليات وسرعة تلبية االحتياجـات مـن مكتبة الكلية مشتركة مع كلية الزراعةادارة الكلية.
توافر اماكن تدريب اكلينيكى لطالب الفرقة الرابعة والخامسة و لتطبيق ما
 افتقار الكلية الى وسائل االتصال الحديثة خصة شبكة المعلومات .سيتم دراسته .
 تبنى مفهوم الحوافز و المكافئات للموظفين اقامت الكليـة العديـد مـن النـدوات الخاصـة بالموضـوعات القوميـة منـذانشائها مثل انفلونزا الطيور وندوة عن االسـتزراع السـمكى واخـرى عـن
انفلونزا الخنازير و فيرس س.
 عدم وجود إعـالم كـافي عـن الكليـة و معاملهـا و مـا يمكـن أن تؤديـه الكليـة مـن  -تعتبر القوافل العالجية البيطرية التـى تنظمهـا الكليـة فـى قـرى محافظـةخدمات للمجتمع .و عدم وجود اهتمام كـافي بالوحـدة العالجيـة بالكليـة عـن طريـق البحيرة ميدانا خصبا لالنشـطة البحثيـة خاصـة فـى المجـاالت المعمليـة و
االكلينيكيــة وكــان لهــا أثــر واســع فــي خدمــة المجتمــع بعمــل اإلحصــائيات
اإلعالم بها و بدورها الفعال
الالزمة لألمراض المتوطنـة فـي محافظـة البحيـرة و عمـل خطـق للقضـاء
عليها وقد تم خاللها عالج الكثير من األمراض مما كان له أبلـ األثـر فـي
وصول الكلية إلى مكانة عالية عند أبناء محافظة البحيرة
وجود خطة معتمدة للبحى العلمى للكلية.

التقييم الخارجي للكلية
التهديدات

الفرص

 احتمالية اندماج الكلية في مؤسسة تعليمية أخرى تعمل تحت مظلتها فــىحالة عدم االعتماد االكاديمى والمؤسسى.
احجام اعضاء هيئة التدريس عــن النقــل مــن الكليــات المنــاظرة فــى بعــض
 استقرار مؤسسي مما يؤدى الى االستفادة من المؤسسات المجتمعيــةالتخصصات والتى بالتالى سيتم االعتماد فيها على اعضــاء هيئــة التــدريس
و جمعيات رجال االعمال فى تنفيذ المشروعات البحثية واالنتاجية.
المنتدبين
 توظيف البحى العلمى بالكلية لحل مشاكل االنتــاج الحيــوانى والــداجنىزيادة الكثافة الطلالبية
والسمكى بمحافظة البحيرة.
 قلة الموارد الماليــة المخصصــة للكلية.وخصوصــا أن الكليــة فــى مرحلــة  -بنية تحتية شــاملة و متطــورة وفقــا لمعــايير اإلتصــاالت والتكنولوجيــاالمعلوماتية.
االنشاء و التجهيزات.
 وجود كليات الطب البيطري في النطاق الجغرافي تم اعتمادهــا والتــى مــن  -تمويل البحى العلمــى مــن خــالل مشــروعات مشــتركة مــع جامعــات وهيئات دولية و اتفاقات ثنائية .
أن الممكن ان تستحدث بعض التطوير فى برنامجها التعليمى
التعاون مع هيئات المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية و الشــركات
 -وجود قيادة واعدة تركز على رفع الكفاءة والتنمية االقتصادية.
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لتوفير فرص عمل للخريجين.
انشاء مستشفى بيطري
تقديم برامج تدريبية للدراسات العليا و توفير كورسات تنميــة بشــرية و
دورات كومبيوتر.

 استراتيجيات الكلية لزيادة نقاط القوة والفرص والتسهيالت والتقليل من التهديدات
ونقاط الضعف
 −تطوير األنظمة الداخلية والهيكل االدارى بما في ذلك االستقالل المالي والتقليل من االعتماد
على الموظفين المنتدبين .
 طرح برامج وخدمات متطورة تالئم متطلبات واحتياجات متلقي الخدمة . تطوير الشراكة مع القطــــاع الخاص. تطوير التعاون مع المؤسسات ذات العالقـة بالعملية التعليمية(الحكومية). تبادل نظم اتصال فعالة مــــع الشركات االنتاجية بمختلف أنواعها . تطوير البنية التحتية وتأهيل وتدريب الموظفين ليكونوا أكثر قدرة وتميز في اإلنجازوتحقيق النتائج و تطوير األنظمـــة الداخلية للكلية.

الغايات النهائية واالهداف االستراتيجية ترتكز على:
•

الثقا و اليؤسسيو :العيال علاو تأدايل رع العيال اليؤسسا بالكلياو عذلا عان طر اق
اإلدارف الحازمو اليلت مو برسالو الكليوذ دورف ممظوماو ايم مبمياو علاو اإلخاالص ا
العيل عالشفا يو عالع الو عتكا ؤ الفارص عالساع نحاو اإلبا اع عالتييا عتميياو كار العيال
برع الفر ق عأن البقاء لأل ضل عاألج ر التما س اإل جاب ).

•

اليحور األكاد ي :


البرام ال راسيو :تضم الطب اليطرى –جامعو دمم اور سابعو عشار سايا لتخا م
برنام الكليو عهو بكالور وس العلوم الطبياو البيطر او عالع ا مان بارام الا بلوم
عالياجستير عال كتوراف كيا هو مبين و ال راسو الذاتيو.
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وتهدف الخطة االستراتيجية لكلية الطب البيطري جامعة دمنهــور لتحقيــق المعــايير القوميــة
لالعتماد األكاديمي وتقدير المجتمع المحلي والقومى لمخرجات الكلية من خالل محاور هامة
وتتمثل في عملية تقويم البرامج البيطرية وتشــمل أعضـاء هيئــة التــدريس ،الطــالب ،الهيئــة
اإلدارية ،التجهيزات باألقسام العلمية والكلية والتزام الكلية في تقــديم بــرامج بيطريــة عاليــة

الجودة ،على أن تكون على النحو التالي:

المحور االول :
الهيكل االدارى والموارد البشرية للكلية
 -1تو ير مماخ تمظييو داعم للتطو ر ع مساع لد ع مستجيب الحتياجات اليستقبل من خال
إعادف هيكلو الوح ات التمظيييو بالكليو ع ما تحتو و من كفاءات بشر و ع إمكانيات ماد و ع
أنظيو ع لوادح للعيل بشكل جيع بين الوظيفو ع اليرعنو ع حقق الكفا و ع الكفاءف ع الفعاليو
ع ساع و خفض تكلفو االداء دعن االخال بيستوى الجودف.
 -2عضع معا ير لالداء االدارى ع استخ ام اسلو اليؤشرات لقياس الكفاءف ع الفعاليو ع تح
مستوى االلت ام ع م ى تحيل اليسئوليو علو مستوى اال راد ع الوح ات التمظيييو االداء
جييع الخ مات
الفردى – االداء اليؤسسو ) ع العيل علو تطبيق إدارف الجودف الشاملو
عالمشاطات الت تق م ا الكليو عحوسبت ا عالتركي علو جودف اليخرجات عتبسي اإلجراءات
عتوجي ا لتق م أ ضل الخ مات لليتعاملين مع الكليو خادو الطال .
 -3دياغو نظام مؤسسو علو مستوى الكليو ) ع ق معا ير موضوعيو معلمو ع مم جيو
الختيار القيادات علو مستوى اال سام االدار و بعي ا ً عن الذاتيو ع القماعات الشخصيو ع
عضع شرعط لتول اليمادب اإلدار و من حيث اليؤهالت عالخبرات عالق رات اإلضا يو
األخرى الت تتطلب ا الي ام عاليسؤعليات اليتعلقو باليمادب اإلدار و.
 -4مراجعو ال ياكل التمظيييو للكليو ععح ات ا عدعادرها اإلدار و عتطو رها بيا تفق مع رسالو
الكليو عغا ات ا اإلستراتيجيو عالعيل علو ت ر ب عتأهيل اليوظفين مجاالت ع ف أهي ا
اإلدارف عالجودف عتكمولوجيا اليعلومات عم ارات االتصا عاللغو اإلنجلي و عالحاسب االلو.
الكليو خادو اليتيي ن مم م عاستح اث جواد تق ر و سمو و
 -5تشجيع عتحفي العاملين
لجييع الفئات الوظيفيو عإجراء تمقالت دعر و بين اليوظفين الكليو ب ف اكتشاف رات م
عشحذ هيي م عإكساب م خبرات إضا يو موا ع ج ف.

المحور الثانى :
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 البرامج التعليمية و الخطق الدراسية و متطلباتها:
-1
-2
-3

-4
-5

التح ث ع التطو ر اليستير اله اف ع محتو ات اليقررات ال راسيو بيا تاسب مع
اال قاع اليستير للعلم ع اليعر و و العالم اليتق م من خال مراجعو مقا يس الجودف ع
القياس علو الكليات اليتق مو لضيان الجودف ع الحصو علو االعتياد االكاد يو .
توظيف التقميات الح ثو و تو ير أساليب ت ر س تتيح للطالب تمييو راتو علو
التعليم الذاتو ع االب اع ع االبتكار ع تشجعو علو التفكير العليو بعي ا ً عن التلقين ع
التقلي .
عضع مجيوعو من االطر ع اليعا ير الحاكيو لجودف الخ مات ع التس يالت الالزمو
لتحقيق عاليو عيليات التعليم ع التعلم ع مم ا علو عجو التح الي رجات ع القاعات
ال راسيو ع تقميات اليعلومات ع التقميات التعليييو ع اليعامل ع اليختبرات ع اليكتبات
ع اليساع ات الياليو ع مكا آف التفوق العليو ع خ مات االسكان ع االعاشو ع الرعا و
الصحيو ع الخ م التر ي يو ع الثقا يو ع الر اضيو.
تطو ر نظم االختبارات ع تقو م أداء الطال كيا ً ع نوعا ً ) بشكل يكن من ياس
االجت اد الفكرى ع الق رات اليعر يو للطال ع االستفادف من التقميات الح ثو و
تو ير بموك متطورف لالسئلو ع تصحيح االجابات إلكترعنيا ً إذا أمكن.
االهتيام بت ر ب الطال عيليا ً الشركات عاليؤسسات اليوجودف بيحا ظو البحيرف
عاليحا ظات اليجاعرف

 -6تح ث عتطو ر اليختبرات العلييو لتضاام أ ضاال األج ا ف عالتج يا ات عالعياال علااو
ديانو عمعا رف األج ف اليوجودف حالياً .كااذل تحتاااج كليااو الطااب اليطاارى با مم ور
الستكيا متطلبات اليعامل اليتو رف حاليا ً عاليتعلقو بت ر س اليقررات .

المحور الثالى :
 أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم :
 .1من الغا ات اإلستراتيجيو لكليو الطب البيطرى استقطا بعض الكفاءات اليؤهلو
عاستق ام أعضاء هيئو ت ر س مؤهلين خادو األ سام الت تقل ي ا نسبو أعضاء
هيئو الت ر س إلو الطلبو عن اليعا ير العالييو عالعيل علو استكيا عتأهيل الكوادر
من أعضاء هيئو الت ر س عن طر ق التعيين عاإلبتعاث إلو ج ات أجمبيو.
دعرات ت ر بيو
 .2تطو ر أداء ع رات أعضاء الت ر س عن طر ق مشاركت م
تكمولوجيا التعليم عم ارات االتصا عرب التر يو األكاد ييو بجييع
متخصصو
مجاالت عيل عضو هيئو الت ر س البحث العلي عاألداء الت ر س عخ مو البيئو
عاليجتيع).
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 .3اإلهتمام بإعداد ملف لكل مقرر يضم كل ما يتعلق بالمقرر من وثائق مثل:









.4
.5
.6

.7
.8

خطو ال راسو للكليو.

كود عإسم اليقرر كيا عرد
أه اف اليقرر.
محتو ات اليقرر من موضوعات رديسيد ع رعيو.
اليراجع عأساليب الحصو علو اليعلومات.
أساليب التقييم.
نياذج من التطبيقات الت تخ م ت ر س اليقرر.
نياذج من االختبارات ال عر و عالم اديو.
نياذج من إجابات الطال ذعي اليستو ات اليختلفو.

عضع هياكل عظيفيو متطورف العضاء هيئو الت ر س ع معاعني م ع ق معا ير علييو
مح دف ترب بين هذف ال ياكل ع االحتياجات التعليييو ع البحثيو بكل سم عليو مع
رب موازنات كل سم بأدادو ع خططو ال راسيو ع البحثيو اليعتي ف .
تح العال ات بين الكليو ع أعضاء هيئو الت ر س ع معاعني م علو أساس اليساءلو ع
تطبيق نظام جاء للتقو م قوم علو أساس عال و تعا و مشرعطو بتمفيذ البمود ع
الشرعط التو تح دها الخ السمو و اليعتي ف العضاء هيئو الت ر س ع معاعني م.
التوسع و اتاحو رص استقطا العمادر الكفئ ع اليوهوبو مين تيتعون باليعر و
التخصصيو ع الخبرات العلييو لليشاركو و الت ر س الت ر ب ع البحوث من بين
الييارسين البارز ن و الي ن ع التخصصات اليختلفو علو اليستو ين اليحلو ع
القومو.
التمييو اليستيرف لق رات أعضاء هيئو الت ر س ع معاعني م من خال برام ت ر بيو
متخصصو و االستراتيجيات ع التقميات اليتطورف و الت ر س ع البحوث ع ربط ا
بالتر يات ع الترشيح للجواد ع تقل اليمادب االدار و ع القياد و بالكليو.
دياغو نظام متكامل لتيو ل بحوث أعضاء هيئو الت ر س و التخصصات اليستح ثو
ع غير التقلي و ع ق معا ير ع شرعط تعا و مل مو تضين االستفادف الجادف من
االموا اليمفقو و هذف اليجاالت.

المحور الرابع :
 الطالب
 -1تو ير الفرص الكا يو الكتسا الطال خبرف تطبيق ما تعليونو من معارف ع
م ارات عيليو سواء أثماء ال راسو أع خال العطلو الصيفيو من خال االتفا ات التو
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الي ارع ع اليشاركو و

تعق ها الكليو مع مؤسسات العيل ع االنتاج ع أدحا
ال راسات اليي انيو للبحوث ع القوا ل البيطر و العالجيو.
 -2دياغو آليو مماسبو ليساع ف خر جو الكليو و ا جاد رص عيل مماسبو ع متابعت م
بع توظيف م ال جاد عال و تراب مستيرف مع م.
 -3إنشاء لجمو للتظليات ع شكاعى ع مقترحات الطال .
 -4ت ف خطو الطب البيطرى للتحكم و ع د الطال اليقبولين حتو تتيكن الكليو من تق م
الخ مو تعليييو عاليو الجودف طبقا لليعا ير العالييو و الكليات اليماظرف اليش ود ل ا
بالكفاءف.
 -5عت ف الخطو كذل إلو العيل علو إكسا الطلبو م ارات م ميو عتقميو تُس ل
سوق العيل بع التخرج عذل عن طر ق برام الت ر ب الصيف
انخراط م
عخصودا مشاركت م و القوا ل الطبيو البيطر و عالتو تمظي ا الكليو باالشتراك مع
م ر و الطب البيطرى بالبحيرف .عتراع الخطو عيل الع من استطالعات الرأي
بصورف دعر و مستيرف ليعر و جوانب الضعف العيليو األكاد ييو عمحاعلو تقو ي ا
موا ع عيل م ب ف تقييم أداد م عمعر و
عمتابعو الطال بع التخرج خادو
جوانب الضعف عالقوف الخط عالبرام ال راسيو.
 -6إع اد برام عأنشطو لتوعيو الطلبو عتثقيف م عالم وض بيستوى تفكيرهم أخال يا ً
عسلوكيا ً عتوجي م نحو العيل برع الفر ق عاحترام الرأي عالرأي األخر.
تحتاج الكلية إلعداد صالة ألعاب رياضية مجهزة لممارسة الطالب لهواياتهم في مجال
الرياضة وتفري طاقاتهم في شئ مفيد يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة .

المحور الخامس :
الدراسات العليا و البحوث
 -1عضع خر طو بحثيو علو مستوى الكليو لتكون دليالً لتوجو البحوث اليي انيو و
الياجستير ع ال كتورا علو أن تم عضع هذف الخر طو علو أساس دراسو االحتياجات
اليرتبطو بيشكالت التمييو اليحليو ع القوميو ع تم تع ل ا ع قا ً للتغير و الظرعف
الخادو بالكليو أع و البيئو اليحيطو ب ا.
 -2التأك من توا ر معا ير ع موادفات الجودف الالزمو للترخيص لال سام العلييو بإ ترا
ع تمفيذ برام ج ف.
 -3التح ث ع التطو ر اليستير اله اف محتو ات اليقررات ال راسيو .
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 -4جودف رسادل الياجستير ع ال كتوراف ع التأك من ييت ا العلييو ع عواد ها االجتياعيو
ع العلييو.
 -5تشجيع ع دعم البحوث التطبيقيو اليشتقو من الخطو البحثيو للكليو ع التو تعتي علو
التفاعل بين التخصصات العلييو اليختلفو لخ مو مجاالت االنتاج ع الخ مات ع بيا
ؤدى الو تعييق الصلو بين الكليو ع اليجتيع.
 -6جودف االشراف علو الرسادل العلييو ع اعطاء االعلو و لذعى الكفاءف البحثيو ع
اليش ود ل م من اعضاء هيئو الت ر س بالتح ث عالتطو ر و مجاالت تخصص م
العلييو دعن تجاعز الع د اليمطقو من الرسادل لتاكي ج و االشراف ع اعليتد
 -7تاكي تفعيل دعر االج ف اليسئولو من ال راسات العليا بالكليو و التخطي لبرام
ال رسات العليا ع ضيان مستو ات االداء ع الجودف ع قا لليستو ات اال ليييو ع العالييو
 -8اتباع اساليب تعلم غير تقلي و ت ع الباحث الو اكتشاف حقادق ع معارف ج ف ع تتيح
لد ردو الحوار ع المقاش ع اليشاركد مع زمالدد ع االستقادف من التخصصات
التكامليو االخرى
 -9عضع نظم مستقرف تضين احتكاك الباحثين بيوا ع االنتاج ع الخ مات عن امتماع
عمشاركو من القاديين علي ا
 -10تو ير سبل ع اساليب التفاعل اليستير بين الكليد ع نظادرها من الكليات عاليراك
البحثيو الخارجيو عن طر ق االتفا ات ع برعتوكوالت التعاعن ع تباد الخبرات
البحثيو
 -11البحث عن مصادر غير تقلي و لتيو ل البحوث التطبيقيو اليتيي
 -12ترشي درف مخصصات البحث العليو و الكليو ع ا سام ا ع توجي ا لتيو ل
اليشرععات البحثيو اليسم ف علو اسس ثقا يو عع قا ليعا ير موضوعيد لجودف ع
ج عى هذ اليشرععات بيا ضين انضباط ع حسن استغال هذ اليخصصات
 -13ت ف خطو اإلسااتراتيجيو الطااب البيطاارى مضاااعفو اإلنفاااق علااو مشااار ع البحااث
العلي عز ادف االتصا عالتمسيق مع ال يئات عاليمظيات اإل ليييو عال عليو الت تساهم
دعم البحوث العلييو عإعطاء األعلو و ال عم لليشار ع البحثيو اليتعلقو بيشااار ع
خ مااو الخط ا التميو ااو اال تصاااد و عاالجتياعيااو عتع ا جااودف عإنتاجيااو الصااماعو
الحيوانيو.
 -14التركي علو اليشار ع البحثيو اليتيي ف الكبيرف الت تشجع رع الفر ق عتساااهم ا
نقل اليعر و عالتكمولوجيا عتتواكب مع اليستج ات العلييو العالم .
 -15من اليتطلبات اليلحو لكليو الطب البيطرى كيطلب استراتيج هام مكتبو إلكترعنيااو
مع االشتراك الع ا ماان اليكتبااات اإللكترعنيااو علااو مسااتوى العااالم بحيااث يكاان
اسااتخ ام ا ا إع ا اد عتطااو ر اليماااه عكااذل تخ ا م طلبااو الكليااو ا التخصصااات
وحدة ضمان الجودة ( ....الخطة االستراتيجية لكلية الطب البيطري جامعة دمنهور ())2026-2022
39

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اليختلفوذ عاالشتراك الع من اليجالت العلييو عال عر ات العالييااو ال امااو عذلا
لخ مو البحث العلي عاليشار ع البحثيو العلييو للطال عالباحثين.

المحور السادس :
خدمه المجتمع وتنميه البيئه
فى الخمس سنوات القادمه للكليه تحتوى الخطه األستراتيجيه على األهداف التاليه وما
تحتاج اليه من األليات للتنفيذ وكذلك الجدول الزمنى:
-1

-2

-3

-4
-5

-6

ر ع الوعو البيئو للطال  :عذل عاان طر ااق القوا اال الطبيااد البيطر ااد عالتااو تسا م
بشااكل إ جااابو ااو األحتكاااك بااين الطااال عالبيئااد اليحيطااد ب اام عكيفيااد التعاماال مااع
اليربين عأدحا الياشيد ميا ثقاال ماان خباارات م عكااذل تحيا األساالو األمثاال ااو
التعامل مع اليشكالت التو تواج م بع التخرج عكذل ر ع من كفادت م ع تم ذلا عاان
طر ق تمظيم القوا ل البيطر د إسبوعيآ عتج ي القوا ل بياتحتاجد من مع ات عأدع د0
تا عيم رعابا التعاااعن بااين الكليااو ع بااين اليجتيااع اليحلااو :ااو طاعااات االعيااا ع
االج ف الحكوميو ع تو ير الفاارص اليماساابو للتا ر ب الييا انو للطااال بعا التخاارج
علو البرام الخادد عاليربين عتمييد م ارات م بيااا تفااق مااع متطلبااات سااوق العياال
عذل بانشاء مرك ت ر ب متخصصد عذل حتاااج الااو عااام لتج يا اليعاماال عكااذل
ال عم اليادى0
توسيع نطاق خ مد الكليااد لليجتيااع اليحااي ب ااا :ع ااتم ذلا عان طر ااق األسااراع ااو
تج يا مستشاافو الكليااد ألسااتقبا الحيوانااات الير ضااد باليستشاافو ععالج ااا عكااذل
بساارعد األنت اااء ماان معاماال التشااخيص الالزمااد لألمااراض عكااذل تااو ير الكااوادر
الخادد للتعامل مع العيمات اليرسلد لتشخيص ما ب ا ماان أمااراض عتح ا العالجااات
الالزمد عذل و ح عد عام0
دخو الكليد ليجا تصميع األمصا عاللقاحات الالزمد :عذل لتو ير مانحتاااج اليااد
عكذل ر و بالدنا أع علو األ ل تقييم ما نحصل عليد من لقاحات من دع أخرى
ز اد ععو اليستفي ن من م مد الطب البيطرى :مثل اليربيين عالخاار جين عأدااحا
الصماعات القاديد علو األنتاااج الحيااوانو عذلا عاان طر ااق عقا الما عات عالا عرات
الت ر بيد عكذل بعيل دعر د خادد بالكليد توزع بأنتظام علي م0
تعر ف اليجتيع اليحلو عالعاليو بالكليد :عذل عن طر ااق تطااو ر مو ااع الكليااد علااو
شبكد اليعومات ال عليد عكذل متابعد تح ثد بأستيرار0
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 -7ز اد اليشرععات البحثيد للكليد :عذل ل اد رب البحث العليااو بالكليااد عمسااتج ات
العصر عما تحتاج اليد طاعات األنتاج من حلو ليشاكل م0
 -8عيل مؤتير عليو للكليد :عذل و غضون عامين عذل عن طر ق دعااو الجامعااات
العالييد لألشتراك و اليؤتير العليو األع للكليد عذل لر ااع مسااتوى البحااث العليااو
و الكليد عبا و كليات الطب البيطرى و جي ور د مصر العربيد0
 -9عيل مجلد متخصصد بالكليد :عتكون ذات مستوى مرتفع عن طر ق اشتراك األساااتذ
اليتخصصين و الجامعات العالييد و تحكيم أبحاث ا0

 مسئوليات االشراف و تشكيل وحدة العمل و متابعة تنفيذ المشاريع
المطلوبه لتطبيق االستراتيجية :
عميد الكلية
 .1دااياغو اليعااا ير ع اليواداافات ع االليااات الخادااو باالختيااار ع الميااو ع حصاار
اعضاء هيئااو التا ر س ع معاااعني م عالتحقااق ماان اتقااان م للكفا ااات ع الي ااارات ع
الج ارات اليطلو توا رها بيم م .
 .2دياغو نظام متكامل الختبارات القيادات االكاد ييو ع االدار و .

 .1وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 .1دراسو الج عى اال تصاد و ع االجتياعيااو ع تقااو م الباارام التعليييااو عالخطا
ال راسيو الحاليو بيختلف اال سام ع ا رار االبقاء علي ا اع دمج ا اع تجييا ها ع
دياغو االطر عاليعا ير الحاكيد النشاء برام ع تخصصات ج ف .
 .2تشكيل مجيوعااو ماان اللجااان العليااا ماان االساااتذ ذعى الخباار ع االختصاااص
للمظاار ااو االمااور العلييااو التاليااو ع دااياغو االطاار االرشاااد و ع الضااواب
الحاكيد ل ا و ضوء االه اف االستراتيجيو لتوكي الجودف بالكليو
 .3اليقررات ال راسيو من حيث اليحتو ات العلييو ع التوا ق مع متطلبات العصر
ع احتياجااات سااوق العياال ع معااا ير ع مواداافات الت األيف ع طاارق عاساااليب
التا ر س ع الساااعات اليتخصصااو ل ااا ع االععيااو التااو تتااا ي ااا للطااال ع
تكتف ا االمتحانات ع تقو م اداء الطال من حيااث طر ااا ع ما ت ا ع اع ات ااا ع
ارتباط ا باليحتوى العليو ع تماعل ا للجوانب اليعر يو ع الي ار و ع متطلبااات
اداد ا عالتظلم من نتادج ا ع امكانيو ميكمد تصحيح ا
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 .4تح ث ع تطو ر المظم ع اللوادح الحاكيد لعال ااو الطالااب بالكليااو بشااكل حقااق
الع الااد ع تكااا ؤ الفاارص ع ضااين الج ااد ع االلتاا ام ع رعااو اليتفااو ين ع
اليوهوبين
 .5تشكيل لجمد لتخطي ع متابعو برام االنشطو الطالبيو ععضااع خااراد ساامو و
جااادف لالنشااطو الر اضاايو ع التر ي يااو ع التثقيااف اال تصااادى ع السياسااو ع
السلوكو للطال

 .2وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث
 .1التخطااي ع التمفيااذ لباارام ال راسااات العليااا ااو الكليااو ع تضااين االرتقاااء
بيستو ات االداء ع جودف هذ البرام .
 .2تطو ر ع استح اث المظم ع اللوادح الخادو بالبعثات عاليمح عالتباد الثقااا و ع
االعااارات ع اليشاااركد ااو اليااؤتيرات عالترشاايح للجااواد لتحقيااق االسااتفادف
القصوى مم ا .

 .3وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع و تنمية البيئه
 .1اع اد ع تطو ر المظم اللوادح ع االليات الحاكيد للوح ات ذات الطاابع الخاااص
بالكليو ع تمظيم استفادف ا راد ع مؤسسات اليجتيع اليحلو من خ مات ع مرا ق
الكليو .

 .4وحدة ضمان الجودة
 .1اع اد ال يكل التمظييو لوح ف ضيان الجودف ع تح ا مساائوليات ا ع دااالحيت ا
ع عال ت ا باال سام ع هيكل ا الوظيفو ع آليات العيل ب ا ع التج يا ات الالزمااد
ل ا.
 .2دااياغو مجيوعااو ماان الباارام الت ر بيااو ع اليااؤتيرات ع اللقاااءات الالزمااد
لتيو ل الثقا و اليؤسسيو الساد ف بالكليو نحو الجودف ع االعتياد االكاد يو .
 .3تطااو ر ال ياكاال التمظيييااد ع الوظيفيااو الدارف الكليااو ل ا عم اسااتراتيجيو توكي ا
الجودف ع تأكي مف وم التخطي االستراتيجو .
 .4استح اث ع تطو ر المظم ع اللوادح لتحقيق الكفاءف عالفاعليو و اداء العيل .
 .5اع اد خطو ت ر بيو بالكليو الخادو بت ر ب االدار ين ع الفميين بالكليو .

مشاريع مشتركه بين العميد و الوكالء ووحدة ضمان الجودة
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 -1اع اد خر طو بحثيو و مستوى الكليو مرتبطو بيشكالت التمييو ع البيئو اليحيطااو
عكيل الكليو لشئون ال راسات العليا ع البحوث ععكيل الكليو لشئون البيئد ع خ مااد
اليجتيع )
 -2انشاء عح ف للت ر ب الطالبو لتو ير الفرص اليماساابو لتا ر ب طااال ع طالبااات
الكليو .
 -3عكيل الكليو لشئون التعليم ع الطال – عكيل الكليو لشئون البيئد ع خ مد اليجتيع
)
 -4استخ ام نظم ع برام تعليييو ج
الوكالء الثالثو )

لليساهيد ااو تااو ير التيو اال الااذاتو للكليااو

 -5عضع نظام متكامل باليعا ير ع االليااات الخادااو بيسااادلو اعضاااء هيئااو التا ر س
معاعني م ع تقو م اداد ا و اليجاااالت التعليييااو ع البحثيااو ع اليجتيعيااو الااوكالء
الثالثو ععح ف ضيان الجودف )

مخرجات الخطة:
االقسام
 اليستشفو التعلييو مخط ل ا أن تكون جاه ف لت ر ب الطال ااو خااال ساامو ع مااناليتو ع أن تس م و الت ر ب ع خصودا ً للفر تين الرابعو ع الخامسو.
 -إنشاء اعات ع معامل ع اعات خال سمو ليغطو حاجو الكليو .

الهيكل التنظيمى

 اختيار القيادات االكاد ييو ع خصودا ً اختيار عيي الكليو سوف تكون مشرعطوبالق رف علو القيادف باالنتخا اليباشر.
 -تج ي الكادر االدارى بإع اد م ارات تتماسب مع احتياجات العيل خال سمو.

وتحقيقا ً لمجموعة األهداف ولرؤية الكلية ورسالتها بصورة رئيسية فقد
بلورت الكلية مجموعة من األهداف اإلستراتيجية المؤسسية على النحو التالي:
 -1تطو ر عتبسي إجراءات عآليات العيل.
 -2تحسين خ مات توعيو اليستفي ن من الخ مو عتعييم اليعلومات القابلو للت اع .
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 -3ز ادف رضو اليستفي ن من الخ مو..
 -4تطو ر نظام إدارف اعلو.

أعداد أعضاء هيئة التدريس
 -1تع ل نسبو أعضاء هيئو الت ر س بالمسبو للطال .
 -2تمييو م ارات أعضاء هيئو الت ر س من خال االشتراك و اليؤتيرات ع
اللقاءات العلييو اليحليو ع ال عليو ع االبحاث اليشتركو ع عرش العيل ع
الت ر بات اليمظيو عن طر ق الجامعو.

البرنامج التعليمى:
-1
-2
-3
-4

إع اد خر ذع جودف عاليو و تشخيص ع عالج ع الو ا و من االمراض –
حص السالمو الغذاديو ع الق رف علو العيل الجياعو ع االتصا الفعا مع
زمالدو ع أساتذتو ع توديف البرام سمو ا ً معتي ف مع التح ث اليستير.
تح ث البرام االكاد ييو لتتماسب مع احتياجات سوق العيل العاليو.
الحصو علو االعتياد االكاد يو لبرنام الكليو .
مراجعو معا ير االداء ع اليتابعو ال عر و لضيان الجودف.

الطالب

 -1تج ي الطلبو بالي ارات الالزمو للييارسو الي ميو بيا توا ق مع اليعا ير
اليعتي ف و القطاع الخاص ع العام -التماسب مع احتياجات ع معا ير سوق
العيل العاليو.
 -2توا ق م ارات تقميو اليعلومات لخر جين الكليو مع اليعا ير القياسيو .

النشاط البحثى
-1
-2
-3
-4
-5
-6

تحفي ا الباااحثين الجااراء األبحاااث التااو تحاال مشاااكل اليجتيااع ع خصود اا ً
اليشاكل الصحيو للحيوانات
تح ث خطو بحثيو للكليو و ن ا و كل سمو
كل سم سيعيل أبحاثو من خال خطو بحثيو معتي ف
 ال عم اليالو لالبحاث من مي انيااو االبحاااث اليخصصااو للكليااو أع اليشااار عالبحثيو اليحليو ع العالييو.
 تحفياا أعضاااء هيئوالتاا ر س لالشااتراك ااو اللقاااءات العلييااو العالييااو عاليحليو..
 -اع ف بيانات لالبحاث اليمشورف العالييو ع اليحل .
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 -7تمييو ع تطو ر م ارات البحث العليو .

 مؤشرات االداء
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

تماسب مخرجات العيليو التعليييو مع احتياجات ع معا ر سوق العيل العاليو.
االعتياد االكاد يو لبرنام الكليو.
تو ر اليعلومات الخادو بالكليو ع الج ات اليرتبطو ب ا عم الحاجو من خااال
اع ف البيانات.
كفاءف االجراءات االدار و ع سرعت ا.
تماسب االمكانيات ع التج ي ات الفميو ع االدار و مع اع اد الكليو.
إزد اد االنشطو البحثيو ع اليساهيات العلييو.
التوادل مع الخر جين ع استيرار و مساهيت م و أنشطو الكليو.
مؤشرات تقييم االداء ع االنجاز.

 مصادر التمويل
 عح ف ادارف مشرععات تطو ر التعليم
 رجا االعيا
 اليؤسسات الصماعيو ع الخ ميو
 الصماد ق الخادو بالجامعو
 ج ات أع مؤسسات أجمبيو
 مي انيو الجامعو
 تسعو الكليو للحصو علو االعتياد
االستراتيجيو بالكليو

التيو ل اليال لتمفيذ أنشطو الخطاو

 متابعة الخطة اإلستراتيجية
تقوم الكلية بالعمل على متابعة تنفيذ األهداف والخطة اإلستراتيجية من خالل متابعة
اإلطار الزمني لخطق العمل كما تعمل على إجراء متابعة شاملة للخطة اإلستراتيجية من خالل
" آلية إعداد ومتابعة الخطة اإلستراتيجية " والتي سيتم اعتمادها من مجلس الكلية.

 -1تختص عح ف ضيان الجودف بيتابعو تمفيذ الخطو االستراتيجيو
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-2
-3
-4
-5
-6

ر ع تقر ر ش ري للعيي عن أنشطو الش ر اليقبل لتوجي ا لليختصين بتمفيذ المشاط.
رسل للعيي تقر ر ش ري من ج ات التمفيذ اليختلفو بيع الت إنجاز األنشطو عمعو ات التمفيذ
عمقترحات التح ث.
توجد تقار ر إنجاز األنشطو الو عح ف تقييم األداء عضيان الجودف إل ترا التح ث اليطلو
بالخطو عر عد للعيي .
البيئو ال اخليو
تجتيع لجمو الخطو اإلستراتيجيو بصفو دعر و ش ر ا ً) ليما شو اليتغيرات
عالخارجيو عا ترا التح ث اليطلو بالخطو عر عد للعيي .
الخطو عاليعو ات
ر ع تقر ر سموى للعيي من عح ف ضيان الجودف عن م ى التق م
عاليستج ات عمقتر تح ث الخطو.

المالمح الرئيسية للخطة اإلستراتيجية لكلية الطب البيطرى بدمنهور
تعكس اليحاااعر األربعااو لقطاعااات الكليااوذ ال يكاال اإلدارى للكليااو عماان ثاام ااو تيثاال
مجيوعو خط تطو ر و لكل طاااعذ لااذل إشااتيل الخطااو ااو شااكل ا الحااالو علااو جوانااب
التطو ر اليست و عأه اف التطو ر لكل جانب عكذل العماداار عاليكونااات الالزمااو لتحقيااق
هذ األه اف.
ع قترن بذل بيان باليخرجات عمؤشرات اإلنجاز.

 تقسيم الكلية إلى عدد من القطاعات تشمل:
 قطاع شئون التعليم والطالب.
 قطاع الدراسات العليا والبحوث.
 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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 القطاع اإلداري.
هناك عدد من األهداف االستراتيجية فى كل قطاع ويتحقق كل هدف من األهداف
االستراتيجية بمجموعة األهداف الفرعية والتي تنفذ عن طريق مجموعة من االجراءات
التنفيذية باالضافة لتحديد مقاييس األداء والمسئول عن التنفيذ واالطار الزمنى والموازنة
التقديرية.

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية
الطب البيطرى –جامعة دمنهور
2026-2022
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قطاع شئون التعليم والطالب

49

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف
اإلستراتيجية
 .1التنميــــة والتطــــوير
المســــتمر للبــــرامج
األكاديمية بما يسـاهم
فــــــــــى رضــــــــــاء
المستفيدين من قطاع
التعليم والطالب

مقاييس األداء

األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية

 .1تطــــــوير وتحــــــديث
البرنــــامج التعليمــــي
والمقررات بها يواكب
التطــــورات البيئيــــة
ومتطلبـــــات ســـــو
العمــل وبمــا يتوافــ
مع المعايير القياسية.

 .1إنشـــاء لجنـــة لمراجعـــة المقـــررات الدراســـية
باألقسام.
 .2وضع آلية لتحديث المنـاهج بنـا عء علـى تقـارير
المراجعــــــة وآراء الطــــــالب والمســــــتفيدين
والمتغيـــرات والتطـــورات واحتياجـــات ســـو
العمل.
 .3وضـــع آليـــة للتأكـــد مـــن تحقيـ ـ المخرجـــات
التعليمية المستهدفة للبرنامج.






المسئوليات

خطة معتمـدة لتطـوير البرنـامج عميد الكلية /وكيل الكلية
التعليمي.
لشئون التعليم والطالب/
تحقيـ
مـن
للتأكـد
معتمـدة
آلية
مجالس األقسام /مجلـس
المخرجات التعليمية المستهدفة
الكليــــة /مــــدير وحــــدة
للبرنامج.
ضمان الجودة
نســبة عــدد المقــررات التــى تــم
تطويرهـــــا /إجمــــــالي عــــــدد
المقررات
آلية التخاذ إجراءات تصـحيحية
بناء على مدى تقدم البرنامج.

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

2022-2026

5000

 .4وضع آلية لقياس مدى تقـدم البرنـامج التخـاذ
اإلجراءات التصحيحية.
 .2تأهيل برنـامج الكليـة
لالعتماد األكاديمى .

عدد المقررات التى تم هيكلتهـا/
 .1إعـــادة هيكلـــة المقـــررات الدراســـية وإزالـــة 
إجمالى عدد المقررات.
التدخالت بينها.
 .2تــوفير آليــة لمتابعــة تطبيــ معــايير الجــودة  عدد المعايير التى تم اسـتيفاؤها مـن
البرنامج علـى إجمـالى عـدد المعـايير
المؤهلة لالعتماد
المطلوبة للبرنامج للتقدم لالعتماد
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 العميد
 وكالء الكلية
مدير وحدة الجودة

2022-2026

5000
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األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

 .2تطــوير وتنميــة األنشــطة
الطالبية

 .1تطوير أساليب تقديم الخدمات
االجتماعية والرعاية للطالب.

اإلجراءات التنفيذية
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

مقاييس األداء

المسئوليات

 خطــة الـــدعم الطالبــي محدثـــة عميد الكلية /وكيل الكلية
تطوير خطة الدعم الطالبي.
معتمدة
الطالبية.
تفعيل وتطوير األنشطة
لشئون التعليم والطالب/
ـدوري
ـ
ال
ـويم
ـ
للتق
ـدة
ـ
معتم
ـة
ـ
خط

الـــدوري
للتقـــويم
وضـــع خطـــة
مستشارى لجان االتحاد/
للخدمات المقدمة للطالب
للخدمات المقدمة للطالب
مـــــدير قســـــم رعايـــــة
 آلية معتمدة الكتشاف ورعاية
تشـــــجيع األنشـــــطة الطالبيـــــة
الشباب /أمين الكلية
 عــدد الطــالب المشــاركين فــى
المشــــتركة مــــع كليــــات الطــــب
األنشــطة الطالبيــة إلــى إجمــالى
البيطــرى فــى الجامعــات األخــرى
عدد الطالب.
ســواء فــى مصــر أو فــى خــارج
 عــدد أعضــاء هيئــة التــدريس
مصر.
المشــاركين فــى األنشــطة إلــى
تنشيط المعسكرات الخارجية.
إجمـــالى عـــدد أعضـــاء هيئـــة
التدريس.
تنشيط مسـابقات اإلبـداع والتميـز  عدد الطـالب الحاصـلين علـى مراكـز
(أول /ثـــانى /ثالـــث) علـــى مســـتوى
بين الطالب.
الجامعــة والجامعــة األخــرى /إجمــالى
زيــادة الجــوائز لتشــجيع الطــالب
عدد الطالب المشاركين من الكلية.
المتميزين فى األنشطة الطالبية
تشكيل لجنة إلعادة هيكلـة بـرامج  نســـبة الزيـــادة فـــى عـــدد الطـــالب
المســتفدين مــن بــرامج الرعايــة إلــى
الرعايــة االجتماعيــة لخدمــة أكبــر
إجمالي عدد الطالب.
عدد ممكن من الطالب.
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اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

2022-2026

5000

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

 .9وضع خطة تتضمن دراسة شاملة  نســبة المخصــش إلنشــاء صــالة
األلعاب /إجمـالى الموازنـة الماليـة
إلنشاء صالة ألعاب رياضية.
للقطاع.
 .10وضع خطة لشراء معدات رياضية  نســبة المخصــش لشــراء أجهــزة
وحـــدات جديـــدة لتجهيـــز صـــالة
لتجهيز صالة األلعاب.
األلعاب /إجمـالى الموازنـة الماليـة
للقطاع.
 عدد أعضاء الهيئـة المعاونـة مـن
المعيـدين والمدرســين المســاعدين
المشـاركين فـى األنشـطة الطالبيـة
إلــى إجمــالى عــدد أعضــاء الهيئــة
المعاونة.

52

المسئوليات

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

2022-2026

1500000

2022-2026

ومستمرة

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف
اإلستراتيجية
 - 3تطـــــوير البنيـــــة
التحتية وأساليب تقـديم
الخدمات التعليمية

األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية

 .1تحســـين وتطـــوير  .1تجهيز المبانى واإلنشـاءات القائمـة 
بالكلية.
البنية التحتية .

 .2تطوير وتحديث وإنشـاء المـدرجات 
والقاعات الدراسية.
 .3تطــوير وتحــديث وانشــاء تقنيــات 
المعلومات والمعامل والمختبرات.
 .4تطـــوير مكتبـــة الطـــالب لمرحلـــة 
البكــالوريوس وفصــلها عــن مكتبــة
الدراسات العليا.
 .5تطوير وتحسين الوسائل التعليمية .
 .6إنشاء قواعـد بيانـات تحتـوى علـى 
بعــض المقــررات والمــادة العمليــة
وتحديثها دوريا ع واالمتحانات.

مقاييس األداء

المسئوليات

المبــالا المخصصــة لتجهيــز اإلنشــاءات عميـــد الكليـــة /وكيـــل
القائمة بالكليـة /إجمـالى األمـوال المنفقـة شئون التعليم والطالب/
بالقطاع.
اإلدارة الهندسية /أمـين
الكلية /رئـيس الشـئون
المبـــالا المخصصـــة لتطـــوير وتحـــديث
الفنية
وإنشــاء المــدرجات والقاعــات الدراســية/
إجمالى األموال المنفقة بالقطاع.
المبـــالا المخصصـــة لتطـــوير وتحـــديث
تقنيــات المعلومــات والتقنيــات التعليميــة
والمعامــل والمختبــرات /إجمــالى األمــوال
المنفقة للقطاع.
المبالا المخصصة لتطوير مكتبـة الطـالب
لمرحلــة البكــالوريوس /إجمــالى األمــوال
المنفقة للقطاع.
المبـــالا المخصصـــة لتطـــوير وتحســـين
الوسائل التعليمية /إجمالى األموال المنفقة
للقطاع.
المبالا المخصصة إلنشاء قواعد البيانات
الخاصة بقطاع التعليم والطـالب /إجمـالى
األموال المنفقة للقطاع.
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اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

2022-2026

2.000.000

2022-2026

2022-2026
ومستمرة

تمويل ذاتى

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية
 .7التوسع المكانى األفقى بإنشاء المستشفى.
 .8تطوير وتحسـين الوسـائل التعليميـة (البـث
اإللكترونى للبرامج التعليميـة) ،و (المقـرر 
اإللكترونى) والتعليم الذاتى.





المبالا المخصصة لإلنشاءات القائمـة
بالكلية /إجمالى األموال المنفقة.
المبــالا المخصصــة للتوســع المكــانى
األفقى /إجمالى األموال المنفقة.
المبالا المخصصة للوسائل التعليميـة/
إجمالى األموال المنفقة.
عدد المقررات التى يتم بثها.

المسئوليات

اإلطار الزمني

الموازنة
التقديرية

عميــــد الكليــــة /وكيــــل
الكليـــة لشـــئون التعلـــيم
والطــــــــــــالب /اإلدارة
الهندسية /أمـين الكليـة/
رئيس الشئون الفنية

2022-2026

15.000.000

 -2تحسين الخدمة التعليمية
 -1وضــع خطــة لتطــوير أداء وتنميــة قــدرات 
أعضــاء هيئــة التــدريس وفق ـا ع لالتجاهــات
الحديثة فى التعليم.
 -2مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى دورات 
تدريبية متخصصة فـى تكنولوجيـا التعلـيم 
ومهارات االتصال والبحث العلمـى واألداء

التدريس.
 -3تحسين وتطوير نظـم االمتحانـات والتقيـيم
المستمر للطالب.
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خطـــة لتطـــوير أداء وتنميـــة قـــدرات
أعضاء هيئة التدريس وفقا ع لالتجاهات
الحديثة فى التعليم
تطوير أنظمة التقييم المستمر للطالب
وضع سياسـة للتحسـين المسـتمر فـي
جودة الورقة االمتحانية.
تـــوفير بنـــور متطـــورة لالســـئلة و
تصحيح االجابات إلكترونيا ع.

100000

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

 -4تنمية موارد التمويل الذاتي  .1تنميـــة الـ ـوعي لـــدى  .1قيـــام الكليـــه مـــن خـــالل أقســـامها 
المختلفه بتنظيم مؤتمرات ونـدوات و
رجـــــــال األعمـــــــال
والفوائض المالية من مختلـف
ورش عمــل موجهــة لرجــال األعمــال
والصناعة نحو توفير
المصادر.
إلقناعهم بفكرة الدعم المالي للكلية.
الــدعم المــالي لقطــاع
التعلـــــيم والطـــــالب  .2ضم رجال األعمال في مجلس الكليه .
بالكليه.
 .3وضــع خطــة تنفيذيــة لتشــجيع رجــال
األعمــال علــى المشــاركة فــى تمويــل 
 .2تحسين كفاءة وفعالية
اســـــتخدام المـــــوارد
المشروعات التطويرية بالكليه.

المالية المتاحة.

البرامج المميزة زيادة عدد الملتحقـين
بالبرامج المميزة
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المسئوليات

نسبة التمويـل مـن قبـل رجـال األعمـال عميد الكلية /وكيل الكلية
إلى إجمالي التمويل لهذا القطاع
لشئون التعليم والطالب/
وكيـــل الكليـــة لشـــئون
خدمــة المجتمــع وتنميــة
نســبة التمويــل خــارج الميزانيــة إلــى
البيئــة /رؤســاء األقســام
إجمالي التمويل.
العلمية
عــدد رجــال األعمــال المشــاركين فــى
تمويل الخطط التطويرية بالكليه..
إجمالي مسـاهمات رجـال األعمـال إلـى
إجمالي قيمة المشروعات المنفذة.

الموازنة
اإلطار الزمني
التقديرية
تمويل ذاتى

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

قطاع الدراسات العليا

56

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية

مقاييس األداء

المسئوليات

 معدل نمو عـدد األبحـاث الحاصـلة علـى
جوائز محلية وإقليمية ودولية.

عميد الكلية  /وكيل الكلية لشئون
الدراســــات العليــــا والبحــــوث/
رؤساء األقسام العلمية

 .1تطوير القـدرات األكاديميـة  .1تطــــوير ودعــــم اتفاقيــــات
وبروتوكـــــوالت التعـــــاون
والبحثيـــة ألعضـــاء هيئـــة
التدريس ومعاونيهم.
الثقــــافى مــــع الجامعــــات  .1توقيـــــــع وتفعيـــــــل اتفاقيـــــــات
العالمية.
وبروتوكوالت التعاون الثقافى مـع
الجامعات العالمية.
 معدل النمو فـى عـدد األبحـاث الحاصـلة عميد الكلية  /وكيل الكلية لشئون
ودولية.
يمية
وإقل
محلية
الجوائز
على
الدراسات العليا والبحوث
 .2تشــجيع البحــوث المشــتركة
والنشر العالمي.
 -2وضع نظام للحوافز للنشر العلمـي
فى الدوريات العالمية  .معــدل النمــو فــى عــدد الحاصــلين علــى
الحــوافز للنشــر الخــارجى مــن أعضــاء
هيئة التدريس بالكلية.
 معدل نمو البحوث المشارر بها أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطـالب
الدراسات العليا فى المؤتمرات العلمية .عميد الكلية  /وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا والبحوث

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

مستمرة

200.000

مستمرة

مستمرة

2022-2026
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األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

 .2وضــع نظــام لتفــرء أعضــاء هيئـــة  نسبة عدد األبحاث المنشورة من قبل
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى
التـــدريس لغـــرض البحـــث العلمـــي
إجمالي عدد األبحاث المنشورة.
المتميز بما يضمن تحقي المستهدف
 نســبة أعضــاء هيئــة التــدريس الــذين
للتفرء العلمى.
طــالبوا بتفــرء علمــي إلــي إجمــالي
أعضاء هيئة التدريس.
 .3وضع برامج تدريبيـة ألعضـاء هيئـة  نســبة عــدد أعضــاء هيئــة التــدريس
ومعــاونيهم الحاصــلين علــى دورات
التــدريس بالكليــة لتنميــة المهــارات
تدريبيــة إلــى إجمــالي أعضــاء هيئــة
التدريسية ومهارات تقيم أداء الطالب
التدريس (لكل دورة نوعية).
بالدراسات العليا وإعداد االختبارات.
 .4عقـــد لقـــاءات بـــين أعضـــاء هيئـــة
التـــدريس بالكليــــة واألطـــراف ذات
الصــــــلة بمشــــــروعات األبحــــــاث
المقترحة.
 .5عقـــد لقـــاءات بـــين أعضـــاء هيئـــة
التــدريس بالكليــة والكليــات األخــرى
ذات الصلة بالمشروعات البحثية.
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المسئوليات

اإلطار
الزمني
2022-2026

مستمرة

مستمرة

الموازنة
التقديرية

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية
.6

.7

مقاييس األداء

نشر السيرة الذاتية ألعضاء هيئة  نســبة عــدد أعضــاء هيئــة التــدريس
الذين قـاموا بنشـر وتحـديث سـيرتهم
التدريس على موقـع الكليـة علـى
الذاتية على موقع الكلية إلـى إجمـالي
الشبكة اإللكترونية.
أعضاء هيئة التدريس.
االتصال بالجهات الممولة للبحوث  نسبة التمويل الخارجي لألبحـاث إلـى
مجمــوع األمــوال المخصصــة للبحــث
ذات الطابع الدولي.
العلمي.
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المسئوليات

اإلطار
الزمني
2022-2026

مستمرة

الموازنة
التقديرية

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف
اإلستراتيجية
 .2ربط الخطـط البحثيـة
لطــــالب الدراســــات
العليــــــا بمشــــــاكل
المجتمــــع المحلــــي
والدولي

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

المسئوليات

 .1وضع أولويات لمشاكل المجتمع التـي  .1المســح الميــدانى لمشــكالت القطاعــات  نسبة البحوث فى الماجستير والـدكتوراة عميــد الكليــة  /وكيــل
المختلفـــة التـــى تخـــدمها الكليـــة التـــى
يمكن أن تساهم األبحاث العلميـة فـى
التــى تتنــاول مشــاكل ســو العمــل إلــى الكليــــــــة لشــــــــئون
الماجســتير
فــى
البحــوث
عــدد
إجمــالي
لعـــالج
بحـــوث
إجـــراء
لـــى
إ
تحتـــاج
حلها.
الدراســــــات العليــــــا
والدكتوراة.
مشكالتها.
والبحوث
 .2تخفيض فجوة التوقعات بين ما تقدمه .2
الكليـــة مـــن بـ ـرامج وبحـــوث وبـــين
احتياجات طالبى الخدمة.
 .3التنســي مــع قطــاع خدمــة المجتمــع .3
وتنمية البيئة فى مجال تحديد أولويات
األبحاث لخدمة المجتمع المحلي.
 .4خلـــ قنـــوات اتصـــال بـــين الكليـــة .4
وقطاعــات المجتمــع المحلــي لتســوي
المشروعات البحثية.
.5

تحديد مجاالت البحـوث التطبيقيـة التـى  نسبة البحوث والدراسـات التطبيقيـة فـى
الماجستير والدكتوراة إلـى إجمـالي عـدد
يمكــن للكليــة المســاهمة فــى عالجهــا
البحوث فى الماجستير والدكتوراة.
والمرتبطة باحتياجات المجتمع.
تسوي قدرات الكلية عن تقديم الخدمـة  نسبة عدد بحوث الماجستير والـدكتوراة
التى تتمشى مع الخطط البحثيـة لألقسـام
البحثية ذات الطابع التطبيقي.
العلميــــة إلــــى إجمــــالي عــــدد بحــــوث
الماجستير والدكتوراة.
عقــد نــدوات ومــؤتمرات وورش عمــل  معـــدل الزيـــادة فـــى عـــدد المـــؤتمرات
والنــــدوات المنعقــــدة بالكليــــة ســــنويا ع
تعريف قطاعات االنتاجية بالمشروعات
للتعريف بالمشروعات البحثية.
البحثية بالكلية.
التفاعـــل بـــين التخصصـــات العمليـــة
المختلفــــة لخدمــــة مجــــاالت االنتــــاج
والخدمات وبما يؤدى إلى تعمي الصلة
بين الكلية ومشكالت المجتمع
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اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

مستمرة

5000

مستمرة
مستمرة

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف اإلستراتيجية
 .3تطــوير بــرامج الدراســات .1
العليــا ذات الطــابع المهنــي
(دبلــوم مهنــي وماجســتير
مهني)
.2

األهداف الفرعية
اعداد خريج مهنى مؤهل
ألداء الخدمات المرتبطـة
بطبيعـــة الدراســـة فــــى
الكلية.
رفــع مســتوى المهــارات
المهنيــة لخــريج بــرامج
الدراســــات العليــــا ذات
الطابع المهني.

اإلجراءات التنفيذية
.1
.2

.3
.4
.5

مقاييس األداء

إنشاء لجنة لمراجعة برامج الدراسات  عدد برامج الماجستير والـدبلومات
المهنيــة التــى تــم تطويرهــا إلــى
العليا باألقسام
إجمــــــالي بــــــرامج الماجســــــتير
تطوير برامج الماجستير والـدبلومات
والدبلومات.
بمـــا يحقـ ـ التوجهـــات المســـتهدفة
للكليــــة (تنميــــة القــــدرات المهنيــــة
المرغوبة).
عقد اتفاقيات مـع الجهـات المسـتفيدة
من خدمات الخريجين بما يساعد فـى
 نسبة عـدد الطـالب المتقـدمين مـن
تنمية المهارات .
خــــالل اتفاقيــــات مــــع الجهــــات
تســوي خــدمات بــرامج الــدبلومات
المستفيدة إلى إجمالي عدد الطالب
المهنية.
بهذه البرامج.
تطــــوير أســــاليب تقــــديم وتــــدريس
المقـــررات بمـــا يســـاعد فـــى تنميـــة
القدرات التطبيقية للطالب.
 نسبة عدد الموضـوعات التطبيقيـة
إلى إجمالي عدد الموضوعات بكـل
مقرر دراسي.
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المسئوليات
عميد الكلية  /وكيل الكلية
لشئون الدراسات العليا
والبحوث

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

2022-2026

5000

ومستمرة

مستمرة

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف
اإلستراتيجية
 .4تنميــــــــــة
وتطــــــوير
بـــــــــرامج
الدراســـات
العليــــــــــا
األكاديمية

األهداف
الفرعية
 .1االرتقــــــــــاء
بمخرجـــــــات
التعلـــيم فـــي
مراحــــــــــــل
(الــــــــــدبلوم
والماجســــتير
والدكتوراه).

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية
 .1تطــوير أســاليب تقــديم وتــدريس 
وتقييم المقـررات لتنميـة القـدرة 
علـــى التحليـــل والنقـــد وتنميـــة 
القــــدرات الفكريــــة والبحثيــــة

والتطبيقية للطالب.


 .2وضــع معــايير الختيــار أعضــاء 
هيئــة التــدريس الـذين يدرســون
فــــــي بـــــــرامج الماجســـــــتير 
والتخصــش العلمــي والــدكتوراه
تعتمـــد علـــى الخبـــرة ،ورصـــيد
البحث العلمي ،واالستعانة بذوي 
الخبــرات المتميــزة مــن خــارج
الكليــــة وبــــالكوادر المصــــرية 
المغتربة.

معدل النمو في نسب النجاح.
معدالت تزايد أعداد الطالب المسجلين فى برامج الدراسات العليا.
نسبة عدد الطالب الوافـدين إلـى إجمـالي عـدد طـالب الدراسـات العليـا
بالكلية.
معدل التطور فى عدد الحاصلين على الدبلومات والماجستير والدكتوراة
سنوياع.
نســبة الــدرجات العلميــة للدراســين مــن أعضــاء الهيئــة المعاونــة إلــى
إجمالى عدد الدرجات الممنوحة.
نسبة الدرجات العلمية للدارسين من الخارج إلى إجمالي عدد الـدرجات
الممنوحة.
نسبة عدد األعضاء القائمين بالتدريس مـن خـارج الكليـة إلـى إجمـالي
عدد األعضاء القائمين بالتدريس.
نسبة ساعات التدريس التي يحاضر فيها األساتذة الزائرين من جامعات
أجنبيــة فــي مجــال الماجســتير والــدكتوراه إلــى إجمــالي عــدد ســاعات
تدريس البرنامج.
نسبة رسائل الماجستير والدكتوراه التي تم منحها في الكلية بالمشاركة
مع الجامعات األجنبية إلى مجموع الرسائل التي تم مناقشتها.
نسبة رسائل الماجستير والدكتوراه التي تم منحها بإشراف مشترر إلى
مجموع الرسائل التي تم مناقشتها.
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المسئوليات
العميد  /وكيل شئون
الدراسات العليا/
رؤساء األقسام العلمية

اإلطار
الزمني
مستمرة

2022-2026
ومستمرة

الموازنة
التقديرية

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

 .2تطــــــوير لــــــوائح .1
الدراســــات العليــــا
وفقـــ ـا ع لمتطلبـــــات
الجودة
 .3تأهيــــــل بــــــرامج .1
الماجســـــــــــــــتير
والدكتوراه لالعتماد
االكاديمى .
.2
 .4تــوفير آليــة لتنميــة .1
وتــــدعيم البــــرامج
والبحـــــوث التـــــي
تحتــــــوى علـــــــى
تخصصات بينية.

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

 عدد األساتذة األجانب الـذين شـاركوا فـى الحكـم علـى
رسائل الماجستير والدكتوراه فى الكلية.
تنويع برامج الدبلوم والماجستير  نسبة المقـررات التخصصـية لكـل برنـامج مـن بـرامج
الدراسات العليا إلى مجموع مقررات البرنامج (مقارنة
والـــــدكتوراه لتشـــــتمل علـــــى
بالمعدالت القباسية).
تخصصـــات بينيـــة وتخصصـــات
تتناسب مع متطلبات المجتمع.
مراجعــة وتطــوير هياكــل بــرامج  نسبة البرامج التي قامت الكلية بتطويرها إلى إجمـالي
عدد البرامج الكلية.
الماجستير والـدكتوراه بـالتواف
مــــــع المرجعيــــــات العالميــــــة  نسبة البرامج التي حصلت على االعتماد األكاديمي إلى
إجمالي برامج الماجستير والدكتوراة بالكلية.
واحتياجات القطاعات المستفيدة.
استحداث آلية للمراجعة والتقييم
المستمر للبرامج وتأهيلها.
تشكيل وتأهيـل فـر علميـة مـن  نسبة األبحاث التي تم إعـدادها بالمشـاركة مـع كليـات
أخــرى تحــوى تخصصــات بينيــة إلــى إجمــالي عــدد
أعضــاء هيئــة التــدريس لتنميــة
األبحاث.
البرامج البينية.
 نسبة المشروعات البحثية الممولة مـن جهـات محليـة
وإقليمية ودولية إلى إجمالي المشروعات البحثيـة فـي
الكلية.
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المسئوليات

اإلطار
الزمني
-

العميد  /وكيل شئون
الدراسات العليا والبحوث /
رؤساء األقسام العلمية

مستمرة

العميد  /وكيل شئون
الدراسات العليا والبحوث /
رؤساء األقسام العلمية

مستمرة

العميد  /وكيل شئون
الدراسات العليا والبحوث /
رؤساء األقسام العلمية

مستمرة

الموازنة
التقديرية

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

 .2تطـــوير البنيـــة التحتيـــة لقطـــاع  المخصــــش مــــن موازنــــة قطـــــاع
الدراسات العليا والبحوث لإلنفا على
الدراسات العليا والبحوث.
البنية التحتية الالزمـة للبحـث العلمـي
إلى إجمالي موازنة القطاع.
 معدل الزيادة في عدد قواعـد البيانـات
العالمية والدوريات التي تـم االشـترار
بها.
 .3تأهيل وتوجيه مشـروعات رسـائل  نسبة األبحاث المنشـورة فـي دوريـات
عالميــة إلــى إجمــالي عــدد األبحــاث
الماجســتيروالدكتوراه بمــا يســاعد
المنشورة.
علــــى النشــــر العلمــــي العــــالمي
واالبتكار.
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المسئوليات

اإلطار الزمني

الموازنة
التقديرية

العميد  /وكيل شئون
الدراسات العليا
والبحوث  /رؤساء
األقسام العلمية

2022-2026

1.000.000

ومستمرة

-

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية
 - 5تطـــوير وتـــدعيم مكتبـــة
الكلية للدراسات العليـا لتـوفير
امكانيـــــات البحـــــث العلمـــــي
المتميـز وتحويلهــا إلــى مكتبــة
رقمية.

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

المسئوليات

 .1تـوفير االمكانيـات الماديـة الالزمـة  نســـبة المســـتفيدين مـــن الخـــدمات عميد الكلية /وكيـل الكليـة
لرفع جودة الخـدمات التـى تقـدمها
المكتبية إلى إجمالى عـدد المسـتفدين لشــئون الدراســات العليــا
هيئة
أعضاء
عليا/
دراسات
طالب
من
المكتبة (حاسبات -ماكينات تصوير
والبحوث
التدريس.
– أرفـــــف – شـــــبكة اإلنترنـــــت
....الخ).
 معـــدل عـــدد مـــوظفى المكتبـــة إلـــى
إجمالى عدد طالب الدراسات العليا.
 .2االشـــترار فـــى قواعـــد البيانـــات
العالميـــة بهـــدف إنشـــاء مكتبـــة
رقمية.
 .3تــــوفير الكــــوادر المؤهلــــة مــــن
العاملين داخل المكتبة.
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اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

مستمرة

100000

الخطة التنفيذية إلستراتيجية كلية الطب البيطرى –جامعة دمنهور 2026-2022

األهداف اإلستراتيجية
.5إدارة وتنميـــــــــــة
المــــــوارد الماليــــــة
الموجهـــــة لقطـــــاع
البحــوث والدراســات
العليا

األهداف الفرعية
 .1تشـــجيع المســـاهمة
الماليــــــة لرجــــــال
األعمــال عنــد طلــب
االستشــــــــــــــارات
ودراسات الجدوى.
 .2وضع آليـة لتسـوي
المشروعات البحثية
لـــــــدى قطاعــــــات
األعمال فى المجتمع
المحلي.

اإلجراءات التنفيذية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مقاييس األداء

تحليــل االتجاهــات العالميــة والمحليــة 
التى تتطلب الدراسة والبحث.
وضــع خطــة ماليــة للمــوارد المتوقــع

الحصول عليها وتوزيعها.
وضــع تقــديرات للتمويــل مــن الجهــات
المانحة سواء داخليا ع أو خارجياع.
االتصال بالمؤسسات وعقد االتفاقيـات 
إلجــــراء عمليــــة تمويــــل األبحــــاث
المطلوبة من تلر الجهات.
العمل علـى تنميـة المـوارد مـن خـالل 
المراكز البحثية داخل الكلية.
اسـتخدام موقــع الكليـة علــى االنترنــت
لتعريــف األطــراف المختلفــة ببــرامج 
البحوث التى تقدمها الكلية.
عقـــد مـــؤتمرات ونـــدوات للتعريـــف

بالخدمات البحثية بالكلية.
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عــدد المــؤتمرات والنــدوات الســنوية
التي يدعى فيها رجال األعمـال لتـوفير
مصادر التمويل للبحوث.
معــدل النمــو فــى عــدد رجــال األعمــال
الراعيـــة لبـــرامج الدراســـات العليـــا
بالكلية.
نســـبة التمويـــل مـــن رجـــال األعمـــال
لبــرامج الدراســات العليــا إلــي إجمــالي
تمويل هذه البرامج
معدل التطور فـى عـدد المـنح المقدمـة
من رجال األعمـال والقطـاع الحكـومي
لطالب الدراسات العليا بالكلية.
نســـبة التمويـــل مـــن جهـــات محليـــة
وإقليميــة وعالميــة إلــى إجمــالي البنــد
المخصش للبحث العلمي.
نســبة التمويــل الــذاتي فــي الكليــة إلــى
إجمالي التمويل للبحث العلمي.

المسئوليات
عميد الكلية /وكيـل الكليـة
لشــئون الدراســات العليــا
والبحـــوث /وكيـــل الكليـــة
لشـــئون خدمـــة المجتمـــع
وتنمية البيئة

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

مستمرة

5000

مستمرة

مستمرة
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خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

المسئوليات

 .1تفعيل المسئولية  .1المساهمة الفعالة فى برامج  .1استضـافة قـادة المجتمــع المـدني والمهتمــين  نسبة المشاركين فى هذه الندوات إلى عميـــد الكليـــة /وكيـــل
بشــئون البيئــة والمجتمــع فــى هــذه النــدوات
تحســــين البيئــــة وخدمــــة
االجتماعيــــــــــة
إجمــالي عــدد الحاضــرين فــى هــذه الكليـــة لشـــئون خدمـــة
الندوات.
والمؤتمرات.
.
المجتمع
للكليـــــة تجـــــاه
المجتمع وتنمية البيئة
أطراف المجتمـع
المختلفة
 .2وضــع نظــام حــوافز لتشــجيع المشــاركة فــى  نســبة حجــم الحــوافز المقدمــة إلــى
إجمالي تكلفة قطاع المجتمع والبيئـة
أنشطة خدمة المجتمع.
(الموازنة).
 .3وضــع خطــة لتفعيــل دور الكليــة فــى خدمــة  عدد المشروعات التى قـدمتها الكليـة
لالهتمــــام بمشــــاكل المجتمــــع ذات
المشروعات البيئية المحلية واإلقليمية.
الصــبغة القوميــة إل ـى إجمــالي عــدد
المشروعات.
عميد الكلية /وكيل
 .2المساهمة الفعالة فى برامج  .1تنظــيم القوافــل البيطريــة أســبوعيا ع وتجهيــز  عدد المشاركين فى القوافل البيطريـة
القوافل بكل ما تحتاجه من معدات وأدوية.
اإلرشاد.
إلـــى إجمـــالي عـــدد أعضـــاء هيئـــة شئون خدمة المجتمع
ومعاونيهم.
التدريس
وتنمية البيئة.
 .2تجهيز مستشفى الكليـة السـتقبال الحيوانـات  معـدل نمــو عـدد الحــاالت التـى تقــوم
المستشفى بعالجها.
المريضة وعالجها.
 .3تنمية ثقافة خدمـة المجتمـع  .1عقـــد نـــدوات ومـــؤتمرات ألعضـــاء هيئـــة  عدد الندوات والمؤتمرات المخصصة
لمناقشة قضـايا خدمـة المجتمـع إلـى
التــدريس والطــالب لتنميــة ثقــافتهم بقضــايا
لدى أعضاء هيئة التـدريس
إجمالي عدد الندوات والمؤتمرات.
خدمة المجتمع.
ومعاونيهم والطالب.
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اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

مستمرة

50.000
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خدمة المجتمع وتنمية البيئة

األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

 .2تفعيــل روابــط وثيقــة بــين  .1تطــوير خطــة لمتابعــة .1
خريجـــى الكليـــة بعـــد
الكليــة وأطــراف المجتمــع
توظيفهم إليجاد عالقـة
المحلى والخارجى
تــرابط مســتمرة معهــم
بهــدف تحقي ـ التغذيــة
العكسية للتعـرف علـى
متطلبـــــات األطـــــراف
المستفيدة.
.2

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

المسئوليات

عقــد االتفاقــات مــع مؤسســات  معدل النمو فى عـدد االتفاقيـات المبـرة عميــد الكليــة /وكيــل شــئون
األعمــــال وأصــــحاب المــــزارع
مــــع مؤسســــات األعمــــال وأصــــحاب خدمــــة المجتمــــع وتنميــــة
الهدف.
هذا
لخدمة
رع
المزا
الدراســــات
والمشــــاركة فــــى
البيئة.
الميدانيــــة للبحــــوث والقوافــــل
البيطرية العالجية والتى تنظمها
الكليــة باالشــترار مــع مديريــة
الطب البيطرى بالبحيرة.
صياغة قائمـة اسـتبيان للتعـرف  عدد أعضاء هيئة التدريس المشـاركين
فــى القوافــل البيطريــة العالجيــة إلــى
على استطالعات الرأى بصـورة
إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس.
دورية لمعرفـة جوانـب الضـعف
فى العمليـة األكاديميـة وجوانـب
القــوة بغــرض متابعــة خريجــى
الكليـــة بهـــدف قيـــاس رضـــاء
األطراف المستفيدة.
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اإلطار
الزمني
2022-2026
مستمرة

الموازنة
التقديرية
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األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية
 .2تطوير خطـة لملتقـى التوظيـف
لمســاعدة خريجــى الكليــة فــى
إيجاد فرش عمل مناسبة.

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

المسئوليات

 .1وضـــع جدولـــة زمنيـــة لملتقـــى  عدد الخريجين الـذين تـم تـوظيفهم مـن
خالل الملتقى إلى إجمالى عـدد خريجـى
التوظيف
الكلية خالل السنه
 .2توظيف موقع الكلية اإللكترونـي  عدد الخريجين الـذين تـم تـوظيفهم مـن
خالل تسهيالت الكلية إلى إجمـالي عـدد
لعــرض الســيرة الذاتيــة للطــالب
الخـــــريجين المتقـــــدمين مـــــن هـــــذه
خريجي الكلية كقناة للتوظف مع
التسهيالت.
الســـماح بقطاعـــات االنتاجيـــة
بالــدخول لهــذا الموقــع لعــرض
احتياجاتها.

اإلطار
الزمني

2022-2026

مستمرة
 .3تفعيــل عالقــات التعــاون بــين  .1عقد مؤتمرات وندوات تضم رجـال  عــدد المــؤتمرات والنــدوات مــع رجــال
األعمال والعلماء المغتربين حول خدمة
األعمال والعلماء المغتربين لتفعيل
الكليـــة ومؤسســـات المجتمـــع
المجتمــــع إلجمــــالى عــــدد مــــؤتمرات
دورهم واالستفادة من خبراتهم فى
المدنى مثل الثقافية والوحـدات
وندوات الكلية.
شئون المجتمع والبيئة.
الزراعية والبيطرية.
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عميــد الكليــة /وكيــل الكليــة
لشــــئون خدمــــة المجتمــــع
وتنميــة البيئــة /مــدير قســم
رعاية الشباب

مستمرة

الموازنة
التقديرية
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األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

 .1تفعيـــل دور الكليـــة تجـــاه  .1التحديــد الواضــح لــدور  .1إجراء دراسـات لتحديـد الخـدمات  نســبة عــدد الدراســات الت ـى تقــوم بهــا
الكليــة حــول خدمــة المجتمــع إلجمــالي
التـــى يمكـــن أن تقـــدمها الكليـــة
الكليــة لخدمــة المجتمــع
المجتمع
عدد الدراسات التى تقوم بها الكلية.
للمجتمع والروابط التي يمكـن أن
وتنمية البيئة.
تساعد فى إنجازها.

المسئوليات
عميد الكلية /وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

سنه واحدة

5000

 .2تفعيــل عالقــات التعــاون  .2وضـــع خطـــة تتضـــمن النـــدوات  عدد الندوات والمؤتمرات التى تعقـدها
حول خدمة المجتمع إلـي إجمـالي عـدد
والمؤتمرات التـى سـوف تعقـدها
بــين الكليــة ومؤسســات
المؤتمرات التى تقدمها الكلية.
الكليــة حــول موضــوعات خدمــة
األعمال.
المجتمع وتنمية البيئة.

سنويا ع

 .3تفعيــل وســائل االتصــال الحديثــة  معدل النمو فى عدد االتصاالت التى تتم
بين الكلية مع أطراف المجتمع.
وتكنولوجيــــا المعلومــــات مــــع
أطراف المجتمع مثل تفعيل موقع  معدل النمو فى عدد األطراف الذين يتم
االستقصـــاء عـــن احتياجـــاتهم داخـــل
الكلية اإللكتروني.
المجتمع.

مستمرة

 .3تنميــة وتقويــة الــروابط
بـــين الكليـــة والعلمـــاء
المصــــريين المغتــــربين
وتوظيفهــــا فــــى دعــــم
برامج التطوير بالكلية.
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األهداف اإلستراتيجية
إنشـــــاء الوحـــــدات ذات
الطابع الخاش.

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

وضع الالئحة الخاصة بالوحدات ذات وجـــود قـــرار إنشـــاء وحـــدات ذات طـــابع
خاش.
الطابع الخاش.

المسئوليات
العميد  /وكيل خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية

مستمرة

1000

سنه واحدة

مستمرة

 .4تحفيــز أعضــاء هيئــة التــدريس
علـــى المشـــاركة فـــى الوحـــدات
الخاصة االستشارية.
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القطاع اإلداري
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األهداف
اإلستراتيجية
 .1زيــــــادة رضــــــاء
األطراف المستفيدة
عن الخـدمات التـى
يؤديهـــــا الجهـــــاز
اإلداري بالكلية

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

المسئوليات

 عدد األراء اإليجابية للطالب إلـى إجمـالي عـدد عميد الكلية /وكـالء الكليـة/
طالب العينة.
أمــين عــام الكليــة /رؤســاء
األقسام اإلدارية بالكلية

 .1زيـــادة رضـــا األطـــراف  .1إنشاء صندو مقترحات للطالب
المتعاملـــة مـــع الجهـــاز
المالي واإلداري وهم:
 الطالبالخريجين
 معدل االستجابة فـى تنفيـذ مشـروعات محاكـاة
 .2إنشاء وحدة األمن والسالمة
التدريس
هيئة
أعضاء
الكوارث واألزمات مقارنـة بالمعـدالت النمطيـة
ومعاونيهم
السائدة.
ـف
ـ
ومختلـــ
 الجامعــــة .3إنشــــاء وحــــدة اســــتطالع رأى  عدد األراء اإليجابيـة للطـالب المسـتفيدين إلـى
إداراتها.
إجمالي عدد طالب العينة.
المستفيدين
 .4زيـــادة كفـــاءة العـــاملين ورفـــع  عــدد الشــكاوى المقدمــة ضــد العــاملين إلــى
إجمالي عدد الشكاوى.
روحهم المعنوية.
 .5ســـرعة إنجــاز المهـــام اإلداريـــة  عدد اإلجراءات التي تم تخفيضها إلنجاز المهام
بســرعة بالمقارنــة بإجمــالي عــدد اإلجــراءات
المقدمـــــة للطـــــالب والعـــــاملين
المتبعة.
وأعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس
ومعاونيهم.
 .6تقليـــل حجـــم األعمـــال الورقيـــة  نســبة اإلجــراءات غيــر الورقيــة إلــى إجمــالي
اإلجراءات.
والمستندية بالكلية.
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الموازنة
اإلطار الزمني
التقديرية
2022-2026

100.000
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األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية
.7
.8
.9

 .2تشجيع وتحفيز العـاملين .1
بالجهــاز اإلدارى بالكليــة
خاصــة المتميــزين مــنهم
واســــــتحداث جــــــوائز
تقديرية سنوية.

مقاييس األداء

تحســـين وســـائل نقـــل العـــاملين 
بالكلية.
تقــديم بــرامج تدريبيــة للعــاملين 
والمــوظفين فــى القطــاع اإلدارى
والمالي بالكلية.
تطـــوير أنظمـــة حـــوافز (أنظمـــة 
ترقيــة – أنظمــة ماليــة) للعــاملين
بمختلف مستوياتهم اإلدارية.
إجـــراء تـــنقالت دوريـــة بـــين 
العاملين بالجهاز اإلدارى بالكلية
بهدف اكتشـاف قـدراتهم وشـحذ
هممهــــم وإكســـــابهم خبـــــرات
إضافية فى مواقع جديدة.
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نسبة تكلفة وسائل النقل الجديدة إلى
إجمالي ميزانية القطاع
عــــدد بــــرامج التــــدريب المقدمــــة
للعــاملين بالجهــاز اإلداري إلجمــالي
عدد برامج التدريب بالكلية.
نســبة الزيــادة فــى الحــوافز ونســبة
الزيــادة فــى الحاصــلين علــى تلــر
الحوافز.
معدل االنتقال للعاملين بين الوظائف
إلى إجمالى عدد العاملين بالكلية.

المسئوليات

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية
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األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

 .2حوســـــــــبة  .1إدخال الحاسب اآللـي فـى
جميـــع األعمـــال الماليـــة
الــــــــــــنظم
واإلدارية بالكلية.
اإلداريــــــــة
والماليــــــــة
بالكلية
 .2ادخــــــــال تكنولوجيــــــــا
المعلومـــات فـــى تأديـــة
األعمال اإلدارية.

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

المسئوليات

 إجمـــالي المنفـ ـ علـــي الحاســـبات العميد  /وكالء الكلية  /أمـين
 .1شراء حاسبات آلية متطورة.
اآللية إلـي إجمـالي المخصـش لبنـد
الكلية
حوسبة النظم اإلدارية والمالية.
 معــدل النمــو فــى األنظمــة والبــرامج
اآلليـــة المسـ ـتخدمة فـــى العمليـــات
اإلدارية.
 .1شــراء بــرامج متطــورة لتأديــة األعمــال  إجمالي المنف على شـراء البـرامج العميد  /وكالء الكلية  /أمـين
اإلدارية والمالية.
إلي إجمالي المخصش لبند حوسـبة الكليــــة  /رؤســــاء األقســــام
المالية.
و
ة
اإلداري
النظم
اإلدارية
 .2إعــادة تصــميم وتشــغيل الــنظم الماليــة
واإلداريــة الخاصــة بالكليــة بحيــث تســتند
إلى الحاسبات اآللية
 .3إنشــاء شــبكة داخليــة تــربط بــين النظــام  معــدل النمــو فــى أجهــزة الحاســب
اآللــى المشــتراه كــل عــام للقطــاع
الرئيســى للكليــة وبــين األقســام العلميــة
المالي واإلداري.
واإلدارية للكلية.
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اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية
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األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

 .3تحقيــ ـ دقــ ـة النتــــائج  .1تكـــوين كـــوادر وتـــدريب العـــاملين علـــى  عــدد العــاملين والمــوظفين بالكليــة
الذين حصلوا على شهادة  ICDLإلى
مهارات استخدام الحاسب اآللي.
وســرعة إنجــاز األعمــال
فـــــى القطـــــاع اإلداري
إجمالي عدد العاملين والموظفين.
بالكلية.
 نســبة اإلجــراءات التــي تــتم بشــكل
إلكتروني إلى إجمالي اإلجراءات فى
المجالين اإلداري والمالي.
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المسئوليات
العميد  /وكالء الكلية  /مـدير
عام الكلية  /رؤسـاء األقسـام
اإلدارية

اإلطار
الزمني

الموازنة
التقديرية
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األهداف
اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

 .3تطوير الهيكـل  .1تطوير الهيكل التنظيمى ونظم
العمل اإلداري فى الكليـة بمـا
التنظيمـــــــــــى
يتوافـــــ ـ مـــــــع الخطـــــــة
اإلداري للكلية.
اإلستراتيجية للكلية.
 .2توصيف الوظائف فى مختلف
المستويات اإلدارية

 .3تطــوير البنيــة التحتيــة بمــا
يســـمح بتحســـين الخـــدمات
التـــــى يقـــــدمها القطـــــاع
اإلداري.

مقاييس األداء

اإلجراءات التنفيذية

 .1إعداد دليل إرشادي يوضح حـدود السـلطة  عــدد المشــاكل الناتجــة عــن تــداخل
المهــام والنتــائج عــن ع ـدم وضــوح
والمســـئولية لكـــل وظيفـــة إداريـــة داخـــل
الســــلطة إلــــي إجمــــالي المشــــاكل
الهيكل التنظيمي.
اإلدارية.
 .2دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمـي الحـالي  عدد برامج التدريب اإلداري وبـرامج
التطوير التنظيمـي إلـى إجمـالي عـدد
من حيث توافقة مـع الخطـة االسـتراتيجية
البرامج التدريبية.
للكلية.
 معدل الدوران الوظيفي.
 .3دراســة التغيــرات المطلــوب ادخالهــا  عـــدد المهـــام التـــي يـــتم تفويضـــها
للمســتويات الــدنيا إلــى إجمــالي عــدد
لتحقي ـ مزيــد مــن الالمركزيــة داخــل
المهــــام فــــى القطــــاعين المـــــالي
الكلية.
واإلداري.

 .4التوسع فى المباني
 .5إنشاء شبكة كهرباء
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المسئوليات

اإلطار
الزمني

عميد الكلية /أمين الكلية

2022-2026

الموازنة
التقديرية
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األهداف اإلستراتيجية

األهداف الفرعية

 .4تحســين كفــاءة األداء  .1إدارة وتنمية الموارد بالكلية.
المالي للقطاع اإلداري  .2تحقيـــ ـ الكفـــــاءة التكاليفيـــــة
بالكلية
للوحدات اإلدارية بالكليـة Cost
.Eflectiveess

اإلجراءات التنفيذية
.1

.2
.3

مقاييس األداء

المسئوليات

إعــــداد خطــــة لتحديــــد األنشــــطة  عدد العاملين فى اللجان المشكلة لمراجعة عميــد الكليــة /رؤســاء
االنفــا المــالي لوحــدات القطــاع اإلداري
والمهــام الموكلــة لكــل وحــدة مــن
األقسام اإلدارية
والمالي إلى إجمالي عدد العاملين بالكلية.
وحــدات الجهــاز اإلداري والمــالي
 عــدد المخالفــات الماليــة إلجمــالي عــدد
ومتطلباتها المالية.
العمليات المالية للقطاع اإلداري.
إعداد خطة تفصيلية لإلنفا المالي
علــى األنشــطة اليومي ـة داخــل كــل
إدارة.
تشـــكيل لجـــان لمراجعـــة عمليـــات
اإلنفــا لوحــدات القطــاع اإلداري
والمالي.
إنشاء لجنة إلدارة وتنمية المـوارد
بالكلية.

 .3زيـــــادة مســـــاهمة األطـــــراف .4
الخارجيـــة فـــى تمويـــل بـــرامج
التطوير بالكلية.
 .5تســـوي المشـــروعات التطويريـــة  قيمــة مشــاركة القطاعــات الخارجيــة إلــى
إجمالي تكلفة البرامج التطويرية.
بالكلية فى كافـة عناصـر المجتمـع
 معـدل التغيــر فـى حجــم المسـاهمات التــى
المحلي واإلقليمي.
تقدمها القطاعات الخارجية.
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الموازنة
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