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ستراتيجية   الخطة ا

  أھمية ھذه الدراسة :

ية  ستوى الجمھور لى م ثانى ع ھد ال نه المع يث ا لالورام ح صر  نوب م ھد ج يز مع ظراً لتم ن
واألوحـد فـى صـعيد مصـر المـانح لبـرامج الدراسـات العليـا فـى تخصصـات األورام الطبيـة ويضـم 

  مصر .تخصصات تميزه عن كليات الطب ويشھد بھا جميع القطاعات الطبية فى 
ية وحيث أن  ترة الحال فى الف له  وحيث أن التوسع فى التعليم عموماًوالتعليم العالي خصوصاً أحد أھداف الدو
صًة  ية خا خدمات المجتمع ضاً بال كن أي الموضوع يتعلق ليس فقط بضمان جوده العملية التعليمية والبحثية ول

   .للمؤسسة التعليميةخطه استراتيجية فى مجال الصحه،فأن معھد جنوب مصر لالوارم رأى أن عليه وضع 
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  معھد جنوب مصر لألورامنشأة و تطور 
  أوالً : النشأة

صــدر قــرار المجلــس األعلــى للجامعــات  الســيد الــرئيس محمــد حســنى مبــاركاســتجابة لتعليمــات 

سيوط علي أن  ١٤/٨/٩٧في ٣٥٠رقم عة أ لألورام بجام ھد جنوب مصر  شاء مع بالموافقة علي إن

قم  ثم .الالئحة الداخلية للمعھد القومي لألورام بالقاھرةتطبق عليه  قرار الجمھوري ر به ال صدر 

  م.٢٩/١٢/١٩٩٩بتاريخ ٤٧٠

  ثانياً : الدرجات العملية

  تمنح الجامعة بناء على طلب المعھد الدرجات العملية اآلتية:

  درجة الماجستير في علوم األورام اآلتية:  -١

ــم،  ــال، اإلحصــاء الطبــي ووبائيــات جراحــة األورام، عــالج األل طــب األورام، طــب أورام األطف

  السرطان.

  درجة الدكتوراه في علوم األورام اإلكلينيكية اآلتية:  -٢

جراحــة األورام، التخــدير واإلنعــاش وعــالج األلــم، طــب األورام، طــب أورام األطفــال، العــالج 

  السرطانية.اإلشعاعي لألورام، الباثولوجيا اإلكلينيكية وتحليل األمراض 

  درجة الدكتوراه في العلوم األساسية لألورام اآلتية: -٣

  باثولوجيا األورام -١

 بيولوجيا األورام  -٢

-a              "بيولوجيا األورام "كيمياء حيوية طبية وبيولوجيا جزئية 

 -b             "بيولوجيا األورام "فارماكولوجيا والعالج التجريبي لألوارم 

 -c              ."بيولوجيا األورام "فيروسات ومناعة  

    



 
 
 
 
 

  وحدة ضمان الجودة                                            معھد جنوب مصر لألورام                                                                                 
___________________________________________________________________________________ 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بجوار المكتبة -الدور الثانى                  ٠٨٨/  ٢٤٢١٢٤٦  - جامعه أسيوط                   ت  -معھد جنوب مصر لألورام  -جودة وحدة ضمان ال

 

  

  ثالثاً: مدة الدراسة

  سنتان على األقل لنيل درجة الماجستير. -

  سنتان ونصف على األقل لنيل درجة الدكتوراه. -

  

  رابعاً : لغة الدراسة

  اللغة اإلنجليزية.

  

  خامساً: األقسام

  ةة األورام التشخيصيأشع -٦                                  جراحة األورام -١

 الباثولوجيا اإلكلينيكية -٧                                     طب األورام -٢

     باثولوجيا األورام -٨                       طب أورام األطفال        -٣

 اإلحصاء الطبي ووبائيات السرطان -٩                  األشعة العالجية والطب النووي -٤

 بيولوجيا األورام    -١٠                   التخدير واإلنعاش وعالج األلم -٥

  

ھد جنوب مصر  سادسا :بيان بالسادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والعاملين بمع

  لألورام والمستشفى الملحق به:

  أعداد ھيئة التدريس : -١

  مدرس  استاذ مساعد  استاذ

٤٠  ١٥  ٢  

       
  ة التدريس :اعداد معاونى ھيئ -٢
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  معيد  مدرس مساعد

١٤  ٦١  

  

  اعداد العاملين بمعھد جنوب مصر لألورام : -٣

  مؤقت  مثبت

١٨٤  ٨٩٢  

  

  عدد الطالب المسجلين لدرجة علمية :

  ٥٠ دكتوراه :  -

  ٢٢ :ماجستير  -

  

  

  
  

  

  

  

  

  

ورام   دراسة الوضع الراهن لمعهد جنوب م ل

  )SWOT( اعىبرالتحليل ال باستخدام اسلوب
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  -المنھجيه المتبعه فى انجاز الدراسة :

نوب مصر  ھد ج قع مع يل وا سة وتحل خالل درا من  لي  منھج الوصفى التحلي مل ال يق الع ستخدام فر ا

فى  لة  ية والمتمث ئة الداخل قوة والضعف للبي قاط ال لألورام واألوضاع الحالية فى المعھد للتعرف على ن

ؤثر تأثيراً مباشراً على أداء المؤسسة ويمكن السيطرة عليھا مجموعة المتغيرات والموارد الموجودة وت

قوى  يدات لمجموعة ال فرص والتھد من حيث ال ھد  ئة الخارجية للمع يل البي سة وتحل لى درا باإلضافة إ

سيطرة  ھد وال يمكن ال قرارات المع شطة و فى أن شر  شر أو غير مبا شكل مبا تؤثر ب والمتغيرات التى 

  عليھا.

يق     ستخدم  فر قد ا فىو مل  مع الع صية  ج قابالت الشخ لراھن الم ضع ا سة الو صة بدرا نات الخا البيا

من  ستفيدين  مةالمتعمقة مع كل من اعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة الدارسين والعاملين والم ، الخد

ستخالص وورش العمل وجلسات العصف الذھني وفحص وكذلك االستبيانات  ھا وا ثم تحليل ستندات ،  الم

  منھا .  النتائج

  - فى دراسة البيئة الداخلية تم التركيز على نقاط القوة و الضعف فى العناصر التالية:و

أساليب التعلم و التعليم      -الموارد الماديه و المالية       -الموارد البشرية       -الھيكل التنظيمي      -

القيم   -والنظم المعلوماتيًة       المھارات  -األنظمه واإلجراءات        -نمط اإلداره        -

  .المشترك

  

قمنا بتقسيم عناصرھا إلى بيئة خارجية خاصة و بيئة خارجية عامة.  الخارجية فى دراسة البيئةو

  - والبيئة الخارجية الخاصة شملت العناصر التالية:

  النقابات . –الممولين  –الرأى العام  –المنافسون  –الطالب  -

  - ة العامة فقد شملت العناصر التالية:أما البيئة الخارجي

  القوى اإلقتصاديه واالجتماعية والحضارية والتكنولوجية والسياسية والقانونية -  

للتعرف على الفرص المتاحة للعمل على استغاللھا أو التحديات المنتظره لمواجھتھا والتصدى  

  .إلنعكاساتھا السلبية على المعھد
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  لداخلية.البيئة ا -أوآل :
  نقاط الضعف  نقاط القوة  االبعاد  م

١ -  
الھيكل مالئم لحجم وطبيعة نشاط المعھد ، يعبر  -١  الھيكل التنظيمى

  عن المھام واالعمال.

  يوجد امكانيه لتعديله وتطويره  -٢

يوضح العالقة بين المستويات االداريه ويساعد  -٣
  على التنسيق الفعال بين اإلدارات.

فـــــويض فـــــى الســـــلطات يعتمـــــد علـــــى الت -٤
  والالمركزيه.

 المؤسسة. اداراتيفى لجميع د توصيف وظيوج -٥

ال يوجد تداخل فى االختصاصات بين اإلدارات  -٥
  أو األقسام.

  انشاء وحدة ضمان الجودة. -٦

شــئون خدمــة دة حــوعــدم وجو-١
وعــدم تفعيــل وحــدة الخــرجين 
  االزمات

شفى  -٢ المعھد متماھى مع المست
ـــدون ال ـــل ب ـــى الھيك ـــز ف تميي

  .المفترض بينھما

  
  
  
  
  
  
  
  

  الموارد البشرية  - ٢

  -أ
اعضاء ھيئة التدريس و 

  الھيئة المعاونة
  

يزة  - اعضاء ھيئة التدريس مؤھله وذات خبرة متم

  على المستوى القومى والدولي .

عــــدم كفايــــه اعضــــاء ھيئــــة  -

ـــى بعـــض األقســـام  ـــدريس ف الت



 
 
 
 
 

  وحدة ضمان الجودة                                            معھد جنوب مصر لألورام                                                                                 
___________________________________________________________________________________ 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بجوار المكتبة -الدور الثانى                  ٠٨٨/  ٢٤٢١٢٤٦  - جامعه أسيوط                   ت  -معھد جنوب مصر لألورام  -جودة وحدة ضمان ال

 

  

  وجود تخصصات متميزة. -

إلتزام اعضاء ھيئة التدريس ببرامج تنمية قدرات  -

  اعضاء ھيئة التدريس.

  وجود جائزة للنشر المتميز. -

  العلمية.

 الــوظيفى الھيكــلعــدم مالئمــة  -

فى معظم  ألعضاء ھيئة التدريس

سام ال  األقسام العلمية (بعض األق

ــــا اســــاتذه واســــاتذه  يوجــــد بھ

  مساعدين).

ييم األداء - سة تق فات سيا  و المكا

  . رضيةغير م

ستقطاع - قت  ا من و ير  جزء كب

الھيئــة المعاونــه فــى الســفر إلــى 

ــاھرة لحضــور المحاضــرات  الق

ــيم  واالمتحانــات لعــدم وجــود تعل

عـــن بعـــد مشـــترك مـــع معھـــد 

  األورام القومي.

  اإلداريون غير مدربون مھنياً. -  العدد كافى لإلداريين -  العاملون  - ب

  نسبة العمالة المؤقتة كبيرة. -

يين  العدد غير كافى بالنسبة - للفن

  و التمريض.

ييم األداء - سة تق فات سيا  و المكا

  . رضيةغير م

ثال  -  الموارد المادية و المالية  - ٣ سام م حداثة االجھزة والمعدات فى بعض األق

  (غرفة العمليات والمعامل).

  يوجد امكانية توسع فى أسيوط الجديدة. -

  

ـــه  - عـــدم وجـــود صـــيانه دوري

االجھــزة وقلــة الكفــاءات لــبعض 

رية للصـــــيانه وإصـــــالح بشـــــ

  األعطال.

فى معظم ال توجد  - اجھزه بديلة 

  األقسام.

بعــــض األقســــام تفتقــــد إلــــى  -

ــال  ــبياً مث ــداث نس ــزة األح األجھ

(األشعة التشخيصية ، العالجية ، 

  وبيولوجيا األورام).
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حيث  موقع المعھد غير مناسب -

ـــة ســـكانية  ـــه مالصـــق لمنطق أن

  .عشوائية

ــــاي - ــــم المع ــــانى ال تالئ ير المب

  القياسية.

  عدم كفاية المرافق. -

ــة  - ــائل المتاح ــة الوس ــدم كفاي ع

  للتعامل مع األزمات والكوارث.

سنويا  - حة  ية المتا موارد المال ال

ـــق  ـــر منلســـبة لتحقي ـــد غي للمعھ

ـــــه  ـــــه وأھداف ـــــالته و غايت رس

  اإلستراجية.

ضــعف مســتوى الــدخل يــؤدى  -

ـــفر للخـــارج  ـــر للس ـــى التفكي إل

  والتوجه إلى العمل الخاص.

ال يوجـــد بالمؤسســـة وحـــدات  -

  ذات طابع خاص.

  وجود قاعات مجھزة للتدريس -  أساليب التعلم و التعليم  - ٤

  الئحة الدرسات العليا بالساعات المعتمدة. -

عايير  - تم توصيف المقررات والبرامج بناًء على م

  قوميه.

كفايـــة وســـائل عـــدم تـــوافر  -

  باألقسام.التدريس 

ـــت - ـــاط االنترن ـــة نق  عـــدم كفاي

  والكمبيوترات.

نقــص امكانيــات المكتبــة (عــدم  -

ية  صوير،واعداد كاف لة ت جود آ و

  من الكمبيوترات)

ـــإراء   نمط اإلدارة  - ٥ ـــادة ب ـــادة ديمقراطـــى ، تأخـــذ القي نمـــط القي

  ة.عنيومقترحات الجھات الم

ــط اإلدارة ــي  نم ــومتكيف ــى  يق عل

أســــاس رد الفعــــل للمشــــكالت 

  القائمة.

  ود نظام للشكاوى.وج -  األنظمة واإلجراءات  - ٦

  يوجد مجالس اقسام في معظم االقسام  -

ھد مجلس إداره - من  المع كون  م

  اعضاء من خارج المعھد.
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  روتينية العمل. -

المھارات والنظم   - ٧

  المعلوماتيه

ـــة  - ـــة عالي ـــات وشـــبكة داخلي وجـــود قاعـــدة بيان

  المستوى.

  يوجد نظام لحفظ و تداول و استدعاء الوثائق. -

  لكترونى للمعھد دائم التحديث.الموقع اإل -

ير  - قد التفك ھاز اإلدارى  يفت الج

  االبتكارى والتخطيطى.

اإلداريـــين و التمـــريض غيـــر  -

ـــن  ـــاً وال يحس ـــدرب تكنولوجي م

اســتخدام المعلومــات التــى يمكــن 

  توفيرھا عن طريق الشبكة.

وجـــــود القـــــيم المشـــــتركة والمقبولـــــه فـــــى   القيم المشتركة  - ٨

كاإللتزام ب شر المجتمع. ية والن ية الفكر قوق الملك ح

حث) سجيل الب لزام ت فى  (إ ئة  فرص متكاف توافر  و

ـــى  ـــع اإلشـــراف عل ـــات وتوزي ـــات و البعث الترقي

  . و العمل بروح الفريق الرسائل

  

  ثانياً : البيئة الخارجية

  البيئة الخارجية الخاصة: - أ
  التھديدات  الفرص 

  نمو الطلب على التسجيل للدراسات العليا. - 
يل سوق العمل لتخصصات األورام خاصة بعد انشاء مراكز تفض - 

  األورام بالمحافظات التابعة لوزارة الصحة.
  زيادة اإلقبال على التسجيل من جانب الطالب الوافدين. - 
انشاء ھيئة قومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد حيث أن الحصول  - 

  على اإلعتماد يحقق للمؤسسة ميزه تنافسية.
  لعام ُيدعم مجال عالج األورام.الرأى ا  - 
  وجود نقابة األطباء. - 

وجود منافسة محلية واقليمية بمراتب أعلى تھدد بسحب    - 
أعضاء ھيئة التدريس العاملين بالمعھد للعمل بالجامعات 

  الخاصة والدول العربية.
تقلص الموازنات المخصصة للمؤسسات العلمية  - 

  والحكومية.
  

  

  لعامه :البيئة الخارجية ا - ب
  التھديدات  الفرص  القوى  م

  القوى االقتصاديه  - ١

وجود فرصة للتقدم لمشروعات تطوير التعليم  - 
  العالى

وجود فرصة للتقدم لمشروعات اإلتحاد  - 
  األوروبى

زيادة معدالت التضخم تضعف من القدرة  - 
  الشرائية لموازنه المعھد المنخفضة أصال.

  القوى االجتماعيه  - ٢
  وى الوعى الصحى.ارتفاع مست - 

زيادة الدعم االعالمى لعالج األورام ممايتيح  - 
  فرصة التبرعات.

  

    وجود الشبكة الدولية للمعلومات. -   القوى التكنولوجيه  - ٣
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  القوى السياسيه والقانونية  - ٤

  االستقرار السياسي . - 
  مشروع التأمين الصحى الجديد. - 

  االتفاقات الدولية ومشاريع الشراكه. - 
  

لنظام الجديد للبعثات فى وزارة التعليم ا - 
العالي يقلل فرص المعھد للحصول على عدد 

  من البعثات.

  

  

  الترتيب  الوزن  العوامل اإلستراتيجية الداخلية
النقاط 

  المرجحة
  مالحظات

  مجاالت القوة :

  * اعضاء ھيئة التدريس.

  * البرامج التعليمية.

  

  * اساليب التعلم والتعليم.

  علوماتية.* النظم الم

  * القيم المشتركة.

  

٠.٢٠  

٠.١٥  

  

٠.١٥  

٠.١٠  

٠.٠٥  

  

٣  

٤  

  

٣  

٤  

٤  

  

٠.٦  

٠.٦  

  

٠.٤٥  

٠.٤  

٠.٢  

  

  مؤھلة وذات خبرة مميزة.

متعددة وموصفة طبقاً للمعايير 

  القومية.

  جيدة ومحدثه.

  متوفرة وحديثة.

  مؤثرة ومفعله.

  مجاالت الضعف :

  * الموارد المادية والماليه.

  * العاملون.

  اإلدارة واألنظمة واإلجراءات.* نمط 

  

٠.١٥  

٠.١٠  

٠.١٠  

  

٣  

٢  

٣  

  

٠.٤٥  

٠.٢  

٠.٣  

  

  غير كافية.

  غير مدربين بالشكل الكافى.

  نمط تكيفى .

  

  ٣.٢  -  ١.٠٠  * أجمالى النقاط المرجحه .
  

االمر الذ يضع المعھد في مستوى أداء متوسط ويمكن مقارنة ھذا الرقم باالرقام التي  ٣.٢يالحظ ان المجموع الكلي للنقاط المجحة بلغ 

  ٠تحصل عليھا المعاھد والكليات المناظرة للحكم علي وضع المعھد وذلك توافر البيانات الخاصة للمعاھد االخرى 
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  الترتيب  الوزن  يةالعوامل اإلستراتيجية الخارج
النقاط 

  المرجحة
  مالحظات

  الفرص:

  للدراسات العليا بالمعھد.  * نمو الطلب على

  * تفضيل سوق العمل لتخصصات األورام.

* زيادة اإلقبال على الدراسة بالمعھد من الطالب 

  الوافدين.

  * انشاء ھيئه قومية لإلعتماد.

  * الرأى العام يدعم مجال عالج األورام.

  

  

٠.١٥  

  

٠.١٥  

  

٠.١٠  

  

٠.١٠  

  

٠.١٠  

  

  

٤  

  

٣  

  

٢  

  

١  

  

٢  

  

  

٠.٦  

  

٠.٤٥  

  

٠.٢  

  

٠.١  

  

٠.١  

  

  التھديدات:

* أعضاء ھيئة التدريس بالجامعات الخاصة بالدول 

  العربية.

* تقلص الموازنات المخصصة للمؤسسات التعليمية 

  الحكومية.

  * زيادة معدالت التضخم.

  * النظام الجيد للبعثات.

  

٠.١٥  
  

٠.١٠  
  

٠.١٠  
٠.١٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

٣  
  

٣  
  

٣  
  

٣  

  

  
  

  

٠.٤٥  
  

٠.٣  
  

٠.٣  
٠.٣  

  

  

  

  * أجمالى النقاط المرجحه .
٢.٦    ١.٠٠  
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وھو  رقم يضع المعھد في مستوى متوسط لالستجابة واستيعاب  ٣.٦يالحظ ان اجمالي النقاط المراجعة في مصفوفة العوامل الخارجية = 
  ٠ا الرقم لمقارنة المعھد بالكليات المنافسة عند توافر البيانات عن تلك المعاھد والكليات التغير في العوامل الخارجية ويمكن استخدام ھذ

  
  وراملالمستقبلية لمعهد جنوب م  الرسالةو الرؤية

  

  
  :الغايات* 
  .تخصصة لتقديم أقصى رعاية طبية لمرض األورامكوادر م اعداد-١

  .منافسبحث علمى  -٢

  خدمة مجتمعية مميزة. -٣

  .التطوير المستمر للعمل اإلدارى -٤

  

  

  

  

  

  

  

  

 ورامرؤية معهد جنوب م ل

 .الرياده األقليمية فى مجال األورام •

  -:ورام هىرسالة معهد جنوب م ل

  -وب مصر لالورام مؤسسة تعليمية حكومية تعمل على:معھد جن

  اعداد كوادر متخصصة لتقديم أقصى رعاية ممكنه لمرضى األورام، وتقديم تعليم 

عالج  شخيص و ھم وت لى ف ھدف إ حوث ت جراء ب جال، وا ھذا الم فى  باحثين  باء وال تدريب األط ستمر و بى م ط

يزة والوقاية من مرض السرطان واألمراض المتعلقة به. كذل ية متم رفع بك يعمل المعھد على تقديم خدمة مجتمع

 .  واالكتشاف المبكر له وطرق الوقاية منه بحنوب مصر سرطانمستوى الوعى بمرضى ال
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  فريق أعداد الخطة االستيراتيجية

 

  د/ محمد أحمد مصطفي )١

 د/ سحر عبد الباقي  )٢

 د/ نيفين عبد العظيم  )٣

 د/ حسني البدراوى  )٤

 د/ حمزة عباس  )٥

 د/ دعاء محمد سيد )٦

 د/ محمد أبو المجد  )٧

   د/ ايمان مسعد     )٨
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  راتيجية :ومتابعة واستمرارية الخطة االست ات ضمان طرق التقويمآلي

*عمل فريق لمتابعة تنفيذ الخطة  األستراتجية برئاسة عميد المعھد بألضافة الي لجنة اعداد ١

  ٠الخطة االستراتجية 

  ٠شھور ) لمراقبة وتنشيط جھود التطوير ٣*عمل اجتماع دورى ( مرة كل ٢

مان الجودة لبحث فاعليات الخطة االستراتجية والمعوقات *عمل اجتماع شھرى لوحدة ض٣

  ٠وطرق حلھا تمشيا مع الخطة التنفيذية 

  ٠*عرض ماتم انجازة في الخطة التنفيذية علي مجلس المعھد بصفة دورية شھرية ٤

  ٠* متابعة مدى االلتزام بالجدول الزمنى الموضح بالخطة التنفيذية ٥

  ٠ طة االستراتجية ةاعادة صياغة االولويات لو لزم االمر* مراجعة سنوية لما تحقق من الخ٦
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  التحديات المتوقعة :

  ٠التضخم  .١

  ٠نقص الموارد المالية (نقص الموازنات المحضضه للمؤسسات العلمية  .٢

 .حصول عدد كبير من الكليات علي الجودة في الجامعات المصرية .٣

  ٠نقص الخبرة في الجھاز االدارى .٤
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  :الفجوة تحليل

 المرجو أو المأمول الوضع ھو وما للمعھد الحالي الوضع معرفة ثم للمعھد والخارجية الداخلية البيئة تحليل خالل من
 وسد المأمول الوضع إلي للوصول المأمول الحالي والوضع الوضع بين الفرق وھي الفجوة تحديد تم فقد ثم ومن
  :اآلتي في والمتمثلة للمعھد التي يقدمھا الخدمات لجميع بالنسبة وذلك الفجوة

  الخريج -١

  العلمي البحث -٢

  والمجتمعية البيئية الخدمات- ٣

  
 الراھن الوضع بين الفجوة لسد الالزمة المصادر وتحديد محددة إستراتيجيات تطوير يستطيع المعھدعليه، وبناء

  .المستھدف الوضع وتحقيق
ً  الفجوات من أنواع خمسة تحديد تم ذلك على وبناء أساسية، عيةمرج الخريج جودة باتخاذ الفجوة تحليل تم  وفقا

  :الفجوات بھذه تتأثر أو التي تؤثر المعايير أھم يوضح والذي التالي بالجدول المبينة الفجوات لمصفوفة
  إليه الوصول والمستھدف الحالي الوضع بين الفرق تقييم ھو الخطوة ھذه من الھدف

  البشرية الموارد نسبة

  : العمل قوة علي التدريس ھيئة أعضاء دعد

  ٥٧:اإلجمالي                     ٣٩ذكور           ١٨  :إناث

  :العمل رأس علي التدريس ھيئة أعضاء عدد

  ٤٤:اإلجمالي             ٢١    -- ذكور:           ١٣  :إناث

  :العمل قوة علي التدريس ھيئة أعضاء عدد

              ٩ :منتدب           ٥٧ :دائم

  :العمل رأس علي التدريس ھيئة أعضاء عدد

  ١٠معار :       ٩ :منتدب                     ٤٤ :دائم

  

ً  العمل قوة علي التدريس ھيئة أعضاء عدد   :العلمية الدرجات حسب موزعا

  ١:متفرغ ستاذأ ٢ : أستاذ ١٤ :مساعد أستاذ 40 :مدرس

  

ً  لالعم رأس علي التدريس ھيئة أعضاء عدد   :العلمية الدرجات حسب موزعا

  ١:متفرغ ستاذأ  :1      أستاذ ١١ :مساعد أستاذ ٣٧ :مدرس
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  :الخاصة اإلجازات/ المعارين عدد

  :المعارين عدد

  ١٠ :اإلجمالي                ٧ذكور :         ٣ :إناث

  
  للطالب والمنتدبين العمل قوة علي التدريس ھيئة أعضاء نسبة

         ١.١٢:١=  ٧٤:٦٦  
  

  للطالب والمنتدبين العمل رأس علي التدريس ھيئة أعضاء نسبة
           ١.٣٩:١=٧٤:٥٣  

  
  العمل قوة علي التدريس ھيئة أعضاء إلجمالي المعارين نسبة

              ١٧.٥%  
  العمل رأس علي التدريس ھيئة أعضاء إلجمالي المعارين نسبة

                 ٢٢.٧%  
  العمل قوة علي المعاونة والھيئة التدريس ھيئة أعضاء إلجمالي الخاصة اإلجازات نسبة

                   ٢.٣%  
  العمل رأس علي المعاونة والھيئة التدريس ھيئة أعضاء إلجمالي الخاصة اإلجازات نسبة

                      ٢.٧%  

  :اإلداري بالجھاز العاملين عدد

  ١٠٧٦:اإلجمالي            ٤٤٦ : إناث          ٤٣٥ :ذكور

  

ً  اإلداري بالجھاز العاملين عدد   :الوظيفية للحالة وفقا

  ١٨٤ :مؤقت                                      ٨٩٢:دائم
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  :المعھد مساحة إجمالي

 القياسية المعايير   للطلبة الحالي الوضع العنصر

 المساحه المخصصه لكل طالب من مساحة

  المعھد

  م٣  م ٤.٥

المساحه المخصصه لكل طالب من  داخل 

  المحاضرات العامه

  م١.٥  م ١.٤

  ٢  ٣  المصاعد

  ٢  بكل قاعه) ١( ٢  سبورات بيضاء

يوجد شفاطات  ,مراوح  التھويه   

 وتكييفات

  العملي التدريب بمعامل

 يجب ان تكون جيده حسب

مده المواصفات العالميه المعت

  من ھيئة الدفاع المدنى

 بكل قاعه جھاز وكمبيوتر   الوسائل السمعيه والبصريه

,data show  للعرض وعدد

مناسب من السماعات لضمان 

وضوح الصوت في جميع 

  أجزاء المدرج 

لكل مدرج وقاعة تدريب مع 

  مستلزماتھا 

  يجب ان تكون متوفره  متوفره  خدمة االتصاالت بشبكة المعلومات الدوليه

ب خاص للخروج متوفره ( با  مخارج طوارى

  وسلم طوارى)

  يجب توافر مخارج طوارى

  طفايه يدوى  طفايه  معدات مكافحة الحريق 

ضلفتين متحركتين العرض   غير مطابقه  االبواب 

  م ١.٢- ١

    غير متوفره  نظام االمان 
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توافر خريطه داخل وخارج   غير متوفره  الخرائط االرشاديه 
كل قاعه ومختلف اماكن 

ومخارج المبنى توضح مداخل 
  الطوارى

  
  

  المكتبه
 القياسية المعايير   للطلبة الحالي الوضع العنصر

  م١.٥  م٢.٨٤  المساحه المخصصه لكل طالب للقراءه

  طالب  ٨مفعد :   مقعد ٦٠  عدد المقاعد 

    ٣٥٠٧  عدد الكتب 

توقف االشتراك فبھا واصبح   عدد الدوريات العلميه 

  البديل الدوريات االلكترونيه

  

   CD ٦٣  د السمعيه والبصريهالموا

  مدير ادارة مكتبه  ١  عدد العاملين بالمكتبه 

  اخصائى وثائق ومكتبات  ٢

  اداريين ٣

  خدمات معاونه  ٢

  ٨االجمالى :

  فنى مكتبات 

  مساعد فنى

 مرافقين اداريين +فنى قاعه  ٤

  عمال تبعا لسعة المكتبه

     ٣  عدد النسخ من كل عنوان 

  جھاز ٢٠يقل عن  ال  ٤  اجھزة حاسوب شخصى

  طالب  ٥شاشه :  ال يوجد  شاشات 

  تجھيزات المكتبه 

  عاملين  -مكاتب -رفوف–خزائن –طاوالت 

 ٦ -شانون ٧- طاوالت  ٧

  مكاتب 

  مجلد ٢٥ا رف : 

  االت تصوير ثقيله   ال يوجد  االت تصوير 
  اله سحب سريع ١

  حسن المواصفات العلميه   جيده (تكييفات )  التھويه
  يجب ان تكون جيده  يدهج  االضاءه 

  يجب ات تكون متوفره  متوفره  خدمة االتصال بشبكة المعلومات الدوليه
  يجب ات تكون متوفره  متوفره  خدمة المكتبه الرقميه 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بجوار المكتبة -الدور الثانى                  ٠٨٨/  ٢٤٢١٢٤٦  - جامعه أسيوط                   ت  -معھد جنوب مصر لألورام  -جودة وحدة ضمان ال

 

  

  

  

  

،رؤيته واھدافه قد خلصت عملية التحليل البيئى الى تحديد عوامل النجاح التى يستند عليه المعھد لتحقيق رسالته

 وھى :

 

معرفى والمھارى البنيه التحتيه ،القدره المؤسسيه وزيادة الفاعليه التعليميه من اجل االرتقاء بالمستوى التھيئة  -

 للطالب وذلك لزيادة الطلب على خريجيين المعھد والمنافسه على المستوى المحلى واالقليمى 

والبحث العلمى  التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات الالزمه لتطوير العمل االكاديمى -  

تطور العمل االدارى وربط االدارات الكترونيا للمساھمه فى انجاز اجراءات العمل -  

تطوير الكوادر البشريه (االكاديميه واالداريه) كما ونوعا  -  

تطوير البرامج التعليميه واستحداث برامج جديده تلبى احتياجات المجتمع المحلى -  

اعضاء ھيئة التدريس على المستوى المحلى والعالمى زيادة االنتاج العلمى للساده -  

تفعيل نظام التقويم -  

  

حاور ومن ثم كان البد من وضع خطه استراتيجيه تحقق عوامل النجاح ھذه من خالل تحقيق التطوير فى كافة م

يما يتعلق يضا فالعمل االستراتيجى سواء على مستوى اعضاء ھيئة التدريس او االقسام العلميه او ادارة المعھد وا

جوده فى بالخدمات التعليميه وانشطة البحث العلمى او خدمة المجتمع بما يجعل اداءه النھائى متطابق مع معايير ال

 برامجھا وممارستھا االكاديميه . 


