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 الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية

 الغاية االولى

 . الطبيتطوير القدرة املؤسسية لكلية الطب جامعة طنطا كأحد املراكز العلمية املتميزة في مجال التعليم 

 الاستراتيجية:ألاهداف 

 الكلية تاستكمال واستحداث مباني ومنشئا -1

تطوير مبنى املستشفى القديم وذلك من خالل وضع تصور إلنشاء مبنى مستشفى جديد على طراز حديث  -2

 الرأس يعلى التوسع  اعتماداوذلك 

 للكلية  داري والا  التنظيميتطوير الهيكل  -3

املوارد  تأهيلدريب واعادة ع تباالحتياجات واملتطلبات الحديثة للسوق العمل م لتفيانشاء ادارات جديدة  -4

 البشرية لتتناسب مع الادارات املستحدثة

سياسات معتمدة للتحسين داء ووضع الارتقاء بمستوى الا قدرات أعضاء هيئة التدريس و وتنمية تطوير  -5

 بالكلية  والتعزيز 

 املهنية وتطبيق املمارسات العادلة وعدم التمييز باألخالقياتالالتزام  -6

  

 الغاية الثانية:

 ومهارًي إعداد كوا
ً
 در )خريج( متميزة معرفيا

ً
 وإلاقليميسوق العمل املحلى  تفي بمتطلباتالطبي جال امل في ومهنيا

 . والدولي

 الاستراتيجية:ألاهداف 

 برامج ومقررات تعليمية لطالب البكالوريوس والدراسات العليا لتتوافق مع املعايير واستحداث تطوير  -7

 إلاقليمية والدولية

 طرق التدريس والتقييم للطالبطوير تحسين املصادر املتاحة للتعليم والتعلم وت  -8

 املستمر لهم الطبيالخريجين مع تبنى برنامج للتعليم و  لطالبرفع وتنمية القدرات التنافسية ل -9
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إيفاد بعض ألاطباء مع  وسيع وتوثيق العالقات بين كلية طب طنطا والكليات والهيئات املحلية والدوليةت- -10

 مما يرتقى بمستوى بالطالب والخريجين واعضاء هيئة التدريسبها للتدريب 

 

 الغاية الثالثة:

 مجال الطب البشرى  فيأحد املراكز البحثية املتميزة رفع كفاءة وفاعلية الكلية ك

 الاستراتيجية:ألاهداف 

 الخطة البحثية للكلية مع ربطها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة تطوير   -11

 منظومة البحث العلمي بالكلية. دعم انشاء وتطوير  -12

مع التعاون مع القطاعات الانتاجية توثيق شبكة التعاون مع املؤسسات البحثية داخل وخارج البالد  -13

 تخدم املجتمع التيوذلك لتشجيع املشروعات البحثية  واملؤسسات العامة والخاصة باملجتمع املحلى

 

 الغاية الرابعة:

 املساهمة في التنمية املستدامة وخدمة املجتمع والبيئة فيتفعيل دور الكلية 

 الاستراتيجية:ألاهداف 

من خالل خطة شاملة لخدمة املجتمع والبيئة مبنية على تحسين فعالية دور الكلية في خدمة املجتمع   -14

 دراسة الحتياجات املجتمعية

وتطوير وحدات  ثواستحدامنطقة وسط الدلتا لخدمة  ذات جودة عاليةتوفير خدمه صحية ووقائية  -15

صحية متميزة ومتناغمة مع أحدث تقديم خدمة ومراكز ذات طابع خاص لتوفير التخصصات النادرة و 

 التقنيات العاملية

الجمعيات ألاهلية و  العمل على التواصل مع القالع الصناعية والهيئات إلانتاجية والصحية باملحافظة- -16

 .بغرض تمويلهاالتي تخدم املجتمع وعرض بعض املشروعات البحثية والتعليمية 
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