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  طبارتباط استراتيجية الجامعة باستراتيجية كلية ال

  رؤية كلية الطب  رؤية جامعة طنطا

  التميز  إلىتسعي جامعة طنطا 
 
  محليا

 
  وإقليميا

 
وأن  ودوليا

تكون رائدة في مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي 

 وخدمة املجتمع وتنمية البيئة.

 

 الطبيمجال التعليم  فيأن تعرف كمدرسة طبية بارزة 

 فيواملبنى على الاحتياجات املجتمعية  العلميوالبحث 

 فعاال  الاوسط.مصر والشرق 
 
تقديم  فيوأن تؤدى دورا

 وإلاقليميوتحسين الرعاية الصحية على املستوى املحلى 

 والدولي

 رسالة كلية الطب رسالة جامعة طنطا

  أكاديمية فاعلةتحرص جامعة طنطا على بناء بيئة 

 ألاكاديمية للبرامج املستمر  التطوير  خالل من

 خططضوء متطلبات  في التخصصات من للعديد

 املعرفية الطالب احتياجات وتلبية التنمية،

 وكذلك وتقاليده املجتمع قيم من إطار  في هواملهارى

 في للخريجين املهنية والتنمية التعلم فرص إتاحة

 طموحات وتحقق التقدم لتواكب القطاعات شتي

 ا مقومات بتوفير  الجامعة تتعهد كما لعمل، سوقا

 املنهجي العلمي البحث مجاالت مختلف في إلبداع

  تخريج طبيب كفء مزود باملعرفة واملهارات الالزمة

ومؤهل علميا للتعامل مع مشاكل املرض ى الصحية 

 املهنةداب آوفاعلية مع مراعاة  بكفائه

  باحتياجات املجتمع  تفيالقيام بأبحاث طبية مبتكرة

 الطبية الخدمةوتطوير 

  تقديم رعاية طبية متواصلة ومتميزة ألفراد املجتمع

 ملعايير الجودة
 
 طبقا
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رفة والتنمية املستدامة واملع العلوم لتطوير  الجاد

 .وحل املشكالت املجتمعية

 غايات وممارسات كلية الطب غايات وممارسات جامعة طنطا

تطوير القدرة املؤسسية لكلية الطب جامعة طنطا كأحد  رفع كفاءة القدرة املؤسسية لتحسين الوضع التنافس ي

 .الطبياملراكز العلمية املتميزة في مجال التعليم 

التنافسية للطالب  تالجدارياالارتقاء باملنظومة 

 والخريجين التعليمية ورفع 

 ومهاري  
 
  إعداد كوادر )خريج( متميزة معرفيا

 
 فيومهنيا

سوق العمل املحلى  بمتطلبات تفيالطبي جال امل

  .والدولي وإلاقليمي

تطور منظومة البحث العلمي وتحقيق التنافسية 

 والتميز والابتكار

رفع كفاءة وفاعلية الكلية كأحد املراكز البحثية املتميزة 

 فى مجال الطب البشرى 

تعزيز محاور ومجاالت الشراكة لقطاع خدمة املجتمع 

 مةاملستداوتنمية البيئة لتحقيق التنمية 

تفعيل دور الكلية فى املساهمة في التنمية املستدامة 

 وخدمة املجتمع والبيئة

 

 األهداف اإلستراتيجية لكلية طب طنطا األهداف اإلستراتيجية لجامعة طنطا

 دعم وتطوير ألاداء املؤسس ي للجامعة .1

ت آاستكمال وتطوير واستحداث مباني ومنش .2

 الجامعة

 والاتصاالتتطوير منظمة تكنولوجيا املعلومات  .3

دعم وتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة  .4

 التدريس والهيئة املعاونة والقيادات الاكاديمية

دعم ورفع قدرات الجهاز الاداري والقيادات  .5

 الادارية

 تنمية املوارد الذاتية والامكانات املادية للجامعة .6

 الكليةت آومنش مبانيواستحداث  استكمال .1

تطوير مبنى املستشفى القديم وذلك من خالل  .2

وضع تصور إلنشاء مبنى مستشفى جديد على 

 الرأس يعلى التوسع  اعتماداطراز حديث وذلك 

باالحتياجات  لتفيانشاء ادارات جديدة  .3

واملتطلبات الحديثة للسوق العمل مع تدريب 

املوارد البشرية لتتناسب مع  تأهيلواعادة 

 دثةالادارات املستح
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 األهداف اإلستراتيجية لكلية طب طنطا األهداف اإلستراتيجية لجامعة طنطا

وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  تطوير  .4

والارتقاء بمستوى الاداء ووضع سياسات معتمدة 

 للتحسين والتعزيز بالكلية 

 داري للكليةوالا  التنظيميتطوير الهيكل  .5

املهنية وتطبيق املمارسات  باألخالقياتالالتزام  .6

 العادلة وعدم التمييز

7.  
 
تطوير واستحداث البرامج التعليمية وفقا

 سوق العمل واملستحدثات العلمية الحتياجات

رفع جودة أساليب التعليم والتعلم وتطوير نظم  .8

 التقويم والامتحانات

رفع وتنمية القدرات التنافسية للطالب  .9

 والخريجين

الاعتماد  علىتحقيق الجودة والتميز والحصول  .10

 املؤسس ي

برامج ومقررات تعليمية لطالب واستحداث تطوير  .7

لدراسات العليا لتتوافق مع البكالوريوس وا

 والدولية إلاقليمية املعايير 

والتعلم  املتاحة للتعليمتحسين املصادر  .8

 طرق التدريس والتقييم للطالبطوير وت

 لطالبرفع وتنمية القدرات التنافسية ل .9

املستمر  الطبيالخريجين مع تبنى برنامج للتعليم و 

 لهم

وسيع وتوثيق العالقات بين كلية طب طنطا ت- .10

إيفاد مع  والكليات والهيئات املحلية والدولية

بمستوى بالطالب والخريجين واعضاء هيئة 

 مما يرتقى بها التدريس بعض ألاطباء للتدريب 

ربط منظومة البحث العلمي بالجامعة بخطط  .11

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة

تطوير البنية التحتية الالزمة لتطوير منظومة  .12

البحث العلمي بالجامعة ودعم إنشاء وتطوير 

الخطة البحثية للكلية مع ربطها بخطط  تطوير  .11

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة

منظومة البحث العلمي  دعم انشاء وتطوير  .12

 بالكلية.
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 األهداف اإلستراتيجية لكلية طب طنطا األهداف اإلستراتيجية لجامعة طنطا

مراكز ووحدات التميز البحثي )املراكز البحثية 

 في مختلف املجاالت. املتخصصة(

رات وإمكانات أعضاء هيئة التدريس تطوير قد .13

والباحثين بالجامعة في مجال البحث والنشر 

 للمعايي
 
 ر القومية الدولية.العلمي طبقا

توثيق العالقات مع املؤسسات العامة والخاصة  .14

باملجتمع املحلي والتعاون مع القطاعات 

 إلانتاجية املختلفة.

دعم القضايا حقوق امللكية الفكرية والضوابط  .15

 املهنية وقيم وأخالقيات البحث العلمي.

تحديث اللوائح والقواعد املنظمة للبحث  .16

 العلمي بالجامعة.

توثيق شبكة التعاون مع املؤسسات البحثية  .13

داخل وخارج البالد مع التعاون مع القطاعات 

الانتاجية واملؤسسات العامة والخاصة باملجتمع 

 التيوذلك لتشجيع املشروعات البحثية  املحلى

 تخدم املجتمع

تدريب وتأهيل املوارد البشرية لقطاع خدمة  .17

 املجتمع وتنمية البيئة.

انشاء واستخدام نظام معلومات الكتروني  .18

 لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة.

تفعيل املحاور الاستراتيجية لقطاع خدمة  .19

 املجتمع وتنمية البيئة.

دور الجامعة في تحديد دعم وتعزيز  -

 الاحتياجات املجتمعية

دعم وتعزيز دور الجامعة في تقديم  -

 الخدمات الاستشارية

 تعزيز وتطوير تفاعل الجامعة مع املجتمع -

من تحسين فعالية دور الكلية في خدمة املجتمع  .14

خالل خطة شاملة لخدمة املجتمع والبيئة مبنية 

 املجتمعية الحتياجاتعلى دراسة 

 جودة عالية ووقائية ذات صحيةتوفير خدمه  .15

وتطوير  ثواستحدامنطقة وسط الدلتا لخدمة 

ت ومراكز ذات طابع خاص لتوفير وحدا

صحية متميزة تقديم خدمة التخصصات النادرة و 

 التقنيات العاملية أحدثمع  ومتناغمة

العمل على التواصل مع القالع الصناعية  .16

 والهيئات إلانتاجية والصحية باملحافظة

الجمعيات ألاهلية وعرض بعض املشروعات و 

mailto:qualityassuranceunit@hotmail.com


 

 
 

 كلية الطب  وحدة ضمان الجودة
 

E-mail : qualityassuranceunit@hotmail.com   امعة طنطا ج–لية الطب ك-وحدة ضمان الجودة

  0403412127ت

 

 األهداف اإلستراتيجية لكلية طب طنطا األهداف اإلستراتيجية لجامعة طنطا

دعم وتفعيل التعاون بين الجامعة  -

والشراكات املجتمعية والدولية من أجل 

 إلانتاج

الجامعة لتحقيق التنمية املستدامة  توجه -

 في املجتمع

تعزيز التعاون والتواصل بين الجامعة  -

 ومؤسسات املجتمع املدني

بغرض تخدم املجتمع  التيالبحثية والتعليمية 

 تمويلها
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