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 تشعايح أ.د. خالذ عثذالثاسٓ  أقاهتِا كليح الطة ًذّج فٔ 

 بشرط التطبيق الفعلىتطوير المستشفيات بداية التخطيط  اإلستراتيجى : الوش

 

يذٕس يٓى نخطٕيش انجبيعبث  بصفت عبيت ٔ انًسخشفيبث انجبيعيت انخخطيػ اإلسخشاحيجٗ  -

خبصت ، كًب أَّ ال يًكٍ سفع كفبءة انًسخشفيبث بذٌٔ  خطػ صذيذت ٔ أْذاف بصفت 

اسخشاحيجيت ٔاظذت يًكٍ حُفيزْب عهٗ اسض انٕالع بٓذف اإلسحمبء انفعهٗ ببنخذيبث انطبيت  

 د. عثذ اللطيف الوشإلعخًبد األكبديًٗ  ، ْزا يب صشح بّ ذصٕل عهٗ أ نيس فمػ  نه، 

خالل انُذٔة نطب ٔيذيش ٔدذة انخخطيػ اإلسخشاحيجٗ ببنجبيعت  اسخبر انصذت انعبيت بكهيت ا

ببنًشكض انعهًٗ  ة ظًبٌ انجٕدة ببنًسخشفي انجبيعٗانخٗ ألبيخٓب  كهيت انطب انبششٖ ٔٔدذ

 .تشعايح هعالٔ سئيس الجاهعح أ.د. خالذ عثذالثاسٓ  ،   ببنكهيت

هوثال لعويذ الكليح أ.د. يحئ   ل الكليح لشؤّى الطلثحي.د. أششف صاتش ّكافتتح الٌذّج أ -

انخبو نّ إداسة انجبيعت ٔانكهيت عهٗ اًْيت انخخطيػ ٔدعى شذد ببنذعٕس ٔ ديث سدب  صكشيا،

ب نهذصٕل عهٗ انجٕدة  ، ٔاشبس انٗ أًْيت حكشاس يثم ْزِ انُذٔاث فٗ جًيع ًٔ يسبَذحٓ

سؤسبء األلسبو  جًع غفيش يٍ   ش انُذٔة دع ٔاأللسبو نخشسيخ يفبْيى انجٕدة ببنكهيت .

نهذصٕل عهٗ  ٗفٗ افخخبح فعبنيبث انًسخشفببنكهيت سبحزة  ٔ أععبء ْيئت انخذسيس االٔ

 .اإلعخًبد

عشظب يٕجضا نخطٕاث بشَبيج   يذيش ٔدذة ظًبٌ انجٕدة أ.د. هحوْد سقساقحثن  قذم   -

 اإلعخشاف  ٔيٕظذب أًْيت حكبحف انجًيع يٍ أجم انذصٕل عهيّ ، دخٗ حخبٕأ غب انضلبصيك

 يكبَخٓب انخٗ حهيك بٓب بيٍ كهيبث انطب فٗ يصش ٔانًُطمت.

ال  بذيٓٗأيش إنٗ أٌ انخخطيػ اإلسخشاحيجٗ فٗ يذبظشحّ  الذكتْس الوشّهي جِتَ أشاس  -

يفمذ ٔنكٍ بذَّٔ . أٔ حخطٕس  حذمك أْذافٓب اٌ حشك غشيمٓب أٔ نهًسخشفيبث انجبيعيت يًكٍ 

انفجٕة انٕاسعت بيٍ انشؤيت ٔ انشسبنت ٔانخخطيػ ٔ  ٔ بشيمّ بسببانفعهيت أًْيخّ  زا انخخطيػ ْ

حشيش بعط ، ْٕٔ أيش شبئع ٔنألسف انشذيذ  ديث نخطبيك عهٗ أسض انٕالع بيٍ ا

انًؤسسبث % يٍ ا 09لذ حصم انٗ انخطػ اإلسخشاحيجيت َسب فشم اإلدصبءاث إنٗ أٌ 

 نجبيعبث فٗ أيشيكب َفسٓب فًب ببنك ببنذٔل انُبييت!!.ٔا

 نهًسخشفيبثانخطػ اإلسخشاحيجيىت  يٍ أٌ حصبخ   عًهيت اإلعخًبد أٔ ٔظع   الوشّ حزس  -

ٔظع ٍ البذ ي، ٔنزنك "حسخيفب نألٔساق" انكثيشٌٔ  ْذفب فٗ دذ راحّ أٔ كًب يطهك عهيّيجشد 

حذٕيم انشؤيت ٔ انًٓبو اإلسخشاحيجيت  سبعذ عهٗ  خطػ حُفيزيت يُبسبت ٔٔجٕد َظبو إداسٖ ي
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يخخهف انٕدذاث  انٗ انًسخٕيبث انخُفيزيت فٗ انًسخشفيبث فٗ يٍ لًت انٓشو اإلداسٖ 

  .ٔاأللسبو ببنكهيت ٔانًسشخفٗ 

  Balanced Scorecard, BSCبطبلت األداء انًخٕاصٌ أَّ يًكٍ اسخخذاو  الوشّ أّضح  -

انذكخٕس انًش  مذ ٔعذس انٕلج . َٔظشا ألًْخٓب انشذيذة فسيهت إداسة ٔحمييى ٔيخببعت فٗ َفكٕ

بخخصيص َذٔة خبصت حٕظخ كيفيت حكٕيٍ انبطبلت ٔيكَٕبحٓب انًبنيت ٔ انخشغيهيت  ٔاإلداسيت 

 . انًشظٗ ٔانعًالء عُذ ٔظع انخطػيصبنخ , اساء ٔكزنك ظشٔسة أخز 

انكهيت يت ٔسسبنت ؤعهٗ أسئهت انذعٕس دٕل أًْيت س الوشسقساقح ّ أجاب ٔفٗ َٓبيت انُذٔة  -

ّتٌاء علٔ سغثح الحضْس فقذ ، ٕافمًٓب يع سؤيت ٔسسبنت انجبيعت سة حٔظشٔٔانًسخشفيبث 

   األقسام التٔ تطلة رلك.هختلف الكلياخ ّتتكشاس هثل ُزٍ الٌذّاخ فٔ الوش  ّعذ

  

 . عثذاللطيف الوش د        

 استار الصحح العاهح تكليح الطة            
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