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فريـق الخطـة اإلستراتيجيـة
فريـق اإلعـداد:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أ.د .أيمن محمود صديق
أ.م.د .بهاء الدين علي عبد الاله
أ.د .محمد عبد العزيز احمد
ا.د.محمد عبد هللا موسي
د .هيثم حلمي ادم
د .رامي كمال السيد
ط.ب.مروه أحمد فواز (معيد)

مقرر مجموعة عمل التخطيط االستراتيجي
عضو مجموعة عمل التخطيط االستراتيجي
عضو فريق مراجعة الخطة االستراتيجية
عضو مجموعة عمل التخطيط االستراتيجي
عضو مجموعة عمل التخطيط االستراتيجي
عضو مجموعة عمل التخطيط االستراتيجي
عضو مجموعة عمل التخطيط االستراتيجي

فريـق المراجعـة الداخلية:
 -1أ.م.د .بهاء الدين علي عبد الاله
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

أ.د .معتمد السيد محمود
أ.د .ايمان مختار شاكر
أ.د .محمد عبد العزيز احمد
أ.د .أيمن محمود صديق
أ.د .اسامة ابو شامة
د .محمد عبد هللا موسي
د .هيثم حلمي ادم

فريق الراجعة

وكيل الكلية والمشرف علي الكلية
والمدير التنفيذي لمشروع الفاعلية التعليمية
وكيل الكلية لشئون البيئة
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
عضو فريق مراجعة الخطة االستراتيجية
مقرر مجموعة عمل الخطة االستراتيجية
عضو فريق مراجعة الخطة االستراتيجية
عضو فريق مراجعة الخطة االستراتيجية
عضو مجموعة عمل الخطة االستراتيجية

الخارجية:

 -1أ.د .أحمد حسانين
 -2أ.د .محمد الجوهري
 -3د .محمود احمد محمود

كلية العلوم
كلية االثار
كلية االثار
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الفهــرس
المحــتــــــويـــات

رقم
الصفحة

الجزء األول
اإلطـار الفكري والمنهجي للخطة اإلستراتيجية
أوالا

نبذة تاريخية عن كلية الطب البيطري

5

ثانيا ا

فلسفة الكلية في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع

7

ثالثا ا

االفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية

9

رابعا ا

منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية

9

خامسا ا

األطراف أصحاب المصلحة في الخطة اإلستراتيجية

11

سادسا ا

تحديد االحتياجات

11

سابعا ا

تقييم المخاطر

12

ثامنـا ا

أولويات الكلية خالل فترة إعداد الخطة اإلستراتيجية

12

الجـزء الثانـي
تحليل البيئة الداخلية والخارجية والفجوة
أوالا

ثانيا ا

تحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية SWOT Analysis

14

 تحليل البيئة الداخلية

14

 مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية

18

 تحليل البيئة الخارجية

19

 مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية

21

تحليل الفجوة باستخدام نموذج Servqual

23

الجـزء الثالث
عناصر الـخـطـة اإلستراتيجية للكلية
أوالا

رسالة الكلية

26

ثانيا ا

رؤية الكلية

26

ثالثا ا

الغايات واألهداف اإلستراتيجية

26

رابعا ا

الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية

31

خامسا ا

الجدول الزمني لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية

41

سادسا ا

السياسات المرشدة للكلية

46

سابعا ا

الوضع االستراتيجي للكلية

54

ثامنـا ا

الطموحات فى األجل الطويل

55
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الجـزء األول
اإلطـار الفكـري والمنهجـي
لـلـخـطـة اإلستراتيجيـة
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أو ال :نبذة تاريخية عن كلية الطب البيطري  -جامعة سوهاج:

كليةةة الطةةب البيطةةري بجامعةةة سةةوهاج هةةي أحةةدث كليةةة للطةةب البيطةةري ف صةةعيد مصةةر.
أنشأت بالقرار الجمهوري رقم  324لسةن  2007وبةدأت الدراسةة بهةا رسةميا عةام  2008بموافقةة
المجلس األعلي للجامعات بجلست رقم  491المنعقدة يوم األحد الموافق  2008/9/7م.
بدأت رحلة كلية الطب البيطري – كأحدي مكونات كليات الجامعة سنة  2008لتشارك كلية
الطةةب البيطةةري جامعةةة سةةوهاج فةةي تأديةةة رسةةالة الطةةب البيطةةري ومواكبةةة التطةةور فةةي العلةةوم
والتقنيات الطبية البيطرية ورفع كفاءة الخدمات البيطريةة فةي محافتةات الصةعيد ومواجهةة اإلقبةال
المتزايد من شباب مصر علي التعليم العالي .وبدأت الدراسة بالكلية في العام الجةامعي / 2008
2009م واحتفلت بتخريج الدفعة األولي من طالبها في شهر ابريل سنة .2013
والكلية منذ تأسيسةها تسةعي جاهةدة بكةل قةوة إلةي تفعيةل إمكانياتهةا وقةدراتها وإثةراء خبةرات
طالبهةةا معتمةةدة فةةي ذلةةي كل ة علةةي الخبةةرات العلميةةة والفكريةةة ألسةةاتذتها ومسةةتندة فةةي ذلةةي لكافةةة
المستحدثات واألساليب العلمية والتكنولوجية إلي جانب الرؤى االجتماعيةة الفاعلةة مةن أجةل خدمةة
كافة القطاعات والتخصصات البيطرية.
وتضم الكلية ثالثة قطاعات وهةي قطةاع شةئون التعلةيم والطةالب ا وقطةاع الدراسةات العليةا
والبحوث ا وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتتكون الكلية من تسعة عشرة أقسام لخدمة
العملية التعلسيمية فى ثالث مراحل basic scienceو pre-clinicو .clinic
لقد حققت الكلية نجاحات منقطعة النتير علي جميع األصعدة التي تمثل رسالة الكليةة داخةل
إطار الجامعة .ففي مجال التعليم والطالب تعمل الكلية جاهدة من أجل خدمةة ورعايةة أهةم عنصةر
في العملية األكاديمية أال وهو الطالب بدءا من خلق بيئة جامعية وتربويةة تعمةل علةي صةقل وتنميةة
الشخصةية المتكاملةةة للطالةةب وصةةوال إلةةي التطةةوير والتحةديث فةةي أقسةةام الكليةةة المختلفةةة مةةن حيةةث
المناهج وطرق الت دريس والبرامج المقدمة .لذا فقد تميةز خةريج الكليةة بةالتميز المهنةي والعلمةي فةي
كافة مجاالت العمل التي يمارسها.
كمةا تسةعي الكليةة إلةي تطةوير برامجهةا ومقرراتهةا باسةتمرار واسةتحداث بةرامج ومقةةررات
جديةةدة علةةي نحةةو يتناسةةب مةةع المتغيةةرات العلميةةة واألكاديميةةة .كمةةا أن الكليةةة حريصةة علةةي إنشةةاء
برامج جديدة تتناسب مع االحتياجةات العلميةة والمتطلبةات التنمويةة المختلفةةا لةذا فةان الكليةة بصةدد
تحديد الالئحة الطالبية وكذلي الئحة الدراسات العليا 2016/2015م.
ويصل العدد اإلجمالي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليةة فةي العةام الجةامعي-2016
 2017إلي  43عضوا أما عدد الطالب فيصل العدد اإلجمالي لهم  720طالب وطالبة أي أن نسبة
أعضةاء هيئةة التةدريس إلةةي الطةالب  17:1وهةي نسةبة تضةةاهي المتشةرات العالميةة لتخةريج طلبةةة
متميزون ا هذا باإلضافة إلي طالب الدراسات العليا الذين يمثلون طليعة األمةل فقةد أصةبحوا حاليةا
 163طالب وطالبة يسهموا في إثراء العلوم الطبية البيطرية في مصر والعالم العربي بل وعدد من
دول العالم الخارجي بخبرة وعطاء العقول المصرية .وقد أنجزت الكلية بأقسةامها العلميةة المختلفةة
العديةةد مةةن البحةةوث والدراسةةات العلميةةة التةةي تةةم نشةةرها مةةن خةةالل المجةةالت العلميةةة المحكمةةة
والةةدوريات والحوليةةات .كمةةا يبلةةل إجمةةالي العةةاملين بالجهةةاز اإلداري بالكليةةة طبقةةا ا لمجموعةةاتهم
التخصصية (مكتبية  /فنية  /حرفية  /معاونة) للعام 2017/2016م  102موظف وعامل.
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أمةا فةي مجةال خدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةة فة ن للكليةة دوراا هامةا ا تقةوم بة فةى دعةم مسةةيرة
التنمية والمشاركة المجتمعية بكل مةا تملكة مةن قةدرات بشةرية وتقنيةة وخبةرات مختلفةة وذلةي مةن
خالل قوافل التشخيص والعالج البيطري بقري المحافتة ومن خالل إسهامات المستشفي البيطري.
باإلضافة إلي ما سبق فأن الكلية تعمل علي إتاحة الفرصة لتدريب الطالب من أبناء الكلية و
أصبحت كلية الطب البيطري جامعة سوهاج قبلة يحةج إليهةا الطةالب مةن اجةل التةدريب اإلكلينيكةي
لمةةا حققت ة القوافةةل البيطريةةة بالكليةةة فةةي هةةذا المجةةال مةةن سةةمعة طيبةةة .وقبةةل ذلةةي النةةدوات البيئيةةة
المتخصصة التي ناقشت جميع المشاكل المتعلقة بالبيئة سةلبا ا وإيجابةا ا ومواجهةة العديةد مةن المشةاكل
المرضية ا لتي شغلت الرأي العام والعالمي علي سبيل المثال ال الحصر ندوات عن أنفلونزا الدجاج
ا أنفلونزا الخنازيرا الحمى القالعية ا حمي الثالث أيام ومشاكل العقم وابتالع االجسام الغريبة فةي
الماشية وتأثير التلوث البيئي علي صحة الحيوان.
أقسام الكلية ورسالة كل قسم

-1

-2

-3

قسم التشريح واألجنة -:
 ﺇعداد الطالبإعدادا علميا فى مجال التشريح وعلم األجنة للحيوانات
والطيور واألسماك .
 إعداد كوادرعلميةحاصلةعلى دبلـوم – ماجيستير – دكتوراة علـى
مستوى علمى متميزعالوة على أجراء البحث العلمى .
 ان يكون قسم التشريح مركزا علميا متميزا من خالل المتحف الدائم بالكلية وعمل النماذج
العلمية الالزمة للعملية التعليمية .
قسم الهستولوجيا -:
 ﺇعداد طالب الفرقة األولىوالثانية إعدادا علميا فى مجال هستولوجيا
الحيوانات والطيور واألسماك .
 إعداد كوادرعلميةعلىمستوىعلمىمتميزمن خالل الدراسات العليـا
باألضافة الى أجراء البحث العلمى فى التخصصات الموجودة بالقسم
قسم الكيمياء الحيوية وكيمياء األغذية -:
 تطويـروتحفيزالمحافتةعلـىالبيئةاألكاديميةالمثاليـةلتجهيزطالبنـا
كمتخصصين فى مجاالت الكيمياء الحيوية .
 إعدادنخبةمن المتخصصين فى الكيمياء الحيوية تساهم فى النهضـة
التعليمية والصحية والصناعية .
 إ جراء البحوث العلمية البحتة والتطبيقية لمواكبة التطـورات فـى
األفـرع المختلفة للكيمياء الحيوية للمساهمة فـى حـل المشاكـل
الصحية والصناعـية التى تواجة خطط التنمية .
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 -4قسم الفسيولوجيا -:
 القيام بتدريس مقررات الفسيولوجيا لطالب مرحلة البكالوريوس .
 تطوير العملية التعليمية لطالب الكلية وكذلي أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم.
 أجـراء البحوث العلمية البحتة والدراسـات التطبيقية لمواكبـة
التطـــورات فى األفـرع المختلفة لعلم الفسيولوجيا .
 -5قسم األدوية -:
 إعداد أطباء بيطريين ذو كفاءة عالية فى عـالج األمـراض المعديـة
والباطنة واألسماك والدواجن وكـذلي الوقاية منها والسيطرة عليها.
 إ جراء البحوث العلمية والدراسات التطبيقية لعالج المشاكل المرضية للحيوانةات واألسةماك
والدواجن .
 أقامة ورش عمل لألطباء البيطريين إلبراز أحدث ما توصل الية العلم فى مجال األدوية .
 -6قسم الباثولوجيا والباثولوجيا اإلكلينيكية -:
إعداد كوادر على مستوى عالى من التقنية قادرة على
 .1تشخيص األمراض تشخيصا باثولوجيا دقيقا .
 .2العمل فى حقل الطب الوقائى بأستخدام اللقاحةات المالئمةة لوقايةـة الحيةوان ضةد العديةد مةن
األمراض .
 .3الحكةةـم حكمةةـا صةةحيحا فةةى الصةةفة التشةةريحية عنةةد فحةةص اللةةـحوم فةةـى المجةةازر ومصةةانع
اللحوم .
 -7قسم الميكروبيولوجيا والمناعة -:
إ عداد كوادر على مستوى عالى وتأهيل الطةالب و طةالب الدراسةات العليةـا عةـلى عةـزل
مسببات األمراض البكتيـرية والفيروسية والفطرية
وتشخيص هذة األمراض تشخيصا سليما .
 -8قسم الطفيليات -:
 تأهيل الطالب و طالب الدراسات العليـا على عزل مسببات األمةراض الطفيليةة وتشةخيص
هذة األمراض تشخيصا سليما .
 العمل علـى ان يكون القسم مركزا علميا مرجعيا إلجـراء التحاليـل الطفيلية .
 -9قسم الطب الشرعى والسموم -:
 تعليم وتدريب الطالب للوصول بـ الةى مسةتوى متميةز مةن خةالل التعةرف علةى المشةكالت
البيئية فى مجاالت التلوث البيئى بمختلف أنواعـ وكيفية حماية الحيوان وكةذلي اإلنسةان مةن
مخاطرها بأساليب علمية تخدم فى هذا األتجاة .
 إعداد طبيب بيطرى مدرب قادر على -:
 .1تشخيص وعالج حاالت التسمم فى الحيوانات والطيور واألسماك .
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 .2الكشف والتقدير الكمى والكيفى لجميع أنواع السموم والملوثات البيئية .
 .3فحص الحاالت المشتبـ فيها جنائيا وكتابة تقارير طبية شرعية للجهات القانونية .
 -10قسم أمراض األسماك -:
 إعداد أطباء بيطريين ذ وى كفاءة عاليةة فةى تشةخيص وعةالج أمةراض األسةماك وكةذلي
الوقاية منها والسيطرة عليها ومنع أنتشارها .
 إ جراء البحوث العلمية لتشخيص وعالج أمراض األسماك .
 تجهيز القسم وإ عدادة ليكون مركزا للخدمات واالستفسارات العلمية لمزارع األسماك .

 -11قسم الرقابة الصحية على األغذية-:
 إ عداد أطبةاء بيطةريين لهةم الدرايةة الواسةعة والشةاملة فةى مجةال الرقابةة الصةحيةعلىاألغذية
قةةةادرين علةةةى كشةةةف وفحةةةص األغذيةةةة ذات األصةةةل الحيةةةوانى وتقريةةةر مةةةدى صةةةالحيتها
لألستهالك اﻵدمى .
 ان يكةةون القسةةم مركةةزا مرجعيةةا فةةى فحةةص األغذيةةة ذات األصةةل الحيةةوانى وتقريرمةةدى
صالحيتها لألستهالك اﻵدمى .
 إ جةةراء بحةةوث معمليةةة وكةةذلي بيئيةةة فةةى مجةةال صةةحة األغذيةةة للتعةةرف علةةى مةةدى سةةالمة
األغذية ذات األصل الحيوانى وخلوها من مسببات األمراض .
 اقامة ندوات ودورات تدريبية وبحثية لألطباء البيطريين العاملين فـىمجال صحة األغذية .
 -12قسم التغذية والتغذية اإلكلينيكية-:
 المساهمة فى بناء طبيب بيطرى جيد يستطيع التفاعل مع مشكالت
الحقل فى مجال التغذيةوالتغذية اإلكلينيكية .
 ان يكةةون القسةةم مركةةزا علميةةا مرجعيةةا فةةى فحةةص وتحليةةل مةةواد العلةةف والعالئةةق الخاصةةة
بالمزارع والشركات واألفراد مع تقديم االستشارات الالزمة لهم .
 إ جراءالبحوث المعملية والدراسات التطبيقية والعلمية فى تغذية الحيوان والتغذية اإلكلينيكيةة
.
 -13قسم طب الحيوان -:
 إ عداد أطبةاء بيطةريين ذوى كفةاءة عاليةة فةى تشةخيص وعةالج األمةراض الباطنةة والمعديةة
وكذلي الوقاية منها والسيطرة عليها ومنع أنتشارها .
 خدمة البيئة المحيطة من خالل القيام بالقوافل العالجية بها وكذلي تدريب األطباء البيطريين
للعمل فى الحقل البيطرى .
 إ جراء البحوث العلمية لتشخيص وعالج األمراض الباطنة والمعدية للحيوانات .
 تجهيةةز القسةةم وإ عةةدادة ليكةةون مركةةزا للخةةدمات واالستفسةةارات العلميةةة للمةةزارع ومراكةةز
الثروة الحيوانية والفالحين والمربين .
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 -14قسم الجراحة -:
 تخةةريج أطبةةاء بيطةةريين قةةادرين علةةى ممارسةةة الجراحةةة ومةةدربين علةةى إجراءالعمليةةةات
الجراحية المختلفة .
 خدمة البيئة المحيطة من خالل القيام بالقوافل العالجية بها وكذلي تدريب األطباء البيطريين
للعمل فى الحقل البيطرى .
 إ جراء البحوث العلمية فى مجال جراحة الحيوان .
 تجهيز القسم وإعدادة ليكون مركزا للخدمات وإجراء العمليات الجراحية المختلفة .
 -15قسم أمراض الدواجن -:
 تخريج طبيب بيطرى معد نتريا ومدرب عمليا بمهارات عالية لمعالجة المشةاكل المرضةية
التى تتعرض لها قطعان الدواجن .
 خدمةةة البيئةةة المحيطةةة مةةن خةةالل القيةةام بالقوافةةل العالجيةةة بهةةا ا تةةدريب األطبةةاء البيطةةريين
للعمةةةةل فةةةةى مجةةةةال الةةةةدواجن وكةةةةذلي تجهيةةةةز القسةةةةم وإعةةةةدادة ليكةةةةون مركةةةةزا للخةةةةدمات
واالستفسارات العلمية للمزارع ومراكز الثروة الحيوانية .
 تنفيذ برنةامج دراسةى متميةز ومتطةور وإجةراء البحةوث العلميةة والتطبيقيةة الهادفةة لمعالجةة
مشاكل محطات ومزارع أنتاج الدواجن فى محافتات الوجة القبلى.
 -16قسم األمراض المشتركة -:
 استخدام أحدث الوسائل العلمية التي تساعد على استيعاب الدروس النترية والعلمية .
 ربط المجتمع الخارجي بالجامعة .
 عقةةد النةةدوات العلمية ة وورش العمةةل وتقةةديم الخبةةرة والمشةةورة لألطبةةاء البيطةةريين العةاملين
بالحقل البيطرى .
 -17قسم الولدة-:
 تخةةريج أطبةةاء بيطةةريين مةةزودين بأصةةـول المعرفةةة العلميةةة فةةى مجةةـال التناسةةليات والتوليةةد
والتلقةةيح االصةةطناعي ومةةدربين تةةدريبا عاليةةا علةةى المهةةارات المطلوبةةة لمجةةال التشةةخيص
والعالج .
 استغالل الموارد البشةرية للقسةم وإمكانياتةة البحثيةة وخبراتةة االستشةارية فةى حةل مشةكالت
التناسةةل والتوليةةد فةةى حيوانةةات المزرعةةة وكةةذا مشةةكالت البيئةةة وخدمةةة قطاعةةات اإلنتةةاج
والخدمات من أجل التنمية الشاملة .
 -18قسم سلوكيات الحيوان-:
 تطوير طرق التدريس واستخدام أحدث الوسائل العلمية التى تساعد الطالب على استيعاب
الدروس النترية والعلمية .
 عقد الندوات العلمية وورش العمل وتقديم الخبرة والمشورة لألطباء
البيطريين العاملين بالحقل البيطرى .
 -19قسم صحة الحيوان والدواجن والبيئة-:
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 ربةةط المجتمةةع الخةةارجي بالجامعةةة واالهتمةةام بعمةةل الزيةةارات العلميةةة وزيةةارة المةةزارع
وأماكن تجمع الحيوانات .
 عقد الندوات العلمية وورش العمـل وتقديم الخـبرة والمشـورة لألطبـاء البيطريين العاملين
بالحقل البيطرى .
 التعرف على الوسائل الهامة لتطوير وانماء المجتمع .
توفير التكنولوجيا الحديثة ألجراء البحوث التطبيقية التى تخدم المجتمع .

ثانيا ا :فلسفة الكلية فى مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع:
تتبنةى الكليةة فةى مجةال التعلةةيم فلسةفة تقةوم علةى توجية كافةة األنشةطة األكاديميةة واإلداريةةة
والمالية نحو تحقيق رضةاء األطةراف المسةتفيدة مةع التطةوير والتحسةين المسةتمر للخدمةة التعليميةة
للوصول بالطالب إلى المسةتويات التةي تحقةق التميةز التنافسةي فةى سةوق العمةل المحلةى واإلقليمةي
وذلةةي مةةن خةةالل ثقافةةة تنتيميةةة تقةةوم علةةى االلتةةزام بالتوج ة نحةةو المسةةتفيد ا والتحسةةين والتطةةوير
المستمر ا ومشاركة اإلدارة والعاملين فى تحقيق التميز فى األداء ا مع وضع نتام للتقويم المستمر
لألداء الجامعي فى كافةة جوانبة بمةا يحقةق المعةايير األكاديميةة ومعةايير الجةودة فةى العمةل واألداء
بالكلية ا كما تتبنى الكلية فى مجال البحث العلمةي وخدمةة المجتمةع فلسةفة تقةوم علةي تشةجيع ودعةم
البحوث التطبيقية التي تسهم فى تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

وتنبع فلسفة الكلية من عدة اعتبارات يمكن إيجازها على النحو التالي:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

التغير المستمر فى احتياجات ومتطلبات سوق العمل مما يتطلةب القيةام بالعمليةة التعليميةة
بأسةةاليب جديةةدة ومتطةةورة فةةى ظةةل التنافسةةية والعولمةةة مةةع ابتكةةار ليةةات جديةةدة لحةةل
المشكالت التي تواج مسيرة التطور المجتمعي.
التقدم السريع فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما يستلزم ضرورة اسةتخدام صةيل
متطورة في التعليم مثل تطبيق نتم التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني.
مسةةاهمة المتسسةةات التعليميةةة فةةى تقةةدم ونمةةو المجتمةةع بتأثيرهةةا علةةى نوعيةةة ومهةةارة
وإمكانيات وقدرات الخريجين.
تعاظم دور العنصر البشرى المتهل والمدرب والقادر على االبتكار واإلبداع في التعامل
مع النتام العالمي الجديد وتحديات .
اإلسهام في حل كثير من المشةكالت التةي تعةوق العمليةة التعليميةة بالكليةة ممةا يحسةن مةن
نترة المجتمع ألهمية الكلية.
جعل برامج ومناهج الكلية التعليمية تتسم بالواقعية لمقابلة التوازن بين توقعات األطةراف
المعنية ومتطلبات التنمية المستدامة.
ضةةرورة البحةةث عةةن مصةةادر تمويةةل ذاتيةةة متعةةددة لتحسةةين وتطةةوير العمليةةة التعليميةةة
والبحثية بالكلية.

ومن ثم ف ن الكلية فى سعيها نحو تحقيةق التميةز تعتمةد علةي نشةر وتعزيةز ثقافةة الجةودة مةع
العمةةل علةةى تحقيةةق التةةرابط والتجةةانس بةةين الةةنتم واإلجةةراءات المتبعةةة بالكليةةة مةةن خةةالل الخطةةة
اإلستراتيجية والتي تلتزم باﻵتي-:
)1

التزام إدارة الكلية ووحداتها برسالة وغايات الكلية وقيمها وأهدافها.
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)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

المسئولية الواضحة وفهم دور كل فرد فى تطبيق ونشر مفاهيم الجودة.
ت فعيل العملية التعليمية والبحثية بما يخدم المجتمع والبيئة المحيطة.
تحقيق المساواة والعدالة والشفافية والمرونة الالزمةة فةى أسةلوب تقةديم الخدمةة المجتمعيةة
بما يقابل احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة.
التعامةةل مةةع التبةةاين بةةين الطةةالب سةةواء علةةى المسةةتوى االجتمةةاعي أو الثقةةافي بمةةا يحق ةق
توقعاتهم ويقابل احتياجاتهم.
تحديد المجاالت المحتملة والممكنة لتحقيق التميز واإلبداع واالبتكار فى األداء بالكلية.
االلتزام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنتومة التعليمية والبحثية بالكلية.
إتباع منهجية قائمة على المبادرة والتنبت باالحتياجات المستقبلية للمجتمع.
المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعايير الموضوعة.

ثالثـا ا  :الفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية:
تقوم خطة الكلية اإلستراتيجية على مجموعة من االفتراضات األساسية التي يمكن إيجازهةا
على النحو التالي-:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

التطةةوير المسةةتمر للخطةةة بصةةورة شةةمولية تحقةةق التةةوازن بةةين توقعةةات األطةةراف المعنيةةة
واحتياجات التنمية المستدامة بالمجتمع.
بناء الخطة اإلستراتيجية على الدراسة الذاتية للكلية واستخدام التحليل الربةاعي ( SWOT
 )analysisلتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.
المقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف الجودة.
نشر ثقافة الجودة والتميةز فةي األداء مةن أجةل تحسةين البيئةة التعليميةة بالكليةة وتةوفير القةوة
الدافعة لتنفيذ الخطة بكفاءة وفاعلية.
وضع برامج وخطط متوازنة ذات رؤى مستقبلية لتحسين جودة جميةع العمليةات واألنشةطة
بالكلية.
تمتع جميع العاملين على كافة المستويات بالحق في المشاركة والمسئولية.
وضع مقاييس واضحة لألداء.
المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسين.
التقييم الدوري لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (.)SWOT analysis

رابعاا :منهجية ﺇعداد الخطة اإلستراتيجية:
تقوووم خطووة الكليوووة اإلسووتراتيجية علوووى منهجيووة التحليووول المسووتقبلي ( Prospective
 .)Analysisوتكمن أهمية هذه المنهجية فى قةدرتها علةى تحليةل البيئةة الخارجيةة للكليةة السةتقراء
الفةةرص والتهديةةدات المحتملةةة ا وتحليةةل البيئةةة الداخليةةة للكليةةة مةةن حيةةث كفاءتهةةا وقةةدراتها الذاتيةةة
لتحديد نقاط القوة والضةعف فيهةا ا سةعيا ا نحةو إحةداث التناسةق والتعةاون بةين جميةع األنشةطة لتنفيةذ
إستراتيجية الجودة للكلية وتحقيق رؤيتها المستقبلية وغاياتها اإلستراتيجية ا كمةا أنهةا تمةدنا بأسةاس
سليم التخاذ القرارات اإلستراتيجية وفقا ا للمعايير المحددة ا وبالتالي تعتبر مةدخالا أساسةيا ا للتخطةيط
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اإلسةةةتراتيجي للكليةةةة فةةةى عالقتهةةةا ببيئتهةةةا وسةةةوق العمةةةل واحتياجةةةات التنميةةةة المجتمعيةةةة وحركةةةة
المستجدات على المستوى العالمي.
كمةةا اعتمةةدت المنهجيةةة أيضةةا علةةى عةةدد مةةن األدوات البحثيةةة كاالسةةتبيانات واإلحصةةائيات
والدراسات واستمارات الرأي وأدوات المقابلة المفتوحة فى سبيل إتمام عملية المسح البيئي للكلية.

كما تم التركيز على أساليب جمع البيانات التالية عند إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية-:
 )1طريقة العصف الذهني  Brain Storming Methodوالتي استخدمت مةع قيةادات الكليةة
و أعضةةاء هيئةةات التةةدريس والطةةالب بهةةدف توليةةد أفكةةار تعمةةق مةةن نتةةائج تحليةةل مضةةامين
الوثائق واللوائح والمقابالت الشخصية.
 )2استمارات واستبيانات للمقابالت الشخصةية والمسةح البيئةي للبيانةات والمعلومةات المرتبطةة
بموضوع الخطة.
 )3دراسة مقترحات خريجي الكلية ورجال األعمال في الحقل البيطري.
 )4تنتةةيم حلقةةات نقاشةةية حةةرة متنوعةةة بةةين فريةةق العمةةل لرصةةد وتحليةةل الحالةةة المجتمعيةةة
والجامعيةةة الراهنةةة مةةن حيةةث التخصصةةات األكاديميةةة ا واإلمكانةةات والقةةدرات المتاحةةة ا
و ليات تحقيق تلي الحالة المبتغاة بما يكفل توفير عدد من التصورات والخيارات المرغوبةة
والممكنة لتحقيق رؤية لكلية وغاياتها وأهدافها اإلستراتيجية.
 )5دراسة مخرجات مشروعات توكيد الجودة واالعتماد (.)QAAP & CIQAP
وتأسيسا ا على ما سبق ف ن أسلوب العمةل فةى الخطةة اإلسةتراتيجية للكليةة يعتمةد علةى تحديةد
إطةار مةةرتبط لرؤيةةة منتومةةة العمةةل بالكليةةة يسةةتند إلةةى منطلقةةات أساسةةية تبلورهةةا مفةةاهيم حاكمةةة ا
وذلي من خالل فهم واستيعاب لفلسفة التعليم الجامعي المصري وأهداف وتطوره وموقع الكليةة فية
ا وفهم احتياجات سوق العمل.

واتساقاا مةع رؤيةة الكليةة ومنهجيةة الخطةة المسةتهدفة فة ن إجةراءات التنفيةذ مةرت بالمراحةل
التالية-:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10

تشةةةكيل فريةةةق الخطةةةة بشةةةكل يتضةةةمن كافةةةة التخصصةةةات بالكليةةةة لضةةةمان إعةةةداد خطةةةة
إستراتيجية معبرة عن واقع و مال وطموحات المتسسة.
تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية.
تحليل مضمون الوثائق واللةوائح والدراسةات المتصةلة بمنتومةة العمةل بالكليةة ومةا يتعلةق
بها مع وضع تكليفات ألعضاء الفريق فى هذا الصدد.
ع قد الندوات النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق وعينة من األطراف المعنية.
القيام بالمسح البيئي للكلية.
تحليل نتائج المسح البيئي للكلية ورصدها فى تقرير أولى.
صياغة رؤية ورسالة الكلية فى ضوء نتائج المسح البيئي.
وضع الغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلية فى ضوء نتائج المسح البيئي.
وضع الخطط والبرامج التنفيذية للخطة اإلستراتيجية.
كتابة التقرير األولى بعد التعديالت المقترحة وطباعت وعرضة ومناقشةت مةع األطةراف
المعنية.
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خامسا ا  :األطراف أصحاب المصلحة في الخطة اإلستراتيجية:
يعتبةةر تحديةةد األطةةراف أصةةحاب المصةةلحة مةةن العوامةةل الهامةةة لضةةمان فاعليةةة الخطةةة
اإلستراتيجيةا حيث أن مقابلة احتياجات وتوقعات تلي األطراف مةن أولةى الضةمانات التةي توضةح
مدى واقعية الخطة المقترحةة فةي تميةز الخدمةة التعليميةة والبحثيةة ومةدى المسةاهمات التةي تقةدمها
الكلية لخدمة المجتمع والبيئة .ويمكن تحديد األطراف أصحاب المصلحة على النحو التالي-:
 )1الطالب والخريجون وأولياء األمور.
 )2أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة والعاملون.
 )3الجهةةات الحكوميةةة المختلفةةة (الهيئةةة العامةةة للخةةدامات البيطريةةة – معاهةةد ومراكةةز البحةةوث
البيطرية).
 )4المتسسةات المختلفةة المرتبطةة بسةوق العمةةل (المةزارع الخاصةة -شةركات األدويةة -مصةةانع
منتجات األلبان واللحوم ومصانع األعالف).
 )5المجتمع بوج عام.

سادسا  :تحديد الحتياجات:
لتةوفير مقومةةات النجةةاط للخطةةة مةةن الةةالزم تحديةد وتقيةةيم االحتياجةةات الالزمةةة والتةةي يمكةةن
توضيحها فيما يلي:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

إتباع إستراتيجية متطورة تسعى للتغيير والتحسين المستمر بهدف إرضاء جميةع األطةراف
ذات المصلحة مع االلتزام بالشفافية والمسئولية لتحقيق التميز.
نشر ثقافة الجودة والمعرفة والتميز في األداء وتطبيق فلسفتها وأدواتهةا و ليةات تنفيةذها فةي
إدارات الكلية وأقسامها المختلفة.
تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجمةاعي والثقةة والةوالء واالنتمةاء وزيةادة الرضةاء الةوظيفي
لدى جميع العاملين بالكلية.
وضع دليل يشمل الخطط والبرامج والسياسات واإلجراءات والقواعد الالزمة لتنفيذ الخطة
ونتام لتوثيق إجراءات التنفيذ مع التركيز على البدء باألهداف اإلستراتيجية الموجهة لتلبية
احتياجات المستفيد من الخدمة.
تحديد المهارات والقدرات الالزم توافرها فةي أعضةاء هيئةات التةدريس والعةاملين والعمةل
على تنمية تلي المهارات والقدرات للمستويات المطلوبة عن طريق التدريب المستمر.
توفير كيان إداري مسئول عن تنفيذ خطط وبرامج وسياسات الخطة اإلستراتيجية.
وضع نتام داخلي للمتابعة والمراجعة لتقييم جهود الكلية في تنفيذ الخطة واتخةاذ إجةراءات
تصحيحية عند وجود انحرافات فى األداء.
تطةةوير نتةةام فعةةال لالتصةةاالت والمعلومةةات وأن يةةتم جمةةع وتبةةادل البيانةةات والمعلومةةات
بصورة منتتمة إلجراء الدراسات وتحليل النتائج وتحديد كفاءة وفاعلية الخطط والتنفيذ.
توفير الدعم الالزم لتحقيق االستمرارية في جهود التحسين والتطوير بالكلية.

سابعـا ا  :تقييم المخاطر:
لتحقيق النجاط في تطوير وتنفيةذ الخطةة اإلسةتراتيجية بالكليةة يجةب تحديةد وتقيةيم المخةاطر
والعقبات المرتبطة بعملية تصميم وتطوير وتنفيذ الخطة التخاذ الخطوات الالزمة للتعامةل مةع تلةي
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المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومات النجاط للخطة ا ويمكن توضيح تلي المخاطر والعقبةات
فيما يلي:
عدم كفاية الدعم من جانب اإلدارة العليا للجامعةا أو التغير في أولوياتها واتجاهاتها.
)1
عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ.
)2
ضعف مساهمة األطراف المعنية في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية.
)3
عدم اإلعداد والتهيئة الالزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير ألعضةاء هيئةة التةدريس
)4
ومعاونيهم والعاملين بالكلية.
استنفاذ الوقت والبطء في التنفيذ.
)5
عةةدم تضةةمين جميةةع العةةاملين بالكليةةة فةةي جهةةود تنفيةةذ خطةةط وبةةرامج وسياسةةات الخطةةة
)6
اإلستراتيجية.

ثامنـا ا  :أولويات الكلية خالل فترة ﺇعداد الخطة:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

ضرورة تأهيل الكلية للتقدم لالعتماد ا والعمل على التطوير والتحسين المستمر لجودة العملية
التعليمية والبحثية.
إنشاء برامج جديدة متفاعلة مع احتياجات األطراف المعنية وسوق العمل.
االهتمةام بتحسةةين البنيةةة التحتيةةة للكليةةة والعمةةل علةةى االنتهةةاء مةةن أعمةةال البنةةاء فةةي المستشةةفي
البيطري التعليمي الجديد.
االهتمةةام بالتةةدريب المسةةتمر للقيةةاداتا وأعضةةاء هيئةةة التةةدريسا والهيئةةة المعاونةةةا والعةةاملين
لرفع الكفاءة والفعالية وتحقيق التميز فى األداء الجامعي والبحثي وخدمة المجتمع والبيئة.
تسةةويق خةةدمات الكليةةة االستشةةارية والبحثيةةة واالهتمةةام بقضةةايا البيئةةة والمجتمةةع والعمةةل علةةى
المساهمة الفاعلة فى التنميةة المسةتدامة عةن طريةق التوسةع فةى البحةوث واالهتمةام بةالبحوث
متعددة التخصصات.
تفعيل وعقد اتفاقات للعالقات الثقافية مع المتسسات التعليمية والبحثية على المستويات المحلية
واإلقليميةةة والعالميةةة إلنشةةاء بةةرامج مشةةتركة علةةى مسةةتوى مرحلةةة البكةةالوريوس ومرحلةةة
الدراسات العليا.
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الجــزء الثانــي
تحليـل البيئـة الداخليـة والخارجيـة
و الفجـوة
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أو ال ا  :تحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية : SWOT Analysis
تةةم تحليةةل البيئةةة الداخليةةة والخارجيةةة لكليةةة الطةةب البيطةةري جامعةةة سةةوهاج علةةي أسةةاس التحليةةل
الرباعي حيث تم استطالع رأي المستفيدين (الطالب  -أعضاء هيئةة التةدريس – العةاملين – معمةل
بحوث صحة الحيوان – مديريات الطب البيطري – نقابةة األطبةاء البيطةريين  -األطبةاء البيطةريين
فى الحقل البيطري -المزارعين والمربين) من خالل لقاءات وندوات وورش عمل واستبيانات.
تحليل البيئة الداخليةة :أوضةحت نتةائج التحليةل الربةاعي للكليةة أن هنةاك مجموعةة مةن نقةاط
القوة التي تتميز بها الكلية داخليااَ والتي يمكن استثمارها وتفعيلها على النحو الذي يحقق رسةالتها.
كما أظهرت نتائج الدراسة بعض نقاط الضعف التي قد تتثر على كفةاءة وفاعليةة الكليةة فةي تحقيةق
رسالتها وغايتها.
المعيـار

الضعـف

القـوة

 .Iالقدرة المؤسسية
المعيار األول:
التخطيط اإلستراتيجي

المعيار الثانى :
القيادة والحوكمة

وجود خطة إستراتيجية معتمدة وموثقة ومعلنة.









وجود معايير مستحدثة في اختيار القيادات األكاديمية.
نمط القيادة بالكلية ديمقراطي.
تنمية مختلف المهارات القيادية للقيادات اإلدارية بالكلية.
وجود مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.
وجود وحدة التدريب والتنمية البشرية بالكلية.
وجود هيكل تنتيمي مالئم ومعتمد.
شفافية التوصيف الوظيفي في التعيين.
المرونة من اإلدارة العليا للجامعة لتبني القواعد المستحدثة في التعيةين
في الوظائف اإلدارية.
التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والعاملين بةاللوائح
المنتمة للعمل بالكلية.
وجود إدارات متنوعة ومتخصصة بالكلية.
وجود وحدة متخصصة لمواجهة األزمات والكوارث.



وجود وعي متنامي للجودة بالكليةة مةن خةالل مخرجةات مشةروع نتةم 
التقويم و االمتحانات ومشروع دعم الفاعلية التعليمية.

رسوخ ثقافة الجودة لدي معتم أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
توافر كوادر بشرية من أعضةاء هيئةة التةدريس علةي درجةة عاليةة مةن
الكفاءة في مجال الجودة.
وجود وحدة معتمدة وموثقة لضمان الجودة بالكلية.

كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالنسبة لعدد الطالب.
كوادر أعضاء هيئة التدريس متهلة وذات خبرة متميزة دوليا.

توافق تخصصات أعضاء هيئة التدريس مع المقررات الدراسية.
مشاركة األساتذة بصفة مستمرة في الدروس العملية.
االتصال الجيد بين أعضاء هيئة التدريس والطالب.















المعيار الثالث:
إدارة الجودة و
التطوير

المعيار الرابع:
أعضاء هيئة التدريس
و الهيئة المعاونة

المعيار الخامس:
الجهاز اإلداري
















وجود معايير موثقة الختيار وترقية القيادات اإلدارية.
تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين.
خطة متكاملة لتدريب القيادات اإلدارية والعاملين.
وجود خبرات أدارية متميزة لدي بعض رؤساء اإلدارات بالكلية.
تنوع الموارد البشرية بالكلية مما يتيح حسن استخدامها.

اختيار القيةادات األكاديميةة يةتم طبقةا
لقانون تنتيم الجامعات (القةانون 49
لسنة .)1972
عةدم تفعيةل مجةالس إدارة المستشةفي
التعليمي.
عدم وجود خبةرة إداريةة لةدي بعةض
القيادات اإلدارية ونقةص فةي كفةاءة
بعض الفنيين والمةوظفين بةاإلدارات
المختلفة بالكلية.
نقص ميكنة اإلدارات.
قلة الةوعي نسةبيا بمهةام الوظيفةة مةن
قبل بعض العاملين بالكلية.
ال يوجد دعم مةالي مخصةص لوحةدة
األزمات والكوارث.
عةةةدم وجةةةود بةةةرامج مسةةةجلة علةةةي
األجهةةةزة الموجةةةودة بةةةاإلدارات فةةةي
مجال العمل المناسب لكل إدارة.
مقاومة التغيير من البعض.
الحاجة إلي زيادة الوعي لدي الجهاز
اإلداري.

قلةةةةةةة الةةةةةةدعم المةةةةةةالي المخصةةةةةةص
للتدريب.
عةةةدم اقتنةةةاع بعةةةض أعضةةةاء هيئةةةة
التةةةةدريس بأهميةةةةة التقيةةةةيم الةةةةدوري
للعمل بالكلية.
ضعف أجور أعضاء هيئة التدريس.

 الحاجةةة إلةةى التطةةوير المسةةتمر فةةي
مفاهيم اإلدارة.
 مقاومة ثقافة التدريب.
 وجةةةود العديةةةد مةةةن العمالةةةة المتقتةةةة
والغير مدربة للعمل بالكلية.
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المعيار السادس:
الموارد المالية
والمادية




















مالئمة توزيع الموارد البشرية المتاحة وفقا لالحتياجات الفعلية للكلية.
وجود نتم تقويم صادقة لتقييم أداء العاملين.
تطبيق ليةة مفعلةة وموثقةة لةربط الحةوافز والمكافةقت المقدمةة للعةاملين
بالكلية بمستويات األداء.
توافر روط التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب.
وجود وحدة التدريب والتنمية البشرية .THRDU
 عةةدم كفايةةة المةةوارد الماليةةة المتاحةةة
وجود خطة موثقة ومعتمدة لتنمية الموارد الذاتية للكلية.
للكلية سنويا.
تكامل البنية التحتية من مباني وإنشاءات وهيكل إداري وتدريسي.
 عدم وجود خطة لصيانة المباني.
توافر تجهيزات ومعدات تحقيق األمن والسالمة.
نتافة مباني الكلية والمناخ الصحي لمباني الكلية.
المرافق الموجودة بالكلية متاحة وكافية.
توافر بعض األماكن المناسبة لممارسة األنشطة الطالبية.
وجود عدد من الوحدات ذات الطابع الخاص.
تةةةوافر عةةةدد مناسةةةب مةةةن األجهةةةزة الحديثةةةة بأقسةةةام الكليةةةة والمعامةةةل
المركزية.
وجود خطة لصيانة األجهزة العلمية.
وجةةود مركةةز حاسةةب إلةةي معتمةةد للتةةدريب ومةةنح شةةهادات الرخصةةة
الدولية لقيادة الكمبيوتر.ICDL
تةةوافر وإتاحةةة أجهةةزة الحاسةةب اﻵلةةي بالكليةةة ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس
والعةةاملين والطةةالب و وجةةود عةةدد مناسةةب مةةن نقةةاط اتصةةال بالشةةبكة
الدولية للمعلومات.
توافر وسائل االتصاالت الحديثة بالكلية.
توافر انتم للمراجعة والرقابة الدورية على استخدام الموارد.
وجود موقع للكلية على اإلنترنت.
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الضعـف
القـوة
المعيـار

 .IIالفاعليـة التعليميـة



المعيار االول
المعايير األكاديمية و
البرامج التعليمية









المعيار الثانى :
التدريس والتعلم










المعيار الثالث:
الطالب والخريجون













المعيار الرابع:
البحث العلمي
واألنشطة العلمية







تطبيةةةق الكليةةةة المعةةةةايير األكاديميةةةة القياسةةةية القوميةةةةة 
(.)NARS
نشةةر الةةوعي بالمعةةايير األكاديميةةة القوميةةة بةةين أعضةةاء 
هيئة التدريس.
تصميم البرامج وتنفيذها فى ضوء متطلبات سوق العمل

التي تم حصرها من خالل االستبيانات.
مشاركة األطراف المعنية المختلفة فى تصميم وتطةوير

البرامج التعليمية.
تطوير المنهاج الدراسية بما يتناسب ومتطلبات العصر.
وجود إجراءات موثقةة للمراجعةة الدوريةة فةى البةرامج
التعليمية والدورية للمقررات الدراسية.
وجود وحدة ضمان الجودة بالكلية.

تنوع أساليب التعليم والتعلم بالكلية.
التةةةةدريب الميةةةةداني والقوافةةةةل التشخيصةةةةية والعالجيةةةةة 
والرحالت العلمية لطالب السنوات النهائية.

كفاءات وأعداد مناسبة من أعضاء هيئة التدريس.
وجةود مكتبةة للطةالب وأخةةرى للدراسةات العليةا تحتةةوي
على العديد من المراجع والدوريات.
وجةةود المكتبةةة الرقميةةة وعةةدد كةةافي مةةن نقةةاط الشةةبكة
العنكبوتية.
وجةةود الجمعيةةة العلميةةة للطةةالب وهةةي عضةةو بالجمعيةةة
العالمية لطالب الطب البيطري.
توافر الدعم المادي والمعنوي للطالب.

وجود العديد من البرامج التعريفية للطالب المقبولين.
وجود دليل للطالب.
سياسةةات وإجةةراءات التحويةةل مةةن وإلةةى الكليةةة معتمةةدة 
ومعلنة وعادلة.
وجود سياسة واضحة وعادلة للدعم المالي للطالب.

تعدد مصادر الرعاية الصحية للطالب.
وجةةود إجةةراءات موثقةةة و مفعلةةة لتحديةةد المتفةةوقين

والمبدعين.

وجود حوافز مادية للطالب المتفوقين والمبدعين.
وجود منح دراسية وتدريبية للطالب.

وجود مكتب متابعة الخريجين بالكلية.
وجود مركز اإلعداد المهني للطالب.

خطة موثقة ومعتمدة للبحث العلمي بالكلية.
تةةوافر البنيةةة التحتيةةة و معامةةل بحثيةةة مجهةةزه بالتقنيةةات 
الحديثة ألجراء البحوث العلمية.
مشاركة نسةبة عاليةة مةن أعضةاء هيئةة التةدريس بالكليةة 
في البحث العلمي.
وجود الكةوادر البشةرية المدربةة علةي اسةتخدام التقنيةات 
الحديثة في مجال البحث في التخصصات الدقيقة.
التعةةةةاون مةةةةع الجامعةةةةات األخةةةةرى والمعاهةةةةد البحثيةةةةة 
وعالقات متميزة مع مدارس الطب البيطري المختلفة.

وجةةةود مكتبةةةة علميةةةة تتةةةوافر فيهةةةا الكتةةةب والمراجةةةع
والدوريات العلمية.

انعقاد دورات تدريبية ومهنية وورش عمل بالكلية.
النشةةةر العلمةةةي المتميةةةز ألعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس فةةةي 
الدوريات العالمية و المتتمرات الدولية.
وجةةود عةةدد مةةن المشةةاريع البحثيةةة وتطةةوير التعلةةيم مةةع
هيئات محلية وإقليمية.

الحاجةةةة إلةةةي اسةةةتكمال المعةةةايير القياسةةةية القوميةةةة
لبرنامج الدراسات العليا.
الحاجة إلي مراجعة األفعةال المسةتخدمة للمخرجةات
التعليمية المستهدفة في توصيف البرامج والمقررات
واالمتحانات.
العمل علي إيجةاد بةرامج تعليميةة جديةدة تلبةي حاجةة
سوق العمل.
تطابق في النتائج المستهدفة لبرامج الدراسات العليةا
(دبلوم  -ماجستير-دكتوراه).

عدم تطبيق نتام الساعات المعتمدة.
وجود الكتاب الجامعي بصورت الحالية.
اعتماد الطالب على المذكرات في التحصيل.

سياسات القبةول بالكليةة تةتم بنةاء علةي القواعةد التةي
يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات.
عةةدم تفعيةةل نتةةام حرمةةان الطةةالب الةةذين يتغيبةةون
بنسبة  %25فأكثر من الدروس العلمية واالسةتمرار
في تطبيق قوانين الرأفة إلنجاط الطالب.
وعدم وجود مزرعة حيوانات تابعةة للكليةة للتةدريب
الطالبي.
الحاجة إلي جذب الطالب الوافدين.
الحاجة إلي لية لدراسةة خصةائص الطةالب وتحديةد
احتياجاتهم.
العمةةةةةل علةةةةةي إيجةةةةةاد ملتقةةةةةي للتوظيةةةةةف كرابطةةةةةة
الخريجين.
ضعف ميزانية البحث العلمي.
ضةةةعف المشةةةاركة المجتمعةةةة فةةةي تمويةةةل األبحةةةاث
العلمية.
قلة االتفاقيات الثقافية المفعلة بين الكلية ومتسسةات
التعليم العالي والبحثية الدولية.
عةةةدم إدراج كافةةةة البحةةةوث العلميةةةة ألعضةةةاء هيئةةةة
التدريس علي موقع الكلية.
ضعف مشاركة الطالب في المشاريع البحثية.
العمل علي زيادة تسويق األبحةاث العلميةة التطبيقيةة
لمتسسات المجتمع المدني.
معوقات إدارية في إنهاء إجةراءات اسةتخراج الةدعم
إلجراء البحوث باألقسام.
ضعف القيمة الماديةة للمكافةقت والحةوافز المرتبطةة
بالبحث العلمي.
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المعيار الخامس:
الدراسات العليا











المعيار السادس:
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة











وجةةود وسةةائل لتحفيةةز ورعايةةة ودعةةم أعضةةاء هيئةةة
التدريس فى االشتراك في المتتمرات الدولية والمحلية.
االستفادة مةن نتةائج األبحةاث العلميةة بالكليةة فةي تطةوير
المقررات الدراسية.
إنشاء معمل مركزي لتقديم الخدمات البحثية.
عمل الئحة جديدة
إتاحةةةة التسةةةجيل للةةةدراجات العلميةةةة المختلفةةةة (دبلةةةوم-
ماجسةةتير-دكتةةوراه) مةةع تةةوافر الئحةةة معتمةةدة ومعلنةةةة
للدراسات العليا تشةمل القواعةد المنتمةة للتسةجيل ومةنح
الدرجات العلمية.
وجةةةود قاعةةةةدة بيانةةةات الكترونيةةةةة وورقيةةةة بالةةةةدرجات
الممنوحةةة وبأعةةداد الطةةالب المقيةةدين والمسةةجلين لكةةل
درجة علمية.
تنوع وسائل اإلعالن عن برامج الدراسات العليا.
تناسب برامج الدراسات العليا فى الكليةة مةع احتياجةات
المجتمع والتطورات األكاديمية الحديثة.
مالئمةة التخصةةص العلمةةي ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس مةةع
المقررات المشاركين في تدريسها.
عدد أعضاء هيئة ا لتدريس مناسب للقيام بأعباء تةدريس
المقررات.
وجود خطة معتمدة وموثقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
بالكلية.
القوافل الطبية البيطرية.
مستشفي كلية الطب البيطةري التعليمةي والوحةدات ذات
الطابع الخاص.
الخبرات الحقلية ألعضاء هيئة التدريس.
تضافر العمل مع الهيئات األخرى المهتمة بتنمية الثةروة
الحيوانية والتعاون مع مديريات الطب البيطري.
وجةةود مركةةز لشرشةةاد البيطةةري واالتصةةال الخةةارجي
بالكلية.
إنشاء وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.
وجود مركز الخدمة العامة بالكلية.
وجود برامج للتوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
تقديم الخبةرات العمليةة واألكاديميةة لألطبةاء البيطةريين
بالحقل.
وجةةود مستشةةارين لمةةزارع الةةدواجن واإلنتةةاج الحيةةواني
الخاصة.
مساهمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في
برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
قيةةاس وتقيةةيم رضةةاء منتمةةات سةةوق العمةةل والمجتمةةع
المدني عن أداء الكلية.








عدم وجود طالب دراسات عليةا وافةدون مةن الةدول
المجاورة.
عةةدم وجةةود ليةةة للتأكةةد مةةن توافةةق االمتحانةةات مةةع
محتوي المقررات.
عةةةدم وجةةةود ليةةةة تكفةةةل للدارسةةةين حريةةةة اختيةةةار
المشرفين في بعض األقسام العلمية.
ميل التدريس في الدراسةات العليةا للجانةب النتةري
علي حساب الجانب العملي.
نقص المهارات الفنية والتحليليةة لطةالب الدراسةات
العليا.
نقص اإلمكانيةات المتاحةة للتةدريب الةالزم إلكسةاب
المهارات األساسية في البحث العلمي.

 ضةعف مشةةاركة المجتمةةع المةدني فةةي دعةةم خدمةة
المجتمع وتنمية البيئة.
 عدم وجود موار د كافية لدعم القوافل البيطرية.
 عدم وجود عيادة متحركة ambulance
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مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية
(القـوة والضعـف لكليـة الطـب البيطـري -جـامعة سوهاج)
العوامل اإلستراتيجية
الداخلية

الوزن

الترتيب

النقاط المرجحة

التعليق

مجــالت القـوة
أعضةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةة التةةةةةةةةدريس
ومعاونيهم بالكلية

0.15

5

0.75

البنية التحتية للكلية

0.20

4

0.80

القوافةةةةةةةل الطبيةةةةةةةة البيطريةةةةةةةة
وخدمةةة المجتمةةع وتنميةةة البيئةةة
بالكلية

0.15

5

0.75

خطةةةةة بحثيةةةةة علةةةةي مسةةةةتوي
األقسام والكلية

0.10

3

0.30

المعامل البحثية بالكلية

0.15

2

0.30

أعضةةاء هيئةةة التةةدريس ومعةةاونيهم بالنسةةبة
لعةةدد الطةةالب كافيةةة ومتهلةةة وذات خبةةرة
متميةةةزة دوليةةةا تضةةةمن جةةةودة الفاعليةةةة
التعليمية
تكامةةل البنيةةة التحتيةةة مةةن مبةةاني وإنشةةاءات
وهيكل إداري فنى في الكلية.
تةةةدعم الكليةةةة مسةةةيرة التنميةةةة والمشةةةاركة
المجتمعية بكل ما تملك من قةدرات بشةرية
وتقنيةةة وخبةةرات مختلفةةة وذلةةي مةةن خةةالل
خطة لخدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةة بالكليةة
وقوافل التشخيص والعالج البيطري بقةري
المحافتة .
وجةةود خطةةة بحثيةةة تطبيقيةةة علةةي مسةةتوي
األقسام والكلية .
وجةةةةةود معامةةةةةل بحثيةةةةةة مجهةةةةةزه بأحةةةةةدث
التقنيات الحديثة.

مجـالت الضعـف
الموارد المالية

0.05

3

0.15

الهيكل التنتيمي واإلدارة

0.05

2

0.1

البحةةةةةةث العلمةةةةةةي واألنشةةةةةةطة
العلمية

0.05

3

0.15

الطالب والخريجون

0.05

2

0.1

المصداقية واألخالق
إجمالي النقاط المرجحة

0.05
1

2

0.1
3.50

عةةةدم وجةةةود مةةةوارد كافيةةةة لةةةدعم القوافةةةل
البيطرية والتدريب الميداني
 اختيةةةار القيةةةادات اإلداريةةةة يعتمةةةد علةةةياالقدمية المطلقة .
 ميكنة إدارات الكلية بشكل غير كامل.قلةةةة التمويةةةل المةةةالي وضةةةعف المشةةةةاركة
المجتمعة في تمويل األبحاث العلمية.
سياسةةةات القبةةةةول بالكليةةةةة تةةةةتم بنةةةةاء علةةةةي
القواعةد التةي يحةةددها مكتةب تنسةيق القبةةول
بالجامعات.
حداثة العهد بقوانين الملكية الفكرية
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تحليل البيئة الخارجية

في ظل المتغيرات الراهنة محليةا ا وإقليميةا ا وعالميةا ا أوضةحت نتةائج التحليةل البيئةي أن الكليةة
أمامهةا العديةةد مةن الفةةرص المتاحةةة والتةي يمكةةن االسةةتفادة منهةا فةةي تةةدعيم المركةز التنافسةةي للكليةةة
وتحقيق غاياتها وأهدافها اإلستراتيجيةا كما أن هناك مجموعة من التهديدات المحتملةة والتةي يتحةتم
على الكلية أن تحدد كيفية التعامل معها في سبيل تحقيقها لرسالتها وغاياتها وأهدافها.
المعيـار

التهديدات (التحديات) المحتملة

الفـرص المتاحـة

 .Iالقدرة المؤسسية
المعيار األول:
التخطيط اإلستراتيجي
المعيار الثانى :
القيادة والحوكمة
المعيار الثالث:
إدارة الجودة و التطوير
المعيار الرابع:
أعضاء هيئة التدريس و
الهيئة المعاونة
المعيار الخامس:
الجهاز اإلداري

_

_

صالبة وجمود بعض القوانين التي تحكم العمل
رغبةةة الدولةةة فةةي تطةةوير الهيكةةل التنتيمةةي لمتسسةةاتها
متسسات التعليم العالي وصعوبة تعديلها مما يعيق
التعليمية والدفع بجيل من القيادات الشابة
حرية الكلية في تطبيق ما تراه مناسبا لفكر الجودة.
_
 تنامي فكر الجودة لدي أعضاء هيئة التدريس معاونيهم  ازدياد رغبة أعضاء هيئة التدريس في النةزوط
إلي البالد العربية أو األجنبية
والطالب والعاملين بالكلية
_
_

المعيار السادس:
الموارد المالية والمادية
_

_


تناقص ميزانية الكلية في ظةل الركةود االقتصةادي
واألزمة المالية العالمية.
_
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المعيـار

الفـرص المتاحـة

التهديدات (التحديات) المحتملة

 .IIالفاعليـة التعليميـة
المعيار االول
المعايير األكاديمية و
البرامج التعليمية
المعيار الثانى :
التدريس والتعلم

المعيار الثالث:
الطالب والخريجون

المعيار الرابع:
البحث العلمي
واألنشطة العلمية
المعيار الخامس:
الدراسات العليا

المعيار السادس:
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة

 االسةةةتفادة مةةةن مشةةةروعات تطةةةوير التعلةةةيم العةةةالي فةةةي 
تخصيص اعتمادات مالية لرفع الكفائ التعليمية.
 اسةةتحداث بةةرامج دراسةةية جديةةدة تلبةةي احتياجةةات سةةوق
العمل وتوفر فرص جيده لخريج الكلية.
_
_ االستفادة من مشروعات تطوير التعليم العالي في
تخصيص اعتمادات مالية لرفع الكفائ التعليمية وحصول
بعض األقسام علي بعض مشروعات تطوير التعليم.
 االسةةةتفادة مةةةن مشةةةروعات تطةةةوير التعلةةةيم العةةةالي فةةةي  زيادة عدد كليات الطب البيطري فى مصر.
تخصيص اعتمادات مالية لرفع الكفائ التعليمية
 سياسات القبول الحالية في متسسةات التعلةيم العةالي
واألعداد الكبيرة للطالب.
 وجةةةود فةةةرص لتةةةدريب ا لطةةةالب بمشةةةروعات الثةةةروة
تطور تكنولوجيا التعليم واالتجاه نحو أنماط التعلم الغير
الحيوانية بالدول العربية.
تقليدية ( التعلم االكتروني)_.
 تفضةةيالت سةةةوق العمةةةل المحليةةةة واإلقليميةةةة لخريجةةةي
الكلية
 تةةوافر المشةةاريع البحثيةةة الممولةةة مةةن االتحةةاد االروبةةي  نقص االعتمادات المالية للبحث العلمي.
وأكاديمية البحث العلمي ووزارة التعاون الدولي.
 ارتفاع تكاليف النشر العلمي.
 االتفاقيات الثقافية.
 المشروعات التدريبية التابعة لهيئات دولية مثةل اإلتحةاد
األوروبي ووزارة التعاون الدولي.
 ارتفاع رسوم الدراسات العليا

 عدم وجود دراسات عليا لغير المعيدين
 توافر العديد من مشروعات تنمية الثروة الحيوانية فةي  قلة التمويل لمشروعات خدمة المجتمع وتنمية البيئةة
فةةةي ظةةةل تنةةةاقص ميزانيةةةة الكليةةةة نتيجةةةة الركةةةةود
صعيد مصر.
االقتصادي واألزمة المالية العالمية.
 الموقع الجغرافي المتميز للكلية مما أتاط التواصل مةع
 كثرة دخالء المهنة.
البيئة المحيطة (محافتات صعيد مصر).
 إنشةةاء وحةةدات ذات طةةابع خةةاص تسةةاعد فةةي خدمةةة  تعرض العاملين والطالب لمخاطر وأمراض المهنة
للطبيةةب البيطةةري وضةةعف مفهةةوم الثقافةةة البيطريةةة
المجتمع المحيط بالكلية.
لدى الفالحين والمربين.
 قناعة المسئولين واألهالي بما تقدم الكلية من خدمات
للمجتمع ودعمهم للقوافل البيطرية.
 انتشار فكر المزارع السمكية ومشروعات تنمية الثروة
الحيوانية في صعيد مصر.

مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية
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الفرص والتحديات لكلية الطب البيطري -جامعة سوهاج
العوامل اإلستراتيجية
الخارجية

النقاط المرجحة

الوزن

الترتيب

0.10

2

0.20

0.15

3

0.45

0.05

3

0.15

التعليق

الفــرص
الموقع الجغرافي
الخطةةط القوميةةة للدولةةة تهةةدف
إلي االهتمام بجودة التعليم
تفضيالت سوق العمل المحليةة
واإلقليمية لخريجي الكلية
المشةةةاريع البحثيةةةة والتدريبيةةةة
الممولةةة مةةةن الهيئةةات المحليةةةة
والدولية

0.10

3

0.30

أنشةةاء الهيئةةة القوميةةة لضةةمان
جودة التعليم واالعتماد

0.10

2

0.30

الموقةةةةع الجغرافةةةةي المتميةةةةز للكليةةةةة أتةةةةاط
التواصل الفعال مع البيئة المحيطة.
مشةةةةةةروع التطةةةةةةوير المسةةةةةةتمر والتأهيةةةةةةل
لالعتماد بالكلية.
تميةةةز خريجةةةي الكليةةةة ووجةةةود العديةةةد مةةةن
الخريجين بالدول العربية.
مشةةةاركة بعةةةض أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس
بالكية في مشروعات بحثية وتدريبية تابعةة
لهيئات دولية مثل أيةري والميوسةيا وكيةرا
إلتحاد األوروبي ووزارة التعاون الدولي.
دعةةةم متسسةةةات التعلةةةيم العةةةالي للحصةةةول
علةةةةي االعتمةةةةاد ممةةةةا يحقةةةةق للكليةةةةة ميةةةةزة
تنافسية.

التحديــات
الركةةةود االقتصةةةادي واألزمةةةة
المالية العالمية
زيةةةةةادة عةةةةةدد كليةةةةةات الطةةةةةب
البيطري
مخاطر وأمراض المهنة

0.10

3

0.30

ضةةةعف الةةةدعم المةةةالي فةةةي مجةةةال التعلةةةيم
العالي.

0.15

2

0.30

التوسع في أنشاء كليات الطب البيطري.

0.05

2

0.10

كثرة دخالء المهنة

0.05

3

0.15

المنافسة المحلية واإلقليمية

0.15

3

0.45

تعرض العاملين لمخاطر وأمراض المهنة.
ضةةعف القةةوانين والرقابةةة للحةةد مةةن دخةةالء
المهنة.
الحفةةةةةاظ علةةةةةي القةةةةةدرة التنافسةةةةةية محليةةةةةا
وإقليميا.

إجمالي النقاط المرجحة

1.00

2.26

ثانيا :تحليل الفجوة باستخدام نموذج :Servqual
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تم تحليل الفجوة في كلية الطب البيطري  -جامعة سوهاج .
الفجوة  :1الفجوة بين إدارة الكلية والدور المنوط بها:
تدرك إدارة الكلية ما هةو الةدور المنةوط بهةا ومةا هةو المطلةوب فةي خريجةي المسةتقبلا كمةا
تدرك الكلية بأن المخرجات التعليمية المستهدفة ( )ILOsتخدم هذا الدور .ومن ثم ليس هناك فجوة
بين إدارة الكلية وإدراكها للدور المنوط بها ومدى أهمية التحسين والتطوير المستمر ألهدافها.
الفجةةوة  :2الفجةةوة بةةين تصةةورات إدارة الكليةةة فةةي خدمةةة العمةةالء والمسةةتفيدين وبةةين ترجمةةة هةةذه
التصورات إلي واقع:
هناك تباين بين تصورات إدارة الكلية فيمةا يرضةي العمةالء والمسةتفيدين وبةين ترجمةة هةذه
التصةةورات إلةةي موا صةةفات جةةودة الخدمةةة .بةةالرغم مةةن أن إدارة الكليةةة تةةدرك توقعةةات العمةةالء
والمستفيدين من حيث نوعية الخريج ونوعية العالج والتشخيص للحيوانات المريضة.
أسباب هذا الفجوة هي:
 )1عدم وجود الموارد المالية التي تدعم الجودة وعدم اكتمال المستشفى البيطري التعليمي لسةد
هذه الفجوة.
 )2عةةدم معرفةةة أو أدارك بعةةض أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بةأن المةةنهج الدراسةةي يجةةب أن يوافةةق
المعايير األكاديمية والمخرجات التعليمية المستهدفة (.)ILOs
 )3نتام الفصل الدراسي المطبق حاليا يقف في طريق تحقيق أهداف ومعايير أعلى من المهارة
والمعرفة لدي الخريج وخصوصا في التخصصةات الطبيةة كالطةب البيطةري والتةي تتطلةب
قدر كبير من االستمرارية والمزيد من التدريب العملي والمتابعة.
لعـالج هـذه الفجـوة:
تحتةةةاج إدارة الكليةةةة إلةةةى تخصةةةيص وإيجةةةاد مصةةةادر أخةةةرى لتمويةةةل األنشةةةطة العلميةةةة
واإلكلينيكية لضمان جودة الخدماتا فضال عن توافرها فةي جميةع األوقةات .وإحةالل نتةام الفصةل
الدراسي المطبةق حاليةا بنتةام السةاعات المعتمةدة .و تقةوم اﻵن إدارة الكليةة بعمليةة تطةوير المنةاهج
الدراسية وفقا ا للمخرجات التعليمية المستهدفة (.)ILOs
الفجوة  :3الفجوة بين جودة الخدمة التي يتوقعها العمالء والمسةتفيدين والخدمةة الفعليةة التةي تقةدمها
الكلية.
هناك فجوة حقيقية بين جودة الخدمة التي يتوقعها العمالء والمستفيدين والخدمة الفعلية التةي
تقدمها الكلية .تطبيق مواصفات الجودة لتخريج طبيب بيطةري متهةل علميةا وإكلينيكيةا وقةادر علةي
المنافسة في سوق العمل ويلبي توقعات العمالء يفتقر إلى بعةض العناصةر الحاسةمة بةالرغم مةن ان
المخرجات التعليمية المستهدفة( )ILOsتخدم هذا الهدف .لذا فأن:
 أصحاب المصلحة والمستفيدين غالبا ما يشكون من أن خريجينا ا على الةرغم مةن معةرفتهم
ا يفتقرون إلي القدرة على تنمية معارفهم إلى مهارات التطبيق.
 الخريجون غير قادرون على العمل في فريق والتواصل مع اﻵخرين.
 الخريجين في كثير من األحيان ينتترون من اﻵخرين ألخبارهم بما يجب فعل ا وال يملكون
مهارات التفكير الحرج.
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أسباب هذا الفجوة هي:
يرجع هذا إلي ان بعض أعضاء هيئةة التةدريس والطةالب يعتمةدون علةي أسةلوب "التلقةين" فةي
العلمية التعليمية .كما لم يدركوا طبيعة التعليم الجامعي وأن الجامعة يفترض أن تساهم في بناء
الشخصةةيات ولةةيس فقةةط تةةوفير المعرفةةة .هةةذا باالضةةافة الةةي ان هنةةاك الكثيةةر مةةن الطةةالب غيةر
ملتةةزمي ن خةةالل الفصةةل الدراسةةي ا وهةةذا يرجةةع إلةةى التصةةور السةةلبي لمةةا بعةةد التعلةةيم الجةةامعي
والبطالة.
وهذه المشاكل يمكن تجنبها من خالل:
 )1ال تدريب المستمر لتنمية قدرات أعضةاء هيئةة التةدريس فةي مجةال التةدريس والتةدريب علةى
المنهجية العلمية الجديدةا وتكنولوجيا المعلومات ومهارات االتصال كما أن الطالب بحاجةة
الستعادة الثقة في النتام األكاديمي في هذا الجهد.
 )2التنسيق بين أهداف أعضاء هيئة التدريس وأولويةات وأهةداف الكليةة للمسةاعدة فةي توضةيح
المسائل ذات األولوية فيما يتعلق باإلنجازات الشخصية والتنتيمية للكلية.
الفجوة  :4الفجوة بين الخدمات التي تقدمها الكلية ووسائل االتصال الخارجي بالعمالء والمستفيدين.
هنةةاك فجةةوة بةةين الخةةدمات الفعليةةة التةةي تقةةدمها الكليةةة واالتصةةال الخةةارجي بعمالؤنةةا .علةةى
الرغم من أن أعضاء هيئة التدريس ال تعلن عن برنامجها في وسائل اإلعالم أو عن طريق وسةائل
اإلعةةالن األخةةرى ا إال انة ال تةزال تعتمةةد علةةي االتصةةال الشةةفهي إلبةةال المسةةتفيدين عةةن مسةةتوى
المهةةةارات والمعةةةارف لةةةدي خريجةةةي الكليةةةة والخةةةدمات .هةةةذا األسةةةلوب فةةةي االتصةةةال الخةةةارجي
بالمستفيدين قد ينتج عن سوء فهم وارتفاع مستوي توقعات عمالؤنا.
ويمكن تجنب هةذا عةن طريةق اإلعةالن عةن جةودة البةرامج التعليميةة واإلمكانيةات ومسةتوي
الخدمةةة اإلكلينيكيةةة المتةةوفرة ألربةةاب العمةةل عةةن طريةةق وسةةائل اتصةةال فعالة كةةالقنوات اإلعالميةةة
والصحف....الخ.
الفجوة  :5الفجوة بين الخدمات التي تقدمها الكلية وتوقعات المستفيدين.
هناك فجوه بين المتوقع والجودة المستهدفة في خريجي الكلية ا فضال عن الخدمات الطبيةة
التي تقدمها الكلية .وتشمل هذه الثغرة علي واحد أو أكثر من الثغرات األربع األخرى .هذا التفاوت
قد يتدي إلى فقدان عمالؤنا.
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الجــزء الثالث
عناصر الخطــة اإلستراتيجيـة
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للكليــة
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تم االعتماد علي نتائج التحليل الرباعي في صياغة رؤيـة ورسالة الكلية وكذلي
الغايـات واألهـداف اإلستراتيجيـة
أوالا :رؤيـة الكلية:
أن تقوم كلية الطب البيطرى بجامعة سوهاج ب عداد طبيب بيطري متميز وقادر على المنافسة
محليا ا و إقليميا ا وإجراء أبحاث وخدمات تلبى احتياجات المجتمع المحيط في ضوء رسالة الكلية
ومعايير الجودة واالعتماد.

ثانيا ا :رسالة الكلية:
تسةةعى كليةةة الطةةب البيطةةري للحصةةول علةةى االعتمةةاد األكةةاديمي مةةن خةةالل تطةةوير البيئةةة
التعليمية والبحثية وإعداد كوادر من هيئة التةدريس واإلداريةين ذو كفةاءة عاليةة وتخةريج طبيةب
بيطري متميز في سوق العمل لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ثالثا ا :الغايـات واألهـداف اإلستراتيجيـة
 الغــايـــــــــــات النهائية:
 استيفاء وتفعيل معايير الفاعلية التعليمية والقدرة المتسسية في إطار منتومة الجودة واالعتماد
 تطةةوير دور كليةةة الطةةب البيطةةري فةةي الفاعليةةة التعليميةةة فةةي سةةياق الجةةودة الشةةاملة وفةةي إط ةار
دراسات مستمرة للواقع والمستقبل.
 تحسين أداء وتعتيم مكانة الكلية كوحدة بحثية في سياق التحديث والمعاصرة والجودة.
 تفعيل قدرة الكلية في المشاركة المجتمعية وتطوير وخدمة البيئة المحيطة.
 متابعة وضبط جودة تطبيق الخطة اإلستراتيجية للكلية خالل الخمس سنوات القادمة
 تقدم الكلية للحصول على االعتماد في برنامج العلوم الطبية البيطرية للمرحلة الجامعية األولى.

 األهـداف اإلستراتيجيـة والخطـط والبرامـج:
الخطط والبرامج:
 1/1االستمرار في تطبيق معايير االعتماد الموضوعة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 1/1/1االسةةتمرار فةةي تطبيةةق معةةايير االعتمةةاد الموضةةوعة مةةن قبةةل الهيئةةة القوميةةة لضةةمان جةةودة التعلةةيم
واالعتماد.
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 2/1/1وضع وتنفيذ نتام لمكافأة وتشجيع المبادرات المتميزة لألفراد واإلدارات والوحدات.
 2/1استكمال البنية التحتية للكلية وتحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية.
 1/2/1استكمال إنشاءات ومباني المستشةفي البيطةري التعليمةي الجديةد وتجهيةز وصةيانة المةدرجات والمعامةل
وإمدادها باالحتياجات من المعدات واألجهزة.
 2/2/1تحسةةين خدمةةة المكتبةةة وإدخةةال التكنولوجيةةا الحديثةةة وأسةةاليب االتصةةال االلكترونيةةة بمصةةادر المعرفةةة
المحلية والعالمية.
 3/2/1التوسع فى الخدمات واألنشطة والرعاية الصحية والرياضية للطالب.
 3/1إمداد الطالب بخدمات تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية.
 1/3/1تصميم وتنفيذ برامج للتدريب العملي واإلكلينيكي للطالب داخل الكلية وخارجها.
 2/3/1تشجيع اإلبداع واالبتكار والتعلم الذاتي لدى الطالب.
 3/3/1استخدام التعليم االلكتروني والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد.
 4/3/1مد جسور العمل مع متسسات سوق العمل.
 4/1زيادة فاعلية المناهج والبرامج والتأكد من أنها تقابل المقاييس المهنية والعلمية المطلوبةة وتوقعةات األطةراف
المعنية.
 1/4/1القيام بالدراسات الالزمة لتحديد المهارات والمعارف المطلوبة فى الخريجين.
 2/4/1استقصاء الخريجين عن مدى جدوى البرامج الدراسية وفاعليتها.
 3/4/1دراسة للتنبت باالحتياجات فى تخصصات مستحدثة.
 4/4/1المراجعة الدورية للبرامج التعليمة والمقررات الدراسية وإعداد التقارير الخاصة بها.
 5/4/1الربط بين البرامج التعليمة والمقررات الدراسية ونتائج األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس.
 6/4/1استحداث برامج دراسية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.
 5/1التحسين المستمر فى جودة العملية التعليمية واالنفتاط على مصادر متنوعة للمعرفة.
 1/5/1تخطيط وتنفيذ مشروعات للتحسين والتطوير بالكلية .
 2/5/1تطوير نتم فعالة لمتابعة وقياس مدى مشاركة الطالب فى عملية التعليم والتعلم.
 3/5/1تطوير نتم تقييم الطالب.
 4/5/1وضع اتفاقات وبرامج للتعاون والتبادل الثقافي والعلمي للطالب مع الجامعات األخرى.
 6/1تطوير وتنمية الكوادر البشرية بالكلية.
 1/6/1تطوير قدرات أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة والعاملين من خالل برامج تدريبية فعالة.
 2/6/1تنمية مهارات أعضاء هيئات التدريس والهيئةات المعاونةة والعةاملين فةى اسةتخدام التقنيةات واألسةاليب
التكنولوجية الحديثة.
 3/6/1التطوير المهني لهيئات التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالتركيز على تطبيةق الجةودة فةى التعلةيم
واإلدارة.
 4/6/1وضع وتنفيذ نتام لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 7/1اتخاذ قرارات تصويبي عند حدوث خطأ في التنفيذ أو عند وجود أزمة.
 1/7/1اتخاذ قةرارات تصةويبي فةي حالةة عةدم كفايةة الةدعم مةن جانةب اإلدارة العليةا ا أو التغيةر فةي أولوياتهةا
واتجاهاتها.
 2/7/1البحث عن مصادر للتمويل الذاتي في حالة عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ.
 3/7/1اتخاذ إجراءات لمواجهةة الكةوارث الطبيعيةة (الةزالزل واالنهيةارات األرضةية و البةراكين والفيضةانات
والحرائق األمراض الوبائية والمعدية).
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يتم تحقيةق الغايةة الثانيةة وهةي االرتقةاء بالدراسةات والبحةوث العلميةة والتطبيقيةة فةي مجةال العلةوم
الطبية البيطرية من خالل مجموعة من األهداف اإلستراتيجية اﻵتية:
 1/2تطوير برامج الدراسات العليا.
 2/2التوسع فى البحوث واالستشارات وزيادة كفاءتها وفاعليتها.
 3/2تطوير قدرات الكلية وأعضاء هيئةة التةدريس والهيئةات المعاونةة فةى مجةال الدراسةات والبحةوث العلميةة
والتطبيقية.
 4/2اتخاذ قرارات تصويبي عند حدوث خطأ في التنفيذ أو عند وجود أزمة.

الخطط والبرامج:
 1/2تطوير برامج الدراسات العليا.
 1/1/2وضع خطة لتطوير برامج الدراسات العليا.
 2/1/2تطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات العليا.
 3/1/2تشجيع االلتحاق بالدراسات العليا لخريجي كليات الطب البيطري.
 2/2التوسع فى البحوث واالستشارات وزيادة كفاءتها وفاعليتها.
 1/2/2تطةةوير اتفاقةةات وبرتوكةةوالت للتعةةاون الثقةةافي مةةع المتسسةةات التعليميةةة والبحثيةةة المحليةةة واإلقليميةةة
والعالمية.
 2/2/2تطوير إستراتيجية وخطة للبحوث ووضع ليات للتنفيذ على مستوى الكلية.
 3/2/2تحفيةز أعضةاء هيئةات التةدريس والهيئةات المعاونةة للتصةدي لحةل مشةاكل المجتمةع عةن طريةق بحةةوث
متعددة التخصصات.
 4/2/2التعةةاون مةةع المتسسةةات األخةةرى إلجةةراء البحةةوث الميدانيةةة والتطبيقيةةة والقيةةام باالستشةةارات لمواجهةةة
األمراض الوافدة.
 5/2/2وضع نتام لتمويل ونشر األبحاث المتميزة ألعضاء هيئة التدريس.
 3/2تطةةوير قةةدرات الكليةةة وأعضةةاء هيئةةة التةةدريس والهيئةةات المعاونةةة فةةى مجةةال الدراسةةات والبحةةوث العلميةةة
والتطبيقية.
 1/3/2وضع وتطبيق نتام لتطوير وقياس األداء فى مجال البحوث والدراسات العليا.
 2/3/2تطوير مجاالت جديدة ومبتكرة للبحوث والدراسات العليا فى التخصصات النادرة والمتميزة.
 3/3/2توفير الدعم المالي الذاتي من خالل تشجيع أعضاء هيئة التةدريس والهيئةات المعاونةة للتقةدم للحصةول
علي المشاريع البحثية التنافسية.
 4/2اتخاذ قرارات تصويبي عند حدوث خطأ في التنفيذ أو عند وجود أزمة.
 1/4/2اتخاذ قةرارات تصةويبي فةي حالةة عةدم كفايةة الةدعم مةن جانةب اإلدارة العليةا ا أو التغيةر فةي أولوياتهةا
واتجاهاتها.
 2/4/2البحث عن مصادر للتمويل الذاتي في حالة عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ.
 3/4/2اتخاذ إجراءات لمواجهةة الكةوارث الطبيعيةة (الةزالزل واالنهيةارات األرضةية و البةراكين والفيضةانات
والحرائق األمراض الوبائية والمعدية).

يتم تحقيق الغاية الثالثة وهي دعم قدرة الكلية على المسةاهمة فةي خدمةة المجتمةع و تنميةة البيئةة مةن
خالل مجموعة من األهداف اإلستراتيجية اﻵتية:
 1/3تسويق مستشفي الطب البي طري التعليمي والوحدات ذات الطابع الخاص لتوفير مصادر للةدعم والتمويةل
الذاتي لكلية.
 2/3نشر الوعي البيئي والثقافي بأهمية الطب البيطري في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 3/3زيادة ثقة المجتمع في الخدمات التي تقدمها الكلية.
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 4/3اتخاذ قرارات تصويبي عند حدوث خطأ في التنفيذ أو عند وجود أزمة.

الخطط والبرامج:
 1/3تسويق مستشفي الطب البيطري التعليمي والوحدات ذات الطابع الخاص لتوفير مصادر للدعم
والتمويل الذاتي للكلية.
 1/1/3ترويج خدمات الكلية فى مجال البحوث والدراسات البيئية واالستشارات والتدريب.
 2/3نشر الوعي البيئي والثقافي بأهمية الطب البيطري في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 1/2/3إقامة المتتمرات والندوات وورش العمل والدوريات والنشرات للمراكز والوحدات.
 3/3زيادة ثقة المجتمع في الخدمات التي تقدمها الكلية.
 1/3/3تحديد االحتياجات البيئية لعالج مشكالت المجتمع وتحقيق التطوير والتنمية المستدامة.
 2/3/3وضع خطة لتلبية االحتياجات البيئية والتصدي لمشكالت المجتمع.
 3/3/3قياس كفاءة الخدمات المقدمة ورفع جودتها.
 4/3/3مد جسور للتعاون بين الكلية والمتسسات والهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية.
 5/3/3وضع لية لتحفيز ومكافأة التميز ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
 4/3اتخاذ قرارات تصويبي عند حدوث خطأ في التنفيذ أو عند وجود أزمة.
 1/4/3اتخاذ قرارات تصويبي في حالة عدم كفاية الدعم من جانب اإلدارة العليا ا أو التغير في
أولوياتها واتجاهاتها.
 2/4/3البحث عن مصادر للتمويل الذاتي في حالة عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ.
 3/4/3اتخاذ إجراءات لمواجهة الكوارث الطبيعية (الزالزل واالنهيارات األرضةية و البةراكين
والفيضانات والحرائق األمراض الوبائية والمعدية).
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الجــزء الرابـع
الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية
2021 -2017
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أو اال  :الغايات واألهداف اإلستراتيجية والخطط التنفيذية

األهداف
اإلستراتيجية

الغاية األولى :تخريج طبيب بيطري متهل علميا وإكلينيكيا قادر على المنافسة المحلية.
المدة
أنشطة التنفيذ
المسئولية عن التنفيذ
الخطط والبرامج التنفيذية
الزمنية
ومؤشرات األداء
 1/1/1الحفةةةةةةاظ علةةةةةةي اسةةةةةةتمرارية
تطبيةةق معةةايير االعتمةةاد الموضةةوعة
من قبل الهيئةة القوميةة لضةمان جةودة
التعليم

 1/1االستمرار في
تطبيق معايير
االعتماد الموضوعة
من قبل الهيئة
القومية لضمان
 2/1/1وضةةةع وتنفيةةةذ نتةةةام لمكافةةةأة
جودة التعليم
وتشةةجيع المبةةادرات المتميةةزة لألفةةراد
واإلدارات والوحدات
 1/2/1اسةةةةتكمال إنشةةةةاءات ومبةةةةاني
المستشفي البيطري التعليمي وتجهيةز
وصةةةةةةةةيانة المةةةةةةةةدرجات والمعامةةةةةةةةل
وإمةدادها باالحتياجةةات مةةن المعةةدات
واألجهزة.
 2/1أستكمال البنية
 2/2/1تحسةةةةةةةين خدمةةةةةةةة المكتبةةةةةةةة
التحتية للكلية
وإدخةةةةةةةةال التكنولوجيةةةةةةةةا الحديثةةةةةةةةة
والبيئة التعليمية
وأساليب االتصال االلكترونية
والتكنولوجية
بمصةةةةةةةةةادر المعرفةةةةةةةةةة المحليةةةةةةةةةة
والعالمية.
 3/2/1التوسةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةى الخةةةةةةةةةدمات
واألنشةةةةةةةةطة والرعايةةةةةةةةة الصةةةةةةةةحية
واالجتماعية والرياضية للطالب.
 3/1ﺇمداد الطالب
بخدمات تعليمية

 المراجعةةة الداخليةةة والخارجيةةةلتطبيةةق معةةايير الجةةودة الخاصةةة
بالقةةةةةدرة المتسسةةةةةية والفاعليةةةةةة
التعليمية
 تقييم نتائج المراجعة اتخاذ قرارات تصويبي تحفيز التميز فى األداء. زيادة رضاء الطالب وأعضاءهيئةةةةةةةات التةةةةةةةدريس والهيئةةةةةةةات
المعاونة
مستشةفي بيطةري تعليمةي مجهةز
ومهيئ للعملية التعليمية والبحثية

75

 مدير وحدة ضمان الجودةبالكلية

2021-2017

 -األمين العام للكلية

2018-2017

25
25
35

 -مدير المستشفي

2021-2017

 زيةةةةةةةةادة رضةةةةةةةةةاء الطةةةةةةةةةالبوالبةةةةةةاحثين وأعضةةةةةةاء هيئةةةةةةات
التدريس والهيئات المعاونة.
 النتةةائج التحليليةةة الستقصةةاءاتالطالب

 1/3/1تصميم وتنفيذ برامج للتدريب  -زيادة مهارات الطالةب العمليةة
العملةةةي واإلكلينيكةةةي للطةةةالب داخةةةل وإعداده لسوق العمل.

الموارد
المطلوبة

15

 2مليون

الجمالي
بالجنية
 125ألف

 50ألف

 2مليون

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا والبحوث

2019-2017

 150ألف

 150ألف

ا.د .وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

2019-2017

 75الف

 75الف

 وكالء الكلية -ورؤساء األقسام

2021-2017

50

 250ألف
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 وجةةةةةةةةود بةةةةةةةةرامج للتةةةةةةةةدريبوتدريبية ذات جودة الكلية وخارجها
اإلكلينيكي
عالية
 نتةةةائج استقصةةةاء سةةةوق العمةةةلوالخريجين
 قوافةةةةةل التشةةةةةخيص والعةةةةةالجالبيطري و التدريب الميداني
 المةتتمرات العلميةةة و الجمعيةةةالعلمية للطالب
 زيةةةةةةادة القةةةةةةدرات اإلبداعيةةةةةةةواالبتكاريةةةةةةة والتحليليةةةةةةة لةةةةةةدى
الطالب.
 نتائج استقصةاء سةوق العمةل ا 2/3/1تشةةةةةجيع اإلبةةةةةداع واالبتكةةةةةار
والخةةةةريجين وهيئةةةةات التةةةةدريس
والتعلم الذاتي لدى الطالب.
والطالب
 نتام اتصال بالمراكز المعنية مشاركة الطالب بالمشروعاتالبحثية والبرامج تدريبية
 زيةةةادة مهةةةارات الطةةةالب فةةةى 3/3/1اسةةةتخدام التعلةةةيم االلكترونةةةي
اسةةتخدام تكنولوجيةةا االتصةةاالت
والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد.
الحديثة
 تنميةةة العالقةةات مةةع متسسةةاتسوق العمل.
 4/3/1مةةةةةةد جسةةةةةةور العمةةةةةةل مةةةةةةع
 زيةةادة معةةدالت القبةةول لطةةالبمتسسات سوق العمل.
الكلية فى سوق العمل
 زيادة رضاء المستفيدين 4/1زيادة فاعلية
البرامج التعليمية
والمقررات
الدراسية للتأكد من
أنها تحقق المعايير

تحديةةةةةةةد واضةةةةةةةح للمهةةةةةةةارات 1/4/1القيةةةةةام بالدراسةةةةةات الالزمةةةةةة والمعارف المطلوبة
لتحديد المهارات والمعارف المطلوبة  -نتةةةائج استقصةةةاء سةةةوق العمةةةل
والخريجين
فى الخريجين.
 -نتائج االمتحانات

50
50
50
50
15
وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

2021-2017

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

2021-2017

وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

2021-2017

 وكيل الكلية لشئون التعليموالطالب
 -رؤساء األقسام

2017

10

 50ألف

10
15
 100الف

 100الف

15
5

 25ألف

5
10
10
5

 25ألف
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القياسية القومية

 2/4/1استقصاء الخريجين عن مةدى
جدوى البرامج الدراسية وفاعليتها

 -نتائج استقصاء الخريجين

 3/4/1دراسةةة للتنبةةت باالحتياجةةات  -تحديةةد التخصصةةات المطلوبةةة
فى سوق العمل
فى تخصصات مستحدثة.
 نتائج المراجعة. نتةةةةةائج استقصةةةةةاء األطةةةةةراف 4/4/1المراجعةةةة الدوريةةةة لبةةةةرامج المعنية.
التعليميةةةةةةة و المقةةةةةةررات الدراسةةةةةةية
 تقييم النتراءوإعداد التقارير الخاصة بها.
 المةةةةةةةةةةةةةةراجعين الةةةةةةةةةةةةةةداخليينوالخارجيين
 5/4/1الةربط بةين البةرامج التعليميةة
 نسةةبة اسةةتخدام نتةةائج األبحةةاثو المقةةةةةةةةررات الدراسةةةةةةةةية ونتةةةةةةةةائج
فى المناهج الدراسية.
األبحةةةةةاث العلميةةةةةة ألعضةةةةةاء هيئةةةةةة
التدريس.
 زيةةةةةادة المهةةةةةارات المعرفيةةةةةةوالتطبيقيةةةةة لةةةةدى الطةةةةالب فةةةةى
 6/4/1اسةةتحداث بةةرامج دراسةةية
تخصصات مختلفة.
جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.
 -رضاء المستفيدين

 5/1التحسين
المستمر فى جودة
العملية التعليمية
والنفتاح على
مصادر متنوعة
للمعرفة.

 نسبة المشروعات 1/5/1تخطةةةةةيط وتنفيةةةةةذ مشةةةةةروعات  -نتةةةةائج استقصةةةةاء األطةةةةراف
المعنية
للتحسين والتطوير المستمر
 التحسةةةين المسةةةتمر للفاعليةةةةالتعليمية
 2/5/1تطةةةةةوير نتةةةةةم فعالةةةةةة لمتابعةةةةةة  -نتةةةائج استقصةةةاءات أعضةةةاء
وقيةةةةاس مةةةةدى مشةةةةاركة الطةةةةالب فةةةةى هيئةةةةةات التةةةةةدريس والهيئةةةةةات
المعاونة.
عملية التعليم والتعلم.

مدير مكتب الخريجين

2021-2017

15

 15ألف

عميد الكلية

2021-2017

50

 50ألف

مدير وحدة ضمان الجودة
بالكلية

2021-2017

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا والبحوث

2021-2017

عميد الكلية

2021-2017

10
10
15

 50الف

15
50

40

 50الف

 50الف

10

10
عميد الكلية

2021-2017

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

2017

10

 50الف

30
15

 30الف
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 3/5/1تطوير نتم تقييم الطالب

 4/5/1وضع اتفاقات وبرامج للتعةاون
والتبةةادل الثقةةافي والعلمةةي للطةةالب مةةع
الجامعات األخرى.

 6/1تطوير وتنمية
الكوادر البشرية

بالكلية

 1/6/1تطةةوير قةةدرات أعضةةاء هيئةةات
التةةدريس والهيئةةات المعاونةةة والعةةاملين
من خالل برامج تدريبية فعالة.
 2/6/1تنميةةة مه ةارات أعضةةاء هيئةةات
التةةدريس والهيئةةات المعاونةةة والعةةاملين
فةةةةةةى اسةةةةةةتخدام التقنيةةةةةةات واألسةةةةةةاليب
التكنولوجية الحديثة.

 3/6/1التطةةةةةةةةوير المهنةةةةةةةةي لهيئةةةةةةةةات
التةةدريس والهيئةةات المعاونةةة والعةةاملين
بالتركيز على تطبيق الجودة فةى التعلةيم
والبحث العلمي واإلدارة
 4/6/1وضةةع وتنفيةةذ نتةةام لتقيةةةيم أداء
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 7/1اتخاذ قرارات
تصويبيه عند

 1/7/1اتخةةةاذ قةةةةرارات تصةةةويبي فةةةةي
حالة عدم كفاية الدعم من جانب اإلدارة

 نتائج استقصاءات الطالب نتةةائج استقصةةاءات أعضةةاءهيئةةةةةات التةةةةةدريس والهيئةةةةةات
المعاونة.
 نتائج استقصاءات الطالب. التقدم فى مستوى الطالب عةةةةةةدد البةةةةةةرامج ومسةةةةةةتوىالمشاركة.
 نتةةةةةائج التقيةةةةةيم واستقصةةةةةاءاألطراف المعنية
 نسبة المشاركة فى البرامج. نتائج تقييم األداء. نتائج استقصاء الطالب نتائج استقصاء الطالب. نتائج استقصاء أعضاءهيئةةةةةةة التةةةةةةدريس والهيئةةةةةةات
المعاونة والعاملين

 التقدم فى االستخدام. تقارير تقييم األداء. نتائج االستقصاء. نتةةةةةةةةةائج المراجعةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةناألطراف المعنية.
 التقدم فى مستوى األداء نتةةةائج استقصةةةاء األطةةةرافالمعنية
 -وجود قرارات تصويبي

15
30
رئيس لجنة االمتحانات

2018-2017

عميد الكلية

2020-2017

مدير وحدة ضمان الجودة
بالكلية

2021-2017

 100الف
30
40
30
 50الف
20

مدير وحدة ضمان الجودة
بالكلية

2021-2017

مدير وحدة ضمان الجودة
بالكلية

2021-2017

مدير وحدة ضمان الجودة
بالكلية

2017

مدير وحدة ضمان الجودة
بالكلية

2021-2017

150
50
50
25
25

10
20
10

 250الف

 50ا لف

 50الف

10
10
5
10

 15الف
 10الف
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حدوث خطأ في
التنفيذ أو عند
وجود أزمة

العليةةةةةةةا ا أو التغيةةةةةةةر فةةةةةةةي أولوياتهةةةةةةةا
واتجاهاتها.
 وجةةةةةةود مصةةةةةةادر للتمويةةةةةةل 2/7/1البحةةةث عةةةن مصةةةادر للتمويةةةل الذاتي
الةةةذاتي فةةةي حالةةةة عةةةدم كفايةةةة المةةةوارد
 عدد المشاريع البحثيةالالزمة للتنفيذ.
 تسويق خدمات الكلية 3/7/1اتخةةةةةةةاذ إجةةةةةةةراءات لمواجهةةةةةةةة  -المحاكاة
الكةةةةةةةةةةوارث الطبيعيةةةةةةةةةةة (الةةةةةةةةةةزالزل
واالنهيةةةةةارات األرضةةةةةةية و البةةةةةةراكين
 المتتمرات والندواتوالفيضةةةةةةانات والحرائةةةةةةق األمةةةةةةراض
الوبائية والمعدية).

2.5

 عميد الكلية-أعضاء هيئة التدريس

2021-2017

مدير وحدة األزمات
والكوارث

2021-2017

5
2.5
5
20

 10الف

 25الف

الخطة اإلستراتيجية – كلية الطب البيطري-جامعة سوهاج

-37-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغاية الثانية  :الرتقاء ب الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية في مجال العلوم الطبية البيطرية.
األهداف
اإلستراتيجية

الخطط والبرامج التنفيذية

أنشطة التنفيذ
ومؤشرات األداء

 االسةةتمرار فةةي تطبيةةق المعةةايير أكاديميةةة 1/1/2وضةع خطةة لتطةوير بةةرامج قياسية لبرامج الدراسات العليا
 توصيف مقرراتالدراسات العليا
 وجود خطة بحثية معدالت االلتحاق 1/2تطوير برامج
 2/1/2تطةةةةوير ومراجعةةةةة شةةةةروط
الدراسات العليا
 معدالت انجاز الرسائلالقبول بالدراسات العليا
 الطالب الوافدين 3/1/2تشجيع االلتحاق بالدراسات  -معدالت االلتحاق.
العليةةةةةةا لخريجةةةةةةي كليةةةةةةات الطةةةةةةب
 عدد الطالب الوافدينالبيطري
 1/2/2تطةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير اتفاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -عدد االتفاقيات.
وبرتوكةةةوالت للتعةةةاون الثقةةةافي مةةةع
المتسسةةةةةةات التعليميةةةةةةة والبحثيةةةةةةة
 عدد األبحاث والدراسات المشتركةالمحلية واإلقليمية والعالمية.
 2/2/2تطةةةوير إسةةةتراتيجية وخطةةةة  -رؤية مستقبلية للبحوث
للبحةةوث ووضةةع ليةةات للتنفيةةذ علةةى  -عدد األبحاث التطبيقية
 2/2التوسع فى
البحوث والستشارات مستوى الكلية
 زيادة ميزانية األبحاثوزيادة كفاءتها
 مقةةةدار المسةةةاهمة فةةةي التنميةةةة المسةةةتدامةوفاعليتها
للمجتمع من أعضاء هيئة التدريس.
 3/2/2تحفيةةةةةةز أعضةةةةةةاء هيئةةةةةةات
 مسةةةةةةتوى المشةةةةةةاركة واالسةةةةةةتجابة مةةةةةةنالتةةةةةةةةدريس والهيئةةةةةةةةات المعاونةةةةةةةةة متسسات المجتمع المدني .
للتصةدي لحةل مشةاكل المجتمةع عةن
 أهمية الموضوعات وأولوياتها الحتياجاتطريق بحوث متعددة التخصصات.
المجتمع
 وجود محفزات مالية ومعنوية 4/2/2التعاون مع المتسسات األخرى إلجةراء عةةةةةةةةةةدد البحةةةةةةةةةةوث والدراسةةةةةةةةةةات
البحةةةةةةةةةوث الميدانيةةةةةةةةةة والتطبيقيةةةةةةةةةة والقيةةةةةةةةةام واالستشارات والمشاريع المشتركة

المسئولية عن
التنفيذ

المدة الزمنية

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

2017

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث
وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

الموارد
المطلوبة

الجمالي

25

2017

2018-2017

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

2021-2017

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

2018-2017

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

2021-2017

50
25
5
10
5
15
15

 100ألف

 20ألف

 30ألف

15
 30ألف
15
15
10
25

 50ألف

10
10

 100ألف

10
70

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا

2021-2017

100

 100ألف
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باالستشارات لمواجهة األمراض الو افده.
 5/2/2وضةةةع نتةةةام لتمويةةةل ونشةةةر األبحةةةاث
المتميزة ألعضاء هيئة التدريس.

 1/3/2وضع وتطبيق نتام لتطوير وقياس
األداء فى مجال البحوث والدراسات العليا
 3/2تطوير قدرات
الكلية وأعضاء هيئة
التدريس والهيئات
المعاونة فى مجال
الدراسات والبحوث
العلمية.

 4/2اتخاذ قرارات
تصويبيه عند حدوث
خطأ في التنفيذ أو
عند وجود أزمة

 2/3/2تطةةةةةوير مجةةةةةةاالت جديةةةةةدة ومبتكةةةةةةرة
للبحةةةوث والدراسةةةات العليةةةا فةةةى التخصصةةةات
النادرة والمتميزة.
 3/3/2تةةوفير الةةدعم المةةالي الةةذاتي مةةن خةةالل
تشةةةةةجيع أعضةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةدريس والهيئةةةةةات
المعاونةةةة للتقةةةدم للحصةةةول علةةةي المشةةةاريع
البحثية التنافسية.

والبحوث
 تحسةةةةةةن وتميةةةةةةز فةةةةةةى مسةةةةةةتوىاألبحاث
 تحسن فةي صةورة الكليةة كمركةزمتميز للبحوث والدراسات.
 عدد البحوث الحاصلة علىجوائز محلية أو إقليمية أو عالمية.
 عدد البحوث لكل عضو هيئةتدريس
 اكتسةةاب الكليةةة سةةمعة فةةى مجةةالالتميز فى البحوث والدراسات.
 استحداث تخصصات دقيقة عدد البحوث في المجاالت النادرة الزيةةادة فةةى الميزانيةةة المخصصةةةلألبحاث.
 الزيةةادة فةةى التجهيةةزات والمعةةداتواألدوات والمةةةةةةةةةةةةةواد الخاصةةةةةةةةةةةةةة
باألبحاث.
 -عدد المشروعات البحثية

75

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

2021-2017

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

2017

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

2021-2017

وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا
والبحوث

2017

 100ألف
25
25
 50ألف
25
25
100
25

 150ألف

10

كما هو موضح اعاله

10
5

 25ألف
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الغاية الثالثة :دعم قدرة الكلية على المساهمة في خدمة المجتمع تنمية والبيئة.
الخطط والبرامج التنفيذية

األهداف اإلستراتيجية
 1/3تسويق مستشفي الطب
البيطري التعليمي والوحدات ذات
الطابع الخاص لتوفير مصادر
للدعم والتمويل الذاتي للكلية
 2/3نشر الوعي البيئي والثقافي
بأهمية الطب البيطري في خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

 3/3زيادة ثقة المجتمع في
الخدمات التي تقدمها الكلية

أنشطة التنفيذ
ومؤشرات األداء

 1/1/3ترويج وتسةويق خةدمات  -عدد الدراسات البيئية.
الكليةةةةةةة فةةةةةةى مجةةةةةةال البحةةةةةةوث  -عدد االستشارات.
والدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات البيئيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 عدد البرامج التدريبية.واالستشارات والتدريب
 1/2/3إقامةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةتتمرات  -فاعليةةةةةةةة ومصةةةةةةةداقية التوصةةةةةةةيات
والنةةةةةةةةةةةدوات وورش العمةةةةةةةةةةةل والنتائج.
والةةدوريات والنشةةرات للمراكةةز
 الوعي بجهود الكليةوالوحدات.
 1/3/3تحديةةةةةةةةةد االحتياجةةةةةةةةةات
 تةةةةةةوفر بيانةةةةةةات ومعلومةةةةةةات عةةةةةةنالبيئية.
االحتياجات الفعلية للمجتمع
 وجةةود قاعةةدة بيانةةات تحةةدد التوزيةةع 2/3/3وضةةةةةةع خطةةةةةةة لتلبيةةةةةةةة الجغرافي للمشكالت البيئية
االحتياجةةةةات البيئيةةةةة والتصةةةةدي  -أبحةةةةاث ودراسةةةةات تعةةةةالج مشةةةةاكل
البيئية
لمشكالت المجتمع.
 استجابة المجتمع المحيط رضاء المستفيدين 3/3/3قيةةةةاس كفةةةةاءة الخةةةةدمات
 اتخاذ قراراتالمقدمة ورفع جودتها
 -تحقيق األهداف

 مةةةةدى التقةةةةدم فةةةةى االتفاقيةةةةات 4/3/3مد جسور للتعاون بين التعاونية.
الكليةةةة والمتسسةةةات والهيئةةةات
 مذكرات تفاهم مع المتسسةاتالمحلية واإلقليمية والعالمية
المحلية واإلقليمية والعالمية
 5/3/3وضةةةةةع ليةةةةةة لتحفيةةةةةةز  -عدد المشاركين
ومكافةةأة التميةةز ألعضةةاء هيئةةة

المسئولية عن
التنفيذ

المدة
الزمنية

وكيل الكلية
لشئون البيئة
وخدمة المجتمع

2021-2017

وكيل الكلية
لشئون البيئة
وخدمة المجتمع

2019-2017

وكيل الكلية
لشئون البيئة
وخدمة المجتمع

2019-2017

الموارد
المطلوبة
25
25

الجمالي
 100ألف

50
100
 150ألف
50
50

 50ألف

20

وكيل الكلية
لشئون البيئة
وخدمة المجتمع

2018-2017

وكيل الكلية
لشئون البيئة
وخدمة المجتمع

2021-2017

20
10
10
10
30

25

وكيل الكلية لشئون
البيئة وخدمة
المجتمع

2021-2017

وكيل الكلية لشئون
البيئة وخدمة

2017

 50ألف

 50ألف

 50ألف

25
15

 25ألف
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التدريس ومعاونيهم
 4/3اتخاذ قرارات
تصويبيه عند حدوث خطأ
في التنفيذ أو عند وجود
أزمة

 -رضاء المستفيدين

المجتمع

كما هو موضح اعاله

10
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الجــزء الخامس
الجــدول الزمنـي
لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية
2021 -2017
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ثانيا ا اً  :الخطة التنفيذية والزمنية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية
الغاية األولى :تخريج طبيب بيطري مؤهل علميا وﺇكلينيكيا قادر على المنافسة المحلية
الفترة الزمنية
(سنوية)

األهداف اإلستراتيجية

الخطط والبرامج التنفيذية

 1/1االستمرار في تطبيق
معايير العتماد الموضوعة
من قبل الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم

 1/1/1الحفةاظ علةةي ا سةةتمرارية تطبيةةق معةايير االعتمةةاد الموضةةوعة مةةن
قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
 2/1/1وضةةع وتنفيةةذ نتةةام لمكافةةأة وتشةةجيع المبةةادرات المتميةةزة لألفةةراد
واإلدارات والوحدات
 1/2/1اسةةتكمال إنشةةاءات ومبةةاني المستشةةفي البيطةةري التعليمةةي الجديةةد
وتجهيز وصيانة المدرجات والمعامل وإمدادها باالحتياجات مةن المعةدات
واألجهزة
 2/2/1تحسةةةين خدمةةةة المكتبةةةة وإدخةةةال التكنولوجيةةةا الحديثةةةة وأسةةةاليب
االتصال االلكترونية بمصادر المعرفة المحلية والعالمية.
 3/2/1التوسةةع فةةى الخةةدمات واألنشةةطة والرعايةةة الصةةحية واالجتماعيةةة
والرياضية للطالب.
 1/3/1تصميم وتنفيذ بةرامج للتةدريب العملةي واإلكلينيكةي للطةالب داخةل
الكلية وخارجها
 2/3/1تشجيع اإلبداع واالبتكار والتعلم الذاتي لدى الطالب.
 3/3/1استخدام التعليم االلكتروني والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد.
 4/3/1مد جسور العمل مع متسسات سوق العمل.

 2/1استكمال البنية التحتية
للكلية والبيئة التعليمية
والتكنولوجية

 3/1ﺇمداد الطالب بخدمات
تعليمية وتدريبية ذات جودة
عالية

الفترة الزمنية
(نصف سنوية)

السنة
األولي

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة
الرابعة

السنة
الخامسة

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*

*
*

السنة

السنة

*
*

السنة

*
*

السنة

السنة
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األولي الثانية الثالثة الرابعة الخامسة
الخطط والبرامج التنفيذية
األهداف اإلستراتيجية
 4/1زيادة فاعلية البرامج
التعليمية و المقررات الدراسية
للتأكد من أنها تحقق المعايير
القياسية القومية

 5/1التحسين المستمر فى جودة
العملية التعليمية والنفتاح على
مصادر متنوعة للمعرفة.
 6/1تطوير وتنمية الكوادر
البشرية بالكلية

 7/1اتخاذ قرارات تصويبيه عند
حدوث خطأ في التنفيذ أو عند
وجود أزمة

 1/4/1القيام بالدراسات الالزمة لتحديد المهارات والمعارف المطلوبة فى الخريجين.
 2/4/1استقصاء الخريجين عن مدى جدوى البرامج الدراسية وفاعليتها
 3/4/1دراسة للتنبت باالحتياجات فى تخصصات مستحدثة.
 4/4/1المراجعة الدورية لبرامج التعليمية و المقررات الدراسية وإعداد التقارير الخاصة بها.
 5/4/1الربط بةين البةرامج التعليميةة و المقةررات الدراسةية ونتةائج األبحةاث العلميةة ألعضةاء هيئةة
التدريس.
 6/4/1استحداث برامج دراسية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.
 1/5/1تخطيط وتنفيذ مشروعات للتحسين والتطوير المستمر
 2/5/1تطوير نتم فعالة لمتابعة وقياس مدى مشاركة الطالب فى عملية التعليم والتعلم.
 3/5/1تطوير نتم تقييم الطالب
 4/5/1وضع اتفاقات وبرامج للتعاون والتبادل الثقافي والعلمي للطالب مع الجامعات األخرى.
 1/6/1تطةةوير قةةدرات أعضةةاء هيئةةات التةةدريس والهيئةةات المعاونةةة والعةةاملين مةةن خةةالل بةةرامج
تدريبية فعالة.
 2/6/1تنميةة مهةارات أعضةاء هيئةات التةدريس والهيئةات المعاونةة والعةاملين فةى اسةتخدام التقنيةةات
واألساليب التكنولوجية الحديثة.
 3/6/1التطوير المهني لهيئات التدريس والهيئات المعاونةة والعةاملين بةالتركيز علةى تطبيةق الجةودة
فى التعليم والبحث العلمي واإلدارة
 4/6/1وضع وتنفيذ نتام لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 1/7/1اتخاذ قرارات تصةويبي فةي حالةة عةدم كفايةة الةدعم مةن جانةب اإلدارة العليةا ا أو التغيةر فةي
أولوياتها واتجاهاتها.
 2/7/1البحث عن مصادر للتمويل الذاتي في حالة عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ.
 3/7/1اتخةةاذ إجةةراءات لمواجهةةة الكةةوارث الطبيعيةةة (الةةزالزل واالنهيةةارات األرضةةية و البةةراكين
والفيضانات والحرائق األمراض الوبائية والمعدية).
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الغاية الثانية  :الرتقاء بالدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية في مجال العلوم الطبية البيطرية
الفترة الزمنية
(سنوية)

األهداف اإلستراتيجية
 1/2تطوير برامج الدراسات
العليا

 2/2التوسع فى البحوث
والستشارات وزيادة كفاءتها
وفاعليتها

 3/2تطوير قدرات الكلية
وأعضاء هيئة التدريس
والهيئات المعاونة فى مجال
الدراسات والبحوث العلمية.
 7/1اتخاذ قرارات تصويبيه
عند حدوث خطأ في التنفيذ أو
عند وجود أزمة

الخطط والبرامج التنفيذية
 1/1/2وضع خطة لتطوير برامج الدراسات العليا.
 2/1/2تطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات العليا.
 3/1/2تشجيع االلتحاق بالدراسات العليا لخريجى كليات الطب البيطري.
 1/2/2تطوير اتفاقات وبرتوكوالت للتعاون الثقافى مع المتسسات التعليمية
والبحثية المحلية واإلقليمية والعالمية.
 2/2/2تطوير إستراتيجية وخطة للبحوث ووضع ليات للتنفيذ على مسةتوى
الكلية.
 3/2/2تحفيةةز أعضةةاء هيئةةات التةةدريس والهيئةةات المعاونةةة للتصةةدي لحةةل
مشاكل المجتمع عن طريق بحوث متعددة التخصصات.
 4/2/2التعاون مع المتسسات األخرى إلجراء البحوث الميدانيةة والتطبيقيةة
والقيام باالستشارات لمواجهة األمراض الوافدة.
 5/2/2وضع نتام لتمويل ونشر األبحاث المتميزة ألعضاء هيئة التدريس.
 1/3/2وضةةةع وتطبيةةةق نتةةةام لتطةةةوير وقيةةةاس األداء فةةةى مجةةةال البحةةةوث
والدراسات العليا.
 2/3/2تطةةةوير مجةةةاالت جديةةةدة ومبتكةةةرة للبحةةةوث والدراسةةةات العليةةةا فةةةى
التخصصات النادرة والمتميزة.
 3/3/2توفير الدعم المةالي الةذاتي مةن خةالل تشةجيع أعضةاء هيئةة التةدريس
والهيئات المعاونة للتقدم للحصول علي المشاريع البحثية التنافسية.

السنة
األولي

السنة
الثانية
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كما هو موضح أعاله

الغاية الثالثة :دعم قدرة الكلية على المساهمة في خدمة المجتمع تنمية والبيئة
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الفترة الزمنية
السنة
السنة
السنة
السنة
السنة
سنوية)
(نصف
الخامسة
الرابعة
الثالثة
الثانية
األولي
الخطط والبرامج التنفيذية
األهداف اإلستراتيجية
 1/3تسويق مستشفي الطب البيطري
 1/1/3تةةرويج وتسةةويق خةةدمات الكليةةة فةةى مجةةال
التعليمي والوحدات ذات الطابع
الخاص لتوفير مصادر للدعم والتمويل البحوث والدراسات البيئية واالستشارات والتدريب
الذاتي للكلية
 2/3نشر الوعي البيئي والثقافي
 1/2/3إقامةةة المةةتتمرات والنةةدوات وورش العمةةل
بأهمية الطب البيطري في خدمة
والدوريات والنشرات للمراكز والوحدات.
المجتمع وتنمية البيئة
 1/3/3تحديد االحتياجات البيئية.

 3/3زيادة ثقة المجتمع في الخدمات
التي تقدمها الكلية.

 7/1اتخاذ قرارات تصويبيه عند
حدوث خطأ في التنفيذ أو عند وجود
أزمة

 2/3/3وضةةةةع خطةةةةة لتلبيةةةةة االحتياجةةةةات البيئيةةةةة
والتصدي لمشكالت المجتمع.
 3/3/3قياس كفاءة الخدمات المقدمة ورفع جودتها
 4/3/3مد جسور للتعاون بةين الكليةة والمتسسةات
والهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية
 5/3/3وضةع ليةة لتحفيةةز ومكافةأة التميةز ألعضةةاء
هيئة التدريس ومعاونيهم

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
كما هو موضح أعاله

الخطة اإلستراتيجية – كلية الطب البيطري -جامعة سوهاج

-46-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سادسا ا :السياسات المرشدة للكلية (تعليم  -بحث علمي  -خدمة مجتمع):
 -1سياسات الكلية فى مجالت التعليم:
 )1تطوير طرق ومصادر التعليم والتعلم.
 )2تطوير طرق تقييم الطالب
 )3إدخال برامج تعليمية جديدة
 )4إعادة النتر فى سياسات القبول بالكلية
 )5إعادة النتر فى الالئحة الطالبية فى ضوء متطلبات التطوير
تطوير طرق ومصادر التعليم والتعلم:
أ .سياسة تحفيز الطالب علي تنمية مهارات التعلم الذاتي والتعلم النشط.

تتبني الكلية سياسة تحفيز الطالب علي تنميةة المهةارات الذاتيةة و الةتعلم النشةط حيةث يكةون
في ة الطةةالب نشةةيطين ومنةةدمجين فةةي الةةتعلم ويكونةةون مسةةئولين عةةن تعلمهةةم ويكونةةون منضةةبطين
ومنتمةةين ذاتي ةا ا وقةةادرين علةةي تعريةةف أهةةدافهم وتقيةةيم كفايةةة تحصةةيلهم متحةةركين ذاتي ةا ا وباهتمةةام
ومثةةةابرة مةةةدركين بوضةةةوط مهمةةةات الةةةتعلم التةةةي يقومةةةون بهةةةا واحةةةدة بعةةةد األخةةةرى مسةةةتخدمين
إستراتيجيات تعلم فعالة ومعارف مناسبة حسةب مقتنيةات المواقةف المختلفةة المتفاعلةة فةي مهاراتهةا
وخبراتها مع اﻵخرين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وزمالئهم .وان هنةاك ممارسةات فعليةة
ومصادر مختلفة للتعلم الذاتي بالكلية ذلي من خالل:
 )1تجميع المادة العلمية من شبكة المعلومات والكتب المرجعية.
 )2تشجيع الطالب علي عمل أبحاث والمشاركة فى المتتمرات العلمية.
 )3احتواء المقررات الدراسية علي مجاالت مختلفة لتنمية التعليم الذاتي مثل مشاركة الطالب
في تشخيص وعالج ومتابعة الحاالت اإلكلينيكية ومشاركة الطالب في إجراء العمليات
الجراحية للحاالت اإلكلينيكية.
 )4تشجيع الطالب علي عمل حلقات علمية نقاشية في الدروس العملية.
 )5تشجيع الطالب علي عمل عينات ولوحات توضيحية تستهدف تنمية المهارات الذاتية لديهم.
 )6التدريب الميداني للطالب:
تركز الكلية في سياستها التعليمية علي برامج التةدريب الميةداني والحةرص علةي مسةتوي عةالي
من مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في اإلشراف علي تدريب الطالب إلكسابهم الخبرات
العملية من خالل التفاعل مةع الحةاالت المرضةية والتعامةل مةع أصةحاب الحةاالت وممارسةة عمليةة
التشخيص والعالج علي الحاالت المرضية المختلفة.
 )7يتم تحفيز الطالب علي التعليم الذاتي برصد جزء من درجات أعمال السنة يعطي علي
األنشطة والتكليفات التي يقوم بها الطالب في الدروس العملية.
ب .سياسات الكلية للتعامل مع مشاكل التعليم:
ج .تطوير الكتاب الجامعي والنشر اللكتروني:
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هناك تطوير مستمر للكتاب الجامعي مع إتاحة الفرصة للطالب للتعود علةي المعرفةة والعلةم
في مكتبة الكلية من خالل الكتةب والمراجةع عمةالا علةي االنطةالق الفكةري للطالةب وإكسةاب القةدرة
علي التفكير العلمي الصحيح.
هذا باإلضافة إلي أن السياسة التعليمية بالكلية تعمل علي تكوين الشخصية المتكاملة للطالةب للةتعلم
بحيث يتم تنمية عقل الطالب وقدرات اإلبداعية ونضج القومي وذلي كاﻵتي:
 -1المقررات الدراسية:
العمل علي إعادة صياغة المقررات الدراسية فةي جميةع الفةروع بحيةث يكةون هةدفها تمكةين
الطالب من القدرة علي االستيعاب في التعلم النشط.
 -2توجي الدراسة في الكلية بحيث تعتمد علي البحث العلمي أكثر من اعتمادها علي الحفظ مةع
االهتمةةام بالدراسةةات العليةةا وإيفةةاد البعثةةات العلميةةة للخةةارج والداخليةةة والقنةةوات العلميةةة لششةةراف
المشترك.
 -3الهياكل التركيبية ألقسام الكلية:
أ -االتجاه إلي مزيد من التخصصات الدقيقة داخل األقسام.
ب -إتبةةاع الطةةرق الحديثةةةة للةةتعلم مةةةن خةةالل هيكلةةةة العمةةل باألقسةةةام مةةن خةةةالل الةةتعلم الةةةذاتي
كالمشةةروع والبحةةث والتةةدريس التةةي تحفةةز الطالةةب للعلةةم وتثيةةر في ة القةةدرة علةةي االبتك ةار
والتعود والرغبة في استخدام المراجع العلمية ومحاولة الوصةول إلةي حةل المشةاكل العلميةة
وأخيراا االستعانة اللصيقة باألستاذ الجامعي.
 -4وسائل اإليضاح:
يتج التعليم إلي استعمال الوسائل التقنية (التكنولوجية) الجديدة لشيضاط.
 -5الكتاب الجامعي:
هناك تطوير مستمر للكتاب الجامعي مع إتاحة الفرصة للطالب للتعود علةي المعرفةة والعلةم
في مكتبة الكلية من خالل الكتةب والمراجةع عمةالا علةي االنطةالق الفكةري للطالةب وإكسةاب القةدرة
علي التفكيةر العلمةي الصةحيح .هنةاك أيضةا ا توجة للتعلةيم اإللكترونةي علةي موقةع الكليةة للمقةررات
الدراسية.
 -6تحقيق احتياجات المجتمع وتهيئة الخريج لسوق العمل:
اعتبار التعليم هو األداة الطبيعية لخدمة المجتمع المحيط والعمةل المسةتمر علةي تلبيةة حاجةة
العمل في مواقع الحقل البيطري.
 -7االهتمام بالمستقبل العلمي للطالب:
أ -االهتمام بالبحث العلمي كقاعدة لمستقبل أفضل من الناحية التعليمية والخدمية واإلنتاجية.
ب -تمكين الطالب من أداء أدوارهم العلمية في الدراسة والبحث والتعليم.
ج -االهتمام بالفكر الطالبي وتنميتة وكةذا أفكةار البةاحثين لتمكيةنهم مةن أداء دورهةم فةي تطةوير
التعليم.
 -8االنفتاط العلمي علي العالم:
أ -االهتمام بالبعثات للخارج للحصول علي الخبرة العلمية والعملية.
 -9االهتمام بالجوانب اإلنسانية للطالب:
أ -الربط بين الكلية والمجتمع من خالل المواءمة بين ما تقدم الكلية من دراسات واحتياجات
للبيئة المحيطة .وكذلي االهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية التي تفيد التعلم والتعليم وأخيراا
تشجيع التمويل الذاتي من المجتمع المحلي للكلية في النطاق الجغرافي.
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ب -إجراء الدراسات االجتماعية للطالب ووضع نتم المعونات وتشغيل الطالب في العطالت.
ج -كفالة ممارسة األنشطة المختلفة.
د -تحديد احتياجات الكلية سنويا ا من الطالب بما يتفق مع احتياجات خطة التنمية.
ه -ربط الدراسات العليا بالمجتمع من خالل:
 تذليل الصعوبات التي تقف أمامها.
 االتجاه إلي مزيد من التخصصات الفنية.
 تحويةل الوحةةدات الخدميةةة واإلنتاجيةة والبحثيةةة إلةةي وحةدات ذات طةةابع خةةاص تحقةةق
خدمات للمجتمع وموارد الكلية.
 -10االهتمام بالبدائل التي تشبع رغبة الطالب في التعليم:
أ -محاولة إعادة نتام التعليم المفتوط.
ب -اعتبار الكلية مركزاا للتعليم في المنطقة المحيطة وبيت خبرة يرجع ل دائما ا من قبل األطبةاء
البيطريين العاملين بالحقل البيطري.
ج -تسهيل حصول الطالب علي المعلومة الصحيحة وحل مشةكالت الطةالب العلميةة مةن خةالل
الريادة العلمية واإلرشاد األكاديمي.
 -11االهتمام بمكتبة الكلية:
أ -تقرير البنود المالية الالزمة لها.
ب -السماط بالتمويل الذاتي.
ت -تخصيص مكان محدد لطالب الدراسات العليا والبحث العلمي.
ث -وجود نقاط إنترنت بالمكتبة.
ج -تزويد المكتبة بالدوريات والمراجع العلمية.
-12
أ-
ب-
ج-
د-

االهتمام بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:
تحفيز أعضاء هيئة التدريس للعمل علي جدية اإلشراف علي الطلبة وتوجيههم.
تحسين المناخ العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خةالل االهتمةام بالثقافةة العلميةة
وتحقيق االستقرار وتنتةيم البحةث العلمةي مةع وضةع سياسةة مدروسةة لهةم وتحسةين سياسةة
البعثات العلمية لكي تهتم بالتخصصات الجديدة.
احتةةةرام حريةةةة التعبيةةةر واإلبةةةداع العلمةةةي ألعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس وفةةةتح قنةةةوات التعبيةةةر
والمشاركة في االهتمامات الجامعية خاصة ما يتعلق بالطالب.
االهتمام بالعمل البحثي ليست نقةط كمتطلةب للترقيةة ولكةن باعتبةاره ركةن أساسةي مةن عمةل
عضو هيئة التدريس يوظف في إثراء وتنمية المادة العلمية التي تدرس للطالب ويعمل علي
حل مشاكل المجتمع وتحقيق االلتحام بين العلم والتطبيق العلمي.

سياسات الكلية فى مجالت البحث العلمي:
 )1إعادة النتر فى شروط التسجيل للدراسات العليا.
 )2وجود نمط موحد للرسائل العلمية بالكلية.
 )3عمل قاعدة بيانات عن المشروعات البحثية المنفذة بالكلية.
هذا باإلضافة إلي أن البحث العلمي بالكلية يجب ان يتصف باﻵتي-:
 )1موجها ا لحل المشاكل في البيئة المحيطة.
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 )2أن يةةرتبط البحةةث العلمةةي بالكليةةة بةةالفهم الكامةةل والكفةةاءة واالسةةتعداد لتطويةةع البحةةث العلمةةي
لخدمة أهداف خطة التنمية في مصر في مجال الطب البيطري.
 )3التنسةةيق مةةع الهيئةةات األخةةرى داخةةل وخةةارج مصةةر التةةي تمةةارس البحةةث العلمةةي للعمةةل فةةي
منتومة واحدة تتعاون لالستفادة من البحث العلمي في خدمة البحث العلمةي والبةاحثين بالكليةة
من خالل الحصول علي التمويل الالزم.
 )4العمل علي تطويع نتائج البحث العلمي لخدمة المجتمع.
 )5من خالل الخطة البحثية الموضوعة بالكلية واألقسام المختلفة تتحول طريقة البحث من بحوث
ذاتية إلي برامج بحثية ترتبط بتطويع التكنولوجيا لخدمة الطةب البيطةري خاصةة فةي مجةاالت
تغذية الحيوان والصحة والبيئة المحيطة وكيفية الحفاظ عليها سليمة مةن األمةراض التةي تةتثر
علي صحة الحيوان واالهتمام باألمراض المشتركة وكيفية القضاء علةي الوبائيةات التةي تهةدد
الثروة الحيوانية.
 )6العمل علي التخطيط الكفء للبحث العلمي بالكلية ورسم السياسة العلمية الدقيقة واالستفادة من
كةةل اإلمكانةةات البشةةرية والمعمليةةة فقةةد حرصةةت الكليةةة علةةي تةةوفير البيانةةات اإلحصةةائية علةةي
مستوي الكلية لعمل الباحثين وما يحدث من أبحاث من خالل قاعدة بيانات تهتم بةاألمر وتخةدم
عمليةةة البحةةث العلمةةي وتشةةجيع العمةةل البحثةةي الجمةةاعي لخدمةةة أهةةداف تعةةود بالفائةةدة علةةي
المجتمع.
 )7االهتمام بتسويق األبحاث خاصةة مةا يتعلةق منهةا بزيةادة اإلنتةاج الحيةواني والعمةل علةي تنميةة
الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من األضرار المحدقة بها.
 )8تشةةجيع البحةةوث فةةي الفةةروع األساسةةية للطةةب البيطةةري بهةةدف إعةةداد البةةاحثين القةةادرين علةي
خدمة المجتمع وتدعيم البحث العلمي وتوجيه لمجاالت العلم الحديث الذي يهتم بتطوير األداء
البحثي في الطب البيطري.
 )9تطويةةع البحةةث العلمةةي بالكليةةة لخدمةةة بةةرامج التعلةةيم وتحويةةل التعلةةيم مةةن أسةةلوب التلقةين إلةةي
أسلوب االستيعاب.
 )10دعم نشاطات الجمعيات العلمية بالكلية وتمكينها من المساهمة ايجابيا ا في تنشيط البحث العلمي
وتكنولوجيا التطبيق في المنطقة المحيطة.
 )11توجي البحث العلمي بالكلية لتنمية العالقات العلميةة والتكنولوجيةة بةين صةعيد مصةر والةوطن
العربي والدول األخرى.
 )12دراسة المشكالت ذات الطابع القومي وتحديةدها والعمةل علةي حلهةا مةن خةالل البحةث العلمةي
بالكلية.
 )13االستفادة من المتتمرات العلمية والندوات وورش العمل التي تعقد بالكليةة لألطبةاء البيطةريين
في تبادل الخبرة والبحث العلمي وتوجيهها لخدمة أهداف العمل بالكلية والمنطقة المحيطة.
 )14تشجيع المنح العلمية ألعضاء هيئة التدريس من خارج مصر لتنمية مهارات وقدرات أعضاء
هيئة التدريس في البحث العلمي واإلطالع علي الجديد في مجال الطب البيطري.
 )15حضةور ا لمةةتتمرات العلميةةة داخةةل وخةةارج مصةةر وحةرص الكليةةة علةةي تواجةةد أعضةةاء هيئةةة
التدريس بهذه المتتمرات لالستفادة من تكنولوجيا البحث العلمي وتطوره.
 )16العمل علي تبادل الدوريات والكتب العلمية من داخل وخارج مصر وتوفرها بمكتبة الكلية.

سياسات الكلية فى مجاالت خدمة المجتمع:
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•
•
•
•
•

تح ديد اإلمكانيات الفعلية للكلية وخبراتها فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
تحديد احتياجات المجتمع المحيط بالكلية.
إعداد خطة سنوية للكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
إيجاد نتام لمتابعة خريجي الكلية.
إيجاد نتام لتوجي البحوث ناحية احتياجات البيئة والمجتمع.
ممة ا سةبق يكةةون مةا تقةةوم بة الكليةةة مةن مهةام ومةةا تضةعها مةةن سياسةات يمكةةن إيضةاحها فةةي

اﻵتي:
 )1تطوير العمل في البنية األساسية والمنشقت بالكليةة لخدمةة الكليةة والمجتمةع المحةيط وأهمهةا
استكمال إنشاء المستشفي البيطري التعليمي الجديد وإنشةاء مركةز التةدريب المهنةي ومركةز
اإلرشاد البيطري ومركز صحة وسالمة الغذاء.
 )2االهتمةةام بالقوافةةل العالجيةةة لخدمةةة قةةري محافتةةات الصةةعيد وتطةةوير العمةةل بهةةا لالسةةتفادة
القصوى منها.
 )3التجهيةز المسةتمر للمعامةل ومواقةع البحةث العلمةي بالكليةة للقيةام بةدورها فةي إعةداد الطةالب
وتدريب األطباء البيطريين والباحثين بالمجتمع المحيط بالكلية.
 )4اعتبةةار الكليةةة كمركةةز خبةةره بةةالمجتمع واالسةةتفادة بالعلمةةاء الموجةةودين بالكليةةة كمستشةةارين
للثروة الحيوانية والداجنية والسمكية في مزارع ومواقع العمل البيطري بالمجتمع.
 )5االهتمام بالوحدات ذات الطابع الخاص لتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع.
 )6التطوي ر المستمر لمكتبة الكلية وتزويدها بالمراجع والكتب والدوريات العلمية وفةتح أبوابهةا
لألطباء البيطريين والخبراء والباحثين في المجتمع لالستفادة منها.
 )7االهتمام بمشاريع تطوير التعليم للعمل علي تهيئة الطبيب البيطري لسوق العمل.
 )8العمل المستمر علي تةدريب األطبةاء البيطةريين بمواقةع العمةل البيطةري علةي أحةدث طةرق
العالج والتشخيص والتحكم والسيطرة علي األمراض المعدية وغير المعدية.
 )9االهتمام بمنع التلوث البيئةي والحةد مةن خطورتة ووضةع الحلةول األمثةل للمشةاكل الصةحية
للتلوث وكةذلي المةتثرة علةي اإلنتةاج الحيةواني وصةحة المةواطن والعمةل علةي إيجةاد أسةس
أفضةةل للتعةةاون بةةين الكليةةة والجهةةات المسةةئولة كالهيئةةة العامةةة للخةةدمات البيطريةةة ووزارة
الصحة والسكان والمحافتات المختلفة بصعيد مصر وجهاز شئون حماية البيئة.
 )10االهتمام بتوفير قواعد بيانات عن األبحاث بالكلية ووضةعها علةي الموقةع اإللكترونةي للكليةة
لتكون في متناول المهتمين برعاية وصحة وإنتاجية الحيوانات والدواجن واألسماك.
 )11التأكةد مةةن خةةالل وسةةائل اإلعةالم المرئةةي والمسةةموع والمقةةروء علةي دور الكليةةة فةةي خدمةة
المجتمةةع وحةةل مشةةكالت الثةةروة الحيوانيةةة بطريقةةة علميةةة تتمشةةي مةةع التطةةورات الحديثةةة
والمتغيرات الموجودة بالمجتمع.
 )12العمل علي إعادة الن تر في المجازر المحليةة بصةعيد مصةر ومراقبةة مةا يحةدث بهةا وكةذلي
بمحالت الجةزارة وأمةاكن بيةع الةدواجن واللحةوم المجمةدة واألسةماك واأللبةان لمعرفةة مةدي
تطابق الشروط الصحية لها مع عمل نموذج يحتذي ب بعد االنتهاء من إنشاء المجزر اﻵلةي
بالكلية للحيوانات والدواجن.
 )13تكثيف التد ريب الميداني العملي للطالب في مواقةع العمةل البيطةري لتخةريج طبيةب بيطةري
قادر علي العمل وممارسة العملية في حل مشاكل الطب البيطري في المجتمع.
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سابعا ا :الوضع الستراتيجي للكلية:
و تسعي الكلية منذ تأسيسها إلي تفعيل إمكانياتها وقدراتها وإثراء خبرات طالبها معتمدة فةي
ذلي كل علي الخبرات العلمية والفكرية ألسةاتذتها ومسةتندة فةي ذلةي لكافةة المسةتحدثات واألسةاليب
العلميةةةة والتكنولوجيةةةة إلةةةي جانةةةب الةةةرؤى االجتماعيةةةة الفاعلةةةة مةةةن أجةةةل خدمةةةة كافةةةة القطاعةةةات
والتخصصةةات البيطريةةة .كمةةا تطلةةع الكليةةة بةةدوراا هامةةا ا بةة فةةى دعةةم مسةةيرة التنميةةة والمشةةاركة
المجتمعية بكل ما تملك من قدرات بشرية وتقنية وخبرات مختلفة وذلي من خالل قوافل التشخيص
والعةةالج البيطةةري منةةذ عةةام  2009بمحافتةةة سةةوهاج ومةةن خةةالل إسةةهامات المستشةةفي البيطةةري
ومراكزهةا ووحةداتها ذات الطةابع الخةاص .لةذا فةأن إسةتراتيجية الكليةة تبةرز مسةئولياتها المجتمعيةة
نح و المجتمع بصورة واضحة ومحددة .حيث تحدد المشكالت المجتمعية التي ينبغي أن تتصدى لها
بما يساعد على تعميق صلتها بالمجتمع المحيطا ومن هذه المشكالت التصدي لألمراض المشةتركة
وتطوير أداء الطبيب البيطري فى ضوء التوجهات الحديثة .كما تقوم الكلية بالعديد من قوافل خدمة
المجتمع وتنمية البيئة وإقامة العديد من الندوات والمتتمرات وورش العمل.

الوضع التنافسي للكلية:
للكلية فى الوقت الحالي وضع تنافسةي مقارنةة بكليةات الطةب البيطةري المنةاظرة فةى الوجة
القبلي وفى جمهورية مصر العربية .وتتمثل مالمح الوضع التنافسي الحالي للكلية في اﻵتي:
 النشر العلمي الدولي المتميز ألعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 وجود بنية تحتية متكاملة بالكلية من معامل وقاعات تدريس ومتاحف.
 المستشفى البيطري التعليمي والمجةزر اﻵلةي (تحةت اإلنشةاء) علةى مسةاحة  8أفدنةة تشةتمل
علةى عيةةادات خارجيةةة لجميةةع التخصصةةات اإلكلينيكيةة وأمةةاكن إيةةواء للحيوانةةات المريضةةة
إلتاحة الفرصة للطالب لمتابعة حاالتها الصحية.
 حصول الكلية على العديد من المشروعات البحثية ومشروعات تطوير التعليم.
 تردد عدد كبير من الحيوانات على المستشفى البيطري التعليمي وعيادة الحيوانات األليفة
بالكلية كما تدل اإلحصائيات على ذلي.
 التدريب اإلكلينيكي الذي يشتمل على اﻵتي:
معسكرات وقوافل عالجية.
رحالت علمية.
تدريب في أماكن العمل الحقلية الحقيقية.
التدريب الصيفي في المستشفى البيطري التعليمي.
التدريب الصيفي في الوحدات البيطرية والمجازر الحيوانية والداجنة.
زيارة المزارع ومواقع اإلنتاج الحيواني.
كما تسهم سياسات وخطط الكلية فى تحسين الوضع التنافسى للكلية كما ورد في الغايات واألهةداف
اإلستراتيجية

ثامنا ا :الطموحات فى اآلجل الطويل:
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يكةةاد ينعقةةد اإلجمةةاع علةةى أن أيةةة مطالعةةات ممكنةةة لةةدور الكليةةة فةةي المسةةتقبل البةةد أن تبقةةى
منفتحة باستمرار لتلبية االحتياجةات البيئيةة مةن خةالل المسةاهمة الفعالةة فةي تنميةة الثةروة الحيوانيةة
والتصدي لألمراض الوافدة خاصةا وأمةراض الثةروة الحيوانيةة علةي وجة العمةوم ا وواعيةة بةدور
الطب البيطري كشريي أساسي في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
في هذه الحدودا تبقى كلية الطب البيطري متصلة بالمجتمع وفاعلة في ا فشغلها الشاغل هةو
صةةقل أبنائهةةا بالمعرفةةة والخبةةرات الحقليةةة -لتخةةريج أجيةةال قةةادرة علةةي التصةةدي لمشةةكالت الثةةروة
الحيوانية واألمراض الوافدة -والقيام بمسئولياتها المجتمعية المتعددة من تنوير وقيادة وتدريب ا لذا
فهي مطالبة أمام نفسها وأمام مجتمعها بتعميق هذه الوظائف وتطويرها.
ولما كانت الكلية نتاما ا فرعيا ا من المنتومة المجتمعيةا فهي مدعوة لتدارس طبيعة عالقاتها
بالمنتمات االجتماعية األخرىا واألسس التي تقوم عليها ومحدداتها حتى تضمن فاعلية أدوارها.
كذلي ف ن أية طموحات تخطيطية مستقبلية لتحقيق الجودة الشاملة للكلية ستتل رهنا ا بعوامل
وضمانات أهمها:
 )1إيمان القيادات اإلداريةة واألكاديميةة بهةذه الخطةط وتحويلهةا لبةرامج عمةل واتخةاذ إجةراءات
فعلية للتنفيذ والمتابعة.
 )2تغيير "الثقافة األكاديمية" على نحو يعيد النتر في المعايير والمفاهيم التي درجنا عليهةا بمةا
يرسخ تأكيد الجودة.
 )3استقاللية التعليم الجامعي وتأكيد الحرية األكاديمية.
 )4تعتيم مشاركة المجتمع المدني.
 )5تعتيم االستخدام المكثف والمخطط للموارد المتاحة بما يقود إلى تحسين إدارة موارد الكلية.
 )6االسةةتمرار فةةى التحةةول فةةي أسةةاليب تقةةويم الطةةالب مةةن مسةةتوى االمتحانةةات التقليديةةة إل ةى
استخدام أساليب تكشف عن القدرات الحقيقيةة العليةا لنتةائج الةتعلم والتأكيةد علةي المخرجةات
التعليمية المستهدفة(.)ILOs
 )7تةةدعيم تةةوفير أسةةاليب تدريسةةية وتكنولوجيةةة فاعلةةة لتةةدريب الطةةالب علةةى الةةتعلم الةةذاتي ا
وتفجير الطاقات اإلبداعية لديهم.
 )8تبنةةى إنشةةاء مراكةةز للتميةةز العلمةةي واالسةةتراتيجي ذات طةةابع تطبيقةةي بمةةا يلبةةى احتياج ةات
المجتمع وبما يسهم في حل مشكالت اﻵتية والمستقبلية.
 )9بلورة أسس ونتم لتقييم األداء المهني والبحثي ووضع مقاييس واضحة لتحقيق هذا التقييم.
 )10إيجاد لية فاعلة لتحقيق التواصةل المسةتمر مةع خريجةي الكليةة بمةا يضةمن والءهةم وجةذبهم
لدعم الكلية والمشاركة في برامجها المجتمعية المختلفة.
 )11إيجةةاد سةةبل وقنةةوات مفتوحةةة باسةةتمرار مةةع كليةةات الطةةب البيطةةري العالميةةة ذات السةةمعة
المتميزة في ضوء مشروعات مشتركة من خالل اتفاقيات التعاون والتبادل العلمي.
 )12تدعيم اإلمكانات والتسهيالت البحثية وإعادة توزيع المتاط منها في ضوء األولويات البحثية.
توصيات لتحقيق االستمرارية وضمان الفاعلية التعليمية في األجل الطويل:
 )1قبول أعداد الطالب لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في ضوء طاقة وإمكانات الكلية.
 )2ترشيد مجانية التعليم.
 )3البحث عن صيل جديدةا وغير تقليدية لمصادر تمويل الكلية.
 )4اسةةةتحداث بةةةرامج تعليميةةةة متميةةةزة وغيةةةر تقليديةةةة فةةةي ظةةةل التوجهةةةات القوميةةةة والعالميةةةة
المعاصرة كمطلب للتقدم ومسايرة الثورة العلمية التكنولوجية.
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 )5إعادة النتر في المعايير واألسس التي تحكم انتقاء واختيار وتقويم وتةدريب أعضةاء هيئةات
التدريس ومعاونيهم في ضوء ضوابط جديدة للجودة األكاديمية.
 )6محاولة استقدام أفضل العلماء والمتميزين في حقول التخصص المختلفة لمدد قصيرة لشفادة
منهم وتشجيع نشر البحوث العلمية وحضور المتتمرات العلمية.
 )7االهتمام بالبحث الجماعي و ليات والتدريب على مهارت .

