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خطة التحسين

4102

كلية الزراعة-جامعة المنيا

جامعة المنيا
Minia University

كلية الزراعة
Faculty of Agriculture

المعيار األول :التخطيط االستراتيجي
األنشطة المطلوبة
تشكيل فريق إعداد الخطة االستراتيجية
وتوزيع العمل بشكل يتضمن كافة
اإلطراف المعنية داخل الكلية.

آليات تنفيذ األنشطة
تشكيل فريق إعداد الخطة االستراتيجية.-اعتماد التشكيل من قبل مجلس الكلية

المخرجات

فريق إعداد الخطة االستراتيجية

المسئول عن التنفيذ

اعضاء مجلس الكلية

الفترة الزمنية
بداية التنفيذ

نهاية التنفيذ
-

اغسطس 4102

مالحظات علي الخطة السابقة
عقددددددد اجتماعددددددات ألعضدددددداء الفريددددددق -االجتماع بصفة دورية مع التوقيع علي محاضر

لمناقشة الخطة 4102-4101

الجلسات

 4102-4101والتي يراعي
تفاديها عند اعداد الخطة
4102-4102

فريق إعداد الخطة
االستراتيجية

سبتمبر 4102

ديسمبر 4102

مقترح رؤية ورساله الكلية بعد االطالع علي رؤيةورساله الجامعة.
تحديث رؤية ورساله الكلية وارتباطها

برؤية ورسالة الجامعة

عرض المقترح علي االطراف المجتمعية.-تحديث رؤية ورساله الكلية.

اعتماد تحديث رؤية ورساله الكلية من قبل مجلس

الكلية

فريق إعداد الخطة
رؤية ورساله محدثة للكلية

االستراتيجية

مجالس االقسام

ديسمبر 4102

مارس 4102

مجلس الكلية
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كتابه الخطة االستراتبجبة بصورة مبدئية
وتوزيعها

على

األقسام

العلمية -االجتماع بصفة دورية مع التوقيع علي محاضر

واإلدارات واالطراف المجتمعية للمراجعة الجلسات

مسوده أوليه للخطة

واقتراح التعديالت الضرورية.
مناقشة

الصورة

المبدئية

للخطة -ارسال الصورة المبدئية للخطة اإلستراتيجية للكلية

اإلستراتيجية للكلية مع رؤساء األقسام الي رؤساء األقسام ومديري اإلدارات واعضاء مجلس

ومديري اإلدارات ومجلس الكلية.

الكلية

فريق إعداد الخطة
االستراتيجية

ديسمبر 4102

مارس 4102

فريق إعداد الخطة
مالحظات والتصور النهائي
للخطة

االستراتيجية

مجلس الكلية

مجالس االقسام

ابريل 4102

مايو 4102

مديري اإلدارات
-ارسال الصورة المبدئية للخطة اإلستراتيجية للكلية

كتابه الخطة بعد إجراء التعديالت الي المراجعيين الداخليين.

المطلوبة بصورتها النهائية وعرضها -اجراء التعديالت المطلوبة.

فريق إعداد الخطة
الخطة اإلستراتيجية

علي المراجعيين الداخليين ثم الخارجيين -ارسال للخطة اإلستراتيجية بعد التعديل الي
عرض رؤية ورساله الكلية علي مجلس الكليةعرض رؤية ورساله الكلية

المراجعيين الداخليين

يونيه 4102

يوليو 4102

الخارجيين

المراجعيين الخارجيين

للتأكيد عليها تمهيدا العالنها

االستراتيجية

فريق إعداد الخطة
رؤية ورساله الكلية

االستراتيجية

مجلس الكلية

سبتمبر 4102
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عرض الخطة بصورتها النهائية على

مجلس الكلية العتمادها

تحديث البيانات بالخطة واعتمادها من
قبل مجلس الكلية
مراعاة اتساق استراتيجية الكلية مع

استراتيجية الجامعة في الخطة الجديدة

()4102/4102

-عرض الخطة علي مجلس الكلية

اعتماد الخطة من قبل مجلس الكليةتحديث البيانات بالخطةعرض الخطة بعد التعديل علي مجلس الكلية-اعتماد الخطة من قبل مجلس الكلية

االسترشاد بالخطة االستراتيجية للجامعة عندصياغة الخطة االستراتيجية للكلية.

مراجعة الخطة بمركز التخطيط االستراتيجي بالجامعة(الذي يضم ثالثة اعضاء من كلية الزراعة).

جامعة المنيا
Minia University

خطة إستراتيجية معتمدة

خطة إستراتيجية محدثة
معتمدة
وجود دليل علي توافق
استراتيجية الكلية مع
استراتيجية الجامعة

فريق إعداد الخطة
االستراتيجية

مجلس الكلية

سبتمبر 4102

فريق إعداد الخطة
االستراتيجية

مجلس الكلية

ديسمبر 4102

فريق إعداد الخطة
االستراتيجية
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المعيار الثاني :الهيكل التنظيمي
األنشطة المطلوبة

المخرجات

آليات تنفيذ األنشطة

المسئول عن التنفيذ

الفترة الزمنية
بداية التنفيذ

نهاية التنفيذ

 تحديد التوصيف الوظيفي للموظفيننشر التوصيف الوظيفي
لإلداريين

واإلداريين من واقع ملفات شئون العاملين

-توزيع كتيب التوصيف الوظيفي على

نشر كتيب التوصيف الوظيفي

اإلداريين وجميع األقسام بالكليه

مدير وحده ضمان الجودة +

مسئول معيار الهيكل التنظيمي

اغسطس 4102

سبتمبر 4102

-رفع كتيب التوصيف الوظيفي علي موقع

الكليه

-توفر مقر لوحده االزمات والكوارث

 وجود جهاز انذار مبكر ضد الحرائقتوافر وسائل االمن واألمان

بالكلية للتعامل مع االزمات

بمباني الكلية
تفعيل وحده اداره االزمات والكوراث

-توفر طفايات حريق لجميع اقسام ومعامل

الكليه

مدير وحده االزمات والكوراث

يوليو 4102

مستمر

 رؤية و رساله و اهداف الوحدة. -دليل الوحدة.

اللجان المنبثقة عن الوحدة.5
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المعيار الثالث :القيادة والحوكمة
آليات التنفيذ

األنشطة المطلوبة

المسئول عن التنفيذ

المخرجات

اعتماد وثيقة حديثة من مجلس -

تشكل لجنة لوضع مقترح آلليات اختيار -وثيقة معتمدة يتم على -

عميد الكلية

الكلية تتضمن القواعد والمعايير

القيادات األكاديمية الواقعة فى نطاق سلطة أساسها اختيار القيادات -

مدير وحدة ضمان

المحددة الختيار القيادات األكاديمية
الواقعة فى نطاق سلطة العميد

العميد.
-

من بين أعضاء هيئة التدريس

األكاديمية الواقعة فى

عرض المقترح للنقاش فى مجالس األقسام نطاق سلطة العميد.

المختلفة بالكلية واللجان المنبثقة عن مجلس -نشر

الكلية.
-

المعايير

مجتمع الكلية.

مناقشة ما تم التوصل اليه من تعديالت على -االستعانة

الفترة الزمنية
بداية التنفيذ
أكتوبر 4102

نهاية التنفيذ
مارس 4102

الجودة

علي

بالمعايير

المقترح فى مجلس الكلية واعتماد الوثيقة الموضوعة عند الترشح

النهائية.
استحداث نظام لالستفادة من نتائج -

االستبيانات الخاصة بنمط القيادة

للمناصب.

متابعة التحديث الدورى (سنويا) الستبيانات الوصول الى أفضل نمط
تحديد نمط القيادة التى تستهدف كل من للقيادة بالكلية

الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة

-

وحدة ضمان الجودة
مجلس الكلية

أكتوبر 4102

مارس 4102

المعاونة والعاملين بالكلية.
-

تحليل االستبيانات وعمل تقرير بالنتائج
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النهائية.
-

عرض التقرير على مجلس الكلية التخاذ
االجراءات

االستبيانات
األنشطة التدريبية الخاصة بتنمية -

المهارات االدارية للقيادة األكاديمية

التصحيحية

لتحسين

نتائج

تنمية المهارات االدارية للقيادات الجامعية

-

تأهيل أعضاء هيئة

عمل استبيان حديث لتحديد االحتياجات

التدريس لشغل

التدريس لتأهيلهم لشغل أحد المناصب -

عمل قواعد بيانات

األكاديمية التى تقع فى نطاق السلطة

خاصة باالنشطة

-

تحليل االستبيان وعمل تقرير بالنتائج -

القيادات االكاديمية

-

عمل خطة تدريبية من واقع تقرير االستبيان.

االدارية التي تضمن

-

التدريبية لألساتذة العاملين من أعضاء هيئة

التقديرية لعميد الكلية.

النهائية.

-

اعتماد الخطة التدريبية من مجلس الكلية.
اجراء الدورات التدريبية طبقا للخطة.

-

وحدة ضمان الجودة

اكتوبر 4102

مارس 4102

المناصب القيادية

التدريبية.

لديهم المهارات
جودة االداء.

تقييم التدريب بعد انتهاء الدورات التدريبية

وتحليلها لالستدالل على رضا المستفيدين من

التدريب.
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-

جامعة المنيا
Minia University

قياس األ ثر الذى أحدثته الدورات التدريبية فى
أداء القيادة األكاديمية من خالل استبيانات

الرضا عن اداء تلك القيادة.
ضعف مصادر التمويل الذاتي

-

وضع خطة معتمدة لتنمية الموارد الذاتية -

خطة معتمدة لتنمية

-

عميد الكلية

(الوحدات ذات الطابع الخاص وغيرها من

الموارد الذاتية

-

مدير وحدة ضمان

مصادر التمويل الذاتى).

-

عرض الخطة على مجالس االقسام المختلفة

-

مناقشة ما تم التوصل اليه من تعديالت على

-

المتابعة المستمرة لتحديث قواعد البيانات

-

طباعة احدث نسخة من قواعد البيانات كل

للمناقشة والتعديل.

-

قاعدة بيانات

بمصادر التمويل

سبتمبر 4102

مارس 4102

الجودة
-

الذاتى

مجلس الكلية

الخطة فى مجلس الكلية واعتمادها.
قواعد البيانات بالكلية

المختلفة بالكلية.

-نسخة من قواعد

البيانات ورقية والكترونية

-

وحدة ضمان الجودة

سبتمبر 4102

مارس 4102

فصل دراسى.
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المعيار الرابع :المصداقية واألخالقيات
النشاط المطلوب
-

الية التنفيذ

توعية المسئولين عن

-دعوة بعض االساتذة من قسم الوثائق

المكتبة لتفعيل القواعد

والمكتبات (كلية اآلداب)

الخاصة بالمعيار

المخرجات
-

تحقيق مستوى مناسب من

المسئول عن التنفيذ
-

المعرفة لدي العاملين

(استبيان)
-

-

تطبيق القواعد في التعامل

الفترة الزمنية
من

إلي

مدير وحدة ضمان

اكتوبر

يونيو 4102

الجودة

4102

مسئولي المعيار

مع الطالب
-

نشر ثقافة الملكية الفكرية

-

بين مجتمع الكلية (طالب,

من قسم الوثائق والمكتبات (كلية

عاملين ,أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم)

عقد ورشة عمل بمساعدة المتخصصين

-

المصداقية واألخالقيات

اآلداب)
-

عقد ورشة عمل بمساعدة المتخصصين

-

لتحقيق العدالة وعدم

التمييز بين مجتمع الكلية

من المعنيين بالجوانب القانونية

-

عمل مطويات وتوزيعها بصفة دورية

مسئولي المعيار

4102

وتطبيق قواعد الملكية
الفكرية

المناسبة بمختلف أماكن الكلية
نشر الضوابط المتبعة

الجودة

والقناعة بأهمية إتباع

عمل مطويات وتوزيعها بصفة دورية
وضع مزيد من اللوحات اإلرشادية

تحقيق مستوى مناسب من

-

مدير وحدة ضمان

اكتوبر

يونيو 4102

-

تحقيق مستوى مناسب من

-

الرضا عن الضوابط

المتبعة

-

مدير وحدة ضمان

اكتوبر

الجودة

4102

مسئولي المعيار

يونيو 4102
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(طالب ,عاملين ,أعضاء

-

إجراء استبيان لقياس مدي رضا جميع

-

متابعة أعمال اللجنة وعرضها علي

-

متابعة نشر وتحديث هذه الكتيبات

هيئة التدريس ومعاونيهم)
-

تفعيل دور لجنة القيم

-

نشر الكتيبات والوثائق

جامعة المنيا
Minia University

المعنيين بالكلية

بالكلية

-

حصر وتوثيق ق اررات اللجنة

-

زيادة نشر ثقافة الملكية

مجلس الكلية

-

عميد الكلية

مدير وحدة ضمان

اكتوبر

4102

يونيو 4102

الجودة
الخاصة بالمعيار علي

الموقع اإللكتروني للكلية

والوثائق

-

مدير وحدة ضمان

-

مسئولي المعيار

الفكرية والضوابط الخاصة

بالعدالة وعدم التمييز

الجودة

سبتمبر
4102

مستمر
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المعيار الخامس :الجهاز االداري
النشاط المطلوب

الية التنفيذ

عمل استطالع راي للموظفينعمل استطالع راي للمديرينتحديد االحتياجات التدريبية )- (TNAمخاطبه الجهات التدريبية لمعرفه الدورات المتاحة
والتي تقابل االحتياجات التدريبية

المخرجات

االحتياجات التدريبية التي يحتاجها
الموظفين والمديرين

المسئول عن التنفيذ
مدير وحده ضمان
الجودة
مسئول معيار الجهاز
االداري

الفترة الزمنية
من

أكتوبر
4102

إلي

فبراير 4102

تشكيل لجنه إلعداد الخطةوضع الخطة التدريبية
4102-4102

مراجعه الخطة لتأكيد مدي ارتباطاتها باالحتياجاتالتدريبية
-اعتماد الخطة التدريبية من قبل مجلس الكلية

 عمل استبيانات الستطالع رأي المتدربينقياس التغذية الراجعة للمتدربين
استطالع راي المديريين(الموظفين والمديرين)
-تفريغ محتوي االستبيانات وتحليل نتائجها احصائيا

خطة تدريبية معتمدة

معرفه مدي تحسن مستوي أداء
المؤسسة

فريق اعداد الخطة

فبراير
4102

مدير وحده ضمان
الجودة +
مسئول معيار الجهاز
االداري

مايو 4102

اكتوبر
4102

مستمر
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المعيار السادس :الموارد المالية
آليات تنفيذ األنشطة

األنشطة المطلوبة

المخرجات

المسئول عن التنفيذ

الفترة الزمنية
بداية التنفيذ

نهاية التنفيذ

كفاية الموارد المالية والمادية  -يمكن زيادة الموارد الذاتية للكلية عن طريق-:
تنمية الموارد الذاتية للكلية

تشكيل لجنة تتكون من رئيس ووكيل لكل وحدة-وضع خطة لتنمية الموارد الذاتية للكلية

-تنظيم العمل بالوحدات

-خطة معتمدة لتنمية الموارد

عميد الكلية

مستمر

اغسطس 4102

الذاتية للكلية
-تشكيل لجنة لتعديل الالئحة المالية

-تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص

تخصيص نسبة من ايراد هذ

هالوحدات لزيادة الموارد الذاتية
للكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

مجلس ادارة الوحدات ذات

مستمر

اغسطس 4102

الطابع الخاص
-استحداث وحدة جديدة النتاج االصناف العالية اعتماد وتسجيل االصناف الجديدة

االنتاج

نقل المخبز لمبنى الصناعات الغذائية الجارى انشاؤه-التسويق الجيد لخدمات الوحدات ذات الطابع الخاص

عميد الكلية

االقسام المختصة

مجلس ادارة الوحدات
زيادة ايراد الوحدة

رئيس الجامعة
عميد الكلية

مجلس ادارة الوحدات

مستمر

اغسطس 4102

مستمر

اغسطس 4102
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تفعيل االبحاث التعاقدية لحل
مشاكل العاملين فى الزراعة
طلب دعم للكلية من

المؤسسات الزراعية الكبيرة
زيادة عدد البرامج التى يتم

تدريسها فى برنامج التعليم

جامعة المنيا
Minia University

عمل مكتب لوسائل الدعاية المختلفة

تعريف المجتمع بخدمات الكلية

مجلس ادارة الوحدات

االجتماع بصفة دورية مع مكتب خدمة المواطنين

تعريف المجتمع بخدمات الكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة

زيادة ايراد الكلية

مكتبة خدمة المواطنين

اغسطس 4102

زيادة نصيب موارد الكلية

عميد الكلية

اغسطس 4102

االتصال بالمؤسسات الزراعية الكبيرة
تشكيل لجنة من االقسام المختلفة لتحديد احتياجاتها

من الطالب

لزيادة الموارد الذاتية

المجتمع وتنمية البيئة

اغسطس 4102

مستمر

اغسطس 4102

مستمر
مستمر

مستمر

المفتوح

 4/2التسهيالت المادية وتكنولوجيا المعلومات
التخزين األمثل للمواد و
الكيماويات و األجهزة

تطبيق التعليمات الخاصة بالتخزين والملصقة علي
المواد الكيمائية او االجهزة

تشكيل لجنة للمتابعة الشهرية الدورية.المحافظة علي نظافة مباني
ومعامل الكلية

-تقييم اقسام ومعامل الكلية واعطاء درجة لها.

-ارسال التقييمات الي وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة

وتنمية المجتمع.

المحافظة علي معايير االمنوالسالمة داخل المعامل

الحفاظ على المعامل و

استخدامها اإلستخدام األمثل
لخدمة العملية التعليمية.

-لجنة المتابعة

 -وكيل الكلية لشئون خدمة

اغسطس 4102

مستمر

اغسطس 4102

مستمر

المجتمع وتنمية البيئة
-لجنة المتابعة
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االشراف االسبوعى على دورات المياه

الصيانة الدورية لدورات المياه

جامعة المنيا
Minia University

المحافظة على النظافة والصحه
العامة

وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة.

مستمر

اغسطس 4102

-لجنة المتابعة

-توفر مقر لوحده االزمات

مستمر

اغسطس 4102

والكوارث

 -وجود جهاز انذار مبكر ضد

توافر وسائل االمن واألمان

تفعيل وحده اداره االزمات والكوراث

بالكلية للتعامل مع االزمات

الحرائق بمباني الكلية

-توفر طفايات حريق لجميع

مدير وحده االزمات والكوراث

اقسام ومعامل الكليه

شنط اإلسعافات األولية بكلالمعامل

زيادة مواعيد العمل فى المكتبة

تخصيص اثنين من الموظفين للعمل بعد الظهر

زيادة فترات اطالع الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم

اغسطس 4102

مستمر

والطالب

 3 / 2اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم
زيادة أماكن ممارسة األنشطة
الطالبية سواء بالكلية أو
خارجها

التنسيق مع االدارة العامة لرعاية الطالب للسماح

للطالب بممارسة االنشطة الطالبية على مالعب
الجامعة ومنشآتها

المحافظة على الطالب من

وكيل الكلية لشئون التعليم

االنحراف

والطالب

مستمر

اغسطس 4102
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المعيار السابع :المشاركة المجتمعية
مالحظات لجنة االعتماد و أوجه القصور في المعيار السابع و إجراءات التصحيح و التنفيذ و آلياته و المتابعة
مالحظات لجنة االعتماد (أوجه
القصور)

إجراءات التصحيح

آليات التنفيذ و المتابعة

اإلطار الزمني
من

عددددم تحديدددد آليدددة لتقيددديم وسدددائل تصدددددميم و تطبيدددددق اسدددددتبيانات جديددددددة  -0حصر وسائل التوعية و اإلعالن
اإلعدددالن و التوعيدددة المسدددتخدمة لقيددداس كفددداءة الكليدددة فدددي تقيددديم وسدددائل  -4إعدددددادة حصدددددر و تحديدددددد األطدددددراف
المجتمعية المستهدفة
لتعريف المجتمع المدني بخدمات اإلعالن و التوعية بخدمات الكلية
 -3تصددددميم اسددددتبيان واضددددح و سددددهل
الكلية
تطبيقه
 -2تحليدددل النتدددائج المتحصدددل عليهدددا و
االستفادة منها

يونيو
4102

اعتمددداد عددددد كبيدددر مدددن وسدددائل  -استخدام الصور -وضوح االستبيان و  -0استخدام األشخاص الميسرون
 -4قراءة بنود االستبيان للذين ال
التوعيدددة علدددى القدددراءة و الكتابدددة سهولة األسئلة  -استخدام األشخاص
يجيدون القراءة
الميسرون
رغم ارتفاع نسبة األمية
 -3االستعانة بخبير في وضع االستبيان

يوليو
4102

 -2الوصول إلي بيوت و حقول
المستهدفين

إلى
اغسطس
4102

أكتوبر
4102

التنفيذ و القائمين عليه
وكيل الكلية لخدمة المجتمع
أ.د /مسئول المعيار السابع  +مدير
قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة +
وحدة الجودة بالكلية

إدارة الكلية (العميد  +الوكيل المختص)
احد أساتذة االجتماع الريفي بقسم
االقتصاد الزراعي
ميسرون  +طالب قرويون
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مالحظات لجنة االعتماد (أوجه
القصور)

إجراءات التصحيح

ضددددعف مشدددداركة اعضدددداء هيئددددة -القيام بحملة إرشادية
التدريس في الحمالت اإلرشادية -حصر أنشطة  4100حتى  4102و
جميع أنشطة األعضاء و إعداد دليلاألنشطة

جامعة المنيا
Minia University

آليات التنفيذ و المتابعة
حصر و تجميع أنشطة الكلية قبل زيارةاالعتماد من ندوات – دورات -حمالت –
قوافل – محاضرات – مؤتمرات – برامج
ثقافية
حصر و تجميع أنشطة بعد زيارةاالعتماد
4102-4102-4103-4104
 -تحديد نسب المشاركة إلى عدد

اإلطار الزمني
من

إلى

يوليو
4102

ديسمبر
4102

التنفيذ و القائمين عليه
أ.د /وكيل الكلية لخدمة المجتمع و
تنمية البيئة
مسئولين المعيار السابع
مدير قطاع خدمة المجتمع
وحدة الجودة و ضمان االعتماد

األعضاء

عدم استجابة األقسام العلمية
للتعديالت المطلوبة في المقررات
و البرامج لتواكب احتياجات
المجتمع المحلى

 تم إبالغ األقسام العلمية بالتعديالتالتي طلبتها اإلطراف المجتمعية و جارى
تعديل و إعادة هيكل المقررات و البرامج

حصر التعديالت المطلوبةاجتماع لجنة الجودة مع رؤساءاألقسام
 تحديد الممكن عمله و تعديله منالمقررات
 رفع التعديالت لمجلس الكلية ثماللجان المنبثقة على مستوى الجامعة
للدراسة و التعديل

4104

4102

إدارة الكلية (العميد و الوكالء الثالثة
مدير وحدة الجودة
رؤساء األقسام العلمية المعنية
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مالحظات لجنة االعتماد (أوجه
القصور)
ضعف أو قلة فرص العملالمعروضة
ضعف التدريب-قلة تدريب الطالب

إجراءات التصحيح

آليات التنفيذ و المتابعة

 انتظام عقد ملتقى الخريجين و رجالاألعمال بحيث يكون نصف سنويي
 تفعيل خطة التدريب خاصة التدريبلدى مزارع لقطاع الخاص و طالب
المستويات الثالث والاربع .

ضعف قاعدة بيانات الخريجين و  -إعادة صياغة و تقوية بيانات
قلة التواصل بين الكلية و
الخريجين

اعتماد إنشاء مكتب خدمة
المواطنين من مجلس الكلية

جامعة المنيا
Minia University
اإلطار الزمني
من

إلى

زيادة عقد ملتقيات التوظيف يوم
 4102/2/2تم توجيه الطلب
للمستثمرين و أصحاب األعمال بزيادة
فرص العمل
استضافة مدير البنك األهلي فرع الجامعة
استضافة مدير بنك االئتمان الزراعي فرع
المنيا لشرح كيفية القروض

اكتوبر
4104

4102

 -تكليف وحدة الد  MISبعمل قواعد

دفعات

للخريجين و طالب الفرقة الرابعة
الخريجين و كتابة تخصصاتهم و أرقام
 تكليف الخريجين و استخراج الشهاداتتليفوناتهم و التواصل معهم من خالل
شبكة التواصل االجتماعي و موقع الكلية بعمل قاعدة بيانات بعناوين و أرقام
و وحده الخريجين و استخراج الشهادات تليفونات و تخصصات الخريجين و طالب
الفرقة الرابعة
– و وحده متابعة الخريجين – عمل
عمل دليل للخريجيناستمارات الخريجين عند استخراج
الشهادات
 الحصول على قرار تشكيل مكتب خدمة تم الحصول علي القرار و ختمه صورةطبق األصل
المواطنين معتمد و حفظه في المعيار
السابع

التنفيذ و القائمين عليه
وحدة تدريب الطالب و الخريجين و
مجلس إدارتها
وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب
مسئولي معيار الطالب و الخريجين
العميد  +وكيل خدمة المجتمع

وحده متابعة الخريجين

الخريجين
 4102دفعة
-4103دفعة
-4104دفعة
-4100دفعة

4102

وحده الخريجين و استخراج الشهادات
بشئون الطالب

تم االعتماد
4103

---

مجلس أداره مكتب المواطنين
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مالحظات لجنة االعتماد (أوجه
القصور)

إجراءات التصحيح

جامعة المنيا
Minia University

آليات التنفيذ و المتابعة

اإلطار الزمني

التنفيذ و القائمين عليه

من

إلى

4104

4102

سكرتارية وكيل الكلية لخدمة المجتمع
مدير قطاع خدمة المجتمع و تنمية
البيئة
منسق لقاءات النقابة مع الخريجين

اقتراح أنشاء شاشتين عرض
متصلة بالكمبيوتر عند مدخل
الكلية

 تم تركيب و تشغيل شاشتين عرض في تم شراء الشاشتين و تركيبهما و بثمدخل المبنى أ،المبنى ب لخدمة الطالب أنشطة الكلية عليها
و األعضاء و المزارعين

شهر مارس
4102

حتى اآلن

أداره الكلية ( العميد  +الوكيل  +أمين
الكلية  +مدير قطاع خدمة المجتمع و
تنمية البيئة )

عدم االطالع على آلية لتشغيل

 -تم إتاحة اآلليات لالطالع موضح فيها تم صياغة اآللية و االنتهاء منها

شهر يونيو

حتى اآلن

مدير قطاع خدمة المجتمع

عدم قيام الكلية باى أنشطة
محدده زمنياً منذ بداية الخطة
 4112حتى 4102/4103

 حصر أنشطة الكلية فى مجال خدمةالمجتمع فى دليل األنشطة
4102-4112

جاري إعداد دليل األنشطة من -4112حتى اول زيارة لفريق االعتماد
تم ارسال ما يفيد عمل هذه االنشطةبالوثائق والمستندات.

شهر يونيو
4102

حتى اآلن

مسئول المعيار السابع
مدير قطاع خدمة المجتمع
مدير وحده الجودة

عدم وجود أنشطة واليات تعود
بالنفع على الكلية من المجتمع
المحيط

 حصر التبرعات و الهبات التي قدمتها -تم تجهيز قائمة بالتبرعات و الهباتالمقدمة للكلية من األطراف المجتمعية و
مؤسسات المجتمع المدني للكلية
 حصر االستشارات – الدورات ( 422المستثمرينالف جنية من منظمة العمل الدولية

من 4104

4102

 تجهيز الدعوات من سنوات سابقةعدم وجود دعوات للقاء
الخريجين مع نقابة الزراعيين منذ 4104،4103،4102،4102
4100

تم الحصول علي الدعوات و تسجيلها

الطالب الراغبين في العمل لبعض تجربة مؤسسة شورى و مصنع تجفيف
البصل و الحاصالت الزراعية
الوقت

4102

مسئول المعيار السابع

مدير قطاع خدمة المجتمع
مسئول المعيار السابع
وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة
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المعيار الثامن :الطالب والخريجون
اليات التنفيذ

مقترحات التطوير والتعزيز
سياسات قبول وتحويل الطالب

 -0عمل سياسة معلنة لقبول وتحويل نشر سياسات قبول وتحويل الطالب على الموقع االلكتروني
الطدددددددددددددددددددددالب والخريجدددددددددددددددون

الطالب

ونشرها

االلكتروني للكلية.

علي

الموقع للكلية وعمل ملصقات لها بإدارة شئون الطالب.

التوقيت
العام الدراسي
4102
شهري

سبتمبر-أكتوبر
العام الدراسي

 -4مراجعه الكلية لسياسة القبول بشكل وضع اليه واضحة ونظم معلنه خاصه بمراجعه الكلية لسياسة

4102

القبول بشكل دوري.

شهري

دوري.

-3القيام بإيجاد حلول للمشاكل التي
تعيق الطالب أثناء التحويل من و
إلي الكلية.

العام الدراسي

عمل استمارات استبيان للطالب لمعرفه ما هي صعوبات إجراء

4102

التحويل.

شهري

-2أيجاد آليات معتمده أو برنامج او  -نشر خطه معتمدة لجذب الوافدين علي الموقع االلكتروني
أنشطه معينه لجذب الوافدين.

ديسمبر -يناير

للكلية.

سبتمبر-نوفمبر
بداية العام

مسئوليه التنفيذ
وكيل الكلية لشئون

مؤشرات المتابعة وتقييم
االداء

الفحص الدوري لموقع

التعليم والطالب ،مسجل

الكلية ووجود الملصقات

الكلية

باألماكن المخصصة لها

عميد الكلية ووكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

متابعه تطوير وتحديث

سياسة القبول بالكلية كل
عام قبل بدء الدراسة

عميد الكلية ووكيل الكلية فحص وتقييم استمارات
لشئون التعليم والطالب
مسجل الكلية

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

االستبيان التي تم توزيعها

على الطالب

-متابعه تنفيذ الخطة من

أداره الكلية ووكيل لشئون
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 التسويق الجيد للكلية وتحديث وتغذية الموقع االلكترونيباالمكانيات والمميزات التنافسية كوسيلة لجذب الوافدين

 -توصيف البرامج التعليمية ونشرها علي الموقع االلكتروني

التعليم والطالب.

الدراسي شهر

-الفحص الدوري لموقع

سبتمبر 4102

الكلية

للكلية.

الدعدددددددم الطالبددددددي

-وضع خطة متكاملة لدعم الطالب.

 -0االعالن عن قواعد الصرف من -نشر قواعد الصرف من صندوق التكافل االجتماعي علي
صندوق التكافل االجتماعي.

الموقع االلكتروني للكلية وعمل ملصقات لها.

العام الدراسي
4102

شهر ديسمبر.

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

التأكد من إعالن قواعد
الصرف من صندوق

التكافل في دليل الطالب

العام الدراسي
-4العمل علي أيجاد مصادر تمويل ذاتي -تخصيص جزء من عوائد الوحدات ذات الطابع الخاص
لدعم صندوق التكافل االجتماعي.

لتمويل صندوق التكافل االجتماعي.

4102 -4102

وكيل الكلية لشئون

ديسمبر-يناير

الوحدة الحسابية بالكلية

شهري

التعليم والطالب ومدير

مخاطبه رؤساء الوحدات

ذات الطابع الخاص في

هذا الصدد

 عمل انشطه طالبية تدر دخل يساهم في دعم الطالب الغيرقادرين ماديا.

-3اعتماد الكلية لدعم الطالب الغير  -مخاطبه األقسام بشأن توزيع الكتاب الجامعي مجانا على
قادرين ماديا.

الطالب الغير قادرين ماديا.

 -تبرعات ذاتية من أعضاء هيئه التدريس والعاملين لمساعده

العام الدراسي

وكيل الكلية لشئون

شهر يناير.

الوحدة الحسابية بالكلية

4102

التعليم والطالب ومدير

متابعه اليات التنفيذ من
اداره الكلية

هؤالء الطالب.
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-2العمل علي أيجاد آليات معتمده

للتعامل مع الطالب المتفوقين

علميا.

جامعة المنيا
Minia University

 عمل لوحات شرف للطالب الحاصلين علي المراكز األوليللمستوي األول والثاني والبرامج التعليمية ويعلن بها أسماء

وصور الطالب المتفوقين.

 صرف مكافأت للطالب المتفوقين علميا. مخاطبه األقسام العلمية بوضع نظم واليات للتعامل معالمتعثرين علميا.

-2القيام بوضع آليات معتمده للتعامل  -اختيار عضو هيئه تدريس من كل قسم لدراسة أوجه
مع الطالب المتعثرين علميا.

القصور لدي هؤالء الطالب في المواد الدراسية التي تدرس

العام الدراسي
4102

شهر يناير.

العام الدراسي
4102

شهر يناير.

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

متابعه اليات التنفيذ من
اداره الكلية

متابعه اليات التنفيذ من
اداره الكلية

باألقسام العلمية المختلفة (كل في قسمه العلمي).
 -2اعتماد بيان تشكيل لجان اإلرشاد -اعتماد تشكيل لجان اإلرشاد األكاديمي من مجلس القسم
األكاديمي.

ومجلس الكلية.

العام الدراسي
4102

شهر أكتوبر.

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

متابعه اليات التنفيذ من
اداره الكلية

العام الدراسي
 -7استطالع رأي للطالب عن فاعليه -عمل استمارات استبيان للطالب لتحديد فاعليه االرشاد
اإلرشاد األكاديمي.

األكاديمي توزع عليهم في نهاية الفصل الدراسي.

4102
شهري

نوفمبر-ديسمبر.

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

متابعه اليات التنفيذ من
اداره الكلية
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األنشطة الطالبية

-0وضع

إحصائية

-4وضع

سياسات

المشاركين

األنشطة . 4102 / 4102

معلنه

في

لتشجيع

جامعة المنيا
Minia University

عمل إحصائية المشاركين في األنشطة  4102 / 4102معإعالنهم على الموقع االلكتروني للكلية.

 عمل جداول ممارسه األنشطة الطالبية بما ال يتعارض معالجداول الدراسية.

الطالب على المشاركة في األنشطة  -إعالن أسماء وصور الطالب المتميزين في األنشطة في

الطالبية.

دليل للخريجين لعام . 4102 -4102

لوحات اإلعالنات المركزية بالكلية.

 -إعادة المحاضرات والدروس العملية.

-عمل دليل الخريجين.

-تنظيم ملتقي للخريجين

العام الدراسي
4102
شهري

نوفمبر-ديسمبر.

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

متابعه اليات التنفيذ من
اداره الكلية

العام الدراسي

4102 -4102
شهري

سبتمبر-

وكيل الكلية لشئون

متابعه اليات التنفيذ من

التعليم والطالب

اداره الكلية

أكتوبر.

العام الدراسي
4102

شهر نوفمبر.

وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

متابعه اليات التنفيذ من
اداره الكلية
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المعيار التاسع :المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية
نقاط التحسين

األنشطة

التأكيد على تبني المعايير األكاديمية

-نشر المعايير األكاديمية

البكالوريوس والدراسات العليا

األقسام العلمية

المرجعية  NARSلمرحلتي

إلكترونيا وورقيا على جميع

المخرجات

مؤشرات النجاح

زيادة الوعي بالمعايير

قناعة مجتمع الجامعة

األكاديمية بين مجتمع الكلية

مراجعة توصيف جميع البرامج في ضوء
استيفاء متطلبات المعايير األكاديمية
وبالشكل الذي يعكس شخصيه كل
برنامج واالرتقاء بمستوي الخريج

واكسابه الحد األدنى من المعارف

والمهارات المهنية باإلضافة الي عمل
تقارير لهذه البرامج عن اخر عامين
دراسين

-مراجعة توصيف جميع

البرامج في ضوء استيفاء

برامج تعليمية مستوفاة

لمتطلبات المعايير األكاديمية

متطلبات المعايير األكاديمية

في توصيف جميع البرامج

واالرتقاء بمستوي الخريج

بالشكل الذي يعكس شخصيه

المعارف والمهارات المهنية

بتصميمها اعضاء هيئة

وعمل تقارير لها عن اخر

التدريس بالتنسيق مع مدير

واكسابه الحد األدنى من

عامين دراسين

كل برنامج وعمل تقارير لها قام

وحدة الجودة

بأهمية المعايير األكاديمية

المسئول عن التنفيذ
وحدة الجودة +
منسقو البرامج
باألقسام

الفترة الزمنية
بداية التنفيذ
سبتمبر 4102

نهاية التنفيذ
ديسمبر

4102

استيفاء متطلبات المعايير
األكاديمية في توصيف

جميع البرامج التعليمية
ووجود تقارير لهذه

البرامج باإلضافة الي

االرتقاء بمستوي الخريج
واكسابه الحد األدنى من
المعارف والمهارات

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب +
رؤساء األقسام +
منسقي البرامج

باألقسام  +مدير

سبتمبر 4102

ديسمبر

4102

وحده الجودة

المهنية
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مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم ألهداف
البرنامج التعليمي في كل البرامج

عمل نموذج للتأكد من مطابقة

توافر نماذج لمطابقة كل مقرر

مطابقة مصفوفة مخرجات

مخرجات التعلم لكل البرامج

التعليم لكل البرامج التعليمية

التعليمي لكل البرامج

كل مقرر دراسي لمصفوفة
التعليمية بالكلية

مراجعه توصيف جميع المقررات الدراسية

مراجعة توصيف ومصفوفة

المستهدفة بطريقة واقعية تتناسب مع

لجميع البرامج التعليمية وتوزيع النواتج
محتويات المقرر واختيار أساليب
مناسبة للتعليم والتعلم والتقييم

جامعة المنيا
Minia University

النواتج لجميع المقررات

دراسي لمصفوفة مخرجات
بالكلية

التعليمية بالكلية

عن اخر عامين دراسين والتي لم يكن

لها تقارير عن هذين العامين الدراسين

رؤساء األقسام +
منسقي البرامج

الدراسية وتوزيع النواتج

لكل مقرر دراسي تتناسب مع

المستهدفة واختيار أساليب

محتويات المقرر

محتويات المقرر ذاته

منسقي البرامج

رؤساء األقسام +

سبتمبر 4102

ديسمبر

4102

باألقسام

وكيل الكلية لشئون
وجود تقارير لبعض المقررات

استيفاء تقارير المقررات

التعليم والطالب +

دراسين والتي لم يكن لها

المعايير األكاديمية

منسقي البرامج

دراسين على ان تحتوي على

الدراسية عن اخر عامين

المقررات ومقترحات تحسينها

تقارير من قبل

نتيجة تقويم الطالب لهذه

4102

وكيل الكلية لشئون

لكل مقرر دراسي مع

الدراسية عن اخر عامين

سبتمبر 4102

ديسمبر

باألقسام

مطابقة النواتج المستهدفة

كتابه تقارير لبعض المقررات
كتابه تقارير لبعض المقررات الدراسية

التعليم والطالب +

التعليم والطالب +

مناسبة للتعليم والتعلم والتقييم

مصفوفة النواتج المستهدفة

التعلم ألهداف البرنامج

وكيل الكلية لشئون

الدراسية لمتطلبات
المرجعية

رؤساء األقسام +
باألقسام  +مدير

سبتمبر 4102

ديسمبر

4102

وحدة الجودة
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قيام الكلية بقياس فاعلية البرامج

التعليمية واالستفادة من مؤشرات القياس
في تطوير هذه البرامج

جامعة المنيا
Minia University

استطالع راي الطالب وارباب
سوق العمل لقياس فاعلية

البرامج التعليمية وتطوير هذه
البرامج في ضوء نتائج هذا

توافر برامج تعليمية مطورة
وفعالة

زيادة مشاركة االطراف

المعنية في تطوير البرامج
التعليمية

وكالء الكلية +

رؤساء األقسام +

وحدة الجودة بالكلية

سبتمبر 4102

ديسمبر

4102

القياس
العمل على تنمية قدرات أعضاء هيئة

التدريس بالكلية ومنسقي البرامج على
تصميم البرامج في ضوء المعايير
المتبناه وبما يحقق نواتج التعلم

قدرة أعضاء هيئة التدريس

عقد العديد من ورش العمل
بأقسام الكلية

المستهدفة.

ومنسقي البرامج على كتابة
البرامج في ضوء المعايير
المتبناه وبما يحقق نواتج
التعلم المستهدفة

توافر برامج تعليمية جديدة

حضور مكثف لورش
العمل داخل األقسام

وزيادة نسبة المشاركين
في تصميم البرامج

وحدة الجودة بالكلية
 +منسقو البرامج

باألقسام +اعضاء

االستعانة بآراء الطالب وجميع ممثلي

استطالع رأي الطالب وممثلي

تخدم المجتمع وتتناسب مع

زيادة مشاركة الطالب

سوق العمل في إدراج البرامج الجديدة

سوق العمل في إدراج برامج

متطلباته وتحقيق احتياجات

وممثلي سوق العمل في

رؤساء األقسام +

توفير أدلة على اتساق البرامج التعليمية

يتم وضع مسمى مقرر خاص

بالمرونة الكافية طبقا للمتغيرات في

لكل برنامج دراسي بالالئحة

وتحديث المطبق بالفعل

سوق العمل

جديدة وتحديث الموجود بالفعل

الداخلية ويحدد عنوانه طبقا

الطالب مع تحديث المطبق
حاليا.

توافر مقررات بكل البرامج

تواكب متطلبات سوق العمل

خريج مؤهل ومتوافق في
تخصصه مع المتغيرات

في سوق العمل .مقررات

4102

هيئة التدريس

وكالء الكلية +

تطوير البرامج بالكلية

ديسمبر 4102

يونية

وحدة الجودة بالكلية

مجالس األقسام
مجالس الكلية

ديسمبر 4102

ديسمبر 4102

يونية

4102

يونية

4102
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لمتطلبات سوق العمل
اعتماد المراجعة الدورية التي
توثيق مردود المراجعة الدورية للبرامج
التعليمية والمقررات الدراسية على تطوير
البرامج والمقررات

يقوم بها منسقي البرامج

باالقسام للبرامج التعليمية

والمقررات الدراسية ،ومناقشة

مقترحاتهم في مجالس االقسام
العلمية لتطوير البرامج
والمقررات.

مطورة فى البرامج تتصف
بالمرونة.

توثيق مردود المراجعة الدورية
للبرامج التعليمية والمقررات

الدراسية على تطوير البرامج
والمقررات.

عمل خطة تحسين للبرامج
والمقررات

مراجعة دورية للبرامج
التعليمية والمقررات
الدراسية

رؤساء األقسام،
منسقي البرامج

باألقسام ،مجالس

االقسام ،مجلس كلية

ديسمبر 4102

يونية

4102
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المعيار العاشر :التعليم والتعلم
األنشطة

نقاط التحسين

مؤشرات النجاح

المخرجات

التوسددددددع فددددددى اسددددددتراتيجية  .0عقد ندوه للطالب والعاملين بالكلية للتعريدف بإسدتراتيجية  -زيددددددددددددددددددادة الددددددددددددددددددوعي زيددددددددددددادة عدددددددددددددد
التعلدددددديم والددددددتعلم وضددددددرورة

التعليم والتعلم.

بإستراتيجية التعلديم والدتعلم المشدددددداركين فددددددي

مراجعتهددا علددى ضددوء نتددائج  .4تم عقدد ورشدة عمدل ألعضداء هيئدة التددريس ومعداونيهم لجميع الفئات المستهدفة
االمتحانددددددات وأراء األطددددددراف
 الخدددددددروج بإسدددددددتراتيجية األطراف المعنيةللتعرف بإستراتيجية التعليم والتعلم.
المعنيه
 .3عمددل مطبوعددات وتوزيعهددا علددى كددل مددن اعضدداء هيئددة تتناسددب مددع نتددائج الطددالب قناعدددددددة مجتمدددددددع
ورش العمددل مددن

التدريس والطالب للتعريف بإستراتيجية التعليم والتعلم.

ومددددددع متطلبددددددات العصددددددر الجامعددددة بأهميددددة

 .2عددرض إسددتراتيجية التعلدديم والددتعلم علددى مجددالس األقسددام وسوق العمل
لالطالع عليها ومراجعتها.

إستراتيجية التعليم

 .2مراجعة دورية إلستراتيجية التعليم التعلم في ضوء نتائج

االمتحانات وأراء األطراف المعنية من خالل عمل -عدم استخدام االقسام
استبيان.
العلميه للمواد الكيميائيه

 .2تم عمل حملة توعيه لجميع االقسام العلميه والمعامل بعدم

اعتمددددددددددددددددددددددددددددددددداد

المسئول عن

الفترة الزمنية
نهاية

التنفيذ

بداية التنفيذ

وكيل الكلية

أكتوبر

ديسمبر

لشئون التعليم

4102

4102

والطالب

التنفيذ

+

مسئولي معيار
التعليم والتعلم
+

وحدة ضمان
الجودة

والتعلم.
+
ا

المنتهية الصالحيه فى
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استخدام المواد الكيميائيه المنتهية الصالحيه فى التدريس الدروس العملية والمعامل
العلميه

اال بصوره مؤقته فى بعض تدددددريس الدددددروس

.7عمدددل آليددده لمراجعدددة انمددداط التعلددديم والدددتعلم الخاصددده بكدددل التدريبات الخاصه بالطالب
برنامج ويتم اعتمادها من االقسام العلميه

تحسدددددن مسدددددتوى
العملية

فى مرحلة البكالوريوس

رؤساء االقسام

وذلك لحين توفر مواد ذات
صالحيه جيده طالما انها
تؤدى النتائج المطلوبه

رؤساء االقسام

وقد تم ذلك من خالل عمل

رؤساء االقسام

توصيفات لكل مقرر وذلك

+عميد الكليه

عن طريق كل قسم من
االقسام العلميه.
مراجعة مدى توافق اساليب
التعليم والتعلم المستخدمة
مع نواتج التعلم المستهدفة.

مراجعددددة توصدددديف البددددرامج والمقددددررات لمعرفددددة مدددددى توافددددق تدددددددوافر أسددددددداليب للتعلددددددديم أسدددددداليب للتعلدددددديم
أسددددداليب التعلددددديم والدددددتعلم المسدددددتخدمة مدددددع ندددددواتج الدددددتعلم والددتعلم متوافقددة مددع ن دواتج والدددددتعلم متوافقدددددة

المستهدفة.

التعلم المستهدفة.

مدددع ندددواتج الدددتعلم

رؤساء األقسام
اعضاء هيئة
التدريس

يناير

اكتوبر

4102

4102

المستهدفة.
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وضع آليات لقياس مردود -حصدر المشدكالت التدى تعيدق العمليدة التعليميدة عدن طريدق
السياسات المتبعة لمواجهة االقسام العلمية.
مشكالت التعلم.

-عمل استبيانات العضاء هيئدة التددريس ومعداونيهم وكدذلك

لتقييم

الميداني.

الية لقياس مردود

-التغلب

السياسات المتبعة.

بعض
التي

الطالب لبيان المعوقات التى قابلتهم اثناء العام الدراسى.

وضع آليات موثقة ومعتمدة -إعداد نماذج خاصة ومعتمدة لتقييم نتائج التدريب الميداني
نتائج

جامعة المنيا
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علي وكيددددددددددل الكليددددددددددة

المعوقات لشددددددئون التعلدددددديم
تواجه والطدددددددددددددددددددددالب +

العملية التعليمية
توافر

التدريب -تقييم نتائج التدريب الميداني وذلك لطالب المستوى الثدانى ومعتمدة

اليات

لتقييم

والمنتقلدددين للمسدددتوى الثالدددث والدددذين يدددتم تددددريبهم فدددى فتدددرة التدريب الميداني.

موثقة

نتائج

استمرار عمليةالتقييم

التدريب

لنتائج

الصددديف فددددى االقسدددام العلميدددده الخاصددده بكددددل برندددامج ويددددتم

-طالب المسدتوى الثالدث والمنتقلدين الدى المسدتوى الرابدع يدتم توفر تسهيالت من قبل تلك

تدددريبهم بالمؤسسددات والشددركات ومراكددز البحددوث التددى تهددتم المؤسسات وبالتنسيق مع
بددالبرامج التعليميددده للكليددده ويددتم تقيددديمهم بمقددددار %31مدددن االقسام العلميه بالكليه

-يقوم طالب المسدتوى الرابدع بعمدل بحدث مرجعدى فدى الفصدل

4102

4102

مسدددددددئول معيدددددددار

التعليم والتعلم
وكيل الكلية

لشئون التعليم
والطالب

يونيه

فبارير

4102

4102

رؤساء االقسام

الدرجه العظمى لمقرر التدريب الميدانى ( 011درجة) .

الى هذه المؤسسات.

اكتوبر

+

تقيدديمهم مددن قبددل اعضددداء هيئددة التدددريس بقيمددة %31مدددن

الدرجه العظمى بناء على استماره تقييم وترسل بصدوره سدريه

يناير

يتم تقييم تلك االبحاث من

خالل مناقشه عالنيه

باالقسام العلميه وتقيم

ارتفاع

مستوى وكيل الكليه

الخبرات

العلميه لشئون التعليم

والعمليه

لدى والطالب

الطالب وتاهيلهم
لسوق

العمل
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الدراسى الثانى تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس

-اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

جامعة المنيا
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بنسبة %31من الدرجه
العظمى و%01على

فاعليه

المناقشة

ضرورة اعتماد وثائق

-التوصيف العلمي لبرامج التدريب الميداني من األقسام.

التوصيف العلمي لبرامج

-اعتمدداد وثددائق التوصدديف العلمددي لب درامج التدددريب الميددداني التدريب الميداني موثقة ميدانى

التدريب الميداني.

من مجالس األقسام والكلية.

توافر

توصيفات

بصوره

لبرامج  -برامج تدريب وكيددددددددددل الكليددددددددددة

نوفمبر

ديسمبر

تحقق لشددددددئون التعلدددددديم

4102

4102

ومعتمدة

متطلبات الجودة.

وضع

مواصفات

وموثقة للورقة االمتحانية حيث الشكل والمضمون تقيس مخرجات التعلم في المستويات
والعمل علي زيادة جودتها المعرفية المختلفة.

ومتابعة مدي كفاءتها في -اعتماد وتوثيق مواصفات الورقة االمتحانية.

قياس مخرجات التعلم في -تشددكيل فريددق عمددل بكددل قسددم لمتابعددة مدددى مطابقددة الورقددة
المستويات

المختلفة.

المعرفية االمتحانية وكفاءتها فى قياس مخرجات التعليم.

توافر مواصفات معتمدة

وموثقة للورقة االمتحانية

والطدددددددددددددددددددددالب +

 -توصيف علمي رؤساء األقسام

موثق

ومعتمد

لبرامج

التدريب

الميداني.

معتمدة -تشكيل لجنة إلعداد مواصفات قياسية للورقة االمتحانية من

اكثر

ورقة

امتحانية وكيددددددددددل الكليددددددددددة

ذات جودة عالية لشددددددئون التعلدددددديم
حيث والطدددددددددددددددددددددالب +
من
رؤساء األقسام +
المواصقات
مسدددددددئول معيدددددددار
ونوعية االسئله
التعلددددددديم والدددددددتعلم
الموضعيه
تشكيل لجنة

اكتوبر

4102

ديسمبر

4102

والمقاليه
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فى

والمذكوره

توصيف المقررات
وتم توزيعها على
جميع

االقسام

العمليه وتم االلتزم
بها والتى تقيس
مخرجات التعلم.
زيادة تفعيل اآلليات المتبعة -إعددادة النظددر فددى أعددداد أعضدداء الكنتددرول بالنسددبة ألعددداد توافر اليدات مفعلدة لمتابعدة -مراجعة مستمرة عميدددددد الكليدددددة +
في أعمال الرصد والمراجعة الطالب بكل مستوى.
وتوفير

نماذج

لألوراق

االمتحانية

الكنتروالت

اعمددددال الرصددددد والمراجعددددة العمال

االجابة -عددددددم اسدددددتالم أوراق اإلجابدددددة بددددددون اإلجابدددددة النموذجيدددددة بالكنتروالت.

الرصد وكيددددددددددل الكليددددددددددة

تؤكد صحتها.

بمقر لالمتحان.

لشددددددئون التعلدددددديم

فبراير

ديسمبر

4102

4102

والطدددددددددددددددددددددالب +

-تشدددكيل لجندددة متابعدددة ومراجعدددة للتأكدددد مدددن تفعيدددل اآلليدددات تدددوافر نمدددوذج اجابدددة لكدددل -توفير االجابات اعضددددددداء لجدددددددان

المتبعة داخل كل كنترول

-الئحة الكليه ال تأخذ بنظام الممتحنين الخارجيين

ورقدددة امتحانيدددة داخدددل كدددل النموذجية

كنترول.

لالوراق

الرصدددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بالكنتروالت.

االمتحانية.
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ضرورة تفعيل اآللية المعتمدة -اسدتخدام تقدارير القدائمين علدى التددريس لمراجعدة نتدائج

لتحليل نتائج

االمتحانات االمتحانات مع المحتوى الدراسي.

واالستفادة من ذلك في -االستفادة من تحليل النتائج فى التعرف على أوجده القصدور

التطوير والتحسين.

جامعة المنيا
Minia University

وجود خطط تحسين طبقاً

االستفادة

من وكيددددددددددل الكليددددددددددة

االمتحانات

فى والطدددددددددددددددددددددالب +

والتحسين.

التعلددددددديم والدددددددتعلم

للتقارير ونتائج االمتحانات تحليل

التطوير

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

نتائج لشددددددئون التعلدددددديم

نوفمبر

4102

يناير

4102

مسدددددددئول معيدددددددار

+اعضددددداء هيئدددددة
التدريس

ضرورة االستفادة من التغذية -اجراء التغذية الراجعة

توافر اجراءات تصحيحية ارتفاع نسبة رضا وكيل

الراجعة من استطالع رضا -اتخددداذ االجدددراءات التصدددحيحية للتغذيدددة الراجعدددة واعتمادهدددا مبنية على استطالع رأى الطالب

الطالب.

وتعميمها على الفئات المستهدفة

الطالب.

لشئون

والطالب
مسئول

الكلية

نوفمبر

يناير

التعليم

4102

4102

+

معيار

التعليم والتعلم
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المعيار الحادي عشر :اعضاء هيئة التدريس
مقترحات التطوير والتعزيز

آليات التنفيذ

مسئولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

التوقيت

 تنميدة قددرات ومهدارات أعضداء  -تحديث و مراجعة خطة التدريب بناءاً  -منسددددق معيددددار أعضدددداء  -خطددة تدريبيددة معتمددددة-كشددوف حضددور الددددوراتونماذج من الشهادات -نتدائج تحليدل االسدتبيانات
هيئة التدريس
على حصر االحتياجات التدريبية-عمل
هيئدددددددددة التددددددددددريس والهيئدددددددددة
وتحليلها
 إدارة الكليةدورات تدريبية
المعاونة
 -تقييم فاعلية التدريب

سنويا

 تحدديث مسددتمر لقاعددة بيانددات  -تجميع بيانات أعضاء هيئة التدريس  -منسق معيار أعضاء  -توافر البيانات على الموقع اإللكترونيهيئة التدريس
من األقسام
الخاصددددددددة بأعضدددددددداء هيئددددددددة

سنويا

التدريس و السيرة الذاتية

 نتائج تحليل االستبيان وزيادة رضا أعضاء هيئة إدارة الكلية قياس الرضا الوظيفي ألعضداء  -طرح االستبياناتالتدريس والهيئة المعاونة
هيئدددددددددة التددددددددددريس والهيئدددددددددة  -عددددددرض ومناقشددددددة النتددددددائج واتخدددددداذ  -الفريددق التنفيددذي لمعيددار
أعضاء هيئة التدريس
اإلجراءات التصحيحية المناسبة
المعاونة
 مراجعدددددددة آليدددددددات المحاسدددددددبة  -لقددداءات واجتماعدددات بدددين إدارة الكليدددة  -إدارة الكليةورؤسددددداء األقسدددددام لمراجعدددددة آليدددددات  -رؤساء األقسام
والمساءلة
المسائلة والمحاسبة
 اجتماعات ولقاءات مدع أعضداء هيئدةالتدددريس و الهيئددة المعاونددة للتعريددف
المستمر بهذه اآلليات

 وجود آليات محددة زيادة الوعى لدى أعضاء هيئة التدريس و الهيئةالمعاونة بهذه اآلليات

سنويا
سنويا
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المعيار الثاني عشر :البحث العلمي

نقاط التحسين

المخرجات

األنشطة

تحديث قواعد بياندات البحدوث مراجعددددددة دوريددددددة لالبحدددددداث المنشددددددورة  -تجميددددع السدددديرة الذاتيددددة
العلمية.

العضاء هيئة التدريس بالكلية .

العضاء هيئة التدريس بعد

تحديثها

مؤشرات النجاح
 -0حسدددداب عدددددد االبحدددداث

رؤساء االقسام

 -4عدد االبحداث المشدتركة

مسئولي معيار البحث

داخل اقسام الكلية

العلمي

المنشورة سنويا

 -3عددد االبحدداث المنشددورة
 -2االبحدداث المشددتركة مددع

+

مؤسسات دولية

التطبيقية .

االبحاث مخاطبددة أقسددام الكليددة لتحديددد االبحدداث تدددددوافر بياندددددات عدددددن عددددددد وجددددددددددود ردور مددددددددددن الجهددددددددددات
التطبيقية والمستفيدين منها

االبحاث التطبيقية ومجاالت المستفيدة من هذه االبحاث.

استخدامها.

+

+

خارجيا

مراجعة وتحديد

المسئول عن التنفيذ

الفترة الزمنية
بداية

نهاية

التنفيذ

التنفيذ

أكتوبر

4102

مستمر

وحدة ضمان الجودة
وكيل الكلية لشئون

الدارسات العليا والبحوث
وكيل الكلية لشئون

خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

=رؤساء األقسام +

اكتوبر

4102

مستمر
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اعضاء هيئة التدريس
تطوير وزيادة ميزانية البحث
العلمي.

تشدددكيل لجندددة لوضدددع خطدددة لزيدددادة توافر بيانات عن مصادر وجود مشاريع بحثية ممولة – عميددددد الكليددددة والسددددادة
ميزانيددة البحددث العلمددي مددن مصددادر التمويل

محتلفة العلمية

الوحدات

مثل

ذات

ميزانيات الحصول علي نسبة من ارباح الددددددددوكالء  +اعضدددددددداء
الطابع الوحدات االنتاجية بالكلية.

الخاص  ,السعي للحصول الحصول علي دعم من صندوق
علي مشاريع ممولة .

تشجيع

اعضاء

هيئة

اكتوبر

اكتوبر

4102 4102

هيئة التدريس

دعم البحوث بالجامعة

التدريس علي كتابة والتقدم

للمشروعات الممولة محليا

ودوليا".
قياس مردود االنفاق علي -إعددددددداد بيددددددان عددددددن عدددددددد االبحدددددداث
البحث العلمي

توافر ابحاث منشورة في

-زيادة النشر الخارجي

المنشدور فدي دوريددات عالميدة ومددؤتمرات دوريات لها معامل تاثير

ردود من جهات استفادة عن

-عدد االبحاث التطبيقية

زيادة عدد الجوائز بالكلية

دولية

عالي .

عدد اعضاء هيئدة التددريس الحاصدلين جهات مستفيدة من ابحاثعلي جوائز علمية

بحوث الكلية التطبيقية

لجنة معيار البحث

اكتوبر

العلمي +

4102

اعضاء هيئة التدريس

مستمر

+

رؤساء االقسام

الكلية

حصول بعض اعضاء
35
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الكلية علي جوائز علمية
تقييم ابحاث الكلية من

-ورش عمل لعرض اهم نتدائج االنشدطة تنفيذ ورش العمل

المحلي.

-طبدددددددع كتيدددددددب بملخصدددددددات البحدددددددوث واالستبيان

المستفيدين والمجتمع

البحثية لالقسام علي المستفيدين.

توصيات ورش العمل

توزيع كتيبات الملخصات نتائج االستبيان
علي

التطبيقيددددة مددددع عددددرض اسددددتبيان علددددي المستفيدين وتجميع النتائج
المسددتفيدين بكيفيددة االسددتفادة مددن نتددائج

هذه البحوث وتقييمها

-عمل خطة بحثية خمسية

خطة

وموثقة

خمسية

معتمدة

وكيدددل الكليدددة للدراسدددات
العليددا والبحددوث +وكيددل

نوفمبر

يونية

4102 4102

الكليدددة لشدددئون خدمدددة

المجتمددع وتنمي دة البيئ دة

 +لجنة المعيار

وكيدددل الكليدددة للدراسدددات
العليددددددددددددددا والبحددددددددددددددوث

4102

4102

+رؤساء األقسام
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المعيار الثالث عشر:الدراسات العليا
نقاط التحسين

المخرجات

األنشطة

مؤشرات النجاح

المسئول عن التنفيذ

الفترة الزمنية
بداية التنفيذ

نهاية التنفيذ

أن يكون التقدم للدراسات العليا تقديم انشاء مواقع للتسجيل للدراسات وجود موقع الكترونى انهاء التسجيل الورقى وكيل الكلية للدراسات اكتوبر 4102

يوليه 4102

الكترونىا
مراجعة

العليا تابع لموقع الكلية

توصيف

البرامج

ومطابقتها مع الئحة الكلية

خاص

بالتسجيل واستخدام

للدراسات العليا

االلكترونى

والمقررات عقد ورش عمل لمراجعة توافر برامج ومقررات توافق
الالئحة

وتصحيح

األخطاء للدراسات

ببرامج ومقررات الدراسات العليا موصفة

العليا مقررات

ومطابقة الدراسات

–

الموقع العليا

مسئول

معيار الدراسات العليا

توصيفات وكيل الكلية للدراسات مايو 4102
وبرامج العليا

العليا مسئول

للالئحة وتتوافق مع للمعايير القومية.

والبحوث

الدراسات

–

يناير 4102

معيار

العليا-

معايير الهيئة القومية تم تصحيح العديد من مدير وحدة ضمان
المقررات في الالئحة

ربط البحث العلمى بالمشروعات القومية وضع خطة بحثية تتماشى وجود خطة بحثية ذات عمل

الداخلية

والمشروعات القومية واتجاه عالقة
الدولة للتنمية

باتجاهات

للتنمية

الجودة

مشروعات وكيل الكلية للدراسات يونيو 4102

وثيقة ممولة تخدم الكلية العليا

الدولة وطالب
العليا

الدراسات مسئول

والبحوث

الدراسات العليا

–

فبراير 4107

معيار
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جذب الوافدين وعمل منح دراسية لألجانب

جامعة المنيا
Minia University

عمل دعاية عن طريق الموقع تسجيل عدد كبير من عدد
االلكترونى للكلية وعن طريق الوافدين

ارسال منشورات لكليات الزراعة
بالدول المختلفة تشرح طرق

المسجلين

الطالب وكيل الكلية للدراسات 4102
العليا

مسئول

والبحوث

الدراسات العليا

–

مستمر

معيار

التسجيل والتسهيالت المقدمة

للطالب االجانب.

نشر دليل الدراسات المعتمد

علي موقع الكلية.
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المعيار الرابع عشر :نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر
آليات تنفيذ األنشطة

األنشطة المطلوبة

المخرجات

المسئول عن التنفيذ

الفترة الزمنية
بداية التنفيذ

نهاية التنفيذ

وحدة ضمان الجودة
حضور ممثل األطراف المجتمعية االجتماع بصفة دورية مع التوقيع علي محاضر

عرض محاضر الجلسات

الجلسات

علي مجلس الكلية

وممثل الطالب إلجتماعات الوحدة
العمل علي زيادة المخصصات المالية
للوحدة.

العمل علي زيادة نشر ثقافة الجودة
داخل الكلية.

تخصيص دعم مالي لهذه الوحدة من الموارد
الذاتية ومن الجامعة

نشر

ثقافة الجودة بموقع الكلية والوسائل

المختلفة (نشرات ,مطبوعات ,ندوات ,ورش عمل)

تكافؤ الموارد المالية مع
متطلبات العمل بالوحدة
فئات ذات ثقافة عالية
الجودة

مدير وحدة ضمان الجودة
رئيس الجامعة
عميد الكلية

مسئول معيار التقويم المؤسسي

اغسطس 4102

مستمر

اغسطس 4102

مستمر

اغسطس 4102

مستمر

ورش عمل عن كيفية اعداد توصيفات وتقاريرالبرامج والمقررات الدراسية والمعايير االكاديمية

مراجعة توصيفات وتقارير البرامج

-تحديد معايير اختيار المراجع الخارجي

اعدادها من قبل االقسام العلمية

الداخلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

والمقررات الدراسية والتي قد تم

-مراجعة مسمي المقررات بالتوصيفات مع الالئحة

توصيفات وتقارير البرامج
والمقررات الدراسية

مدير وحدة ضمان الجودة

لجنة توصيف البرامج والمقررات

مايو 4102

ديسمبر4102
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التقييم المستمر للقدرة المؤسسية
عمل خطط تنفيذية للتغلب على نقاط
الضعف الواردة بالتقارير السنوية
للكلية .

االستفادة من خطط التطوير

والتحسين في تحديث تقرير الدراسة
الذاتية.

-تشكيل لجنة لعمل الخطة.

خطط تنفيذية للتغلب على

-اعداد الخطة.

نقاط الضعف الواردة

مراجعة الخطة.-اعتماد الخطة من قيل مجلس الكلية

بالتقارير السنوية للكلية .

لجنة اعداد الدراسة الذاتية

اغسطس 4102

يناير 4102

 -المراجعة الدورية لخطط التحسين للدراسة

الذاتية بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات

فى نظام ادارة الجودة

 -اتمام االجراءت التصحيحية طبقا لتلك المتغيرات

دراسة ذاتية متضمنة خطط
التطوير والتحسين بالكلية

لجنة اعداد الدراسة الذاتية

اغسطس 4102

يناير 4102

والمستجدات بصفة دورية

المحاسبة والمسائلة
استحداث آلية للمحاسبة والمسائلة

طرح ومناقشة فكرة استحداث الية للمحاسبة على

وتفعيلها بين القطاعات المعنية

لجنة الشئون المالية واالدارية بالكلية بصفة

بالكلية لضمان حسن األداء .

مستمرة ودورية من خالل الجتمعات الدورية للجنة

ضمان حسن أداء العاملين
بالكلية

لجنة الشئون المالية واالدارية
بالكلية

اغسطس 4102

مستمر

عملية التقويم
اعادة صياغة طرق تقويم الطالب

 -تشكيل فريق عمل لمراجعة واعادة صياغة طرق

لتشتمل علي قياس المهارات المعرفية تقويم الطالب المدرجة بالالئحة
الي جانب المهارات العلمية والمهنية

لتشتمل علي

قياس المهارات المعرفية إلي جانب المهارات

طرق تقويم للطالب تشتمل
علي قياس المهارات
المعرفية إلي جانب

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

اغسطس 4102

ديسمبر 4102
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والعامة في جميع برامج الكلية.

العلمية والمهنية والعامة في جميع برامج الكلية.

جامعة المنيا
Minia University

المهارات العلمية والمهنية
والعامة في جميع برامج
الكلية.

استطالع اراء الطالب في المقررات
الدراسية والعملية التعليمية واعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة

والحهاز االداري وفي الموارد المتاحة
بالكلية

عمل استبانة الستطالع راي الطالب-توزيع االستبانة لطالب كل مقرر في نهاية كل

فصل دراسي

نتائج استطالع الراي

مدير وحدة ضمان الجودة

اغسطس 4102

مستمر

-تفريغ االستبانه والتحليل االحصائي

انشطة التعزيزوالتطوير الدارة نظم الجودة
انشاء معمل مركزي بالكلية

-تشكيل مجلس ادارة للمعمل

-اعتماد التشكيل من قبل مجلس الكلية

-اعتماد المعمل المركزي كوحدة ذات طابع خاص

معمل مركزي مجهز

وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

اغسطس 4102

اغسطس 4102
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