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الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة الطب البشري (0202 – 0202م)

 .1أعضاء فرٌك إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة
ت

االسم

الصفة

1

أ .د  .فاتن عبد الحمٌد بن رجب

رئٌسا

2

د .دمحم عبد السالم المرٌو

عضوا

3

د .مٌالد الصٌد الؽوٌل

عضوا

4

د .نعٌمة سلطان ظافر

عضوا

5

أ .حمٌدة عمار الطبال

عضوا
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 .1شـــــــكر وتمـــــدٌــــر
ٌتمدم فرٌك إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة بالشكر الجزٌل والتحٌة الطٌبة معطرة بذكر الرحمن لكل أسرة كلٌة الطب البشري -جامعة
طرابلس ولكل من مدّ ٌد العون فً إعداد مشروع الخطة اإلستراتٌجٌة لهذه الكلٌة العرٌمة وساهم فً إخراجها فً صورتها النهائٌة
لالعتماد .
لال تعالى" :
ب َوال َّ
ش َهادَةِ فٌَُنَ ِبّئ ُ ُكم ِب َما ُكنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ "  .صدق هللا العظٌم
سٌَ َرى ّ
اللُ َع َملَ ُك ْم َو َر ُ
ست ُ َردُّونَ ِإلَى َعا ِل ِم ْالؽَ ٌْ ِ
سولُهُ َو ْال ُمؤْ ِمنُونَ َو َ
"ولُ ِل ا ْع َملُواْ فَ َ
َ

فرٌك إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة
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 .3كلمة عمٌد الكلٌة
تـُعدّ كلٌة الطب البشري طرابلس من كبرى الكلٌات الجامعٌة والطبٌّة فً دولة لٌبٌا ،تشؽل مكانة علمٌة راسخة فً مجال التعلٌم الطبً
المكونات التعلٌمٌة والعلمٌة الهامة ،استشعارا واستجابة
البشري ،حٌث تأسست سنة 1973م لكً تضاؾ إلى جامعة طرابلس كإحدى
ّ
إلى ما دعت إلٌه متطلبات المرحلة التعلٌمٌة من ضرورة إٌجاد تعلٌم طبً ٌهدؾ إلى خلك مخرجات طبٌة جادة.
ولما كان الطالب هم النواة األساسٌة والتً ت ُ َؤسس إلى تحمٌك األهداؾ التً أنشأت من أجلها الكلٌة باعتبارها شرٌحة جوهرٌة داخل
هذا المنبر التعلٌمً ،فمدَ تطلَّعت الكلٌة منذ تأسٌسها إلى توظٌؾ أسس رؤٌتها العلمٌة التً ترنو إلى تحمٌمها من خالل إنجاح الرسالة
التعلٌمٌة عبر برنامج عمل ٌستهدؾ تحسٌن جودة التعلٌم الطبً كنملة نوعٌة إلنجاز الؽاٌات المرجوة من وجود تعلٌم طبً لادر ٌؤتً
ثماره على الوجه األكمل.
حٌث حملت الكلٌة على عاتمها اهتماما متواصال ودعما مستمرا وسعٌا حثٌتا لٌس فً َم ْنأى من وجود عوائك فً مشوار المسٌرة
التعلٌمٌة ،إلى توفٌر كافة اإلمكانٌات المتاحة واالستفادة بما أمكن منها تفعٌل جمٌع السبل وتسخٌرها بما ٌضمن سالمة سٌر العملٌة
التعلٌمٌة وإظهارها بالصورة المالئمة وتذٌٌل كل الصعاب وإزاحة كافة المختنمات التً تواجه أبنائنا الطالب بما ٌش َحذُ الهمم لدٌهم
عبر وضع خطة إستراتٌجٌة لمعرفة التحدٌات والتجاوب مع المتطلبات للوصول إلى الهدؾ المنشود والؽاٌة المرجوة لتخرٌج أطباء
مؤهلٌن ولادرٌن على المنافسة فً سوق العمل فً الداخل والخارج ،فالتعلٌم ٌجب أن ٌواكب التطور األكادٌمً من حولنا بحٌث ٌتم
التوافك بٌن البرامج األكادٌمٌة الموضوعة من لبل الكلٌة ومتطلبات سوق العمل المتؽٌرة ملبٌة حاجات المجتمع.
تهدؾ الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة الطب إلى الوصول إلى نظام تعلٌم ذو جودة عالٌة ,لادر على المنافسة إللٌمٌا ودولٌا بتعزٌز البرامج
التعلٌمٌة وآلٌات البحث العلمً الطبً شكال ومضمونا ،ما ٌكون له بالػ األثر فً تخرٌج عناصر طبٌة لادرة ذات كفاءة عالٌة تصبو
إلى تحمٌك خدمات صحٌة مجتمعٌة ممٌزة ضمن ممارسة طبٌة متمٌزة تعزز الثمة لدى الؽٌر فً وجود اكتفاء طبً ذاتً بأعلى جودة
و دلة علمٌة لبلوغ ؼاٌة المرام فً إرساء الدور الرٌادي الذي تلعبه كلٌة الطب للنهوض بالمجتمع إلى درجات الرفعة والتمدم.

أ.د .فاتن عبد الحمٌد بن رجب
عمٌد كلٌة الطب البشري
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 .4تأسٌس كلٌة الطب البشري
اوال ا  -نبذة عن الجامعة
تأسست جامعة طرابلس فً عام 7735م كفرع للجامعة اللٌبٌة وفصلت عن الجامعة اللٌبٌة عام 7751م لتصبح جامعة طرابلس .وتعد
جامعة طرابلس من أكبر الجامعات اللٌبٌة ،وتمع فً العاصمة اللٌبٌة طرابلس ،وٌدرس بها أكبر عدد من الطالب بٌن الجامعات اللٌبٌة،

ثانٌا ا  -نبذة عن الكلٌة
تأسست كلٌة الطب البشري فً عام 7751م ،بمدٌنة طرابلس لتموم بدورها المتمثل فً تخرٌج العناصر الطبٌة المؤهلة ،وفً عام
7761م تم تخرٌج أول دفعة منها .وتعد كلٌة الطب البشري من أكبر كلٌات الجامعة وصرحا من صروح المعرفة ،حٌث أسهمت هذه
الكلٌة خالل العمود األربعة الماضٌة فً إعداد وتخرٌج أطباء مؤهلٌن كان لهم الفضل بعد هللا تعالى فً إنجاح العمل الطبً فً كافة
أنحاء لٌبٌا.

. 3حمائك وأرلام عن الكلٌة

اسم الجامعة :جامعة طرابلس.
اسم الكلٌة :كلٌة الطب البشري.
تارٌخ التأسٌس7751 :م
المكان :طرابلس – دولة لٌبٌا
الجهة التابعة لها :وزارة التعلٌم اللٌبٌة
عمٌد الكلٌة :أ.د .فاتن عبد الحمٌد بن رجب
رلم هاتؾ العمٌد1772114115 :
المؤهل والدرجة لعمٌد الكلٌة :دكتوراه طب اطفال /استاذ
البرٌد االلكترونً للعمٌدf.benrajab@uot.edu.ly:
الصفة لعمٌد الكلٌة :سرٌري

FatenBenRajab@yahoo.com

وكٌل الكلٌة للشؤون العلمٌة :أ.د خالد دمحم نور الدٌن لدارة
المؤهل والدرجة العلمٌة لوكٌل الكلٌة :دكتوراه /أستاذ
البرٌد االلكترونً لوكٌل الكلٌةKgdara@yahoo.co.uk :
الصفة لوكٌل الكلٌة :لار
رئٌس لسم الجودة وتمٌٌم االداء بالكلٌة :د .مٌالد الصٌد الؽوٌل
المؤهل والدرجة العلمٌة لرئٌس المسم :دكتوراه /أستاذ مساعد
البرٌد االلكترونً لرئٌس المسمghamillad@gmail.com :
الصفة لرئٌس المسم :سرٌري
مدٌر مكتب شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة :أ.د علً دمحم عفان
المؤهل والدرجة العلمٌة لمدٌر المكتب :دكتوراه /أستاذ
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البرٌد االلكترونً لمدٌر مكتب شؤون اعضاء هٌئة التدرٌسaliafans@yahoo.com :
الصفة لمدٌر المكتب :لار
مدٌر مكتب الدراسات العلٌا بالكلٌة  :أ.د عبد هللا دمحم الرابطً
المؤهل والدرجة العلمٌة لمدٌر المكتب :دكتوراه /استاذ
البرٌد االلكترونً لمدٌر مكتب الدراسات العلٌاaarrabty@yahoo.com -:
الصفة لمدٌر المكتب :لار
رئٌس لسم البحوث واالستشارات :أ.د مٌلودة رجب الحمادي
المؤهل والدرجة العلمٌة لرئٌس المسم :دكتوراه /استاذ
البرٌد االلكترونً لرئٌس المسمmeludar@yahoo.com :
الصفة لرئٌس المسم :لار
رئٌس لسم الدراسة واالمتحانات (البرامج التعلٌمٌة) :د .نجوي علً الفٌتورى
المؤهل والدرجة العلمٌة لرئٌس المسم  -:دكتوراه /استاذ مساعد
البرٌد االلكترونً لرئٌس المسمNajwa@fituri.org -:
الصفة لرئٌس المسم :سرٌري
مدٌر مكتب مسجل الكلٌة :أ .أبوبكر دمحم شملب
المؤهل والدرجة العلمٌة لمسجل الكلٌة :ماجستٌر
البرٌد االلكترونً لمسجل الكلٌةashaghleb6869@gmial.com :
الصفة لمسجل الكلٌة :لار
مدٌر مكتب الشؤون االدارٌة والمالٌة :أ .مراد دمحم البمار
المؤهل والدرجة العلمٌة لمدٌر المكتب :دبلوم عالً حاسب آلً
البرٌد االلكترونً لرئٌس المسمmomo.murad83@yahoo.com :
البرامج األكادٌمٌة بكلٌة الطب البشري:
 برنامج بكالورٌوس طب وجراحة.
 ثالثة برامج ماجستٌر.

7|Page

الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة الطب البشري (0202 – 0202م)
. 6 الهٌكل التنظٌمً للكلٌة

مكتب عمٌد الكلٌة
ٌتبع مكتب عمٌد الكلٌة كال من:
 -1مكتب شؤون مجلس الكلٌة.
-2وكٌل الكلٌة للشؤون العلمٌة.
-3لسم الجودة وتمٌٌم االداء.
-4لسم البحوث واالستشارات.
-5مكتب شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس.
-6مكتب الشؤون االدارٌة والمالٌة.
-7لسم التوثٌك والمعلومات.
-8لسم الوسائل التعلٌمٌة.
مكتب وكٌل الكلٌة للشؤون العلمٌة
ٌتبع وكٌل الكلٌة للشؤون العلمٌة كال من:
-1مكتب الدراسات العلٌا.
-2االلسام العلمٌة.
-3الدراسة واالمتحانات.
-4مكتب مسجل الكلٌة (لسم الخرٌجٌن  ،لسم المبول والتسجٌل ،لسم الخدمات االجتماعٌة )
-5لسم شؤون المكتبة.
مكتب الشؤون االدارٌة والمالٌة
ٌتبع مكتب الشؤون اإلدارٌة والمالٌة بالكلٌة كال من:
 -1لسم الشؤون اإلدارٌة والخدمات.
 وحدة شؤون الموظفٌن. وحدة المنظومة. وحدة المحفوظات. وحدة الخدمات. وحدة الشؤون الفنٌة. وحدة الحرس. وحدة الحركة. -2لسم الشؤون المالٌة والمخازن.
وحدة المخازن.وحدة الحسابات.وحدة الخزٌنة. -3لسم العاللات الثمافٌة.
 -4لسم النشاط الطالبً.
 -5مكتب خدمة المجتمع.
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مخطط الهٌكل التنظٌمً لكلٌة الطب البشري

9|Page

الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة الطب البشري (0202 – 0202م)

 .7ألسام العلمٌة بالكلٌة
ٌوجد بكلٌة الطب البشرى عدد ( )17لسما علمٌا ،منها تسع ( )9ألسام بمرحلة العلوم األساسٌة ،وثمانٌة ( )8ألسام بالمرحلة السرٌرٌة،
كما ٌوجد بها عدد ( )518عضو هٌئة تدرٌس )81( ،عضو هٌئة تدرٌس بالمرحلة األساسٌة  ،وعدد ( )437عضو هٌئة بالمرحلة
السرٌرٌة  ،منهم ( )106عضو هٌئة تدرٌس لار و (  )412عضو هٌئة تدرٌس سرٌري.
 -4لسم األنسجة والوراثة

 -7لسم علم التشرٌح واألجنة
 -1لسم وطائؾ األعضاء

 -2لسم الكٌمٌاء الحٌوٌة واألحٌاء الجزٌئٌة

 -3لسم علم األمراض

 -4لسم علم األدوٌة

 -5لسم األحٌاء الدلٌمة والمناعة الطبٌة

 -6لسم علم الطفٌلٌات

 -7لسم طب األسرة والمجتمع

 -71لسم الطب الشرعً والسموم

 -77لسم النساء والتولٌد

 -74لسم طب العٌون

 -71لسم الباطنة

 -72لسم طب األطفال

 -73لسم الجراحة

 -74لسم األشعة
 -75لسم المهارات
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 .8البرامج التعلٌمٌة بالكلٌة
 -1المرحلة الجامعٌة األولى (البكالورٌوس):
تمدم كلٌة الطب البشري – جامعة طرابلس على مستوى المرحلة الجامعٌة األولى برنامجا تعلٌمٌا واحدا ٌؤدي إلى الحصول على
درجة البكالورٌوس فً الطب والجراحة العامة ،ومدة الدراسة فً هذا البرنامج هً خمس ( )3سنوات تتبعها سنة تدرٌب تكمٌلً
االمتٌاز موزعة على النحو التالً:
 1.1مرحلة العلوم األساسٌة:
.1لسم التشرٌح واألجنة.

 .2لسم الكٌمٌاء الحٌوٌة واألحٌاء الجزٌئٌة.
 .3لسم األنسجة والوراثة.
 .4لسم علم األمراض
 .5لسم علم الطفٌلٌات.
 .6لسم االحٌاء الدلٌمة والمناعة.
 .7لسم علم األدوٌة.
 .8لسم المهارات.
.1.2المرحلة السرٌرٌة:

 .1لسم الطب الشرعً والسموم.
 .2لسم طب األسرة والمجتمع.
 .3لسم العٌون.

 .4لسم النساء والتولٌد.
 .5لسم األطفال.
 .6لسم الباطنة.
 .7لسم الجراحة.
 .8لسم األشعة.
 -2مرحلة الدراسات العلٌا (الماجستٌر).
تمدم الكلٌة برنامج الماجستٌر فً كل من االلسام التالٌة :
 -7لسم األنسجة والوراثة.
 -4لسم األحٌاء الدلٌمة والمناعة.
 -1لسم النساء والوالدة.
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 .9المستشفٌات التعلٌمٌة التابعة للكلٌة
ٌمدم الجزء التدرٌبً للمراحل السرٌرٌة فً عدة مستشفٌات تعلٌمٌة فً مدٌنة طرابلس ،وهذه المستشفٌات موضحة فً الجدول أذناه.
ر.م

اسم المستشفى

السعة السرٌرٌة

7

مستشفى طرابلس الجامعً

1483

4

مستشفى طرابلس المركزي

925

1

مستشفى االطفال طرابلس

200

2

مستشفى الجالء للنساء والوالدة

480

3

مستشفى الهضبة الخضراء العام

600

4

مستشفى طب الفضاء واألعماق  -معٌتٌمة

200

5

مستشفى تاجوراء

282

6

مستشفى علً عمر عسكر -السبٌعة

201

9

مستشفى الحروق والتجمٌل

236

10

مستشفى ابً ستة لألمراض الصدرٌة

219

11

مستشفى الرازي لألمراض النفسٌة

450

إحصائٌات الطلبة :
 عدد الطلبة الممبولٌن للعام الدراسً : 2121-2102

اجمالى المقبولين

عدد المقبولين خالل عام التقرير
الفصل الدراسى

ذكور

اناث

المجموع

ربيع 2419

116

314

434

ربيع 2424

49

346

395

خريف 2424

154

345

495

0231
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عذد الخريجين في العام الجامعي : 3108/3107

البرنامج
األكاديمي

عذد الطلبة الخريجين حسب التقادير
ممتاز جيذ جذا

بكالوريس طب

49

309

جيذ//

مقبول

312

037

ركور

230

إناث

578

عذد الخريجين

818

وجراحة عامة

عذد الخريجين في العام الجامعي 3109/3108

البرنامج
األكاديمي

عذد الطلبة الخريجين حسب التقادير
ممتاز جيذ جذا

بكالوريس طب

70

335

جيذ//

مقبول

281

010

ركور

211

إناث

475

عذد الخريجين

696

وجراحة عامة
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 التوزٌع العددي ألعضاء هٌئة التدرٌس
أستاذ

أستاذ مساعد

أستاذ مشارن

محاضر مساعد

محاضر

االجمالً

الجنسٌة
ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

45

10

17

19

37

23

180

155

11

20

وطنٌون

518

1

مؽتربون
55

االجمالً

60

37

31

335

 التوزٌع العددي ألعضاء هٌئة التدرٌس لمرحلة العلوم األساسٌة
أستاذ

المسم

أستاذ مشارن

أستاذ مساعد

محاضر مساعد

محاضر

اإلجمالً

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

لسم التشرٌح واالجنة

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

3

لسم الكٌماء الحٌوٌة
واألحٌاء الجزٌئً

2

0

1

0

1

1

0

0

0

2

7

لسم وظائؾ األعضاء

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

5

لسم األنسجة والوراثة

1

0

0

1

2

1

2

2

0

2

11

لسم علم األمراض

0

2

0

0

1

1

0

2

0

0

6

لسم علم الطفلٌات

3

1

0

0

0

0

0

1

2

0

7

لسم األحٌاء الدلٌمة
والمناعة

7

0

3

1

4

1

0

1

1

2

20

لسم علم االدوٌة

2

1

3

3

0

1

0

1

2

4

17

لسم المهارات

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

5

 التوزٌع العددي ألعضاء هٌئة التدرٌس بالمرحلة السرٌرٌة
أستاذ
المسم

أستاذ مشارن

أستاذ مساعد

محاضر

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

محاضر مساعد
ذكور

اناث

اإلجمالً

لسم الطب
والسموم.

الشرعً

2

0

0

1

1

0

2

0

2

0

8

لسم طب
والمجتمع.

األسرة

4

1

0

2

2

0

2

4

2

5

22
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لسم العٌون.

0

0

0

0

1

0

11

11

0

2

25

.لسم النساء و التولٌد.

2

1

0

2

4

3

5

46

0

0

63

.لسم االطفال.

2

3

0

6

4

9

12

37

0

0

73

.لسم أمراض الباطنة.

9

0

4

4

7

6

56

42

0

0

128

.لسم الجراحة.

10

0

4

0

7

0

78

4

1

0

104

.لسم االشعة.

0

0

0

0

2

0

9

3

0

0

14

 عدد المعٌدٌن بالكلٌة
صفة معيد
ذكور

اناث

717

421

اإلجمالي
433

 عدد الموظفٌن بالكلٌة
دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس ليسانس

تدريب

دبلوم

دبلوم

مهني

متوسط

عالي

ثانوية

ما دون
الثانوي

المجموع

عدد

ذكور

1

1

22

2

4

03

02

04

01

29

الموظفين

اناث

1

2

32

2

1

01

21

1

7

012

1

2

71

00

4

41

42

02

24

214

المجموع

 .10منهجٌة إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة
ٌمكن تلخٌص منهجٌة إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة الطب البشري فً المراحل األساسٌة التالٌة:
المرحلة األولى:
● صدر لرار عمٌد الكلٌة رلم ( )23لسنة 2012م بتارٌخ ٌ 22ولٌو 2012م بشأن تشكٌل لجنة إلعداد الخطة
االستراتٌجٌة لكلٌة الطب البشري "فريق إعداد الخطة إلاستراتيجية" برئاسة عمٌد الكلٌة ،وعضوٌة عدد من
منتسبً الكلٌة من أعضاء هٌئة تدرٌس وموظفٌن.

● بدأ فريق إعداد الخطة إلاستراتيجية فً تنفٌذ عمله بتارٌخ  4أؼسطس 2012م.
● االطالع على تجارب كلٌات الطب البشري العربٌة والعالمٌة فً مجال التخطٌط اإلستراتٌجً.
●
●

تشخٌص الوضع الحالً للكلٌة من خالل تحلٌل مواطن الموة والضعف والفرص والتهدٌدات.
استخالص عوامل النجاح األساسٌة التً تحدد مالمح ورؤٌة ورسالة الكلٌة.
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المرحلة الثانٌة:
● إعادة النظر فً صٌاغة الرؤٌة.
● إعادة صٌاغة رسالة الكلٌة بما ٌضمن التعبٌر عن هذه الرؤٌة وٌمثل أبعاد البٌئة المالئمة واآللٌات الكفٌلة
والمناسبة لالنتمال من الوضع الراهن إلى تحمٌك التطلعات والطموحات المرجوة لها.
● تحدٌد أهداف الكلٌة اإلستراتٌجٌة فً ضوء رؤٌة ورسالة الكلٌة.
● تعمٌم الرؤٌة والرسالة واألهداف داخل الكلٌة (على مستوى ألسامها العلمٌة ووحداتها اإلدارٌة) وخارجها (أصحاب
المصلحة) لالستفادة من التغذٌة الراجعة.
● االتفاق على صٌغة كل من الرؤٌة والرسالة واألهداف اإلستراتٌجٌة من لبل فرٌك الخطة اإلستراتٌجٌة.
المرحلة الثالثة:
● تحدٌد االستراتٌجٌات المناسبة التً ستســــــاهم فً تحمٌك األهداف اإلستراتٌجٌة.
● إعداد البرامج التً سٌتم تنفٌذها فً إطار الخطة اإلستراتٌجٌة وتحدٌد مراحلها الزمنٌة والجهة المسؤولة عن
التنفٌذ.
● تحـــدٌد األهـــداف التنظٌمٌة وربطهـــــــــــــا باألهـــــداف المؤسسٌة اإلستراتٌجٌة.
● اعداد خطة العمـــل التشغٌلٌة ومصفوفة التنفٌذ لأللسام العلمٌة والوحـــــــــدات اإلدارٌـــــــــــــة المختلفة.
● إعداد مسودة خطـــة الكلٌة اإلستراتٌجٌة ومنالشتها مع مجلس الكلٌة.
● إحالة مسودة الخطة اإلستراتٌجٌة بصورتها النهائٌة لمجلس الكلٌة العتمـــــــــــــــادها.
●

إعالن وتعمٌم وإتاحة الخطة االستراتٌجٌة لكافة منتسبً الكلٌة (أعضاء هٌئة التدرٌس ،الموظفٌن ،والطالب) والجهات ذات
العاللة مثــــل رئاسة الجامعة.

 .11الوثائك المرجعٌة
استندت الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة إلى الوثائك المرجعٌة التالٌة:
● المانون رلم ( )81لسنة 0282م بشأن التعلٌــــــم.
● المرار " رلم ( )00لسنة 0221م بشأن الهٌكل التنظٌمً للجامعات ومؤسسات التعلٌم العالً وتعدٌله.
● المرار رلم ( )128لسنة 0282م وتعدٌالتها بشأن الئحة تنظٌم التعلٌم العالً المرفمة.
● بعض التنظٌمات والتمسٌمات الداخلٌة لمؤسسات ووحدات إدارٌة وطنٌة ودولٌة مناظرة لالسترشاد بها.
● لرارات عمٌد الكلٌة من عام 0282م إلى عام 0282م.
● خطة جامعة طرابلس اإلستراتٌجٌة (0200-0281م).
● التمارٌر السنوٌة للكلٌة عن السنوات السابمة.
● ورش العمل /التمارٌر الدورٌة /الخطط السابمة للكلٌة.
● بٌانات ومعلومات جمٌع األلسام العلمٌة والوحدات اإلدارٌة بالكلٌة.

 .12المحاور األساسٌة للخطة االستراتٌجٌة
ٌنطلك مشروع الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة الطب البشري عبر عدد من المحاور األساسٌة ،كل منها ٌحتوي على عدد من
البرامج ٌتم تنفٌذها فً فترة زمنٌة محددة ،فالمحور األول من مشروع الخطة ٌهتم بتحلٌل نماط الموة والضعف والفرص
والتحدٌات الموجودة فً البٌئتٌن الداخلٌة والخارجٌة للكلٌة ،وبٌان أصحاب المصلحة وتولعاتهم ،وعرض التوجه
االستراتٌجً للكلٌة مشتمالا على الرؤٌة والرسالة والمٌم األساسٌة واألهداف االستراتٌجٌة ،بٌنما ٌبٌن المحور الثانً األهداف
الرئٌسٌة والفرعٌة من الخطة التنفٌذٌة واستراتٌجٌات التنفٌذ ومؤشرات اإلنجاز ،أما المحور الثالث من مشروع الخطة
فٌتضمن مصفوفة التنفٌذ والمٌزانٌة التمدٌرٌة للخطة.

 .13اإلفتراضات التً تموم علٌها الخطة االستراتٌجٌة
ٌستلزم تحسٌن وتطوٌر الخطط اإلستراتٌجٌة التعامل مع عدد من المتؽٌرات التً ربما تحدث فً المستمبل ،وهذا ٌستوجب
بالضرورة وضع عدد من اإلفتراضات األساسٌة لتملٌل درجة عدم التأكد ،ومن اإلفتراضات التً بنٌت علٌها مشروع الخطة ما
ٌلً:
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●
●
●
●
●
●
●
●

دعم وتفاعل اإلدارة العلٌا بالجامعة لتوجه تطبٌك ضمان الجودة وتحمٌك االعتماد.
إدران كل شرائح المجتمع الجامعً ألهمٌة الجودة وااللتزام بدعمها ،والعمل على تحمٌك أهـــــدافها.
مساهمة كافة الوحدات بالكلٌة فً التخطٌط والتنفٌذ والمتابعة لعملٌات الجودة وتحمٌك االعتماد.
وجود فرٌك عمــل مؤهل فً مجال الجودة لإلشراف على تنفٌذ الخطة على مستوى الجامعة.
توفٌر اإلمكانٌات اللوجستٌة والمادٌة المطلوبة لتنفٌذ الخطة.
التنمٌد الجٌد للخطة والمتابعة المستمرة للتنفٌذ وتمٌٌم مستوى اإلنجاز.
وجود معاٌٌر ومؤشرات واضحة ودلٌمة ولابلة للمٌاس وممثلة لألداء بمختلف صوره (اإلداري واألكادٌمً والبحثً).
وجود خطة لتوفٌر بٌئة مناسبة ومحفزة للتعلٌم والتعلم والبحث العلمً والعمل اإلداري بالكلٌة.

 .14تشخٌص األداء الحالً للكلٌة
تمت تشخٌص وتوصٌؾ وتحلٌل األداء الحالً لكلٌة الطب البشري من خالل تحلٌل وتمٌٌم عناصر البٌئة الداخلٌة المتمثلة فً
مكامن الموة ( )Strengthsوالضعؾ ( )Weaknessesونماط البٌئة الخارجٌة المتمثلة بالفرص ( )Opportunitiesوالتحدٌات
(التهدٌدات) ( .)Threatsمن خالل استشراؾ الوضع العام للكلٌة ٌبٌن أن هنان مكامن لوة وضعؾ ،كما أن هنان العدٌد من
الفرص المتاحة لها وتواجهها العدٌد من التحدٌات (التهدٌدات) نلخصها فً التالً:
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مكامن الموة
تتمٌز الكلٌة بعدد من نماط الموة منها:





















مكامن الضعف
تعانى الكلٌة من عدد من نماط الضعؾ منها:

وجود رؤٌة ورسالة وأهداؾ واضحة معتمدة ومنشورة.
لدي المؤسسة أعضاء هٌئة تدرٌس من مدارس مختلفة.
وجود دلٌل ألعضاء هٌئة التدرٌس والكوادر المساندة.
وجود ملؾ اكادٌمً ألعضاء هٌئة التدرٌس.
لدى المؤسسة أعضاء هٌئة تدرٌس ذو كفاءة عالٌة ومتحصلٌن
علً الدرجة الدلٌمة فً تخصصاتهم من مدارس مختلفة.
وجود الئحة داخلٌة معتمدة توضح آلٌة لبول الطالب وآلٌة
التعامل مع معهم.
وجود لجنة تعنى بتطوٌر المناهج.
لذى المؤسسة آلٌة لتمٌٌم رضا الطالب و أعضاء هٌئة التدرٌس
على العملٌة التعلٌمٌة.
توفر عدد مناسب من المدرجات والماعات الدراسٌة.
وجود مركز المهارات المتطور بأجهزة حدٌثة.
وجود مكتبة طبٌة ذات سعة مناسبة.
وجود اجهزة حاسوب بالمعامل والمكاتب.
وجود مكتب خاص للبحث العلمً.
وجود توثٌك جٌد لكل نشاطات المكتب.
وجود مكتب خاص بخدمة المجتمع تم إنشائه حدٌثا.
مشاركة منتسبً الكلٌة فً برامج خدمة المجتمع كأٌام الصحة
العالمٌة والمشاركة فً الصحة المدرسٌة وتدرٌب االطباء
والممرضات بمختلؾ انحاء البالد.
وجود مكتب خاص بالجودة وتمٌٌم االداء وٌمارس مهامه.
الظهور فً مراتب متمدمة فً تصنٌؾ جامعة طرابلس.



















أهداؾ متعددة تحتاج لعمل دؤوب متواصل.
صعوبة استمرار آلٌة التمٌٌم لألهداؾ والخطة االستراتٌجٌة.
النمص الشدٌد فً أعضاء هٌئة التدرٌس لمرحلة العلوم
األساسٌة.
ال ٌتم ادرج نشاطات أعضاء هٌئة التدرٌس فً ملفاتهم الخاصة
بهم.
لبول أعداد كبٌر من الطالب فً كل فصل دراسً مما ٌؤثر
سلبا على العملٌة التعلٌمٌة.
الالئحة لم توضح آلٌة التعامل مع الطلبة المتفولٌن كل فصل
دراسً.
ال ٌوجد ارشاد أكادٌمً ممنن.
األلسام ؼٌر ملتزمة بتطبٌك الالئحة بخصوص حضور وؼٌاب
الطالب خالل الفصل الدراسً.
ال توجد خطة للصٌانة العالجٌة والولائٌة بصفة دورٌة.
صعوبة استمرار توفر المٌاه والكهرباء.
للة االمكانٌات لتشؽٌل المعامل بالسعة المطلوبة.
نمص عدد اجهزة الحاسوب المتصلة بالشبكة العنكبوتٌة.
ال ٌوجد تموٌل للبحوث والدراسات العلمٌة.
ال ٌوجد تفعٌل لالتفالٌات المبرمة.
عدم ادراج اسم الكلٌة بنشاطات اعضاء هٌئة التدرٌس فً خدمة
المجتمع والبٌئة.
ال توجد خطة للتحسٌن والتطوٌر.

التحدٌات (التهدٌدات)

الفرص المتاحة
توجد فرص واعدة لتطوٌر الكلٌة والدفع بها إلى الصفوؾ تواجه الكلٌة تحدٌات كبٌرة ٌتطلب االهتمام بها ومواجهتها بأسلوب
علمً ومهنً مدروس بما ٌملل من تأثٌرها على التطوٌر ال ُمستهدؾ
ال ُمتمدمة لالعتبارات التالٌة:









وجود توجه عام داعم للجودة والتطوٌر.
إمكانٌة االستفادة من الممارنة المرجعٌة مع الكلٌات العرٌمة
لتطوٌر الكلٌة وتحمٌك االعتماد.
االستفادة من أنشطة المنظمات العالمٌة مثل الٌونسكو ،
الٌونٌسٌؾ  ،البنن الدولً ،وؼٌرها فً مجاالت التعلٌم والبحث
العلمً.
إمكانٌة التواصل مع المطاع الخاص لتوفٌر فرص عمل
لخرٌجً الكلٌة.
إمكانٌة االستفادة من المالكات (الكفاءات) العلمٌة ال ُمدربة
وال ُمؤهلة لفتح مكاتب استشارٌة وتدرٌبٌة لتلبٌة متطلبات
مؤسسات المجتمع المختلفة.
توظٌؾ الدراسات والبحوث العلمٌة واالستشارات لخدمة
المجتمع وتطوره.
استثمار المعرفة العلمٌة وتوظٌفها فً المجال التكنولوجً.

للكلٌة ومن هذه التحدٌات ما ٌلً:
 تدنى جودة األداء بمختلؾ صوره (األكادٌمً ،واإلداري،
والبحثً).
 استصدار وزارة التعلٌم والجامعة لمرارات تتعارض مع
الصالحٌات المخولة بها الكلٌة.
 تأثر الدعم المالً للجامعة والكلٌة بسبب األزمة المالٌة
وااللتصادٌة التً تمر بها لٌبٌا.
 ربط الدعم المالً للكلٌة بتحمٌك معاٌٌر ضمان الجودة
واالعتماد.
 فمدان العناصر المتمٌزة بسبب ضعؾ المرتبات وؼٌاب
الحوافز.
 صعوبة مواكبة التطور التكنولوجً المتسارع.
 زٌادة أعداد الطالب المتعثرٌن وضعؾ معدالت التخرج.
 منافسة مؤسسات التعلٌم الخاص المحلٌة.

 .15التوجه االستراتٌجً لكلٌة الطب البشري
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ولد خلصت عملٌة التحلٌل إلى تحدٌد رؤٌة ورسالة ولٌم وأهداؾ الكلٌة االستراتٌجٌة ،وهً على النحو التالً:
رؤٌة الكلٌة
ت طمح كلٌة الطب فً أن تكون كلٌة عالٌة الجودة ومعتمدة ومعترؾ بها دولٌا فً مجال التعلٌم الطبً  ،ترتكز على أسالٌب علمٌة
متطورة فً البرامج التعلٌمٌة والبحث العلمً والتعلٌم الطبً المستمر.
رسالة الكلٌة
بناء نظام تعلٌمً معتمد على برامج تعلٌمٌة ذات جودة عالٌة محفز لإلبداع وٌؤدي إلى اعداد أطباء لادرٌن على المنافسة وتطبٌك
كافة األخاللٌات المهنٌة ورعاٌة المٌم االجتماعٌة بهدؾ تحسٌن الوضع الصحً للمجتمع بتمدٌم خدمات ورعاٌة صحٌة متمٌزة، .
وتتعهد بدعم البحث العلمً فٌما ٌخدم تطوٌر الخدمات الطبٌة.
أهداف الكلٌة اإلستراتٌجٌة
تهدؾ كلٌة الطب البشري من خالل التدرٌب العملً والسرٌري إلى:
 .7اعداد أطباء متمٌزٌن لادرٌن على تمدٌم الرعاٌة الصحٌة فً المؤسسات الصحٌة وخارجها فً كافة ربوع المجتمع مع االهتمام
الكبٌر بالرعاٌة الصحٌة األولٌة.
 .4ربط التعلٌم فً كلٌات الطب باالحتٌاجات الصحٌة األساسٌة بحٌث ٌكون الطبٌب لادرا على تحدٌد ومواجهة المشاكل الصحٌة
للمجتمع.
 .1بناء شراكة مع المؤسسات البحثٌة والتعلٌمٌة على المستوى المحلً واإلللٌمً والعالمً لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة
الطبٌة .
 .2تحسٌن الفاعلٌة التعلٌمٌة عن طرٌك مراجعة وتطوٌر برامج التعلٌم الطبً لتتناسب مع الرؤٌة والرسالة.
 .3تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس لمواكبة التطور المستمر فً التعلٌم الطبً.
 .4تطوٌر الموارد التعلٌمٌة واالستخدام األمثل لها.
 .5تبنً استراتٌجٌات التعلٌم الطبً المستمر الطوٌل األمد واستراتٌجٌات التمٌٌم المستمر لألطباء.
 .6توفٌر وتطوٌر برامج الدراسات العلٌا لتأهٌل الكوادر ذات الكفاءة المتمٌزة.
 .7إنشاء نظام صحً متكامل بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمٌة والعمل على تنمٌة الموى البشرٌة.
آلٌة تحمٌك األهداف
تعمل الكلٌة على تحمٌك أهدافها من خالل:
 -7التطوٌر ال ُمستمر للبرامج والخطط الدراسٌة مع األخذ بكل ما هو جدٌد.
 -4ربط التخصصات العلمٌة باحتٌاجات سوق العمل.
 - 1توظٌؾ البرامج والممررات الدراسٌة لخدمة صحة المجتمع.
 - 2توسٌع فرص المشاركة الطالبٌة فً النشاطات المختلفة.
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الموائمة ما بٌن أهداف الجامعة وأهداف كلٌة الطب البشري:
أهداف الجامعة
.7وضع وتنفٌذ برامج تعلٌمٌة منافسة على مستوى الدراسة
الجامعٌة والعلٌا من حٌث التركٌز على التخصصات والمهارات
المطلوبة للخرٌجٌن وربط هذه البرامج كما ونوعا بمتطلبات
وحاجات سوق العمل.
.4توفٌر بٌئة محفزة للتعلم والبحث العلمً بما ٌشمل تطوٌر البنٌة
التحتٌة والتنظٌمٌة واإلدارٌة والخدمٌة والمعلوماتٌة.
.1تحمٌك معاٌٌر الجودة واالعتماد العالمٌة فً جمٌع البرامج
والمجاالت األكادٌمٌة بالجامعة.

أهداف كلٌة الطب البشرى
 .7اعداد أطباء متمٌزٌن لادرٌن على تمدٌم الرعاٌة الصحٌة فً
المؤسسات الصحٌة وخارجها فً كافة ربوع المجتمع مع االهتمام
الكبٌر بالرعاٌة الصحٌة األولٌة.
 .4ربط التعلٌم فً كلٌات الطب باالحتٌاجات الصحٌة األساسٌة
بحٌث ٌكون الطبٌب لادرا على تحدٌد ومواجهة المشاكل الصحٌة
للمجتمع.
 .1بناء شراكة مع المؤسسات البحثٌة والتعلٌمٌة على المستوى
المحلً واإلللٌمً والعالمً لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة
الطبٌة.

 .2تنمٌة اإلنتاج العلمً ودعم البرامج البحثٌة وتشجٌع اإلبداع
واالبتكار والتمٌز فً مجاالت محددة تخدم الحاجات المحلٌة
والدولٌة.

 .2تحسٌن الفاعلٌة التعلٌمٌة عن طرٌك مراجعة وتطوٌر برامج
التعلٌم الطبً لتتناسب مع الرؤٌة والرسالة.

.3دعم نشاط النشر والتألٌؾ والترجمة.

 .3تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس لمواكبة التطور المستمر
فً التعلٌم الطبً.

.4االهتمام باللؽة العربٌة وترسٌخ لٌم وآداب الحضارة العربٌة
اإلسالمٌة.

 .4تطوٌر الموارد التعلٌمٌة واالستخدام األمثل لها.

.5تعزٌز جسور التواصل مع المجتمع وتطوٌر الشراكات المحلٌة
واإلللٌمٌة والدولٌة.

 .5تبنً استراتٌجٌات التعلٌم الطبً المستمر الطوٌل األمد
واستراتٌجٌات التمٌٌم المستمر لألطباء.

.6االستثمار األمثل لموارد الجامعة وإمكاناتها والعمل على زٌادة
اإلٌرادات وضبط المصروفات فً جمٌع المجاالت.

 .6توفٌر وتطوٌر برامج الدراسات العلٌا لتأهٌل الكوادر ذات
الكفاءة المتمٌزة.

.7المساهمة الفاعلة فً الجهود المبذولة لحماٌة البٌئة واستدامتها
محلٌا ودولٌا.

 .7إنشاء نظام صحً متكامل بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة
الصحة العالمٌة والعمل على تنمٌة الموى البشرٌة

األهداف الرئٌسٌة لكلٌة الطب البشري
استراتٌجٌات تحمٌك األهداف
وضعت األسس التالٌة لتحمٌك األهداؾ:
-7التعلٌم والتعلم.
-4خدمة المجتمع والبٌئة.
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-1البحث العلمً.

 .16الخطة التنفٌذٌة للكلٌة
ٌوضح الجدول رلم ( )0األهداف الرئٌسٌة والفرعٌة واستراتٌجٌات التنفٌذ (اإلجراءات التنفٌذٌة) المطلوب تنفٌذها فً كل محور
من محاور الخطة ،عالوةا على الجهات المسئولة عن التنفٌذ .ولد تم ترلٌم كل هدف رئٌسً وفرعً وكذلن استراتٌجٌة التنفٌذ.
جدول ( .)8الخطة التنفٌذٌة لكلٌة الطب البشري بجامعة طرابلس (0202-0202م).
األداء التعلٌمً
رلم
الهدؾ

1

4

الهدؾ
 اعداد أطباء
متمٌزٌن لادرٌن
على تمدٌم
الرعاٌة الصحٌة
فً المؤسسات
الصحٌة
وخارجها فً
كافة ربوع
المجتمع مع
االهتمام الكبٌر
بالرعاٌة الصحٌة
األولٌة.
 تحسٌن الفاعلٌة
التعلٌمٌة عن
طرٌك مراجعة
وتطوٌر برامج
التعلٌم الطبً
لتتناسب مع
الرؤٌة والرسالة.
 تنمٌة لدرات
أعضاء هٌئة
التدرٌس لمواكبة
التطور المستمر
فً التعلٌم
الطبً.

5

6

 تطوٌر الموارد
التعلٌمٌة
واالستخدام
األمثل لها.

مؤشرات األداء

مدة التنفٌذ

استراتٌجٌات التنفٌذ
 تطوٌر نظم المبول.
 تطوٌر البرامج االكادٌمٌة
 توحٌد محتوى الممررات
واالمتحانات وطرق التعلٌم
والتعلم.
 تطوٌر نظام المحاكاة .
 تطوٌر طرق التدرٌس والتمٌٌم
للطالب
 توفٌر بٌئة محفزة لالبتكار
والبحث العلمً لدى الطالب.

 تحدٌد لواعد المبول بما
ٌتناسب مع موارد الكلٌة
واحتٌاجات الدولة.
 لجان تطوٌر المناهج.
 توصٌؾ البرامج
التعلٌمٌة.
 التدرٌب علً المهارات
السرٌرٌة فً مرحلة
العلوم االساسٌة.
 ادخال نظام التعلٌم
اإللكترونً للطالب.

4147 – 2020

 تطوٌر البرامج االكادٌمٌة لمرحلة
البكالورٌوس.
 تطوٌر البرامج االكادٌمٌة لمرحلة
الدراسات العلٌا.

 اعتماد نظام الساعات
المعتمدة لمرحلة
البكالورٌوس.
 اعتماد نظام الساعات
المعتمدة لمرحلة
الدراسات العلٌا.

 تطوٌر مهارات أعضاء هٌئة
التدرٌس.
 مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس
فً المؤتمرات.
 وضع معاٌٌر لتمٌٌم وتموٌم أداء
أعضاء هٌئة التدرٌس.
 اعتماد برامج التنمٌة المهنٌة
ألعضاء هٌئة التدرٌس.
 إلرار الحوافز للممٌزٌن بأدائهم
التدرٌسً.
 بناء لاعدة بٌانات إلكترونٌة عن
الهٌئة العلمٌة وإنجازاتهم
التدرٌسٌة والبحثٌة.

 خطة سنوٌة لتدرٌب
أعضاء هٌئة التدرٌس.
 ربط الترلٌة العلمٌة
واالستمرار فً الوظٌفة
بمعدالت األداء.
 إجراء التمٌٌم السنوي
ألداء هٌئة التدرٌس.
 منح جائزة للمتمٌزٌن فً
أدائهم التدرٌسً.
 توفٌر لاعدة البٌانات
والمعلومات عن أعضاء
هٌئة التدرٌس والهٌئة
المعاونة.

 حصر الماعات الدراسٌة بالكلٌة و
إعداد لوائم باالحتٌاجات لكل لاعة
ومدرج.
 حصر المعامل و إعداد لوائم
باالحتٌاجات الالزمة لتشؽٌل
المعامل .

 - تكون الماعات
الدراسٌة ذات تهوٌة
صحٌة ومجهزة بأجهزة
عرض ومماعد مناسبة.
 متابعة توفٌر االحتٌاجات
بالمعامل .

4141- 4141

المٌزانٌة التمدٌرٌة

/30.000سنوٌا

-11.000

/510111سنوٌا

 2دورات سنوٌا
4142- 4141

=6 000 x 2
14.000

حوافز
-710111

 31.000سنوٌا

4142- 4141

-110111

 / 610111سنوٌا
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 التأكد من البنٌة التحتٌة للمعامل
من كهرباء ومٌاه.
 تجهٌز لواعد السالمة بالمعامل
 تطوٌر مركز المهارات
 حصر اجهزة الحاسوب باأللسام
والمكاتب والمكتبة الطبٌة.

 متابعة استمرار وسالمة
المٌاه والكهرباء.
 تطبٌك لواعد االمن
والسالمة بالمعامل .
 التدرٌس بنظام المحاكة
والتعالد مع شركة
الصٌانة.
 - التواصل مع الجهات
ذات الصلة لصٌانة
اجهزة الحاسوب وتوفٌر
النمص وتوصٌلها
بالشبكة العنكبوتٌة للطلبة
واعضاء هٌئة التدرٌس.

خدمة المجتمع والبٌئة
رلم
الهدؾ
2

9

الهدؾ

استراتٌجٌات التنفٌذ

مؤشرات األداء

 ربط التعلٌم فً
كلٌات الطب
باالحتٌاجات
الصحٌة
األساسٌة بحٌث
ٌكون الطبٌب
لادرا على تحدٌد
ومواجهة
المشاكل الصحٌة
للمجتمع.

 تحدٌد احتٌاج مراكز الرعاٌة
الصحٌة االولٌة من االطباء
المتخرجٌن .
 تشجٌع الطالب للمٌام باألبحاث
ذات العاللة بالمشاكل الصحٌة
الشائعة.
 ادراج ما ٌحتاجه المجتمع لمعالجة
المشاكل الصحٌة للمجتمع فً
المناهج التعلٌمٌة.
 تدرٌب الطلبة وتعلٌمهم كٌفٌة
التعامل مع األزمات الصحٌة
والمجتمعٌة.

 إنشاء نظام
صحً متكامل
بالتعاون مع
وزارة الصحة
ومنظمة الصحة
العالمٌة والعمل
على تنمٌة الموى
البشرٌة.

 تبنً برنامج التعاون بٌن وزارة
الصحة والكلٌة فً مجال العمل
الطبً.
 التعاون مع منظمة الصحة
العالمٌة من خالل التعالد والتعاون
مع المركز الوطنً لمكافحة
األمراض.

 مخاطبة وزارة الصحة
بخصوص احتٌاجهم
لألطباء سنوٌا.
 زٌارة الطلبة الً مراكز
الرعاٌة الصحٌة من
ضمن البرنامج التدرٌبً
للدراسة.
 تطوٌر المناهج بما
ٌتماشى مع احتٌاج
المجتمع.
 الامة ورش عمل
وتدرٌب خاص
بأساسٌات مكافحة
العدوى ودورات
االنعاش االساسً
والمتمدم للطلبة والعاملٌن
بالكلٌة.
 عمل اعضاء هٌئة
التدرٌس متعاونٌن فً
وزارة الصحة من
االلسام االساسٌة
والسرٌرٌة بشتى
المجاالت (علم األوبئة،
علم االحصاء ،علم
التخطٌط ،إجراء البحوث
واالستشارات).
 عمل أعضاء هٌئة
التدرٌس متعاونٌن فً
المركز الوطنً لمكافحة
األمراض من األلسام
األساسٌة والسرٌرٌة
بشتى المجاالت (علم
االوبئة ،علم االحصاء،
علم التخطٌط
،التطعٌمات واالمراض
المزمنة ،اجراء البحوث

مدة التنفٌذ

4142 – 2020

 4ورش عمل
سنوٌا
4 x 6111
= 31.000

4142- 4141

حوافز أعضاء
هٌئة التدرٌس من
الجهات ذات
العاللة
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واالستشارات).
األداء البحثً للمؤسسة
رلم
الهدؾ

الهدؾ

استراتٌجٌات التنفٌذ

مؤشرات األداء

3

 بناء شراكة مع
المؤسسات
البحثٌة
والتعلٌمٌة على
المستوى المحلً
واإلللٌمً
والعالمً لتطوٌر
العملٌة التعلٌمٌة
والبحثٌة الطبٌة.

 عمد اتفالٌات للتعاون البحثً مع
المؤسسات البحثٌة.
 دعم البحث العلمً فً برنامج
البكالورٌوس.
 اشران الطالب مع أعضاء هٌئة
التدرٌس فً تنفٌذ االبحاث.

 - تفعٌل االتفالٌات مع
المؤسسات البحثٌة.
 ادراج طرق البحث
العلمً فً المناهج
الدراسٌة.
 الامة مؤتمرات البحوث
الطبٌة سنوٌا لنشر
األبحاث وتوثٌمها.

رلم
الهدف
7

مدة التنفٌذ

4142 – 2020

مؤتمرٌن فً السنة
61.111x 2
=740.000

التعلٌم الطبً المستمر
الهدف

استراتٌجٌات التنفٌذ

وضع آلٌات خاصة
بالتعلم المستمر
(التعلم مدى
الحٌاة).

 تشكٌل وحدة خاصة بالتعلٌم
الطبً ال ُمستمر على مستوى
الكلٌة.

تطوٌر البنٌة
التعلٌمٌة والمناهج
األكادٌمٌة.

 وضع الئحة بمهام وأهداؾ
وحدة التعلٌم الطبً ال ُمستمر.
 توفٌر البٌانات والمعلومات
الالزمة لالرتماء بالبرامج
األكادٌمٌة واإلكلٌنٌكٌة.
 وضع المعاٌٌر واإلجراءات
واآللٌات الالزمة لتطوٌر
البرامج األكادٌمٌة
واإلكلٌنٌكٌة وتوصٌؾ
ممرراتها.

التمٌٌم المستمر
للبرامج األكادٌمٌة
واإلكلٌنٌكٌة
وأسالٌب تمدٌمها
وطرق تموٌمها.

 إعداد استبانة لتموٌم أداء
كافة االلسام األكادٌمٌة
واإلكلٌنٌكٌة بالكلٌة

رفع مستوى
األداء التدرٌسً
بجمٌع ألسام
الكلٌة.

 تطوٌر اللوائح الخاصة
بأعضاء هٌئة التدرٌس وفما
لمعاٌٌر الجودة واالعتماد.
 إعداد تمارٌر عن البرامج
األكادٌمٌة واإلكلٌنٌكٌة

مؤشرات األداء


صدور لرار بإنشاء وحدة
بالكلٌة تحت مسمى " وحدة
التعلٌم الطبً ال ُمستمر".
وضع آلٌات خاصة .بالتعلٌم
الطبً المستمر.
صدور هٌكل تنظٌمً.
صدور الئحة لوحدة التعلٌم
الطبً ال ُمستمر تخدم أهداؾ
الكلٌة وسٌاساتها التطوٌرٌة.
إلامة ورش عمل دورٌة
بالكلٌة حول تطوٌر البرامج
األكادٌمٌة والممررات
الدراسٌة للطلبة وأعضاء
هٌئة التدرٌس والخرٌجٌن.



اصدار عدد من الدورٌات
خاصة بمعاٌٌر وإجراءات
تموٌم برامج الدراسات لعلٌا.
تطوٌر الممررات الدراسٌة
والبرامج التثمٌفٌة األكادٌمٌة
واإلكلٌنٌكٌة
اصدار تمارٌر دورٌة عن
الممررات الدراسٌة والبرامج
األكادٌمٌة والسرٌرٌة بجمٌع
السام الكلٌة.
وجود تمارٌر منشورة عن











مدة التنفٌذ
- 4141
4144

4144- 4141

المٌزانٌة
التمددٌرٌة
/710111
41.000
سنوٌا

 4دورات

= 8 000 x 4
310111
/سنوٌا

- 4141
4142

210111
سنوٌا

- 4141
4142
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والممررات الدراسٌة
ال ُمعتمدة.
 تمٌٌم وتموٌم فاعلٌة البرامج
األكادٌمٌة واإلكلٌنٌكٌة
وجودة مدخالتها
ومخرجاتها.
 إعداد استبانة لتمٌٌم أداء
الكوادر االكادٌمٌة
واإلكلٌنٌكٌة بالكلٌة.






لٌاس رضا الطالب وأعضاء
هٌئة التدرٌس والخرٌجٌن
حول البرامج األكادٌمٌة
بالكلٌة.
توفٌر أدوات التدرٌس
ومصادر التعلم المستخدمة
والخدمات بالكلٌة.
وجود لاعدة بٌانات إلكترونٌة
عن المناهج والبرامج
األكادٌمٌة واإلكلٌنٌكٌة.
اعتماد توصٌؾ البرامج
التعلٌمٌة والممررات الدراسٌة
بألسام الكلٌة.
اصدار نظام للتؽذٌة الراجعة
دورٌة حول البرامج
الممررات الدراسٌة

-11.000
/410111
سنوٌا

برامج الدراسات العلٌا
رلم
الهدؾ

8

الهدؾ

استراتٌجٌات التنفٌذ

تطوٌر البنٌة
التنظٌمٌة لمكتب
الدراسات العلٌا
والتدرٌب بالكلٌة.

 توفٌر أسس وآلٌات نظام
للدراسات العلٌا (درجة
الماجستٌر ودرجة الدكتوراه)
بكلٌة الطب.

 تطوٌر البنٌة
التعلٌمٌة
والمناهج
األكادٌمٌة
واإلكلٌنٌكٌة
لدرجتً
الماجستٌر
والدكتوراه
بجمٌع ألسام
الكلٌة.

 وضع الئحة الدراسات العلٌا
بألسام الكلٌة االكادٌمٌة
واإلكلٌنٌكٌة (ماجستٌر/
دكتوراه).
 توفٌر البٌانات والمعلومات
عن برامج الدراسات العلٌا
بالكلٌة.

 وضع تصمٌم
للهٌكل
التنظٌمً،
الوصؾ
الوظٌفً،
المعاملة المالٌة
الخاصة بمسم
الدراسات العلٌا

 صدور الئحة ودلٌل ألعضاء
هٌئة التدرٌس للدراسات العلٌا
متوائمة مع معاٌٌر الجودة
ولرارات وزارة التعلٌم

مؤشرات األداء









صدور لرار بتشكٌل لسم
الدراسات العلٌا بالكلٌة.
اصدار دلٌل اجراءات
إدارٌة خاص بمكتب
الدراسات العلٌا والتدرٌب
بالكلٌة.
صدور لرار بالهٌكل
التنظٌمً والئحة خاصة
للدراسات العلٌا بالكلٌة
بما ٌخدم أهداؾ الكلٌة
والجامعة وسٌاساتهما.
اعتماد توصٌؾ البرامج
والممررات األكادٌمٌة
واإلكلٌنٌكٌة الخاصة
ببرامج الدراسات العلٌا
(المدة الزمنٌة ،المراحل،
المناهج ،األبحاث،
المنالشة).
اصدار وصؾ وظٌفً
لكافة الوظائؾ تحدد
االختصاصات
والمسؤولٌات خاصة
ببرامج الدراسات العلٌا.

زمن التنفٌذ

-4147
4141

4144- 4141

- 4141

4144

المٌزانٌة التمدٌرٌة

/740111سنويا

/ 410111سنويا

/410111سنويا
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توصٌؾ البرامج األكادٌمٌة
 
والممررات الدراسٌة بألسام
الكلٌة االكادٌمٌة واإلكلٌنٌكٌة
وضمن مخرجات التعلم
المستهدفة فً كل ممرر دراسً
ٌتضمن المعلومات والمعارؾ
والمهارات وأٌضا المواد
الداعمة.
 وضع اللوائح الخاصة
بمواصفات أعضاء هٌئة
التدرٌس بالدراسات العلٌا بكافة
ألسام الكلٌة وفما لمعاٌٌر
الجودة.

 إلامة ورش عمل تثمٌفٌة
لجمٌع أعضاء هٌئة
التدرٌس ولمنسمً
البرامج التعلٌمٌة
والممررات الدراسٌة
وذلن بالتعاون مع
الخبراء المحلٌٌن
وبمساعدة الخبراء
الخارجٌٌن.

 اعتماد برنامج مرجعً
( )Benchmarkلكافة برامج
الدراسات العلٌا بالكلٌة.

 نشر المعاٌٌر واإلجراءات
الالزمة لتصمٌم
وتوصٌؾ وتموٌم البرامج
األكادٌمٌة والممررات
الدراسٌة على المولع
اإللكترونً الخاص بكلٌة
الطب والجامعة
 اصدار تمارٌر منشورة
عن الممررات الدراسٌة
والبرامج األكادٌمٌة وفما
لمعاٌٌر الجودة واالعتماد.

 مراجعة وتطوٌر البنٌة
التنظٌمٌة للشؤون العلمٌة
(الهٌكل التنظٌمً ،الوصؾ
الوظٌفً ،معاٌٌر االختٌار،
المعاملة المالٌة ،وؼٌرها)
الخاصة بمسم الدراسات العلٌا
 وضع المعاٌٌر واإلجراءات
واآللٌات الالزمة لتطوٌر
البرامج األكادٌمٌة الخاصة
بالدراسات العلٌا وتوصٌؾ
ممرراتها وتطوٌرها مع مراعاة
أسس الجودة المعتمدة.

 اصدار تمارٌر عن رضا
الطالب والخرٌجٌن حول
البرامج األكادٌمٌة وجودة
التدرٌس ومصادر التعلم
المستخدمة والخدمات
الممدمة لهم

 إعداد تمارٌر دورٌة عن
البرامج األكادٌمٌة واإلكلٌنٌكٌة
وفما للمعاٌٌر المعتمدة.

 لٌاس رضا الطالب عن
وجهات التوظٌؾ بعد
الحصول علً الدرجة
العلمٌة باستخدام أدوات
المٌاس مثل االستبانات
 بناء لاعدة بٌانات
إلكترونٌة عن الخرٌجٌن
وتوفٌر فرص للتؽذٌة
الراجعة منهم
 بناء لاعدة بٌانات
إلكترونٌة عن برامج
الدراسات العلٌا.

برامج الخطة اإلستراتٌجٌة

للمدة الزمنٌة (( 2022-2020م))

 إعداد استبانة إلجراء التمٌٌم
الذاتً ولتمٌٌم األداء األكادٌمً
والسرٌري للدراسات العلٌا
ومخرجاتها.

= 8000 X2
4142-4147

- 4141

/32. 111سنويا

//

4147

- 4147
4142

4144- 4141

- 4141
4142
4147- 4141
المجموع

/12.000سنويا

/740111سنويا

//

/210111سنويا
7111 .000
تقريبا

مالحظة :إن هذه الخطة لابلة للتطوٌر والمراجعة الدورٌة.
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