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نلنة الطيد األضتاذ الدنتوز /عنيد نلية الرتبية
ال شك ان نجاح التخطيط ىو تخطيط ،ومن ىنا لمنجاح تكمن األىمية التي تولييا كمية

التربية _ جامعة المنيا في خطتيا االستراتيجية المدروسة والمبنية عمى رؤى عممية تعالج تمبية

االحتياجات الحالية والمستقبمية كما تتضمن خطوات تطويرية ترتقي بالكمية وتدفع بيا نحو آفاق

المستقبل لتحقيق الريادة عمميًا وبحثيًا ومجتمعيًا.

فقد بدأ العمل في إعداد ىذه الخطة االستراتيجية ( )4109_4102وفق آلية منيجية

شممت دراسة تحميمية لمبيئة الداخمية والخارجية وتقييم نقاط الضعف والقوة واستشراف مستقبل التعميم

والخدمات التربوية في محافظة المنيا.

وادارة الكمية إيماناً منيا بأىمية التخطيط االستراتيجي _ الذي يوفر اإلطار العام لمتخطيط

االكثر تفصيالً في المستويات اإلدارية المختمفة لمق اررات التشغيمية _ اتخذتو أساساً لوضع خطة
استراتيجية طويمة األجل تتضمن الرؤية المستقبمية لمكمية والرسالة التي تسعى إلى تحقيقيا والغايات

النيائية واألىداف االستراتيجية التي تسعى إلى تنفيذىا في ضوء ىذه الرسالة ،وكذلك اتخذتو أساسًا
لجميع األنشطة في الكمية والتي تتمثل في التعميم والدراسات العميا والبحث العممي والمشاركة

المجتمعية.

واذا كان العالم اليوم يتميز بال تغيرات السريعة والحادة في البيئة الخارجية ،فإن التخطيط

االستراتيجي ىو الذي يساعد االدا ةر عمى تفيم ىذه التغيرات ورصد الفرص والتيديدات ذات العالقة
بنشاط الكمية ومخرجاتيا .ويساعد عمى معرفة الرؤية المستقبمية في األجل الطويل ،من ىنا أصبح

التخطيط االستراتيجي لمكمية ضرورة من ضرورات االستمرار والبقاء وليس درباً من دروب الرفاىية.

عمٌد الكلٌة
أ.د /أمحد شحاتىحممد
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 . 1نبذة عن الكلية:
بـدأت الكميـة تحــت اسـم (كميـة المعممــات) عـام 0927م ،حيـث كانــت فكـرة إعـداد ىيئــة التـدريس فــي

مدارس البنات تشغل بال المجان التي عيدت إلييا الدولة بتنظيم شئون التربية والتعميم.

وقـد رأى المسـئولون أن االعتمـاد عمــى الخريجـات مـن كميــة البنـات ،جامعـة عــين شـمس ال يكفـي لتحقيــق
ىــذه الفك ـرة ف ــي المــرحمتين اإلعدادي ــة والثانويــة ،فك ــان البــد م ــن فــتح معاى ــد عميــا وكمي ــات خاصــة إلع ــداد

المدرسات ،ومن ىنا كان التفكير في إنشاء ىذه الكمية.

وقـد رؤى أن يكـون مقرىـا فـي الوجـو القبمـي ألســباب كثيـرة منيـا  :التوزيـع الجغ ارفـي لممعاىـد والكميــات،

باإلضـافة إلــى تشـجيع اآلبــاء فـي الوجــو القبمـي عمــى إلحــاق بنـاتين بيــذه الكميـة ولقــد وقـع االختيــار عمــى

مدينـة أســيوط لتكـون مقرىــا ،ولكــن الـدار التــي كانــت معـدة إلنشــائيا لـم تكــن مالئمــة ،فاتجيـت الفك ـرة إلــى
مدينـة المنيـا ووقـع االختيـار عمـى المبنـى الـذي كـان يشـغمو معيـد المعممـين الخـاص والموجـود خمـف مبنــى
المحافظة حالياً.

ولقد بدأت الكمية نشاطيا في سبتمبر 0927م بشعبتين ىما المغة اإلنجميزية والرياضيات  ،إال أنو في

العام التالي افتتحت شعبة المغة الفرنسية ،وفي العام الجامعي 0961/29م تم إنشاء شعبة العموم ،وبذلك

صــار عــدد الشــعب الموجــودة بالكميــة أربــع شــعب  ،وقــد تخرجــت أول دفعــة مــن الكميــة عــام 0960م فــي
شعبتي الرياضيات والمغة اإلنجميزية.

وفــي ع ــام 0970م ص ــدر القـ ـرار الجمي ــوري رق ــم ( )0278متضــمناً إنش ــاء كمي ــة التربي ــة بف ــرع جامع ــة

أسـيوط بالمنيــا ،وضــمت شــعبًا لمرياضـيات ،والتــاري الطبيعــي ،والطبيعــة باإلضـافة إلــى المغــة االنجميزيــة

واعتبـار كميــة المعممــات ن ـواة ليــذه الكميــة ،إلــى أن اســتقمت عــن جامعــة أســيوط بإنشــاء جامعــة المنيــا بعــد
صـدور الق ـرار الجميــوري رقــم ( )93لســنة 0976م ،والمتضــمن إنشــاء جامعــة مســتقمة قائمــة بــذاتيا تضــم

خمس كميات من بينيا كمية التربية.

ويتحدد الدور المنوط بالكمية في إمداد المجتمع وسوق العمل بمعممين  /معممـات متميـزين فـي مجـال

اآلداب ،والتربيـة ،والعمــوم والتربيــة ،والتعمــيم األساسـي ،وقــد اســتفادت الكميــة مـن مشــروع تطــوير كميــات
التربيــة ،حيــث أنشـ ـ بيــا معامــل متع ــددة لمحاســب اآلل ــي والمغــات والتــدريس المص ــغر  ،ومعامــل متط ــورة
لمدراسة العممية بأقسام الكيمياء والبيولوجي والفيزياء والجغرافيا  .كما حصل عدد  011من أعضـاء ىيئـة

تــدريس ،والييئ ــة المعاون ــة بالكمي ــة عم ــى الرخص ــة الدوليــة لقي ــادة الكمبي ــوتر ( )ICDLم ــن خ ــالل المنح ــة

المقدمـة مــن المشـروع .باإلضــافة إلــى عـدد  284نقطــة انترنـت بجميــع كنتــروالت الكميـة ،ومكاتــب الســادة

أعضاء ىيئة التدريس  ،وبعض قاعات الدراسة بالكمية .كما يوجد بالكمية نظـام الميكنـة مـن خـالل قاعـدة
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البيانات الخاصة بأعمال الكنتروالت  ،ونتائج الطالب ،والخريجين بمرحمة البكالوريوس والميسانس ،وفي

عـام ( )4102أصــبح عــدد الب ـرامج ( )09برنــامج فــي تخصصـات مختمفــة يعمــل منيــا ( )07برنــامج بيــا

طالب  ،كما تتضمن برنامجين لمدراسة بالكمية في مرحمة البكالرويوس والميسانس ،وتضم برنامجي العموم

والرياضيات بالمغة االنجميزية.

 - 2شعار الكلية:
تم اعتماد شـعار كميـة التربيـة – جامعـة المنيـا ،وذلـك بمجمـس الكميـة المنعقـد بتـاري 4106 /3/02م،

ويؤكد ىذا الشعار الى أىمية طمب العمم ،واالعالء من قيمتو ،حيث جاء في صو ةر شخص يحمل كتاب
مفتوحا ،وجاء عمى النحو التالي:

 . 3اهليكل التنظيمي للكلية:
تم وضع الييكل التنظيمي لمكمية واعتماده بقرار مجمس الجامعة تبعًا لقرار وزير التعميم (قانون تنظيم

الجامعات رقم ،29عام 0974م) و في عام  4101\4119وقد تم تعديمو في شكمو الحـالي واعتمـاده فـي

جمســة مجم ــس الكميــة الط ــارئ بتــاري 4102/04/40م ،و ويع ــد الييكــل التنظيم ــي مالئــم لطبيع ــة نش ــاط
المؤسسة ،كما أن ىنـاك توصـيفاً وظيفيـاً شـامالً وموثـق مـن إدارة الجامعـة لمعظـم وظـائف المؤسسـة ،ويـتم

أيضـا اسـتخدام ىـذا التوصـيف الـوظيفي فـي التعيـين والنقـل والنـدب لموظـائف المختمفـة وفيمـا يمـي مخطـط
ً
الييكل التنظيمي - :
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شكؿ ()1
الييكؿ التنظيمي لكمية التربية – جامعة المنيا
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 . 3املنطلقات الفكزية لبناء اخلطة اإلسرتاتيجية:
تنطلق الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة التربٌة – جامعة المنٌا من:

 احتـرام مكانــة وقيمــة جميــع أف ـراد مجتمــع الكميــة أحـد القــيم األوليــة التــي توجــو العمــل فــي الخطــة
والسياسات والق اررات وخطوات التنفيذ.

 تضــمن الخطــة تحقي ــق المشــاركة ب ــين الطــالب واألقســام العممي ــة مــن ناحي ــة وتشــجيع مؤسس ــات
المجتمع الخارجي من الناحية أآلخري عمي المشاركة في تحقيق طموحات الدارسين.

 كميـة التربيــة فــي نمــو مســتمر وكمــي تحقــق طموحاتيــا يجــب التركيــز عمــى التميــز فــي اتجاىــات
محدده بدقة لتحقيق الطموحات.

 زيـادة كفـاءة الكميـة فـي أداء رسـالتيا مـن خـالل إعـادة أدارة مصـادر التمويـل المـالي لـدعم برامجيـا
المالية والمستقبمية.

 تعد الخطة اإلستراتيجية لمجامعة المرجعية األولي كأحد أىم مصادر بناء الخطة اإلستراتيجية لمكمية.
 يجب أن تتميز الخطة بالمرونة بحيث تعدل عند الضرورة لمتجاوب مع التغيرات وسرعتيا.

 - 4منوجية بناء اخلطة :
تقوم الخطة اإلستراتيجية لكمية التربية جامعة المنيا عمى منيجية " التخطيط االستراتيجي "  ،وقد تحددت منيجية

بناء الخطة من خالل التفاعل والتكامل بين المدخمين ( ،)Top – Down Approach( ، )Bottom-Up Approach

وقد اعتمدت الخطة اإلستراتيجية عمى الخطوات اآلتية :

 االطالع عمى خطط إستراتيجية سابقة لمجامعات والكميات المصرية والعربية.
 االطالع عمى الخطة اإلستراتيجية لجامعة المنيا.
 االطالع عمى تقارير المراجعين الخبراء.
 دراسة تقارير الكمية السنوية.

 االطالع عمى اصدارات الييئة (ىيئة ضمان الجودة واالعتماد).
 عقد لقاءات موسعة مع أعضاء ىيئة التدريس ذوي الخبرة.

 استطالع رأي عمداء الكميات السابقين والوكالء ورؤساء األقسام السابقين.

 استطالع رأي السادة أعضاء ىيئة التدريس الذين حصموا عمى درجات عممية من دول أجنبية.
 استطالع رأي العاممين والطالب واألطراف المجتمعية.
 المشاركة في ورش عمل في التخطيط االستراتيجي.
 االطالع عمى بيانات الكمية واإلحصاءات.
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 إجراء التحميل البيئي الخاص بالبيئة الداخمية والخارجية باالعتماد عمى بيانات واستطالعات
الرأي وتحميميا.

 تحديد االحتياجات الخاصة بالقطاعات األساسية بالكمية (الدراسات العميا والبحوث ،والتعميم
والطالب ،خدمة المجتمع وشئون البيئة).

 - 5خطوات بناء اخلطة اإلسرتاتيجية:
تـ بناء الخطة اإلستراتيجية لمكمية مف خالؿ الخطوات التالية:
المرحمة األولى :مرحمة التحضير /اإلعداد لمتخطيط االستراتيجي:

المرحمة الثانية :التحميؿ البيئي االستراتيجي لموضع الراىف لممؤسسة (:)SWOT Analysis
أوالً :تحميؿ البيئة الداخمية

ثانياً :تحميؿ البيئة الخارجية

المرحمة الثالثة :تحديد الموقؼ االستراتيجي لممؤسسة
ثاني ا :اختيار الستراتيجيات المناسبة
ً

أوالً :تحديد البدائؿ اإلستراتيجية:

المرحمة الرابعة :صياغة الخطة اإلستراتيجية.
ثاني اً :تحديد رسالة المؤسسة:

أوالً :صياغة وتطوير الرؤية المستقبمية:

رابع اً :تحديد القيـ اإلستراتيجية.

ثالث اً :تحديد الغايات واألىداؼ اإلستراتيجية.

خامساً :صياغة اإلستراتيجية وكتابة الخطة اإلجرائية/التنفيذية

المرحمة الخامسة :تنفيذ /تطبيؽ الخطة اإلستراتيجية.

المرحمة السادسة :متابعة وتقويـ الخطة اإلستراتيجية.
شكؿ ()2
خطوات بناء الخطة االستراتيجية
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 - 6فزيق اعداد اخلطة:
فزيق االعداد:
م

العطو

الوظيفة

املهام

1

أ.د /أحمد شحاتة محمد

عميد الكمية

رئيس الفريؽ

2

أ.ـ.د /منى مصطفى كماؿ

مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية

متابعة ومراجعة الخطة

3

د /إلياـ محمد عبد التواب

نائب مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية

متابعة ومراجعة الخطة

4

أ.د /سيد عبد العظيـ محمد

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث متابعة واشراؼ ما يتعمؽ بالدراسات العميا والبحث العممي

5

أ.د /عيد عبد الواحد عمي

وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب

متابعة واشراؼ ما يتعمؽ بالتعميـ والتعمـ في الخطة

6

أ.د /إسياـ أبو بكر عثماف

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

متابعة واشراؼ ما يتعمؽ بخدمة المجتمع وتنمية البيئة

7

ا .ـ .د /محمد حمدي ذكي

عضو وحدة التخطيط االستراتيجي بالكمية

8
9

د /عبد الصبور عبد العزيز عبد
الصبور
د /وائؿ عادؿ عبد الحكـ محمد

 11ـ.ـ/محمد فتحي عبد الرحمف

عضو وحدة التخطيط االستراتيجي بالكمية
منسؽ وحدة التخطيط االستراتيجي بالكمية
مدرس مساعد وعضو وحدة التخطيط

 تجميع البيانات وتحميميا. -إجراء التحميؿ البيئي.

 إجراء التعديالت التي أقرىا فريؽ الييئة السابؽ. -كتابة وصياغة الخطة في صورتيا النيائية.

االستراتيجي بالكميو

الفزيق املعاون:
11

د /أمجد خاطر

اإلمداد بمعمومات تتعمؽ بالجياز االداري

أميف الكمية

اإلمداد بالمعمومات الخاصة بسوؽ العمؿ والمجتمع

 12أ/صفوت جارح

مدير االدارة التعميمية

 13أ /محمد عبد المنعـ

مدير شئوف الطالب

اإلمداد بمعمومات تتعمؽ بشئوف الطالب

 14أ /يحي حافظ

مدير شئوف العامميف

اإلمداد بمعمومات تتعمؽ بشئوف العامميف

 15أ /محمد محمود

مدير الشئوف المالية

اإلمداد بمعمومات تتعمؽ بالشئوف المالية

 16محمد عبد الوىاب

طالب

حساـ طو

طالب

17

 18محمد نبيؿ

الخارجي

تجميع استبانات الطالب

طالب

فزيق املزاجعة اخلارجية:
م

العطو

1

أ.د /صفية محمد أحمد سالـ

2

أ.د /أحمد شوقي زىراف

3

أ.د /أحمد عبد العزيز أحمد

املهام

الوظيفة
أستاذ متفرغ بكمية التربية ،ومدير وحدة
إدارة المشروعات بالجامعة
أستاذ متفرغ بكمية الزراعة ،ومدير مركز
ضماف الجودة واالعتماد بالجامعة.

أستاذ متفرغ بكمية التربية ،ومدير مركز
التخطيط االستراتيجي بالجامعة.

مراجع خارجي
مراجع خارجي
مراجع خارجي
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 - 2املزجعيات األساسية للخطة اإلسرتاتيجية لكلية الرتبية جامعة املنيا :
تـ االعتماد عمى مجموعة مف المرجعيات االساسية لمخطة االستراتيجية بالكمية ،تمثمت في:
 الخطة اإلستراتيجية لتطوير التعميم العالي . 4131 – 4102

 الخطة اإلستراتيجية لجامعة المنيا 4119ـ  ،4102والحالية 4141/4102م.
 الخطط اإلستراتيجية السابقة لمكمية.

 قانون تنظيم الجامعات رقم  29لسنة .0974
 قانون العاممين بالدولة رقم  27لسنة .0978

 إصدارات الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد.
 - 2الشمات املميزة للخطة االسرتتيجية:
السمات المميزة لمخطة في مجاؿ التعميـ والتعمـ

 - 0تحديث البرامج التعميمية في ضوء المعايير القومية .
 - 4مراجعة البرامج التعميمية من قبل األقسام العممية .

 - 3تحويل نسبة معينة من المقررات الدراسية إلى مقررات الكترونية .
 - 2اتخاذ آليات محددة لتنفيذ برامج التدريب الميداني .
 - 2إنشاء قاعدة بيانات لمخريجين .

 - 6تحديث سياسات قبول الطالب بما يتفق مع رسالة الكمية وأىدافيا اإلستراتيجية
 - 7وضع خطة لمدعم الطالبي .

 - 8تحديث الييكل التنظيمي لتحقيق رؤية ورسالة الكمية
السمات المميزة لمخطة في مجاؿ الدراسات العميا والبحوث
 - 0إنشاء برامج متميزة لمدراسات العميا

 - 4تحديث خطة البحث العممي بالكمية .
 - 3تشجيع القيام بالمشروعات البحثية .
 - 2رفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس .

 - 2تحديث المعايير القومية لمدراسات العميا ومقارنتيا بالمعايير المرجعية .
السمات المميزة لمخطة في مجاؿ خدمة المجتمع:

 - 0رفع مستوى رضا منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن مستوى الخريج.
 - 4وضع خطة لتفعيل برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعتمادىا.
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 - 3تفعيل مشاركة أعضاء ىيئة التدريس والعاممين والطالب في خدمة المجتمع.
 - 2إنشاء إدارة تنظيمية ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 - 2صيانة المبا ني والمرافق العامة وأماكن ممارسة األنشطة الطالبية لتتوافق وطبيعة نشاط
الكمية.

 - 6توفر وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا المعمومات .

 - 7توافر أنظمة لممراجعة والرقابة الدورية عمى استخدام موارد الكمية .
 - 8إنشاء وحده إلدارة األزمات والكوارث.

وفينا يلي دلنوعة مً الصوز للبيية التحتية اليت تتنيص بَا الهلية.
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ثانيًا:
التحليل البيئي
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مقدمة

تعتمد الخطة اإلستراتيجية لكمية التربية في التحميل البيئي عمى أساس أسموب  SWOTالذي

يتضمن تحميل البيئة الداخمية والخارجية المؤثرة في أداء الكمية وقدرتيا التنافسية لرصد نقاط الضعف

ونقاط القوة في البيئة الداخمية وكذلك الفرص المتاحة التي يمكن اإلفادة منيا واستثمارىا باإلضافة إلى
التحديات أو التيديدات التي تواجييا الكمية بالنسبة لمبيئة الخارجية في ضوء المتغيرات السياسية

واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية في المجتمع بصفة عامة.

كما اعتمدت الخطة في بعض أجزائيا عمى أسموب "تحميل المضمون" لبعض الوثائق والموائح الداخمية

الخاصة بالجامعة والكمية ،كما تم االعتماد عمى إعداد عدد من األدوات البحثية ،مثل االستبيانات واستطالعات
الرأي والمقابمة الشخصية والمالحظة  ،وتقارير الزيا ةر الميدانية من فريق النظراء المراجعين لمتوصل لمجموعة من

المعمومات والحقائق التي تسيم في تحميل البيئة الداخمية والخارجية لمكمية.

 - 1خطوات التحليل البيئي للوضع الزاهن :
اتبعت مجموعة مف الخطوات الجراء التحميمي البيئي ،كانت عمى النحو التالي:

 تحديـد وتعريـف القطاعــات البيئيـة والمتغي ـرات الخاصـة بكــل قطـاع مــن القطاعـات المطمــوب
دراستيا وتحميميا.

 التأكد من توافر المعمومات البيئية أو إمكانيات توفيرىا ،وتحديد طرق وأساليب جمعيا.

 ت حديد واختيار المؤشرات التي سوف تستخدم في التحميل سواء كانت مؤشرات ترتبط بالبيئة
الداخمية أو الخارجية سواء العامة أو الخاصة.

 عقد ورش عمل مع أطراف البيئة الداخمية والخارجية.

 القيام بالتطبيق عمى الفئات المستيدفة (داخمية  /خارجية)

 القيام بالتحميل وتفسير النتائج ووضعيا في صو ةر مناسبة لالستخدام.
 بناء السيناريوىات أو البدائل اإلستراتيجية.

 اختيار اإلستراتيجية /االستراتيجيات المناسبة.
 صياغة الخطة التنفيذية.
 التقويم والمتابعة.

 - 2األدوات ومصادرمجع البيانات
اعتمدت أدوات جمع بيانات ال تحميل الرباعي لعوامل البيئة الداخمية والخارجية عمى معايير

االعتماد التي أقرتيا الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد في مصر في شكميا األخير والتي

تتمثل في عدد  04معيار ،عرضيا الجدول التالي :
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جدوؿ()1

معايير البيئة الداخمية التي تـ االعتماد عمييا في إعداد الخطة اإلستراتيجية
المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة
التدرٌس والتعلم
الطالب والخرٌجون
البحث العلمً واألنشطة العلمٌة
الدراسات العلٌا
المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة

التخطٌط االستراتٌجً
القٌادة والحوكمة
إدارة الجودة والتطوٌر
أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة
الجهاز اإلداري
الموارد المالٌة والمادٌة

كما تضمف تحميؿ البيئة الخارجية كافة العوامل السياسية واالقتصادية و واالجتماعية والثقافية

والتكنولوجية ،وكذلك العوامل األخرى التي تقع خارج سيطرة المنظمة ،ويتأثر أداء المنظمة بيا دون أن

تؤثر المنظمة فييا عمى المدى القصير ،ويرمز ليذه المتغيرات باالختصار ( ،)PESTحيث تعني ( )P

مجموعة المتغيرات السياسية ( ،)Politicalوترمز (  ،)Eلمجموعة العوامل االقتصادية ()Economic
في البيئة الخارجية ،بينما ترمز ( )Sلمقوى والعوامل االجتماعية والثقافية ( )Socialفي المجتمع

أخير ترمز ( )Tإلى مجموعة القوى والمتغيرات التكنولوجية (.)Technology
المحيط ،و ًا
حيــث ينتي ــي تحمي ــل الموق ــف الـ ـراىن لعناص ــر البيئــة الخارجي ــة إل ــى تحدي ــد مجموع ــة م ــن الف ــرص

والتيديدات ،حيث تمثل الفرص مجموعة من الظروف المواتيـة إلحـداث تحسـين فـي األحـوال القائمـة ،أو

مواقــف مفض ــمة أو تغيـ ـرات قائمــة أو محتمم ــة بالبيئ ــة الخارجيــة بم ــا ي ــؤدي إلــى ت ــدعيم خ ــدمات المؤسس ــة
وتحسين مركزىا التنافسي ،وذلك بافتراض حسن استغالليا.

أما التيديدات فيي تعبر عن مواقف غيـر مفضـمة أو اتجاىـات أو تغيـرات بالبيئـة الخارجيـة ،تمثـل

ال عمى قيام المؤسسة بدورىا ،أو تحد من قدرتيا عمى تحقيق رسالتيا وأىدافيا ،وذلك
ًا
قائما أو محتم ً
خطر ً
ما لم تنجح المؤسسة في تجنبيا أو تحييدىا
وقد استخدـ فريؽ اإلعداد عديد مف األدوات الكمية والكيفية تمثمت في :
ا  -المسح اإلحصائي مف خالؿ :

أ  -استما ةر تحميل الوضع الحالي لمكمية .4107 /4106
ب  -استمارة تحديد احتياجات األقسام.

 - 2مراجعة وثائؽ واحصائيات ،ومنيا:

أ  -إحصائية تطور أعداد الطمبة المقيدين بالكمية خالل خمس سنوات.
ب  -إحصائية تطور أعداد الخريجين من الكمية خالل خمس سنوات.

ج  -إحصائية تطور أعداد أعضاء ىيئة التدريس المعينين بالكمية خالل خمس سنوات.
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د -إحصائية تطور أعداد معاوني أعضاء ىيئة التدريس المعينين بالكمية خالل خمس سنوات.
ىـ  -إحصائية تطور أعداد الطمبة المقيدين بالدراسات العميا ( دبموم – ماجستير –

دكتوراه) بالكمية خالل خمس سنوات .

 - 3االستبيانات  :تم تصميم عدد من االستبيانات والخاصة تمثمت في:
 -استبانة تحميل البيئة الداخمية.

 -استبانة تحميل البيئة الخارجية.

 استبانة قياس رضا األطراف المعنية عن رؤية ورسالة الكمية وكذلك أىدافيا اإلستراتيجية. - 4المقػػػابالت  :قـ ــام فري ــق اإلعـ ــداد بعم ــل مقـ ــابالت م ــع أعضـ ــاء ىيئ ــة التـ ــدريس واإلداري ــين والطـ ــالب
والمسـتفيدين مـن الخـريجين ،لتعــرف وجيـات نظـرىم ،وبنــاء عمـى نتـائج المناقشــات واآلراء
التـي أبـديت فـي المقـاءات تمـت صـياغة محتويـات الخطـة التـي تبنـي عمـي أسـس التحميــل

البيئي وتم أخذ بعض المالحظات في االعتبار .

 - 5المالحظة  :تـ تدويف مالحظات فريؽ اإلعداد لمخطة اإلستراتيجية وتضمنت:
أ  -مالحظة القاعات الدراسية واحتياجاتيا لمتطوير.
ب  -حالة التطوير الممحة لمعامل الكمية.

ج  -مكاتب أعضاء ىيئة التدريس.

د  -اإلمكانات المتاحة لإلدارات المختمفة ومدى حاجتيا لمتطوير .
ه  -أماكن النشاط الطالبي.

 - 6الرجوع إلى مجموعة مف الوثائؽ الرسمية ،مثؿ :

أ  -الموائح ـ والقوانين (قانون تنظيم الجامعات).
ب  -قواعد الكنترول.

ج  -دليل جامعة المنيا في خدمة المجتمع المحمي.

د  -دليل الطالب بالكمية.

ىـ  -إصدارات الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد.

 - 7ورش عمؿ :

تــم تنظ ــيم ع ــدد م ــن ورش عمــل ألعض ــاء الفري ــق التنفي ــذي لعمــل الد ارس ــة الذاتي ــة لمناقش ــة أبع ــاد

التحميل البيئي  SWOTواستخالص المعمومات عن الفرص والتيديدات في المناخ الخارجي ونقاط القوة

والضــعف فــي المنــاخ ال ــداخمي .فــي ( )4103/01/41و ( )4102/0/41و ( ،)4102/0/42كمــا ت ــم
ـيريا فـ ـ ــي الفت ـ ـ ـرة مـ ـ ــن شـ ـ ــير أغسـ ـ ــطس 4106م ،حتـ ـ ــى
ـبوعيا وشـ ـ ـ ً
عق ـ ــد مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن تمـ ـ ــك الـ ـ ــورش أسـ ـ ـ ً
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- 19 -

4107/9/0م ،السـتكمال مـا جـاء فــي تقريـر لجنـة المراجعــة الخارجيـة مـن الييئــة القوميـة لضـمان الجــودة

واالعتماد في  49/47مايو 4106م.

 - 3تطبيق أدوات اإلعداد للخطة:
طبقت أداتي التحميل البيئي الداخمية والخارجية خالل الفت ةر من  4102/7/8إلى ،4102/9/31

كما تم تحديث االداة وتطبيقيا في الفت ةر من 0إلى  42مايو 4107م ،عمى العينة الموضحة بالجدول
التالي:

جدوؿ ()2

توزيع عينة تطبيؽ األدوات
ـ

الفئة

العدد

1

الجياز اإلداري

66

2

أعضاء ىيئة التدريس والييئةالمعاونة

75

3

أعضاء مف المجتمع الخارجي

81

4

طالب المرحمة الجامعية األولى

5

طالب الدراسات العميا
مجموع العينة

244
226
691

وق ــد اس ــتخدمت بـ ـرامج التحمي ــل اإلحص ــائي لتحميـ ــل البيان ــات الكمي ــة لتق ــدير التكـ ـ اررات والنس ــب المئويـ ــة

والمتوسطات ،واستخدام تحميل المضمون لتحميل البيانات الكيفية.

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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 - 4البيئة الداخلية:
 :1/4اإلتاحة
 :1/1/4تطوز أعداد الطالب:
 - 1/1/1/4املسحلة اجلامعية األوىل:

جدوؿ ()3

تطور أعداد المقبوليف بالكمية في المرحمة الجامعية األولى في السنوات الست األخيرة.
الفرقة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

المجموع

2113/2112

625

771

268

581

2244

2114/2113

936

855

745

325

2861

2115/2114

1571

919

822

781

4192

2116/2115

1562

1368

885

877

4692

2117/2116

1656

1379

1317

952

5294

2118/2117

1597

1421

1289

1345

5652

العاـ الدراسي

شكؿ ()3

رسـ بياني يوضح تطور أعداد المقبوليف بالكمية في المرحمة الجامعية األولى في السنوات الخمس األخيرة.

يتضح من الجدول والرسم التوضيحي السابقين أن ىناك زيـادة ممحوظـة فـي أعـداد الطـالب المقبـولين

بالفرق ــة األول ــى من ــذ بداي ــة الع ــام الج ــامعي  ،4102/4102وأني ــا ف ــي ت ازي ــد حت ــى الع ــام الج ــامعي الح ــالي

 ،4108/4107وقــد يفســر زي ــادة االقبــال عمـ ـى الد ارســة بكمي ــة التربيــة لتميزى ــا بتنــوع برامجي ــا التــي تمب ــي
احتياجــات الط ــالب وطموحــاتيم ،وك ــذلك ثـ ـراء ب ـرامج التك ــوين سـ ـواء الجانــب األك ــاديمي أو التخصص ــي،

والجانــب الترب ــوي المينــي ،وأخيـ ـ ار الجانــب الثق ــافي الــذي ي ــربط بــين التخصص ــات المختمفــة وب ــين المعم ــم
والمجتمع المحيط بو.
____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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 :2/1/1/4مسحلة الدزاضات العليا

جدوؿ ()4

تطور أعداد طالب مرحمة الدراسات العميا خالؿ السنوات الست األخيرة
الفرقة

الدبموـ

الدبموـ

الدبموـ

الدبموـ

العاـ الجامعي

نظاـ العاـ
الواحد

العاـ نظاـ

3128/3127

888
2858

88
34

273
286

2116/2115

2714

71

186

474

2115/2114

1873

132

85

361

43

2114/2113

3145

424

179

311

43

27

2113/2112

5217

341

171

316

23

13

العاميف

الماجستير

الدكتوراه

اإلجمالي

23
83

2652
3686
3673

الخاص

الميني

588
663

67
56
168

61
27

2493
4119
6161

7000
6000
5000

2017/2018
2016/2017

4000

2015/2016
3000

2014/2015
2013/2014

2000

2012/2013
1000

0
الدبلوم نظام
العام الواحد

الدبلوم العام
نظام العامين

الدبلوم الخاص الدبلوم المهني

الماجستير

الدكتوراه

اإلجمالي

شكؿ ()4

رسـ بياني يوضح تطور أعداد طالب مرحمة الدراسات العميا خالؿ السنوات الخمس األخيرة

يتضـح ممــا سـبق تذبــذب أعـداد طــالب الد ارسـات العميــا مـن عــام آلخـر ،وأن النســبة الغالبـة تتكــون

بشكل أساسي من طالب الدبموم العـام نظـام العـام الواحـد ،ثـم يتبعـو الـدبموم نظـام العـامين ،حيـث يشـكالن

نســبة تقــارب  :63م ــن إجمــالي ع ــدد الطــالب فــي الع ــام  ،4108/4107وقــد انخفض ــت أعــداد ط ــالب
الـدبموم العــام الواحــد ىـذا العــام لعــدم قبـول التخصصــات التــي ال توجـد ليــا ب ـرامج مماثمـة بالكميــة بالمرحمــة

الجامعية األولى كـالحقوق واإلعـالم ،كمـا انخفضـت أعـداد طـالب الـدكتوراه فـي العـام األخيـر نسـبة تقـارب

 :1.8من إجمالي عدد الطالب في نفس العام.

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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 :2/1/4أعداد أعضاء ٍيئة التدزيظ واهليئة املعاوىة بالهلية للعاو اجلامعي 2018/2017
جدوؿ ()5

أعداد أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالكمية لمعاـ الجامعي 2118/2117
األساتذة
عاملٌن
القسم

على رأس
العمل
ذ

المناهج
أصول
التربٌة
الصحة
النفسٌة
تربٌة
مقارنة
علم
النفس
التربو
ي
اإلجمال
ي

أساتذة مساعدٌن
عاملٌن
متفرغٌن

إعارة

مدرس
عاملٌن

على
رأس
العمل
إ
ذ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

3

3

2

2

-

24

27

4

-

5

-

2

-

3

6

-

-

-

3

5

8

2

-

-

4

-

-

-

5

-

-

-

3

-

-

8

-

-

-

-

-

2

2

-

4

4

-

-

2

3

-

-

-

2

-

6

5

2

3

4

2

-

-

2

5

2

27

31

5

9

8

12

1

-

3

15

إعارة

متفرغٌن

إ

ذ

إ

ذ

إ

21

2

2

8

8

6

8

3

-

-

-

-

2

-

6

3

2

-

3

-

-

2

2

2

-

2

-

-

-

2

2

-

-

5

4

-

-

3

3

4

3

2

-

-

35

17

3

1

11

8

11

6

4

1

2

28

على
رأس
العمل

مدرس مساعد
على
رأس
العمل

معٌدٌن

إعارة

بعثة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الكمية تتميز بكادر تدريسي متنوع مف ناحية الدرجات العممية ،سواء مف األساتذة
والذي بمغ عددىـ ( )56أو األساتذة المساعديف والبالغ عددىـ ( ،)21أو المدرسيف والذي بمغ عددىـ ( ،)72وكذلؾ فيما

يخص الييئة المعاونة بواقع ( )21مدرس مساعد ،و( )18معيد ومعيدة.

كمػا يتضػػح أيضػػا التنػوع الػػذي يميػػز الييئػة التدريسػػية أو المعاونػػة مػف ناحيػػة الجػػنس سػواء ذكػػور أو إنػػاث ،إذ بمػغ أعضػػاء ىيئػػة
التػػدريس الػػذكور ( ،)84واإلنػػاث بمػػغ عػػددىـ ( ،)65وفيمػػا يخػػص الييئػػة المعاونػػة بمػػغ عػػدد الػػذكور ( )9و( )12مػػف اإلنػػاث .وبالنسػػبة

لممعيديف بمغ عددىـ ( ،)3والمعيدات بمغ عددىـ (.)15

 التطور الكمي ألعضاء ىيئة التدريس بالمؤسسة طبقا لمنوع :
إناث

ذكور

اإلجمالي

14

12

16

إجمالي أعضاء الييئة المعاونػػة

27

12

39

إجمالي عدد المبعوثيف في الخارج

-

1

1

إجمالي عدد المعاريف/األجازات الخاصة

 التطور الكمي ألعداد اجلهاز اإلداري :
جدوؿ ()6
عدد العاملٌن بالجهاز اإلداري
الموقف الوظٌفً
نوع الجنس
مؤقت
دائم
إناث
ذكور
38
238
78
88

إجمالً
267

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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تمشيا
يتضح من الجدول السابق مناسبة عدد العاممين بالجياز اإلداري إلى حد ما بالكمية ،وذلك ً

مع أعداد الطالب ومع أعضاء ىيئة التدريس وذلك لمقيام بأدوارىم ومسئولياتيم.
 :3/1/4بسامج الهلية :
شممت برامج الكمية ما يمي:
 :1/3/1/4بسامج الهلية مبسحلة الليطاىظ والبهالوزيوع:

تقدم الكمية  41برنامجًا في مرحمة الميسانس والبكالوريوس( ) Undergraduate Programs

جميعيا مفعل عدا برنامجي (األلماني ـ الفمسفة واالجتماع) غير مفعمين ،وتيدف البرامج جميعيا إلى إعداد

المعمم بالمراحل التعميمية المختمفة في التخصصات المختمفة وىى كالتالي:ـ
 - 1برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص المغة العربية .
 - 2برنامج إعداد معمـ اإل عدادي والثانوي تخصص المغة اإلنجميزية
 - 3برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص المغة الفرنسية
 - 4برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص الجغرافيا .
 - 5برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص عمـ النفس التربوي .
 - 6برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص التاريخ .
 - 7برنامج إعداد معمـ المرحمة االبتدائية تخصص العموـ .
 - 8برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص الرياضيات .
 - 9برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص الطبيعة .
 - 11برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص الكيمياء .
 - 11برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص األحياء والجيولوجيا .
 - 12برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص العموـ الزراعية .
 - 13برنامج إعداد معمـ المرحمة االبتدائية تخصص المغة العربية .
 - 14برنامج إعداد معمـ المرحمة االبتدائية تخصص المغة اإلنجميزية .
 - 15برنامج إعداد معمـ المرحمة االبتدائية تخصص المواد االجتماعية .
 - 16برنامج إعداد معمـ المرحمة االبتدائية تخصص الرياضيات .
 - 17برنامج إعداد معمـ التربية الخاصة .
 - 18برنامج إعداد معممي العموـ بالمغة االنجميزية.
- 19برنامج إعداد معممي الرياضيات بالمغة االنجميزية
 - 21برنامج إعداد معممي الكيمياء بالمغة االنجميزية

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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 :2/3/1/4بسامج مسحلة الدزاضات العليا:
تقدم الكمية عددا من الدبمومات وىي :

 0ـ الدبموم العام في التربية نظام العام الواحد
 4ـ الدبموم العام في التربية نظام العامين .
 3ـ الدبموم الخاص في التربية .
 2ـ الدبموم المينية .

كما تقدم الكمية برنامجين أحدىما لطالب الماجستير واالخر لطالب الدكتوراه.

 :4/1/4الدزجات العلنية املنيوحة مً الهلية :
تمنح الكمية الدرجات العممية التالية في برامج اإلعداد التكاممي:
أ  -درجة الميسانس في اآلداب والتربية في أحد التخصصات التالية لمتعميـ اإلعدادي والثانوي:

 - 0المغة العربية
 2التاري .

 - 4لمغة االنجميزية
 - 2الجغرافيا.

 - 3المغة الفرنسية.

 - 6عمم النفس التربوي.

ب  -درجة البكالوريوس في العموـ والتربية في أحد التخصصات التالية لمتعميـ اإلعدادي والثانوي:

 - 0الكيمياء.

 - 2الرياضيات.

 - 4الفيزياء.

2ـ العموم الزراعية.

 - 3البيولوجي.

ج  -درجة الميسانس في اآلداب والتربية لمتعميـ األساسي (الحمقة األولى ) في أحد التخصصات التالية :

 - 0المغة العربية

 - 4المغة االنجميزية

 - 3الدراسات االجتماعية

د  -درجة البكالوريوس في العموـ والتربية لمتعميـ األساسي (الحمقة األولى) في احد التخصصات التالية:

 - 4العموم.

- 0الرياضيات.

 :5/1/4مػسوعات التطويس بالهلية:
 :1/5/1/4مػسوع إىػاء ىظاو داخلي للجودة
 -تاري التقدم لمشروع إنشاء نظام داخمي لمجودة بالكمية 4112:

 الجية  /الجيات التي ساىمت في تمويل المشروع :مشروع تطوير كميات التربية -ميزانية المشروع  021111:ألف جنيو

 -تاري بدء تنفيذ المشروع :ابريل 4116

 تاري تقديم وثائق المشروع لمجنة القومية:____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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 -تاري الزيا ةر الميدانية (  04 : 01 :)Site Visitمارس 4119

 تاري تقديم تقرير المراجعين النظراء :Peer Reviewer's Report تاري زيارات المتابعة (إن وجد) ( : ) Follow up Visitال تنطبق :2 /5 /1 /4مػسوعات التطويس اليت متت بالهلية:

اسـ المشروع  :برنػامج الػتعمـ االلكترونػي لتػدريس المفػاىيـ األساسػية فػي المنػاىج وطػرؽ التػدريس
لممعمميف قبؿ الخدمة بكمية التربية .
جية التمويل  :مشروع HEEPF

ميزانية المشروع 23 :ألف دوالر

تاري بدء التنفيذ :فبراير 4112

تاري االنتياء :ابريل 4116

أىم المخرجات .:ثمان مقررات اليكترونية في المناىج وطرق التدريس

ىدف المشروع :ىدف ىذه المشروع إلى تدريس المفاىيم األساسية في المناىج وطرق التـدريس لممعممـين

قبل الخدمة بكمية التربية من خالل برامج لمتعمم االلكتروني.

الفئة المستيدفة :الطالب المعممين قبل الخدمة.
تقييـ أثر المشروع:

 0ـ اىتمام الباحثين وأعضاء ىيئة التدريس بيذا المجال من خالل أبحاث الترقية والماجستير والدكتوراه،
واالىتمام بالتعمم الذاتي لدى الطالب

 4ـ إنشاء معمل لمتعمم االلكتروني.

 3ـ اعتماد وحدة لمتعمم االلكتروني بمركز الخدمات التربوية بالكمية.

 2ـ زيادة الطمب من جانب الطالب عمى تحويل المقررات الكترونيا.
اسـ المشروع  :تطور الخطة الدراسية لمدبموـ المينية تعميـ الكبار لتعزيز مساىمة الجامعة في جيود
محو األمية
جية التمويل .:البنك الدولي ـ مشروعات تطوير كميات التربية FOEP

ميزانية المشروع 31 :ألف دوالر أمريكي
تاري بدء التنفيذ4112 / 8 / 0 :

تاري االنتياء.4119 / 8/ 30 :

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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ىدف المشروع :ىدف ىذه المشروع إلى إعداد طالب لتعميم الكبار ومحـو األميـة ،وذلـك لطـالب الـدبموم

المينية.

الفئة المستيدفة :طالب الدراسات العميا بالدبموم المينية.

أىم المخرجات:

 0ـ إعداد ثمانية مقررات دراسية جديدة وتحكيميا وطبع  021نسخة من كل مقرر
 4ـ تجييز معمل لمحاسب اآللي لممشروع .

 3ـ تجييز حج ةر دراسية مجيزة بجميع المعينات االلكترونية .
 2ـ تطوير الخطة الدراسية لمدبموم
تقييم أثر المشروع:

 0ـ ألول م ةر يتم إعداد معمم تعميم الكبار عن طريق التعمم االلكتروني .

 4ـ إصدار قرار من رئيس ىيئة تعميم الكبار بتعيين خريجي الدبموم فور تخرجيم في وظيفة معمم متميز
 3ـ مشاركة السادة أعضاء ىيئة التدريس بقسم أصول التربية في إعداد الكتب واألبحاث في مجال تعميم الكبار .
 2ـ وجود موقع لممشروع عمى شبكة االنترنت .

اسػـ المشػػروع : :برنػػامج لتػػدريب معممػػي التعمػػيـ العػاـ بمحافظػػة المنيػػا عمػػى ميػػارات التعمػػيـ والػػتعمـ
والتقويـ في ضوء معايير الجودة .

جية التمويل :البنك الدولي ـ مشروعات تطوير كميات التربية FOEP

ميزانية المشروع 21 :ألف دوالر

تاري بدء التنفيذ :أغسطس 4112
تاري االنتياء :أغسطس .4116

ىــدف المشــروع :ى ــدف المشــروع إلــى ت ــدريب معممــي التعمــيم الع ــام بمحافظــة المنيــا عم ــى ميــارات التعم ــيم

والتعميم والتقويم في ضوء معايير الجودة.

الفئة المستيدفة :معممي التعميم العام بمحافظة المنيا أثناء الخدمة.

أىم المخرجات :

 0ـ قائمة بمعايير الجودة بالنسبة الستراتيجيات التعميم والتعمم الفعال في المراحل التعميمية المختمفة .
 4ـ أدوات تحدد االحتياجات التي يجب ان يتدرب عمييا الجميور المستيدف .
 3ـ برنامج الستراتيجيات التعميم والتعمم الفعال .
 2ـ برنامج الستراتيجيات تقويم أداء الطالب .
 2ـ دليل استراتيجيات التعميم والتعمم الفعال .

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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 6ـ دليل بميارات أساليب التقويم .

 7ـ موقع عمى الشبكة العالمية لممعمومات .
تقييم أثر المشروع:

تـم تحقيــق األىــداف الموضــوعة بنسـبة  % 011ولقــد أقــرت لجنــة التسـميم وأعضــاء ىيئــة التــدريس

والجميور المستيدف من الحاضـرين لممـؤتمر العممـي بضـرو ةر تعمـيم البرنـامج عمـى جميـع معممـي التعمـيم
العام والخاص بمراحمو المختمفة .

اسـ المشروع  :تطوير مركز رعاية الطفولة وفقا لالتجاىات الحديثة.
جية التمويل  :البنك الدولي ـ مشروعات تطوير كميات التربية FOEP

ميزانية المشروع 31 ::ألف دوالر

تاري بدء التنفيذ4112 / 8 / 31 :

تاري االنتياء.4116 / 6 / 31 :

ىدف المشروع :ىدف المشروع إلى تطوير مركز رعاية الطفولة التـابع لكميـة التربيـة (قبـل أن ينقـل لكميـة

رياض األطفال) ،وفقا لالتجاىات الحديثة ،وتقديم أفضل الرعاية واالىتمام.

الفئة المستيدفة :األطفال بمرحمة ما قبل المدرسة االبتدائية بالمركز.
أىم المخرجات :

 0ـ سبع برامج في رياض األطفال  +كتب تعميمية خاصة برياض األطفال.
تقييم أثر المشروع:

تم تطبيق البرامج في حضانة مركز رعاية الطفولة.

اسـ المشروع  :برنامج تنمية ميارات التعمـ واالستذكار لطالب كمية التربية.
جية التمويل  :البنك الدولي ـ مشروعات تطوير كميات التربية FOEP

ميزانية المشروع 31 :ألف دوالر

تاري بدء التنفيذ :أغسطس 4112

تاري االنتياء :أغسطس .4116

ىدف المشروع :هدف هذا المشروع إلى برنامج لتنمية مهارات التعلم واالستذكار لطالب كلية التربية.
الفئة المستيدفة :طالب كمية التربية بالمرحمة الجامعية األولى.

أىم المخرجات :

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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 0ـ قائمة بميارات التعمم واالستذكار

 4ـ برنامج ميارات التعمم واالستذكار لطالب كمية التربية .
 3ـ إنشاء موقع عمى شبكة االنترنت .
تقييم أثر المشروع:

 0ـ أجريت دراسات ذات صمة بالمشروع .

 4ـ نشـر ثقافـة المشـروع بـين الطـالب ،وفـي ضـوء ذلـك قـام الكثيـر مـن الطـالب باختيـار مقـررات ميـارات
التعمم واالستذكار كمقرر اختياري لطالب الفرقة األولى بالكمية لجميع الشعب .

اسـ المشروع  :برنامج دبموـ ميني في التوجيو واإلرشاد النفسي لتخريج معمـ مرشػد نفسػي بجامعػة
المنيا

جية التمويل  :البنك الدولي ـ مشروعات تطوير كميات التربية FOEP

ميزانية المشروع 31 :ألف دوالر

تاري بدء التنفيذ4112 / 8 / 0 :

تاري االنتياء.4116 / 8 / 30 :

ىدف المشروع :ىدف ىذا الدبموم إلى تخريج معمم مرشد نفسي متخصص في التوجيو واإلرشاد النفسي.

الفئة المستيدفة :طالب الدبموم المينية شعبة التوجيو واإلرشاد.

أىم المخرجات .:

 0ـ تصميم برنامج لمحتوى عممي حديث لمدبموم المينية في التوجيو واإلرشاد النفسي لكمية التربية بنظام
الساعات المعتمدة.

 4ـ توصيف المقررات الخاصة بالالئحة
تقييم أثر المشروع:

أحي ــز المش ــروع بنس ــبة  ،% 011انتش ــار ال ــوعي بثقاف ــة التوجي ــو واإلرش ــاد النفس ــي وك ــان مؤش ــر

االنتشار زيادة اإلقبال عمى العالج بمركز اإلرشاد النفسي.

اسـ المشروع :تطوير برنامج التربية العممية بكميات التربية.
جية التمويل :البنك الدولي ـ مشروعات تطوير كميات التربية FOEP

م يزانية المشروع 32 :ألف دوالر أمريكي
تاري بدء التنفيذ:

تاري االنتياء: :

4112

4116

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .

- 29 -

ىدف المشروع :ىدف ىذا المشروع إلى تطوير برنامج التربية العممية بكمية التربية – جامعة المنيا.

الفئة المستيدفة :طالب كمية التربية بجامعة المنيا.

أىم المخرجات :

 0ـ بناء برنامج تدريبي لمتدريس المصغر

 4ـ تصميم دفتر لممتابعة اليومية تم بناءه عمى أسس عممية
تقييم اثر المشروع:

 0ـ ارتفاع مستور أداء الطالب المعممين بالمدارس

 4ـ التقيــيم االيجـابي ألداء الطـالب المعممــين مـن قبـل القــائمين عمـى اإلشـراف عمــى التربيـة العمميـة مــن
أعضاء ىيئة التدريس والعاممين بالمدارس.

اسـ المشروع  :مركز برامج وحقائب الكترونية تدريسية متكاممة لذوي االحتياجات الخاصة مف الصػـ
والبكـ ػالمتخمفيف عقمياػ العمياف في المراحؿ العمرية المختمفة في ضوء معايير الجودة.
جية التمويل  :البنك الدولي ـ مشروعات تطوير كميات التربية FOEP

ميزانية المشروع 72 :ألف دوالر
تاري بدء التنفيذ4112/8/0.:

تاري االنتياء.4117/8/30 :

ىـدف المشـروع  :ىــدف ىـذه المشــروع إلـى إنشــاء مركـز بـرامج وحقائــب الكترونيـة تدريســية متكاممـة لــذوي
االحتياجـات الخاصـة مـن الصـم والـبكم ـالمتخمفين عقميا ـ العميـان فـي الم ارحـل العمريـة المختمفـة فـي ضـوء

معايير الجودة.

الفئة المستيدفة :ذوي االحتياجات الخاصة من الصم والبكم ـالمتخمفين عقمياـ العميان في المراحل العمرية المختمفة

أىم المخرجات :عدد من البرامج والحقائب االلكترونية تدريسية مبنية بناء عمميا لذوى االحتياجات الخاصة .
تقييم اثر المشروع:

 0ـ انتشار ثقافة االىتمام بذوي االحتياجات الخاصة مما دفع بيذا المجال إلى التواجـد فـي مجـال بحـوث
أعضاء ىيئة التدريس أو بحوث طالب الدراسات العميا.

 4ـ إقبـال جيـات تعمـيم ذوي االحتياجـات الخاصـة عمـى اسـتخدام البـرامج والحقائـب االلكترونيـة التدريسـية
الخاصة بتمك الفئات.

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
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 :2/4ىتائج حتليل عياصس البيئة الداخلية:
 :1/2/4جواىب الكوة ومواطً الضعف Strengths, Weaknesses
جدوؿ ()7

املعيار

جوانب القوة ومواطف الضعؼ Strengths, Weaknesses
نقاط القوة

 - 1رسالة ورؤية المؤسسة معتمدتاف ومعمنتاف ،وشاركت في وضعيا األطراؼ المعنية

نقاط الضعف

 - 2رسالة المؤسسة واضحة ،وتعكس دورىا التعميمي والبحثي ومسؤوليتيا المجتمعية مف مؤسسات
التعميـ العالي وتسيـ الرسالة في تحقيؽ رسالة الجامعة .

 - 3الخطة اإلستراتيجية لممؤسسة معتمدة ومكتممة العناصر وتتسؽ مع إستراتيجية الجامعة
 - 4التحميؿ البيئي يشمؿ البيئة الداخمية والخارجيػة وشػارؾ فيػو األطػراؼ المعنيػة وتعػددت الوسػائؿ
 - 1التخطيط االست راتيجي

المستخدمة في أجرائو بما يضمف مالءمة الوسيمة لموضوع التحميؿ والفئة المستيدفة

 - 5األىداؼ اإلست راتيجية لممؤسسة معمنة وواضحة الصياغة ومبنية عمى التحميؿ البيئي وتسيـ في
تحقيؽ رسالة المؤسسة وقابمة لمقياس والتحقؽ في المدى الزمني لمخطة

 - 6الخطػط التنفيذيػػة تتضػػمف األنشػػطة التػػي تحقػؽ األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية وتعكػػس أولويػػات تنفيػػذ
األنشطة وتسمسميا المنطقػي ،ومحػدد بيػا م سػئولية التنفيػذ والجػدوؿ الزمنػي والتكمفػة الماليػة،

- 1ضعؼ ثقافة
التوجو االستراتيجي
لدى بعض األطراؼ
الداخمية والخارجية.

ومؤشرات األداء.

 - 7لممؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقويـ مدى تقدـ الخطط التنفيذية وفقا لمجدوؿ الزمني وتحقػؽ
مستويات األداء المستيدؼ.

 - 8وجػػود وحػػدة لمتخطػػيط االسػػتراتيجي بالكميػػة ،تضػػـ أعضػػاء متخصصػػيف فػػي مجػػاؿ التخطػػيط
االستراتيجي.

 - 2القيادة والحوكمة

 - 1القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقا لمعايير موضوعية ومعمنة واليػات ذات شػفافية تحقػؽ
تكافؤ الفرص وتداوؿ السمطة.
 - 2القيادات الحالية والمحتممة يتـ تنمية قدراتيا والعمؿ عمى تكويف كوادر جديدة مف القيادات
 - 3إلدارة المؤسسة آليات فاعمة لمتعامؿ مع مشكالت المؤسسة.
 - 4لممؤسسة قيـ جوىرية معمنة ومتاحة لممعنييف ،واليات فاعمة لضماف الشفافية والممارسات العادلة
وعدـ التميز وتطبيؽ األخالقيات المينية بيف أفراد المؤسسة مصداقيتيا وتحديثيا .
 - 5المعمومات المعمنة عف المؤسسة شاممة وتغطي سائر أنشطتيا  ،وتضمف المؤسسة مصداقيتيا
 - 6الييكؿ التنظيمي معتمد ومعمف ومالئػـ لحجػـ المؤسسػة ونشػاطيا ،ويتضػمف اإلدارات األساسػية
الالزمة لتحقيؽ رسالتيا وأىدافيا.
 - 7التوصيؼ الوظيفي معتمد معمف ،ويحدد المسؤوليات واالختصاصات وفقا لمييكؿ التنظيمي ،ويحقؽ
التكافؤ بيف السمطات والمسؤوليات ،ويستخدـ في حاالت التعييف والقؿ واالنتداب لموظائؼ
 - 8معايير تقييـ أداء القيادات موضوعية ،وتشارؾ األطراؼ المعنية في عممية التقييـ ،وتستخدـ النتائج
لتحسيف األداء المؤسسي.
 - 9وجود ممثميف مف المستفيديف مف المجتمع المحمي بمجمس الكمية.

 - 1تشارؾ كميات
العموـ واآلداب
والزراعة وكميات اخرى
بتدريس نسبة :75
مف المقررات
األكاديمية في المرحمة
الجامعية األولى،
وليس لمكمية سمطة
كافية لمتعامؿ معيـ.
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تابع جدوؿ ()7

جوانب القوة ومواطف الضعؼ Strengths, Weaknesses
املعيار

 - 3إدارة الجودة والتطوير
 - 4أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة
 - 5الجياز االداري

نقاط القوة
 - 1لممؤسسػة وحػدة لضػماف الجػودة يتػػوفر ليػا الكػوادر المؤىمػة والتجييػزات المالئمػػة
ويشارؾ فييا ممثموف عف مختمؼ الفئات بالمؤسسة ويراعي تبايف الخبرات والميارات
لتغطية المياـ.
 - 2الالئحة الداخمية لوحدة ضماف الجودة تتضػمف ىػيكالً تنظيميػ اً ذات تبعيػة وعالقػات
واضحة ،وتحدد عالقة الوحدة بمركز ضماف الجودة بالجامعة ،بما يسيـ فػي تفعيػؿ
دورىا ويساند أنشطتيا.
 - 3لوحدة ضماف الجودة خطط وتقارير سنوية عف أنشطتيا وقواعد بيانات ال نشطتيا.
 - 4تقويـ أنشطة المؤسسة يتـ بصفة دورية باستخداـ مؤشرات أداء موضوعية ،وأدوات
مالئمة ،ومراجعات داخمية وخارجية.
 - 5نتائج تقويـ أنشطة المؤسسة تناقش مع المعنييف وفػى مجالسػيا الرسػمية ويسػتفاد
منيا في توجيو التخطيط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتطوير.
 - 1نسبة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونػة إلػى الطػالب عمػى مسػتوي المؤسسػة
واألقساـ العممية تتفؽ مع المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعميمية المقدمة
بالمؤسسة.
 - 2لممؤسسة آليات لمتعامؿ مع العجز أو الفائض فػي أعضػاء ىيئػة التػدريس والييئػة
المعاونة.
 - 3التخصص العممي ألعضاء ىيئة التدريس مالئـ لممقررات الدراسية التي يشاركوف في
تدريسيا.
 - 4أعباء العمؿ تتيح ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة القياـ بالمياـ التدريسػية
والبحثية واإلدارية وغيرىا بكفاءة.
 - 5االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة تحدد بصػورة دوريػة،
وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي تمبي االحتياجات التدريبية لكؿ فئة.
 - 6معايير تقييـ أداء أعضاء ىيئػة التػدريس والييئػة المعاونػة موضػوعية ،وتخطػر ىػـ
القيادة بنتائج التقييـ  ،وتناقشيـ فييا عند الضرورة وتستخدـ النتائج لتحسيف األداء.
 - 7لممؤسسة وسائؿ مناسبة لقياس آراء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة واتخاذ
اإلجراءات الالزمة لدراستيا واالستفادة مف النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
 - 8يوجد عدد مف أعضاء ىيئػة التػدريس بالكميػة حاصػميف عمػى درجػاتيـ العمميػة مػف
الخارج.
 - 9يوجد عدد مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية محكميف ومراجعييف خػراجييف وأعضػاء
لمجاف العممية لمترقيات.
 - 1الجياز اإلداري مالئـ مع حجـ وطبيعة أنشطة المؤسسة ،والعػامموف موزعػوف وفقػا
لمؤىالتيـ وقدراتيـ عمى الوظائؼ المختمفة وبما يتناسب مع مياـ الوظيفة  ،وتوج
آليات لمتعامؿ مع النقص والزيادة في أفراده.
 - 2االحتياجات التدريبية لمعامميف تحدد بصورة دورية وتتخذ اإلجراءات المالئمػة لتنفيػذ
البرامج التي تمبي االحتياجات التدريبية لكؿ فئة.
 - 3لممؤسسة وسائؿ مناسبة لقياس آراء أعضاء الجياز اإلداري واتخاذ اإلجراءات الالزمة
لدراستيا واالستفادة مف النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيح.
 - 4لممؤسسة نظاـ لتقييـ أداء أعضاء الجياز اإلداري يتضمف معايير موضوعية ومعمنة
وتخطرىـ القيادة بنتائج التقييـ وتناقشيـ فييا عند الضرورة تحػرص عمػى اسػتخداـ
نتائج التقييـ لممحاسبة لوضع برامج التدريب والتطوير.

نقاط الضعف

نسبة
انخفاض
-1
االتفاقيات الثقافية المفعمة
بيف المؤسسة ومؤسسات
التعميـ العالي والبحثي
الدولية.

ال يتـ
- 11
الحوافز
ربط
بمستويات األداء
ىيئة
ألعضاء
التدريس.

 - 1االعتماد عمى الدرجات
كمعيار
الوظيفية
الختيار القيادات طبق ا
العامميف
لقانوف
بالدولة.
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جوانب القوة ومواطف الضعؼ Strengths, Weaknesses
نقاط القوة

املعيا ر

 - 6الموارد المالية والمادية
 - 7المعايير األكاديمية
والبرامج التعميمية

 - 1الموارد المالية لممؤسسة كافية لطبيعة نشاطيا وأعداد الطالب ويتـ توزيعيا وفقا لالحتياجات الفعمية
بما يمكف المؤسسة مف تحقيؽ رسالتيا وأىدافيا.
 - 2مصادر التمويؿ متنوعة مع وجود أدلة عمي زيادة معدؿ تنمية الموارد الذاتية
 - 3مباني المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصوؿ الدراسية والمعامؿ والورش وخالفة وتجييزاتيا مالئمة
لطبيعة نشاط المؤسسة وألعداد الطالب  ،ويتوفر المناخ الصحي بالمباني .
 - 4صيانة القاعات والمعامؿ واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافؽ يتـ بصورة دورية
 - 5إجراءات األمف والسالمة المتبعة في المؤسسة مناسبة
 - 6وسائؿ االتصاؿ والموارد والنظـ التكنولوجيا المستخدمة حديثا ومالئمػة لمنشػاط األكػاديمي لممؤسسػة
والعمميات اإلدارية بيا ولممؤسسة موقع الكتروني فاعؿ ويحدث دوري اً
 - 7ا لمكتبة مالئمة لنشاط المؤسسػة مػف حيػث تػوافر الكتػب والمراجػع والتجييػزات والخػدمات التػي تمبػى
احتياجات الطالب والباحثيف والمكتبة الرقمية متاحة لممعنييف
 - 1المعايير األكاديمية المرجعيػة التػي تتبناىػا المؤسسػة مػف خػالؿ المجػالس القرميػة تتوافػؽ مػع رسػالة
المؤسسة وأىدافيا.
 - 2المقررات الدراسية مالئمة لمتطمبات سوؽ العمؿ.
 -3البرامج التعميمية موصفة ومعتمدة ،وتتوافؽ مع نواتج التعمـ لكؿ برنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة.
 - 4نواتج التعمـ لكؿ برنامج تعميمي تتسؽ مع مقرراتو الدراسية ،وتوصيؼ المقررات يوضح طرؽ التدريس
والتقويـ التي تحقؽ نواتج التعمـ.
 -5البرامج التعميمية والمقررات الدراسية يتـ مراجعتيا بصورة دورية بمشاركة المراجعيف الداخمييف والخارجييف.
 - 6لممؤسسػة تقػارير سػػنوية لممقػررات الدراسػية والب ػرامج التعميميػة بمػا يؤكػػد االلتػزاـ بالتوصػيؼ المعمػػف
لممقررات الدراسية ،ويطمع عمييا المعنيوف ،وتستفيد المؤسسة منيا في وضع خطة التحسيف والتطوير.

 - 8التدريس والتعمـ

 - 1لممؤسسة إستراتيجية لمتعمػيـ والػتعمـ والتقػويـ تتسػؽ مػع المعػايير األكاديميػة المرجعيػة وتالئػـ الػتعمـ
المستيدفة.
 - 2تطبيؽ إستراتيجية التدريس والتعمـ والتقويـ يدعـ اكتساب ميارات التعمـ الذاتي وميارات التوظيؼ لدي
الطالب .
 - 3برامج التدريب لمطالب مصممة وموصفة وفقا لنواتج التعميـ المستيدفة لمبرنػامج التعميمػي  ،ويتػوفر
لتنفيذىا اآلليات والموارد الالزمة.
 - 4تقويـ أداء الطالب في التدريب يتـ بأساليب متنوعة بما يتوافؽ مع نواتج التعميـ المستيدفة.
 - 5الدرجات المخصصة ألنواع تقويـ الطالب متوازنة مع نواتج التعميـ المستيدؼ قياسيا.
 - 6عممية تقػويـ الطػالب تػدار بكفػاءة وعدالػة ،واالمتحانػات يػتـ وضػعيا ونسػخيا وتوزعيػا بمػا يضػمف
سريتيا.
 - 7آليات تقويـ الطالب تضمف عدالة التصحيح ودقة وضػع ورصػد الػدرجات واالحتفػاظ بالنتػائج مؤمنػة
وقابمة لالستدعاء.
 - 8قواعد التعامؿ مع تظممات الطالب مف نتائج التقويـ موثقة ومعمنة ،وتوجد آ ليات لمراقبة تطبيقيا.
 - 9فاعميػة التػدريب والتقيػيـ باسػتخداـ أدوات ومؤشػرات موضػوعي  ،ونسػتخدـ النتػائج فػي تطػوير آليػػة
التدريب وأدواتو وموارده .
 - 11التغذية الراجعة لمطالب عف أدائيـ في التقويـ تدعـ تعمميـ.
 - 11نتػائج تقػويـ الطػالب يسػتفاد منيػا فػي تطػوير البػرامج التعميميػة واسػتراتيجيات التػدريس والػتعمـ
والتقويـ.

نقاط الضعف
 - 1بعض
المعامؿ في
حاجة الى اعادة
توظيؼ لمتشغيؿ
األمثؿ.
 - 2ضعؼ
الخبرات الفنية
لبعض أمناء
المكتبة

 - 1عدـ وجود
ممتحف خارجي
مرحمة
البكالوريوس.

 - 1ضعؼ
اعطاء
الطالب
تغذية راجعة
عف نتائج
االختبارات.
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تابع جدوؿ ()7

املعيار

جوانب القوة ومواطف الضعؼ Strengths, Weaknesses
نقاط الضعف
نقاط القوة

 - 9الطالب والخريجوف
 - 11البحث العممي واألنشطة العممية

 - 1قواعد قبوؿ وتحويؿ وتوزيع الطالب عمي البرامج التعميمية والتخصصات واضػحة
وعادلة ومعمنة.
 - 2لممؤسسة أساليب فاعمة لجذب الطالب الوافديف .
 - 3لممؤسسة نظاـ متكامؿ وفعاؿ لدعـ الطالب ماديا واجتماعيا وصحيا ويػتـ تعريػؼ
 - 1ليس لممؤسسة آليات
الطالب بو بوسائؿ متعددة.
فاعمة لدمج ذوي
 - 4وجود تمثيؿ لمطالب في المجاف ذات الصمة
االحتياجات الخاصة
 - 5األنشطة الطالبية متنوعة ،وتوفر ليا المؤسسة الموارد المالئمة مف حيث األماكف
في المجتمع الطالبي
والتجييزات واإلشراؼ .
ومراعاة مالءمة
 - 6لممؤسسة وسائؿ مناسبة لقياس أراء الطػالب واتخػاذ اإلجػراءات الالزمػة لدراسػتيا
اإلنشاءات والتجييزات.
واالستفادة مف النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
 - 7لممؤسسة آليات لمتابعة الخػريجيف والتواصػؿ معيػـ وقواعػد بيانػات خاصػة بيػـ
تحدث بصورة دورية.
 - 8لممؤسسة نظاـ فعاؿ لمدعـ األكاديمي لمطالب وتقديـ ليـ خدمات التوجيو الميني .
 - 9المؤسسة توافر برامج لمتنمية المينية والتعميـ المستمر وفقا الحتياجات وتطػورات
سوؽ العمؿ.
 - 1لممؤسسة آليات فاعمة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العممي ومراقبة تطبيقاتيا.
 - 2الموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العممي ،وتعمؿ المؤسسة عمي تنمية مصادر
التمويػؿ ،وتسػػعي لممشػاركة فػػي مشػػروعات بحثيػة ممولػػة مػف مؤسسػػات محميػػة
واقميمية ودولية.
 - 1قمة األبحاث المشتركة
 - 3اإلنتاج البحثي لممؤسسة في نمو مستمر ،ويتناسب مع عدد أعضاء ىيئة التدريس
بيف التخصصات
 - 4أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس والييئػػػة المعاونػػػة والطػػػالب يشػػػاركوف فػػػي األنشػػػطة
المختمفة واألبحاث
والمشروع ات والمؤتمرات العممية والبحثية.
التطبيقية.
 - 5لممؤسسة قواعد بيانات لمبحوث واألنشطة العممية.
 - 2ندرة وجود منح داخمية
 - 6لممؤسسة مؤتمر عممي دوري.
ومنح لإلشراؼ
 - 7خطة البحث العممي موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجيات القومية واحتياجات
المشترؾ.
المجتمع المحيط وتتناسب مع إمكانية المؤسسة.
 - 8توافر مناخ وأساليب مفعمة لدعـ البحث العممي وتحفيػزه ولتنميػة قػدرات البػاحثيف
ولتشجيع.
 - 9وجود مجمة عممية محكمة بالكمية.
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تابع جدوؿ ()7

جوانب القوة ومواطف الضعؼ Strengths, Weaknesses
املعيار

 - 11الد راسات العميا
 - 12المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة.

نقاط القوة
 - 1برامج الدراسات العميا متنوعة ،وتسيـ في تحقيؽ رسالة المؤسسة ،وتقابؿ متغيػرات
محمي ا واقميميا.
سوؽ العمؿ ،ويتـ الترويج ليا
ً
 - 2لبرامج الدراسات العميا معايير أكاديمية متبناة مف خالؿ المجػالس الرسػمية وتتوافػؽ
مع المعايير القياسية الصادرة عف الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد.
 - 3برامج الدراسات العميا موصفة ومعتمدة ،وتتوافؽ نواتج التعمـ المستيدفة لكؿ برنامج
مع المعايير القياسية.
 - 4نواتج التعميـ لكؿ برنامج تعميمي تتسؽ مع مقرراتو ،وتوصيؼ المقررات يوضح طرؽ
التدريس والتقويـ المستخدمة.
 - 5طرؽ التدريس المستخدمة مناسبة مع المقررات الدراسية.
 - 6الموارد واإلمكانات والتسييالت الالزمة لمعممية التعميمية والبحثية في برامج الدراسات
العميا مالءمة لتحقيؽ نواتج التعمـ.
 - 7تقويـ طالب الدراسات العميا يتسـ بالموضوعية والعدالة وباستخداـ أساليب متنوعػة
ومالئمة لقياس نواتج التعمـ.
 - 8البرامج التعميمية والمقررات الدراسية يتـ مراجعتيا بصورة دورية بمشػاركة المػراجعيف
الداخمييف والخارجييف.
 - 9لممؤسسػػة تقػػارير سػػنوية لممقػػررات الدراسػػية والب ػرامج التعميمػػة بمػػا يؤكػػد االلتػػزاـ
بالتوصػيؼ المعمػػف لممقػررات الدراسػػية ،وتسػتفيد المؤسسػػة منيػا فػػي وضػع خطػػط
التحسيف والتطوير.
 - 11آليات التسجيؿ واإلشراؼ في الدراسات العميا محددة ومعمنة ويتـ مراجعتيا دوريا
بغرض تطويرىا ،وتوجد ضمانات موضػوعية وعادلػة لتوزيػع اإلشػراؼ العممػي عمػى
الرسائؿ وفقا لمتخصص.
 - 11لممؤسسة وسائؿ مناسبة لقياس آراء طالب الدراسات العميا ،واتخاذ اإلجػراءات
الالزمة لدراستيا واالستفادة مف النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
 - 1لممؤسسة خطة مفعمة لخدمة المجتمع وتنميو البيئة.
 - 2لممؤسسة كيانات فاعمة في مجاؿ خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 - 3لممؤسسة أنشطة متنوعة موجية لتنمية البيئة المحيطة بيا وخدمة المجتمع تمبي احتياجاتو
وأولوياتو.
 - 4لممؤسسة آليات لتمثيؿ فاعؿ لألطراؼ المجتمعية في صنع القرار ودعـ موارد المؤسسة
وتنفيذ برامجيا.
 - 5لممؤسسة وسائؿ مناسبة لقياس أراء المجتمع واالستفادة مف النتائج في اتخاذ اإلجراءات
التصحيحية.

نقاط الضعف

 - 1لـ يتـ تفعيؿ الئحة
ساعات معتمدة بالدراسات
العميا.
 - 2غياب خطة لتوسيؽ
برامج الدراسات العميا.

 - 1ضعؼ تمبية جميع
احتياجات واولويات
المجتمع المحيط.
 - 2ضعؼ االستفادة مف
نتائج قياس اراء
المجتمع واالستفادة
منيا في اتخاذ
اجراءات تصحيحة.

بالتدقيؽ في الجداوؿ السابقة يتضح اف الكمية تتميز بعدد ( )93نقطة قوة  ،في مقابؿ بعض مواطف الضعؼ الداخمية
والبالغ عدىيا ( )16نقطة ضعؼ  ،وذلؾ عمى كافة مستويات العممية التعميمية ،وىو ما يدلؿ عمى وجود بيئة داخمية متميزة الى
حد ما ،مع وجود بعض مواطف الضعؼ التي تحت اج الى استراتيجيات وخطط وبرامج وانشطة لمتغمب عمييا ومعالجتيا واال حالت
دوف تحقيؽ الكمية لغايات يا واىدافيا المرجوة.
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ويمكف تمخيص عدد نقاط القوة ومواطف الضعؼ في الجدوؿ التالي:
جدوؿ ()8
مجموع نقاط القوة ومواطف الضعؼ لمعايير البيئة الداخمية
م

المعٌار

عدد نقاط
القوة

عدد نقاط
الضعف

2
3
4
5
6
7
8
8
8
21
22
23

التخطٌط االستراتٌجً
القٌادة والحوكمة
إدارة الجودة والتطوٌر
أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة
الجهاز اإلداري
الموارد المالٌة والمادٌة
المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة
التدرٌس والتعلم
الطالب والخرٌجون
البحث العلمً واألنشطة العلمٌة
الدراسات العلٌا
المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة

8
8
6
8
5
8
7
22
8
8
22
6

2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3

84

27

المجموع

 :5البيئة اخلازجية
 :1/5ىتائج حتليل عياصس البيئة اخلازجية :

جدوؿ ()9

املتػريات

السياسية

نتائج تحميؿ عناصر البيئة الخارجية
الفرص
 - 1دعـ آلليات التطوير مف الجامعة ووزارة التعميـ
العالي.
 - 2زيادة فرص التعاوف والتنسيؽ بيف الكمية ووزارة
التربية والتعميـ في مجاالت تدريب المعمميف
والمدراء ػ تدريب معممات رياض األطفاؿ ػ
امتحانات كادر المعمميف .مشروع تطوير التعميـ
 - 3توافر مشروعات لمتعاوف بيف الكمية وجيات
دولية مثؿ االتحاد األوربي والبنؾ الدولي ػ
المشروع الكندي  ،ومشروع تحسيف التعميـ .
 - 4توجو الدولة حو جذب أكبر عدد مف الطالب
الوافديف

التهديدات
نقص الطمب عمى بعضالتخصصات مف دوؿ
الخميج.
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تابع جدوؿ ()9

املتػريات

االقتصادية

نتائج تحميؿ عناصر البيئة الخارجية
الفرص
 - 0إمكانية التعاون والتنسيق بين الكمية والكميات
األخرى بالجامعة وكذلك بين الكمية وكميات التربية
المناظرة عمى مستوى الجامعات المصرية
والعربية.
 - 4وجود مدارس خاصة بالمحافظة تتيح فرص عمل
لمخريجين .

االجتماعية والثقافية

 - 0اإلقبال المتزايد عمى برامج التعميم الخاص
(بمصروفات) والتعميم المفتوح.
 - 4زيادة الطمب االجتماعي عمى برامج الدراسات
العميا بالكمية  ،وخاصة دبموم العام الواحد لسد
احتياجات سوق العمل .
 - 3زيادة الطمب عمى المؤىمين تربويا .
 - 2تزايد الطمب عمى بناء قادة تربويين معممين ومرشدين
نفسيين وأكاديميين.
 - 0توفر الدولة بنية تكنولوجية تدعم التعمم عن بعد.

التكنولوجية
اجملموع

11

التهديدات
 - 0ضعف كفاية الموازنة
العامة لمدولة لدعم أوجو
التطوير.
 - 4التغير المستمر
لمتطمبات سوق العمل،
وصعوبة التحكم فيو.
 - 3قيام خريجي الجامعة
من غير التربويين بميام
مينة التعميم .
 - 2عدم استيعاب المدارس
بمحافظة المنيا لألعداد
المتزايدة من الطالب
في التدريب الميداني .
مقاومة بعض مؤسساتالمجتمع الخارجي لثقافة
الجودة .

المتسارعة
 - 0التغيرات
والمستمرة لمتكنولوجيا
الحديثة ،وعدم القد ةر
عمى مسايرتيا.
 - 4الحاجة الى التدريب
المستمر.
8

وبالنظر إلى تحميؿ البيئة الخارجية يمكف القوؿ بأف عدد الفرص المواتية والتي يمكف اسػتغالليا لتطػوير أداء الكميػة

بمغت ( )11فرصة ،بينما ييدد الكمية عدد ( ) 8تيديػدات ،وىػو عػدد أقػؿ مػف الفػرص المتاحػة ،األمػر الػذي عكػس وجػود
بيئػة خارجيػػة مشػػجعة الػى حػػد مػػا ،وخاصػة اذا وضػػعت اسػػتراتيجيات وخطػط وب ػرامج يمكػػف مػف خالليػػا مواجيػػة البيئػػة

الخارجية بتوجو اسػتراتيجي سػميـ حتػى تحقػؽ الكميػة رؤيتيػا ورسػالتيا  ،ويظػؿ خريجػو الكميػة قػادريف عمػى المنافسػة
واالستمرارية في سوؽ العمؿ سواء عمى المستوى المحمي أو القومي.

 :6تكييه ىتائج التحليل البيئي واختياز البديل االضرتاتيجي املياضب

وبنـاء عمــى مــا أسـفرت عنــو نتــائج التحميـل البيئــي لكــل مـن البيئــة الداخميــة والخارجيـة ،تــم عمــل

مصــفوفة تســمى بمصــفوفة تقيــيم نتــائج التحميــل البيئــي (مصــفوفة تقيــيم العوامــل الداخميــة ،وأخــرى لمبيئ ــة
____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
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الخارجيػػة) ،وذلػػؾ لتحديػػد األوزاف النسػػبية والمرجحػػة لكػػؿ العوامػػؿ ،عمػػى أف تراعػػى مجموعػػة الضػػوابط المتعمقػػة بيػػذا
اإلجراء ،وذلؾ بغرض الحصوؿ عمى الموقؼ االستراتيجي المناسب لمكمية وتحديد اإلستراتيجية المتبناة.

 :1/6مصفوفة تكييه العوامل الداخلية:
البيئية الداخمية
ـ

المعيار

1

التخطٌط االستراتٌجً

2

القٌادة والحوكمة

3

إدارة الجودة والتطوٌر

4

أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة

5

الجهاز اإلداري

6

الموارد المالٌة والمادٌة

7

المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة

8

التدرٌس والتعلم

9

الطالب والخرٌجون

11

البحث العلمً واألنشطة العلمٌة

11

الدراسات العلٌا

12

المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة

مجموع العوامؿ

عدد نقاط

الوزف

القوة

النسبي

القيمة

الوزف

عدد مواطف

الوزف

المرجح

الضعؼ

النسبي

8
8
6
8
5
8
7
22
8
8
22
6

1.148

4

1.192

1.134

4

1.136

1.142

4

1.168

1.134

4

1.136

1.141

3

1.123

1.134

3

1.112

1.145

4

1.18

1.15

4

1.2

1.148

4

1.192

1.163

4

1.252

1.136

4

1.144

1.125

3

1.175

84

1.6

45

1.911

القيمة

الوزف
المرجح

2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3

1.142

1

1.142

1.134

1

1.134

1.167

1

1.167

1.133

1

1.133

1.133

1

1.133

1.175

2

1.15

2

1.166

1.142

2

1.184

1.142

1

1.142

1.133

2

1.166

1.133

1

1.133

1.133

2

1.166

27

1.6

28

1.716

1.133

يتضح مف نتائج ىذه المصفوفة وبعد االلتزاـ بأف مجموع االوزاف النسبية لكؿ مف نقاط القوة ومواطف الضعؼ
عمى حدة يساوي ( ،)1.15وأف مجموع األوزاف المرجحة لنقاط القوة قد بمغ ( ،)1.9وىو أكبر مف مجموع األوزاف

النسبية لمواطف الضعؼ والبالغ ( ،) 1.716وىو االمر الذي يؤكد قوة الوضع االستراتيجي لمبيئة الداخمية لمكمية،
قويا بأف استراتيجة المؤسسة سوؼ تاخذ شكؿ التطوير وليس االنسحاب.
ًا
ويعطي
مؤشر ً

 :2/6مصفوفة تكييه عوامل البيئة اخلازجية

البيئية الخبرجية
م

المتغيرات

مجموع

الوزف

الفرص

النسبي

القيمة

الوزف

مجموع

الوزف

المرجح

التيديدات

النسبي

القيمة

الوزف
المرجح

1

السٌاسٌة

4

1.14

3

1.42

1

1.19

1

1.19

2

االقتصادٌة

2

1.11

4

1.44

4

1.23

2

1.46

3

االجتماعٌة

4

1.17

3

1.51

1

1.19

1

1.19

4

التكنولوجٌة

1

1.18

3

1.24

2

1.19

1

1.19

11

1.5

13

1.61

8

1.5

5

1.73

مجموع العوامؿ

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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يتضح مف نتائج ىذه المصفوفة وبعد االلتزاـ بأف مجموع االوزاف النسبية لكؿ مف مجموع الفرص والتيديدات
كال عمى حده يساوي ( ) 1.15أف مجموع األوزاف المرجحة لمفرص قد بمغ ( ،)1.61وىو أكبر مف مجموع األوزاف

النسبية لمتيديدات والبالغ ( ،) 1.73وىو االمر الذي يؤكد قوة الوضع االستراتيجي لمبيئة الخارجية لمكمية.
 :7اختياز االضرتاتيجية املياضبة بهلية الرتبية – جامعة املييا.

مف نتائج المصفوفتاف السابقتاف يمكف تحديد االستراتيجية التي يجب أف تتبعيا المؤسسة في المرحمة

القادمة ،حيث تحدد ثالث اتجاىات اساسية يمكف اف تختار المؤسسة احداىا بناء عمى نتائج تقييـ كال مف البيئة
الداخمية والخارجية مف خالؿ الشكؿ التالي:

شكؿ()5

يوضح االستراتيجيات البديمة

وبالتطبيؽ عمى نتائج كمية التربية يمكف عرض االتي:

شكؿ()6

يوضح االستراتيجيات المناسبة لكمية التربية – جامعة المنيا
____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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يتضح من الشكل السابق والذي يوضح إجمالي األوزان المرجحة لعناصر البيئة الداخمية عمى المستوى
األفقي والخارجية متمثمة بالمستوى الرأسي أن اإلستراتيجية الرئيسة لكمية التربية ىي إستراتيجية التطوير
والتدعيـ  ،األمر الذي يؤكد الوضع االستراتيجي المتميز والواعد لمكمية.
 - 8حتليل الفجوة وتستيب األولويات:

الوضع املرغوب

الوضع احلالي
اجلهاز االداري واهليكل التنظيمي
 1الييكػػػؿ التنظيمػػػي قػػػديـ وال يتضػػػمف وحػػػدات تػػػـ
انشائيا ،وأخرى تـ تحديثيا.

 - 1تحديث الييكؿ التنظيمي لمكمية.
 - 2ميكنة النظاـ اإلداري بالكمية.

 2تقميدية النظاـ االداري في العمؿ.

 - 3وضع نظاـ لمحوافز لمعامميف وأعضاء ىيئة التدريس.

 3الترقية بناء عمى االقدمية.

 - 4إنشاء وحدة إلدارة األزمات والكوارث.

 4عدـ وجود وحدة الدارة األزمات والكوارث.

 5لػػػـ يػػػػتـ تحػػػػديث الييكػػػؿ االداري لوحػػػػدة ضػػػػماف  - 5تحديث الييكؿ التنظيمي لوحدة ضماف الجودة.
الجودة واالعتماد

امل وارد ال بشرية
غمبة الروتيف في مساىمة المجالس الرسمية في

مناقشة واتخاذ القرارات المتعمقة بمجالس األقساـ
والكمية.

 .1تفعيؿ مساىمة المجالس الرسمية فػي مناقشػة واتخػاذ
القرارات المتعمقة بمجالس األقساـ والكمية
 .2إنشاء قاعدة بيانات لمكمية.
 .3تنميػػة المػػوارد الذاتيػػػة لمكميػػة مػػػف خػػالؿ دور فاعػػػؿ

عدـ وجود قاعدة بيانات بالكمية.

لمقيادات.

القصور في تنمية الموارد الذاتية لمكمية.

 .4تقييـ األداء الكمي لمكمية بصفة دورية.

تقميدية تقييـ االداء الكمي لمكمية.

املصداقية و األ لخقاقيات
 .1التزاـ الكمية بحقوؽ الممكية الفكرية.

 - 1االلتزاـ غير الكافي بحقوؽ المميكة الفكرية.

 .2تطبيػػؽ الممارسػػة العادلػػة وعػػدـ التميػػز بػػيف أعضػػاء

 - 2ال توجد اجراءات جادة لمحاسبة أعضاء ىيئة

ىيئة التدريس والعامميف ،والطالب.

التدريس والعامميف والطالب..

 .3االلتزاـ بأخالقيات المينة التعميمية لمكمية.

 - 3قمة االلتزاـ باخالقيات المينة بالكمية

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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املوارد املالية واملاد ية
 -1قمة الموارد المالية الالزمة لتحقيؽ الغايات
واالىداؼ االستراتيجية بالكمية.

 -2تيالؾ المباني والمرافؽ العامة بالكمية،
وعدـ مطابقتيا لممعايير المطموبة.
 -3قدـ وقمة المعامؿ قاعات الدراسة ومكاتب
اعضاء ىيئة التدريس.

 .1زيػػػػادة كفػػػػاءة المػػػػوارد الماليػػػػة والبشػػػػرية لتحقيػػػػؽ
الغايات واألىداؼ اإلستراتيجية.

 .2إحالؿ وتجديد المبػاني والمرافػؽ العامػة حتػى
تتناسب مع المعايير القياسية.
 .3تأثيػػػث وتحػػػػديث معامػػػػؿ وقاعػػػػات الدراسػػػػة،
ومكاتػػػب أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس ،ووحػػػػدة

 -4قمة تقديـ فرص تعمـ متميزة مف نتيجة

العجز الكمي والنوعي في المعامؿ ووسائؿ

التكنولوجيا الحديثة.

الجودة بالكمية.

 .4تػػػػوفير فػػػػرص تعمػػػػـ متميػػػػزة مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتخداـ
المعامؿ ووسائؿ التكنولوجيا الحديثة.

 -5عدـ وجود خطة لممارسة االنشطة

 .5وضػػػع خطػػػػة لممارسػػػة األنشػػػػطة الطالبيػػػػة،

الطالبية ،واالجتمماعية ،والثقافية،

واالجتماعية ،والثقافية ،والرياضية.

والرياضية.

 -6عدـ وجود نظاـ لممراجعة والرقابة الدورية

 .6تػػػػوفير أنظمػػػػة لممراجعػػػػة والرقابػػػػة الدوريػػػػة
لمكميػػػة عمػػػى اسػػػػتخداـ المػػػوارد بمػػػا يحقػػػػؽ

لمكمية عمى استخداـ الموارد بما يحقؽ

الغايات واألىداؼ اإلستراتيجية.

الغايات واألىداؼ اإلستراتيجية

امل شارةة اجمل تمعية وتنمية البيئة .
 .1ضعؼ دور الكمية في تمبية احتياجات
مجتمع الجامعة والمجتمع المحمي في مجاؿ
الخدمات التعميمية.
 .2ضػػػػعؼ دور الكميػػػػة فػػػػي تمبيػػػػة احتياجػػػػات

 .1تمبيػػة احتياجػػات مجتمػػع الجامعػػة والمجتمػػع
المحمي في مجاؿ الخدمات التعميمية.
 .2تمبيػة احتياجػػات المجتمػع المحػػيط فػي مجػػاؿ
محػػو األميػػة  ،ومجتمػػع التربيػػة والتعمػػيـ فػػي

المجتمػػػػع المحػػػػيط فػػػػي مجػػػػاؿ محػػػػو األميػػػػة،
ومجتمػػػع التربيػػػة والتعمػػػػيـ فػػػي مجػػػاؿ تػػػػدريب

المعمميف في أثناء الخدمة .

مجاؿ تدريب المعمميف في أثناء الخدمة .
 .3إنشاء وحدة متابعة لمخريجيف

 .3وجود وحدة لمتابعة الخريجيف.

الطقاب واخلرجيون
 .1تقادـ سياسات قبوؿ الطالب.
 .2قمػة الػدعـ المقػدـ لمطػالب أكاديميػا وماليػػا ،
وصحيا.

 .3ندرة الخدمات المقدمة لمخريجيف.

 -2تحػػديث سياسػػػات قبػػػوؿ الطػػػالب بمػػػا يتفػػػؽ مػػػع
رسالة الكمية وأىدافيا اإلستراتيجية.

وصحيا.
وماليا،
 -3دعـ الطالب أكاديميا
ً
ً
 -4تقديـ خدمات متميزة لمخريجيف.

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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املعايري األةادميية والربامج التعليمية
 1رفػع مسػتوى األداء فػي العمميػة التعميميػػة
مػػف خػػالؿ تبينػػي معػػايير قوميػػة تتمشػػى

 .1عػدـ االلتػزاـ بمعػايير قوميػة تتمشػى مػػع

مع المعايير المرجعية.

مع المعايير المرجعية.
 .2عػػػػػػػدـ االلتػػػػػػػزاـ بتوصػػػػػػػيفات البػػػػػػػرامج

 2إعادة ىيكمة لمبػرامج والمقػررات الدراسػية

والمقررات طب ًقا لممعايير االكاديمية.

 ،طبقػػػػا لممعػػػػايير األكاديميػػػػة المتبنػػػػاة ،

 .3ال توجػػػػػد اسػػػػػتراتيجية لمتعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ

ومحققو لمواصفات الخريج المخطط لو

بالكمية.

 3تطػػػػػوير إسػػػػػتراتيجية لمتعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ /
والتسييالت المادية

ا لدراسات العليا :
 .1تقادـ الئحة الدراسات العميا.

 .3تحديث الئحة الدراسات العميا.

 .2قمة مالئمة برامج الدراسات العميػا الحتياجػات

 .4تطػوير ب ػرامج الدراسػػات العميػا بالكميػػة لتمبيػػة
احتياجات سوؽ العمؿ.

سوؽ العمؿ.

ا لبحث العلمي :
 - 3عدـ وجود أدوات تقويـ عممية لقياس النتائج

 .1وضػػػع أدوات تقػػػويـ عمميػػػة تتمتػػػع بالبنػػػػاء

التعميمية المستيدفة لطالب الدراسات العميا

وتكػػوف قػػادرة عمػػػى قيػػاس النتػػائج التعميميػػػة

بالكمية.

المستيدفة بفاعمية لطالب الدراسات العميا .

 -3عدـ وجود فرؽ بحثية يشارؾ فييا أعضاء ىيئة

 .2تكويف فػرؽ بحثيػة يشػارؾ فييػا أعضػاء ىيئػة

التدريس ،والمعمموف في الخدمة في بحث

التػػدريس ،والمعممػػوف فػػي الخدمػػة فػػي بحػػث

مشكالت تعميمية ىامة بالمحافظة.

مشكالت تعميمية ىامة بالمحافظة.

 -4ال يتـ قياس رضا طالب الدراسات العميا عف

 .3االسػػتفادة مػػف اسػػتطالع رأي الطػػالب وقيػػاس

البرامج المقدمة ليـ ،وبالتالي قمة محاوالت

رضػػػػاىـ عػػػػف الدراسػػػػات العميػػػػا فػػػػي تطػػػػوير

تطوير ىذه البرامج.

البرامج.

 - 6ال توجد خطة لمبحث العممي بالكمية ترتبط

 .4تحػديث خطػة البحػث العممػي بالكميػة ،وربطيػػا

التعميمية

بالمشػػػكالت التعميميػػػػة بالكميػػػة  ،والمشػػػػكالت

بمشكالت

الكمية،

أو

المشكالت

بالمجتمع المحيط.
 -6ندرة نشر أعضاء ىيئة التدريس

التعميمية بالتربية والتعميـ .
البحاثيـ

العممية في مجالت عممية عالمية.

 - 8قمة الدعـ المقدـ لتحفيز اعضاء ىيئة التدريس

 .5تشػػػجيع أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس عمػػػى نشػػػر
األبحاث العممية بالمجالت العممية العالمية .

 .6حفػػز أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس لممشػػػاركة فػػػي

لممشاركة في المتمرات القومية والعالمية.

 - 8ال توجد مشروعات بحثية بالكمية ،يشترؾ فييا

المؤتمرات القومية والعالمية .
 .7تشػػػػػػجيع القيػػػػػػػاـ بالمشػػػػػػروعات البحثيػػػػػػػة ،
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ومشػاركة فاعمػة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس ،

أعضاء ىيئة التدريس مف األقساـ المختمفة.

والييئة المعاونة .

 .8رفػع كفػػاءة أعضػػاء ىيئػة التػػدريس  ،والييئػػة
المعاونة  ،عف طريؽ تنمية الميارات البحثية

 - 9حتديد األولويات يف ضوء األٍنية اليطبية والتنويل املتاح .

أوال  :تطوير الييكؿ التنظيمي لمكمية:

 .1إنشاء قاعدة بيانات لجميع اإلدارات لحفظ واستدعاء وتداول الوثائق الكترونيا
 .2إنشاء وحده تدريب لتنمية الميارات المستيدفة والموارد الذاتية .
 .3إنشاء وحده إلدارة األزمات والكوارث

 .4تفعيل دور وحدة توكيد الجودة واالعتماد

 .5تفعيل موقع لمكمية عمى االنترنت لتوفير البيانات عن الكمية
 .6تحديث الييكل التنظيمي لتحقيق رؤية ورسالة الكمية
 .7تنمية الجياز اإلداري

 .8إعداد إدارات متطورة لخدمات دعم العممية التعميمية

ثانيا  :تنمية الميارات اإلدارية لمقيادات األكاديمية :

 - 0وضع خطة لتدريب القيادات األكاديمية وتنمية مياراتيم اإلدارية .
 - 4تفعيل دور القيادات في تنمية الموارد الذاتية لمكمية .
 - 3تقييم األداء الكمي لمكمية بصفة دورية .

ثالثا  :تحقيؽ المصداقية وااللتزاـ بأخالؽ المينة :
 - 0االلت ازم بحقوق الممكية الفكرية .

 - 4االلتزام بالعدالة وعدم التمييز بين أعضاء ىيئة التدريس .
 - 3االلتزام باألخالقيات المينية التعميمية لمكمية .

رابعا  :حسف استغالؿ الموارد المالية والمادية المتاحة .

 - 0صيانة المباني والمرافق العامة وأماكن ممارسة األنشطة الطالبية لتتوافق وطبيعة نشاط
الكمية .

 - 4توفر وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا المعمومات .
 - 3توفير أماكن لممارسة األنشطة الطالبية .

 - 2توافر أنظمة لممراجعة والرقابة الدورية عمى استخدام موارد الكمية .
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خامسػػا  :تمبيػػة احتياجػػات المجتمػػع المحػػيط  ،وتفعيػػؿ مشػػاركة اإلط ػراؼ المجتمعيػػة فػػي األنشػػطة
التعميمية والخدمية لمكمية .

 - 9تحديد االحتياجات الحقيقية لممجتمع المحيط

 -01تبنى إستراتيجية تضمن زيادة الموارد المتاحة
 -00إنشاء وحدة لمتابعة الخريجين .

 -04رفع مستوى رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن مستوى الخريج
 -03وضع خطة لتفعيل برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعتمادىا

 -02تفعيل مشاركة أعضاء ىيئة التدريس والعاممين والطالب في خدمة المجتمع
 -02إنشاء إدارة تنظيمية ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

سادسا  :الطالب والخريجوف :
ً
 - 0تحديث سياسات قبول الطالب بما يتفق مع رسالة الكمية وأىدافيا اإلستراتيجية .
 - 4وضع خطة لمدعم الطالبي .
-3

إنشاء قاعدة بيانات لمخريجين .

سابعا  :المعايير األكاديمية والبرامج الدراسية :
ً
 - 9تحديث المعايير القومية ومقارنتيا بالمعايير المرجعية .

 -01تحديث البرامج التعميمية في ضوء المعايير القومية .
 -00مراجعة البرامج التعميمية من قبل األقسام العممية .
 -04تقييم المقررات الدراسية من قبل الطالب .

 -03تحويل نسبة معينة من المقررات الدراسية إلى مقررات الكترونية .
 -02اتخاذ آليات محددة لتنفيذ برامج التدريب الميداني .

ثامنا  :تطوير مستمر لمنظومة البحث العممي والدراسات العميا
 - 6إنشاء برامج متميزة لمدراسات العميا

 - 7تفعيل نظم التقويم لطالب الدراسات العميا

 - 8رفع مستوى رضاء طالب الدراسات العميا والمستفيدين
 - 9تحديث خطة البحث العممي بالكمية .

 -01تشجيع القيام بالمشروعات البحثية .
 -00رفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس .
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ثالجًا:
صياغة اخلطة اإلسرتاتيجية
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 1ـ زؤية الهلية :
تسعى الكمية إلى تحقيق التميز والريادة في مجال التعميم والتعمم ،والبحث العممي عمى
المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع من المعممين في جميع التخصصات.

 - 2زضالة الهلية :
وبحثيا في
أخالقيا
أكاديميا
إعداد طالب معممين وباحثين مبدعين ومشاركين مينياً و
ً
وثقافيا و ً
ً
ً
ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيم المجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوق العمل المحمي واالقميمي
وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديم االستشارات والدعم الفني بما يساىم في تنمية المجتمع

المحمي واإلقميمي .

 .3الكيــــه احلاننة :

 ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين اإلداريين .

 تحقيق المساواة بين الطالب في فرص التعميم بغض النظر عن انتماءاتيم الدينية أو مستواىم
االجتماعي .

 العمل بروح الفريق لرفع مستوى الكمية األكاديمي والتطبيقي .
 االلتزام بقيم وتقاليد المجتمع .
 4ـ الػايات اإلضرتاتيجية للدطة:

 ـ الغاية األولى  :جياز إداري كفء

 ـ الغاية الثانية :موارد بشرية ذات كفاءة.

 ـ الغاية الثالثة :االلتزام بالمصداقية وأخالقيات المينة.

 ـ الغاية الرابعة  :استثمار فعال الموارد المالية والمادية المتاحة.
 ـ الغاية الخامسة :مشاركة مجتمعية فعالة.

 ـ الغاية السادسة:خريج متميز قادر عمى المنافسة.

 ـ الغاية السابعة :نظم تعميمية مطو ةر لمتأىيل لالعتماد عمى أسس التطوير المستمر.
 ـ الغاية الثامنة :برامج مطورة لمدراسات العميا:

 ـ الغاية التاسعة  :منظومة فعالة لمبحث العممي:
 - 5األٍداف اإلضرتاتيجية :

 - 0إعداد المعمم القادر أكاديميا ومينيا عمى القيام بميام المينة طبقا لممعايير األكاديمية.

 - 4تأىيــل خريج ــي كميــات الجامع ــة لممارســة الميني ــة ،و تمبيــة احتياج ــات ســوق العم ــل ف ــي
التخصصات المختمفة.

 - 3تنمية المعممين ،و العاممين إداريا بالخدمة مينيا و أكاديميا
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 - 2إجـ ـراء و نشـ ــر البح ــوث و الد ارسـ ــات  ،وتق ــديم المشـ ــو ةر الفني ــة فـ ــى مج ــاالت التخصـ ــص
المتنوعة بما يسيم فى خدمة المجتمع بيدف التطوير المستمر

 - 2إثراء و تطوير الفكر التربوي مـن خـالل نشـر االتجاىـات التربويـة المعاصـ ةر و تطبيقاىـا
فى العمل الميداني

 - 6تبــادل الخب ـرات و المعمومــات مــع الييئــات و المؤسســات القوميــة و اإلقميميــة و العالميــة
ذات الصمة برسالة الكمية

 - 7تحديث برامج تعميمية جديدة لمرحمة البكالوريوس و الدراسات العميا
 - 8تطوير برامج الدراسات العميا بالكمية لتمبية احتياجات سوق العمل
 - 9بناء نظام متكامل لتحسين وتطوير األداء المؤسسي

 - 11رضا الطالب /وىيئة التدريس  /و ا لجياز اإلداري  /الجياز الفني عن أداء الكمية.
 - 11رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من الكمية.
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زابعًا:
اخلطة التيفيرية للهلية
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 2ـ الغاٌة األولى :جهاز إداري كفء :
الهدف

1ػ

تحديث
الييكؿ

التنظيم

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

2ـ تحدٌد المهام
والمسئولٌات والسلطات .
 3ـ حصر دقٌق لجمٌع
مجموعات الوظائف األكادٌمٌة
واإلدارٌة بالكلٌة
 4ـ توصٌف دقٌق لكل
الوظائف شامال المسؤولٌات
واألدوار .

ـ موافقة مجلس الكلٌة
على اعتماد الهٌكل
التنظٌمً بعد تحدٌثه.
ـ الرضا عن الكلٌة من
قبل الطالب  ،أعضاء
هٌئة التدرٌس ،
والعاملٌن ،اإلدارات
العلٌا بالجامعة .
ـ ارتفاع مستوى
الوعً بٌن افراد
مجتمع الكلٌة
للمسئولٌات والحقوق.
ـ ارتفاع مستوى
الخدمات التعلٌمٌة .
ـ توافر الموارد الالزمة
لدعم العملٌة البحثٌة
بالكلٌة.
ـ رضا االطراف المعنٌة
عن مستوى الخدمات
اإلدارٌة المقدمة.
ـ قلة الشكاوى من أداء
الوحدات اإلدارٌة
المختلفة بالكلٌة .

 5ـ زٌادة قاعدة المشاركة
ومدى التناسب بٌن المهام
والمهارات والقدرات التً
ٌتمتع بها األعضاء

ي

لمكمية.
 7ـ التوعٌة ونشر هذه
التوصٌفات الوظٌفٌة بٌن جمٌع
الكوادر األكادٌمٌة واإلدارٌة
واللجان المنبثق من مجلس
الكلٌة .

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

ٌناٌر /3126
دٌسمبر 3126م

أبرٌل 3127م

أ ـ هٌكل
تنظٌمً للكلٌة
ٌحقق رؤٌة
الكلٌة رسالتها
وٌتالءم مع
أهدافها
اإلستراتٌجٌة.

 رؤساء األقسام وحدة ضمانالجودة
 وحدة التدرٌب وحدة شئونالعاملٌن بلكلٌة

 عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة كلفٌما ٌخصه
 مدٌريالوحدات
منسق معٌار
القٌادة
والحوكمة.

 مقاومة التغٌٌر منقبل بعض القٌادات
اإلدارٌة.
 قلة الدعم والتأٌٌدوالمساندة من اإلدارة
الجامعٌة.
تداخل بعض المهاموالمسئولٌات فً
التوصٌف الوظٌفً
للقٌادات.

21111

أغسطس  -أكتوبر
–3128
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الهدف

األنشطة
2ـ قٌاس مستوى الوعً لدى
اإلدارات بالمسئولٌات
والسلطات .

2ػ

ميكنة

النظاـ
اإلداري

بالكمية.

 3ـ عقد دورات تدرٌبٌة
وورش عمل للقٌادات
األكادٌمٌة لتنمٌة مهاراتهم
اإلدارٌة .

مؤشرات التنفٌذ
 إعداد أدوات لقٌاس مستوىالوعً لدى اإلدارات بالمسئولٌات
والسلطات .
 تقلٌص تكلفة استخدام االحبارواالوراق ودخلً البٌانات.
وجود نظم الكترونً معلن عنه
ومطبق.
اقبال الطالب واعضاء هٌئة
التدرٌس والمستفٌدٌن على التقٌٌم
االلكترونً
تقلٌص مشقة التعامل مع االستبانات
الورقٌة
سرعة اعالن وانهاء النتائج.

 - 2مراجعة نظام الحوافز
3ػ
الحالً للربط بٌن كفاءة األداء
وضع
والحافز
ـ ارتفاع مستوى رضا العاملٌن عن
نظام الحوافز
 - 3تحدٌد معاٌٌر الربط بٌن
نظاـ
الحوافز وكفاءة األداء
ـ انخفاض عدد شكاوى العاملٌن
لمحوافز
وتضررهم من نظام الحوافز .
لمعامميف
ـ زٌادة عدد المتدربٌن المحددٌن من
وأعضاء  - 4تحدٌد معاٌٌر ل لربط بٌن
قبل الكلٌة
بالكلٌة
الحوافز وكفاءة األداء
ـ قلة عدد المخالفات فً نظام الترقٌات .
ىيئة

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة
بالجنٌة
المصري

ماٌو – ٌونٌو
3126

ٌولٌو
– 3126
دٌسمبر
3127

أ ـ نظام إداري
الكترونً ٌسمح
بتقدٌم خدمات
ذات مستوى
جودة مقبول
وٌحقق رضا
المستفٌدٌن

ٌناٌر –
3126
فبراٌر
أ ـ نظام ومعاٌٌر
معلنة للحوافز
مارس
للكوادراألكادٌمٌة
3126
واإلدارٌة ٌعتمد
على كفاءة األداء
 ،وٌتسم
بالشفافٌة
أبرٌل 3126
والعدالة .

رؤساء األقسام
اإلدارٌة
 وحدة ضمانالجودة
وكٌل الكلٌة
لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة
البٌئة.

 رؤساء األقساماالدارٌة
 أمٌن الكلٌة رئٌس وحدةشئون العاملٌن

عمٌد الكلٌة امٌن الكلٌة وحدة التدرٌببالكلٌة.

 عمٌد الكلٌة. -أمٌن الكلٌة

مقاومة التغٌٌر من قبل
بعض القٌادات اإلدارٌة.
قلة الدعم والتأٌٌدوالمساندة من اإلدارة
الجامعٌة.

61111

 وجود بعض الشكاوىمن عدم المساواة.
 عدم الرضا عنمعاٌٌر التقٌٌم والحوافز

التدريس
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الهدف

4ػ

إنشاء
وحدة

إلدارة

األزمات
والكوارث

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

 - 2تشكٌل وحدة إلدارة
األزمات والكوارث  ،وهٌكلها
التنظٌمً وتحدٌد الموارد
المالٌة والمهام والمسئولٌات
.
 - 3تدرٌب أفراد الوحدة
وتنمٌة قدراتهم لمواجهة
األزمات والكوارث.
 - 4تجهٌز وحدة إدارة
األزمات والكوارث باألجهزة
والمعدات الالزمة
- 5إعداد خرائط وأدلة لجمٌع
المنشات واإلدارات لتحدٌد
المداخل والمخارج للطوارئ.
- 6وضع سٌنارٌوهات
للكوارث المتوقعة وخطة
التعامل معها
 - 7إعداد دلٌل عن الهٌكل
التنظٌمً لوحدة إدارة
األزمات والكوارث
ومسئولٌاتها والوسائل
المتاحة بالكلٌة.

 وجود هٌكل تنظٌمًمعتمد.
وجود وحدة مجهزة .
وجود دلٌل لوحدة ادارة
االزمات.
وجود خطة اعالنٌة.
وجود خطط متابعة.

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

فبراٌر 3127
تارٌخ اعتمادها
كوحدة ذات طابع
خاص
أبرٌل 3128
آخر تدرٌب
فبراٌر 3127

مارس 3127

وحدة معتمدة ذات
هٌكل تنظٌمً محدد
ومعلن إلدارة
األزمات والكوارث
.

مدٌر وحدة
الجودة.
مٌر وحدة ادارة
األزمات
والكوارث

 عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة
لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة
البٌئة.
مٌر وحدة ادارة
األزمات
والكوارث.

 قلة الوعً والخبرةفً التعامل مع األزمات.
 صعوبة التدرٌبوالمحاكاة لبعض
األزمات.
 قلة الكوادر البشرٌةالمؤهلة والمدربة

46111

مارس 3126

فبراٌر 3126
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ج

الهدف

6ـ
تحدٌث
الهٌكل
التنظٌم
ي
لوحدة
ضمان
الجودة

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

 - 2تضمٌن وحدة ضمان
الجودة فً الهٌكل التنظٌمً
للكلٌة.
- 3اجتماعات دورٌة لمجلس ـ موافقة مجلس الكلٌة
على اعتماد الهٌكل
إدارة وحدة ضمان الجودة ،
التنظٌمً المحدث .
ومتابعة تطبٌق القرارات.
ـ نسبة رضا مقبولة من
- 4تصمٌم وبناء استبٌانات
أعضاء هٌئة التدرٌس
للتقٌٌم والمتابعة المؤسسٌة.
والعاملٌن والطالب عن
- 5تحدٌث تشكٌل هٌكل
تنظٌمً لوحدة ضمان الجودة عمل الوحدة والمستفٌدٌن
من حٌث اللجان  ،المسئولٌات
ـ عالقة فاعلة بٌن
 ،المهام  ،الموارد المالٌة.
وحدة ضمان الجودة
بالكلٌة  ،وإدارات
- 6وضع خطط عمل للتدرٌب الكلٌة المختلفة وكذلك
فً ضوء االحتٌاجات لإلدارات
مع مركز ضمان
المختلفة بالتعاون مع برنامج
الجودة بالجامعة .
FLDC
- 7توفٌر برامج تدرٌب لتنفٌذ
الخطة .بالكلٌة.

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة المصري

دٌسمبر 3126
مستمر
أ ـ الئحة محدثة
ومعتمدة لوحدة
مستمر
ضمان الجودة
تنص على
 رؤساء األقسامالهٌكل التنظٌمً
االدارٌة
دٌسمبر  - 3127من حٌث التكوٌن
واألكادٌمٌة
ٌناٌر 3128م.
والمهام
 وحدة ضمانوالموارد المالٌة
الجودة
والبشرٌة .
 -أمٌن الكلٌة.

 مدٌر وحدةضمان الجودة
 إدارة التدرٌببوحدة ضمان
الجودة

عزوف بعض األعضاء
عن المشاركة وحضور
االجتماعات.
ضعف آلٌات اختٌار
األعضاء

21111

مستمر
مستمر
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الغاٌة الثانٌة  -موارد بشرٌة ذات كفاءة.
الهدف

األنشطة

 - 2توثٌق القرارات المتعلقة
بالكلٌة والتعلٌم.
 7ـ تفعٌل
- 3وضع آلٌة لمتابعة تنفٌذ
مساهمة المجالس
قرارات المجالس بالكلٌة
الرسمٌة فً
- 4وضع آلٌة لتفعٌل دور
مناقشة ،واتخاذ
القرارات المتعلقة مجالس األقسام  ،فً مناقشة
واتخاذ القرارات الخاصة
بمجالس األقسام
بنتائج االمتحانات  ،وتقارٌر
والكلٌة
أعضاء هٌئة التدرٌس
للمقررات المختلفة .
- 2تحدٌث قاعدة بٌانات
بالتعاون مع مشروع MIS
لالحتٌاجات المطلوبة لتدرٌب
القٌادات.
- 3اإلعالن عن إنشاء قاعدة
بٌانات شاملة لكل أوجه
نشاطات الكلٌة.
- 4برامج توعٌة للعاملٌن
 8ـ إنشاء قاعدة
والهٌئة المعاونة  ،وهٌئة
بٌانات بالكلٌة .التدرٌس على كٌفٌة الحصول
على البٌانات.
 - 5توفٌر آلٌة للمراجعة
والتحدٌث المستمر بقاعدة
البٌانات

مؤشرات التنفٌذ
ـ تنفٌذ القرارات التً
تتخذها األقسام
ـ ارتفاع نسبة الرضا
لدى أعضاء هٌئة
التدرٌس عن أداء
المجالس المختلفة .
ـ انخفاض عدد
الشكاوى من مشكالت
عدم تطبٌق قرارات
المجالس بالكلٌة
ـ ارتفاع نسبة
المستخدمٌن لقاعدة
البٌانات التً تشمل
أوجه نشاط الكلٌة من
أعضاء هٌئة التدرٌس
والعاملٌن بالكلٌة .
ـ ارتفاع نسبة القرارات
السلٌمة التً تعتمد
على قاعدة بٌانات جٌدة
.
ـ سهولة الحصول على
الخدمات التً تقدمها
الكلٌة .
ـ قلة عدد الشكاوى من
تأخر الحصول على
الخدمات نظرا لتوافر
قاعدة البٌانات

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد
مساهمة
المجالس فً
اتخاذ القرارات
الخاصة بالتعلٌم
والتعلم كما هو
مسجل بمحاضر
الجلسات

مستمر

المسئول عن
التنفٌذ

 عمٌد الكلٌة رؤساء األقسام وحدة ضمانالجودة

جهات المتابعة

 -وكالء الكلٌة.

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

وجود بعض
االعتراضات
اإلدارٌة.
قلة الدعم
اإلداري

ابرٌل – ماٌو
3127م
ٌولٌو – 3126
دٌسمبر 3127
مستمر

أ ـ قاعدة بٌانات
ذات بناء علمً
محكم من قبل
الخبراء

مسئول وحدة
تكنولوجٌا
المعلومات
بالكلٌة

 وكالء الكلٌة رؤساءالوحدات بالكلٌة
 -أمٌن الكلٌة

نقص اإلمكانات
المادٌة والمالٌة
والفنٌة

6111

مستمر
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الهدف

األنشطة

 2ـ دراسة احتٌاجات السوق
من الخدمات التً تقدمها
الوحدات ذات الطابع الخاص.
- 3تحدٌد مصادر الموارد
المالٌة للكلٌة
 - 4وضع خطة لزٌادة الموارد
 8ػ تنمية المالٌة للتموٌل الذاتً للكلٌة.
- 5وضع خطة لتسوٌق
الموارد
الخدمات والمنتجات التً
الذاتية لمكمية
تقدمها الوحدات ذات الطابع
مف خالؿ
الخاص .بالكلٌة.
 - 6اإلعالن عن خدمات
دور فاعؿ
المراكز والوحدات الخاصة
لمقيادات.
بالكلٌة.
 - 7وضع خطة لضمان
استمرارٌة الخدمات
بما ٌضمن استمرارٌة الموارد
.

مؤشرات التنفٌذ
ـ وجود قائمة باحتٌاجات
السوق التً ٌحتاجها من
الكلٌة.
ـ زٌادة الموارد الذاتٌة
للكلٌة بنسبة ال تقل عن
. % 61
ـ ارتفاع عدد
المستفٌدٌن من خدمات
المراكز والوحدات
الخاصة بالكلٌة بما
ٌعكس دورا مفعال لتلك
المراكز .
ـ خطة مفعلة لضمان
استمرارٌة المشروعات
التً تم تنفٌذها بالكلٌة
ـ ارتفاع مستوى رضا
المستفٌدٌن عن
الخدمات التً تقدمها
الوحدات ذات الطابع
الخاص

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

مستمر

اغسطس/
سبتمبر
......3126تم

أ ـ خطة معتمدة
ومعلنة لتنمٌة
الموارد الذاتٌة
للكلٌة .

مستمر

عمٌد الكلٌة -
ضعف الوعً
وكالء الكلٌة -
بثقافة وعملٌة
 عمٌد الكلٌةرؤساء األقسام -
تسوٌق الخدمات
ووكالؤها.
التعلٌمٌة
وحدة ضمان  - -رؤساء األقسام
الجودة
والبحثٌة
االكادٌمٌة.
شئون
لجنة
.واالستشارٌة
الطالب

6111

اغسطس/
سبتمبر
......3126تم
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وأكاديميا
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً
ً
ً
ً
ً
المحمي واإلقميمي .

- 54 -

الهدف

األنشطة
 - 2وضع المعاٌٌر الخاصة
بتقٌٌم األداء المؤسسً
- 3تحدٌدالفجوة من خالل
دراسة ذاتٌة للكلٌة.
 - 4إعداد التقرٌر السنوي
الذاتً للكلٌة ومقارنته
بالتقارٌر السابقة

8ـ
تقٌٌم
األداء
الكلً
للكلٌة
بصفة
دورٌة .

مؤشرات التنفٌذ

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

دٌسمبر 3126م

ـ ارتفاع مستوى األداء
الكلً للكلٌة بما تعكسه
نتائج الطالب ونظم
دوري سنوي
الترقٌات ألعضاء هٌئة
التدرٌس ونتائجها ،
ومستوى اإلداري
للوحدات اإلدارٌة ونتائج
 - 5وضع خطة تنفٌذٌة للتحسٌن
تطبٌق النظم المحاسبٌة  .دٌسمبر – فبراٌر
سنوٌا ومراجعتها فً ضوء
من كل عام.
ـ ارتفاع مستوى رضا
التقرٌر السنوي الذاتً للكلٌة.
المستفٌدٌن من
الخدمات التعلٌمٌة
والتدرٌبٌة التً تقدمها
 - 6وضع نظام للمحاسبٌة
الكلٌة .
للعاملٌن بالكلٌة وتقوٌم األداء
المؤسسً
 توافر قائمة تتضمنمعاٌٌر اختٌار.
 - 8اعتماد نظام المحاسبٌة
من مجلس الكلٌة.
ـ ارتفاع مستوى النتائج
دٌسمبر 3126
االٌجابٌة لتطبٌق نظام
 - 8اإلعالن عن نظام
المحاسبٌة للعاملٌن
وأعضاء هٌئة التدرٌس .
المحاسبٌة ،وتقوٌم األداء
المؤسسً
ٌونٌو 3128م

أ ـ معاٌٌر
لتقٌٌم األداء
الكلً للكلٌة (
 عمٌد الكلٌةأعضاء هٌئة
 وكالء الكلٌةالتدرٌس ـ
 رؤساء األقسامالعاملٌن
الطالب ـ
 لجنة المتابعة)
وتقٌٌم األداء
وحدة ضمان
الجودة

ب ـ نظام
للمحاسبٌة
للعاملٌن بالكلٌة
موثق ومعلن

عمٌد الكلٌة
 وكالء الكلٌة رؤساء األقسام وحدة ضمانالجودة
 -أمٌن الكلٌة

 مقاومة بعض أعضاءهٌئة التدرٌس لعملٌة
التقٌٌم.
ضعف المصداقٌة
والجدٌة فً ملء
استبانات تقٌٌم األداء.
21111
 عمٌد الكلٌة.وحدة المتابعة
والتقٌٌم بوحدة
الجودة.
ضعف الوعً بثقافة
وآلٌات تنفٌذ المحاسبٌة
ومعاٌٌرها.
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وثقافيا
وأكاديميا
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الغاٌة الثالثة  :ـ االلتزام بالمصداقٌة وأخالقٌات المهنة.
الهدف

 21ـ
التزام
الكلٌة
بحقوق
الملكٌة
الفكرٌة .

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

- 2إعداد وثٌقة الملكٌة
الفكرٌة.
3ـ وضع نظام الحوافز
للتألٌف.

 تشكٌل لجنة تضمالتخصصات بالكلٌة
إلعداد وثٌقة الملكٌة
الفكرٌة.
ـ االلتزام بتطبٌق
الوثٌقة المعتمدة
لحقوق الملكٌة الفكرٌة.
ـ قلة عدد المخالفات
والشكاوى من االعتداء
على الملكٌة الفكرٌة .
ـ ارتفاع مستوى
الوعً بثقافة الملكٌة
الفكرٌة.
ـ ارتفاع نسبة التزام
معظم أعضاء هٌئة
التدرٌس بتلك المعاٌٌر
ـ انخفاض أو انعدام
الشكوى من حاالت
التعدي على الملكٌة
الفكرٌة

4ـ وضع خطة للدورات
والندوات للتعرٌف بحقوق
الملكٌة الفكرٌة.

 5ـ إعداد خطة للتوعٌة
بحقوق الملكٌة الفكرٌة.
5ـ وضع آلٌة لمتابعة حاالت
التعدي على الملكٌة الفكرٌة.

المدى الزمنً
من  :إلى
ٌونٌو ٌولٌو
3126

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

دٌسمبر 3128م
أ ـ وثٌقة معتمدة
ومعلنة لحقوق
الملكٌة الفكرٌة
أبرٌل 3128م.

 وكالء الكلٌة رؤساء االقسام رؤساء األقسام منسق معٌار رؤساء لجانالمصداقٌة
وحدة ضمان
واالخاق.
الجودة .
 -وكالء الكلٌة

 ضعف الوعً بثقافةحقوق الملكٌة الفكرٌة.
 قلة وجود آلٌات فعلٌةللتعامل مع حاالت خرق
قواعد وحقوق الملكٌة
الفكرٌة

21111

ب ـ خطة للتوعٌة
بحقوق الملكٌة
الفكرٌة  ،ونشر
سبتمبر 3128م.
ثقافتها وااللتزام بها
من قبل أعضاء
هٌئة التدرٌس
دٌسمبر 3126
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الهدف

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

المدى الزمنً
من  :إلى

 2ـ وضع معاٌٌر محددة لتقٌٌم
الطالب ،وتوضٌح فرص
 تشكٌل واعتماد لجنةالتعلٌم المتاحة.
دورٌة لفحص الشكاوى
 3ـ وضع آلٌات محددة
المقدمة
ومعلنة لضمان العدالة وعدم
التمٌٌز بٌن هٌئة التدرٌس  /ـ االستجابة للشكاوى ،
وإخطار المعنٌٌن
فً توزٌع اإلشراف  /البعثات
بنتٌجة المتابعة
 ،والطالب فً التدرٌس/
العاملٌن فً الحوافز
والمكافئات .

دٌسمبر 3126م

ـ انخفاض عدد
الشكاوى للعاملٌن
بالكلٌة بنسبة تزٌد عن
% 76

ٌولٌو 3128م

 22ـ
تطبٌق
الممار
سة
العادلة
وعدم
التمٌٌز
بٌن
أعضاء
هٌئة
التدرٌس
والعاملٌ
ن
والطالب

 4ـ وضع آلٌة معلنة لتلقً
الشكاوى والمقترحات ،
واالستجابة لها .معتمدة من
مجلس الكلٌة .

 23ـ
االلتزام
باألخالق
ٌات
المهنٌة
التعلٌمٌة
للكلٌة .

1ـ عقد دورات للتوعٌة
بالمٌثاق األخالقً للمهنة.
ـ انخفاض عدد
2ـ إعداد دلٌل للممارسات
األخالقٌة األكادٌمٌة واإلدارٌة الممارسات السلبٌة فٌما
ٌتعلق بأخالقٌات المهنة .
والوظٌفٌة فً الكلٌة.
 4ـ قٌاس مدى التزام
العاملٌن بأخالقٌات المهنة.

سبتمبر – كتوبر
3128م.
دٌسمبر
3126م.

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

أ ـ ضوابط محددة
ومعلنة لضمان
العدالة وعدم
التمٌٌز بٌن
 عمٌد الكلٌةهٌئة
أعضاء
 وكالء الكلٌةالتدرٌس والعاملٌن  -رؤساء األقسام
والطالب.
 لجنة تقٌٌماألداء التابعة
لوحدة ضمان
ب ـ .سجالت
الجودة
تؤكد حرص
 مكتب رعاٌةالكلٌة على
الطالب.
متابعة القرارات

جهات المتابعة

وكٌل الكلٌة
لشئون التعلٌم
والطالب.
  -لجنة تقٌٌماألداء التابعة
لوحدة ضمان
الجودة

مخاطر التنفٌذ

 تغٌٌر القٌادات بالكلٌةضعف التعامل مع
الشكاوي المقدمة.

التكلفة بالجنٌة
المصري

6111

المتخذة فً شان
الشكاوى
وإخطار الشاكً
بنتٌجة المتابعة .
 وكالء الكلٌة رؤساء األقسامأ ـ وجود مٌثاق
 وحدة ضمانألخالقٌات المهنة .
الجودة
 -أمٌن الكلٌة

 وكٌل الكلٌةلشئون البٌئة.
رؤساء االقسام.

التطور الهائل
لتكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت

41111

مستمر
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الغاٌة الرابعة ـ استثمار فعال الموارد المالٌة والمادٌة المتاحة.
الهدف

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

المدى الزمنً
من  :إلى

 2ـ تحدٌد المجاالت األكثر احتٌاجا
 24ـ زٌادة
كفاءة الموارد للموارد المالٌة اإلضافٌة فً ضوء ـ تناسب بنود المٌزانٌة بما
ٌحقق أهداف الكلٌة .
اإلستراتٌجٌة  ،والتحلٌل البٌئً
المالٌة
والبشرٌة
ـ رضا الجهات المعنٌة
 3ـ توزٌع المٌزانٌة السنوٌة بناء على
لتحقٌق الغاٌات
بالكلٌة عن نسب التخصٌص
االحتٌاجات فً المجاالت اآلتٌة (
واألهداف
بالمٌزانٌة .
األنشطة التعلٌمٌة ـ البحث العلمً ـ خدمة
اإلستراتٌجٌة
المجتمع ـ األقسام العلمٌة ـ اإلدارات )
 2ـ إنشاء وحده للصٌانة بشراء ـ ارتفاع مستوى الرضا عن
المعدات واآلالت واألجهزة الالزمة المرافق العامة والمبانً ذات ٌناٌر 3125
 25ـ إحالل
المستوى الالئق التً تفً
 3ـ وضع خطة سنوٌة لدعم
وتجدٌد
مستمر
وتنمٌة وصٌانة البنٌة التحتٌة باألغراض المنشاة من أجلها
المبانً
ـ انخفاض عدد الشكاوى من
والمرافق
 4ـ توفٌر نظام لألمن والسالمة إمكانات المبانً والمرافق
العامة حتى
العامة .
تتناسب مع
المهنٌة ومناخ صحً من حٌث
مستمر
المعاٌٌر
 تحقٌق خطة الصٌانةالتهوٌة واإلضاءة للمبانً بشراء
القٌاسٌة
والتنمٌة السنوٌة بنسبة
المعدات المناسبة و الالزمة
انجاز أكثر من %81
 2ـ وضع مواصفات لألثاث
 26ـ تأثٌث
المطلوب شراءه .
وتحدٌث معامل
ـ ارتفاع مستوى الرضا عن مستمر حسب
وقاعات
 3ـ تحدٌد أنواع وأعداد األثاث
الطلب
األثاث الموجود بالكلٌة.
،
الدراسة
المطلوب شراءه
مثال :صالة
ومكاتب
األنشطة
أعضاء هٌئة
/2/28
- 4وضع اإلجراءات الخاصة
التدرٌس ،
.3127
بشراء األثاث.
ووحدة الجودة
بالكلٌة
اغسطس
/3123
اغسطس
3126م.

المخرجات /
العائد

أ ـ خطة لزٌادة
كفاءة استخدام
الموارد البشرٌة
والمالٌة المتاحة

أ ـ مبانً وأماكن
نشاط ذات امن
وسالمة طبقا
للمواصفات
القٌاسٌة التً
تتوافق واألهداف
المرجو تحقٌقها

المسئول عن
التنفٌذ

جهات
المتابعة

 عمٌد الكلٌة وكالء الكلٌة رؤساء األقسام وحدة ضمانالجودة
 -أمٌن الكلٌة

عمٌد الكلٌة
وكٌل الكلٌة
لشئون خدمة
المجتمع
وتنمٌة البٌئة.

 وكٌل شئونالبٌئة
 لجنة الخدماتالمساعدة
وتطوٌر النظام
اإلداري بوحدة
الجودة

عمٌد الكلٌة
أمٌن الكلٌة
وحدة ادارة
االزمات.

 وكٌل شئون البٌئة لجنة الخدماتالمساعدة
أ ـ أثاث ٌتناسب
وتطوٌر النظام
مع االحتٌاجات
اإلداري
وتحقٌق األهداف
لجنة المعامل
.
والمختبرات
أمٌن المخازن
بالكلٌة.

عمٌد الكلٌة.
أمٌن الكلٌة.
رئٌس لجنة
المعامل
والمختبرات.
أمٌن المخازن
بالكلٌة.

مخاطر
التنفٌذ

الروتٌن
واإلجراءا
ت الرسمٌة
والموافقات
.

التكلفة
بالجنٌة
المصري

61111
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الهدف

 27ـ توفٌر
فرص تعلم
متمٌزة من
خالل
استخدام
المعامل
ووسائل
التكنولوجٌا
الحدٌثة .

 28ـ وضع
خطة لممارسة
األنشطة
الطالبٌة،االجتما
عٌة والثقافٌة
والرٌاضٌة.

األنشطة

2ـ إعداد بٌان باألجهزة
والمعدات الالزمة لتطوٌر
العملٌة البحثٌة وخدمة
المجتمع والتدرٌب.
3ـ -تجهٌز المعامل طبقا
للمواصفات القٌاسٌة العالمٌة
بشراء األجهزة واألدوات
والخامات
- 4ـ صٌانة األجهزة
والمعدات والمعامل بصفة
منتظمة.
 - 2تحدٌد االحتٌاجات
الخاصة بممارسة األنشطة
الطالبٌة .
3ـ تقٌٌم الوضع الحالً
ألماكن ممارسة األنشطة
الطالبٌة..
- 4وضع خطة لألنشطة
الطالبٌة.
 - 5توفٌر وتسهٌل اإلمكانات
المطلوبة لتنفٌذ خطط ممارسة
جمٌع األنشطة الطالبٌة
بالكلٌة
 6ـ تنفٌذ األنشطة الطالبٌة وفق
الخطة الموضوعة

مؤشرات التنفٌذ
 زٌادة نسبة استخدامالمعامل التكنولوجٌة
الحدٌثة بالكلٌة .
 زٌادة عدد زوار موقعالكلٌة على شبكة
االنترنت.
 ارتفاع نسبة رضاجمٌع العاملٌن بالكلٌة و
الطالب عن تسهٌل فرص
استخدام وسائل
االتصاالت الحدٌثة.

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات  /العائد

العام الجامعً
3126/3125

دٌسمبر /3127
دٌسمبر 3128

أ ـ معامل مجهزة
بأحدث التكنولوجٌا
التً تحقق أهداف
العملٌة التعلٌمٌة

مستمر

المسئول عن
التنفٌذ

 وكٌل شئونالبٌئة
 لجنة الخدماتالمساعدة وتطوٌر
النظام اإلداري
بوحدة
 وحدة الخدماتااللكترونٌة.
وحدة الصٌانة.

جهات المتابعة

 عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون
خدمة المجتمع .
 وحدة الخدماتااللكترونٌة .وحدة
الصٌانة.

دوري سنوي

211111

نقص االمكانت المالٌة
والفنٌة

مارس – ماٌو 3127م.

ـ نسبة عالٌة من الجوائز
وشهادات التماٌز  ،لمجاالت
األنشطة على مستوى
الجامعة  ،والجامعات .
ـ نسبة مشاركة عالٌة
لألنشطة الطالبٌة.

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

أ ـ أماكن مناسبة
لممارسة األنواع
المختلفة لألنشطة
الطالبٌة ،متوافر
بها األجهزة
والمعدات المناسبة

 وكٌل شئونالبٌئة
 وكٌل شئونالطالب
الوحدة الخاصة
باألنشطة بالكلٌة.

 عمٌد الكلٌة وكٌل شئونالبٌئة
 وكٌل شئونالطالب

211111

مستمر
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الهدف

األنشطة

 28ـ توافر
أنظمة
للمراجعة
والرقابة
الدورٌة للكلٌة
على استخدام
الموارد بما
ٌحقق
الغاٌات
واألهداف
اإلستراتٌجٌة

1ـ وضع أنظمة موثقة
للمراجعة والرقابة الدورٌة
على استخدام الموارد بالكلٌة
.
2ـ وضع خطة لزٌادة الموارد
الذاتٌة للكلٌة من خالل
األنشطة التعلٌمٌة  ،وخدمة
المجتمع
3ـ إجراء تقٌٌم دوري
لألنظمة والخطط الخاصة
بالرقابة على استخدام الموارد

مؤشرات التنفٌذ

المدى الزمنً
من  :إلى
 4شهور

ـ زٌادة الموارد المالٌة
الذاتٌة للكلٌة عن
السنوات السابقة .
ـ قلة عدد الممارسات
اغسطس/
السلبٌة فً توظٌف
سبتمبر 3126م.
الموارد المالٌة الذاتٌة
فً تنمٌة أنشطة الكلٌة
بما ٌحقق الرسالة
مستمر

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

 وكٌل شئونالبٌئة
أ ـ أنظمة موثقة
 وكٌل شئونللمراجعة
الطالب
والرقابة الدورٌة
الوحدة الخاصة
على استخدام
باألنشطة بالكلٌة.
موارد الكلٌة
لجنة الخدمات
المادٌة والمالٌة
المجتمعٌة
والبشرٌة
والشراكة.

جهات المتابعة

 عمٌد الكلٌة وكٌل شئونالبٌئة
 وكٌل شئونالطالب
لجنة الخدمات
المجتمعٌة
والشراكة

مخاطر التنفٌذ

 .نقص االمكانت المالٌة
والفنٌة

التكلفة بالجنٌة
المصري

6111

الغاٌة الخامسة  :مشاركة مجتمعٌة فعالة.
الهدف

 28ـ تلبٌة
احتٌاجات
مجتمع
الجامعة
والمجتمع
المحلً فً
مجال
الخدمات
التعلٌمٌة.

األنشطة
- 2إحصاء االحتٌاجات
المجتمعٌة من المستفٌدٌن
بعمل استبٌان لمؤسسات
المجتمع المدنً.

- 3وضع خطة لبرامج خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

مؤشرات التنفٌذ

المدى الزمنً
من  :إلى
أبرٌل 3128

 زٌادة مستوي رضاءالمجتمع والمستفٌدٌن عن
الخدمات المقدمة فً التعلٌم
.
تحدث سنوٌ ا

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

 عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌةلشئون خدمة
المجتمع
أ ـ خطة مفعلة
 وحدة ضمانمعتمدة لبرامج
الجودة
خدمة المجتمع
 لجنة الخدماتوتنمٌة البٌئة فً
المجتمعٌة
مجاالت تخصص
والشراكة
الكلٌة .
 لجنة شئون خدمةالمجتمع وتنمٌة
البٌئة.

جهات المتابعة
 عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌةلشئون خدمة
المجتمع
 وحدة ضمانالجودة
 لجنة الخدماتالمجتمعٌة
والشراكة
 لجنة شئون خدمةالمجتمع وتنمٌة
البٌئة.

مخاطر التنفٌذ

 ضعف دراسةاحتٌاجات الجامعة
والمجتمع وغٌاب
التحدٌد الدقٌق لها

التكلفة بالجنٌة
المصري
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الهدف

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

 31ـ تلبٌة
احتٌاجات
المجتمع
المحٌط فً
مجال محو
األمٌة ،
ومجتمع
التربٌة
والتعلٌم فً
مجال تدرٌب
المعلمٌن فً
أثناء الخدمة
.

- 2تحدٌد فرص المشاركات
المجتمعٌة لمنسوبً الكلٌة من
خالل حصر فرص الخدمات
التعلٌمٌة المتاحة فً البٌئة
المحٌطة.
- 3تحدٌد أعضاء هٌئة
التدرٌس والعاملٌن و الطالب
المشاركٌن فً خدمة المجتمع
و تنمٌة البٌئة بناء علً
استطالع آرائهم.
4ـ تسجٌل نشاطات أعضاء
هٌئة التدرٌس  ،والطالب ،
والعاملٌن فً مجال خدمة
المجتمع بملف االنجاز
الخاص بهم.
 - 5ضم الكفاءات المناسبة من
رجاالت التعلٌم أو من
المعنٌٌن بسوق العمل
بالخدمات التعلٌمٌة وضمهم
إلى مجلس الكلٌة.

زٌادة مستوي رضاء
المجتمع والمستفٌدٌن
عن الخدمات المقدمة
فً مجال محو األمٌة .
ـ زٌادة مستوي رضاء
المجتمع والمستفٌدٌن
عن الخدمات المقدمة
فً مجال تدرٌب
المعلمٌن بالخدمة .
ـ زٌادة أعداد من ٌتم
محو أمٌتهم .
ـ زٌادة أعداد المتدربٌن
من المعلمٌن بالخدمة .
ـ زٌادة مشاركة أعضاء
هٌئة التدرٌس  ،والطالب
 ،والعاملٌن فً الخدمات
المجتمعٌة
 نسبة مساهماتأعضاء هٌئة التدرٌس
والعاملٌن فً النشاط
 ارتفاع نسبه رضاالمجتمع المحٌط عن
الخدمات البٌئٌة
ـ ارتفاع نسبة المشاركات
البٌنٌة فً مجلس الكلٌة من
قبل رجاالت التربٌة ورجال
األعمال المتعلقة للخدمات
التعلٌمٌة .

- 6البحث عن فرص مشاركة
أعضاء هٌئة التدرٌس فً
الهٌئات المجتمعٌة المعنٌة
بالخدمات التعلٌمٌة.

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

مستمر

مستمر

مستمر

أ ـ عقود شراكة
بٌن الكلٌة ،
وبٌن التربٌة
والتعلٌم  ،وهٌئة
تعلٌم الكبار .

مستمر

 وكٌل الكلٌةلشئون خدمة
المجتمع
 وحدة ضمانالجودة
 لجنة الخدماتالمجتمعٌة
والشراكة
ومواجهة
األزمات

عمٌد الكلٌة.
وكٌل شئون
البٌئة وخدمة
المجتمع.
لجنة شئون
البٌئة البٌئة
وخدمة المجتمع

نقص الكوادر البشرٌة
المدربة والمؤهلة.
ضعف تعاون وتنسٌق
هٌئة محو األمٌة وتعلٌم
الكبار مع وكالة الكلٌة
لشئون البٌئة وخدمة
المجتمع

مستمر
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الهدف

 32ـ إنشاء
وحدة
متابعة
للخرٌجٌن

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

- 2وضع الئحة لوحدة متابعة
الخرٌجٌن.
- 3وضع تصور للهٌكل
التنظٌمً لوحدة متابعة
الخرٌجٌن
- 4وضع خطة معتمدة لوحدة
متابعة الخرٌجٌن

ـ زٌادة نسبة فرص العمل
لخرٌجً الكلٌة وزٌادة طلب
سوق العمل علٌهم.
ـ ازدٌاد عدد الملتحقٌن بالدورات
التدرٌبٌة فً تخصصات ٌحتاجها
سوق العمل
ـ ازدٌاد عدد المشروعات ذات
المشاركة المجتمعٌة بٌن الكلٌة
والجهات ذات االختصاص
بالخدمات التعلٌمٌة
ـ تسجٌل نسبة مرضٌة ألداء
الكلٌة فً النشاط المجتمعً ال
تقل عن .% 86
ـ زٌادة نسبة الخرٌجٌن العاملٌن
فً مجال التعلٌم  ،والمراكز
البحثٌة التربوٌة
ـ زٌادة نسبة التواصل مع أعداد
متزاٌدة من الخرٌجٌن .

- 5إعادة تأهٌل الخرٌجٌن بما
ٌوفر لهم المهارات التً
ٌطلبها سوق العمل
- 6توفٌر فرص عمل
لخرٌجً الكلٌة بالتعاون مع
األطراف المجتمعٌة
عقد ملتقى سنوي مع
المستفٌدٌن من الخدمات
المجتمعٌى الستطالع رأٌهم
فً الكلٌة

المدى
الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

دٌسمبر
3127

مارس
.3128

أ ـ وحدة معتمدة
لمتابعة
الخرٌجٌن.

 وكالء الكلٌة لجنة متابعةالخرٌجٌن
 -أمٌن الكلٌة.

 عمٌد الكلٌة.وكٌل الكلٌة
لشئون التعلٌم
والطالب.
أمٌن الكلٌة.
مدٌر وحدة
الخرٌجٌن

قلة استخدام أسالٌب
حدٌثة فً تحدٌد
احتٌاجات سوق العمل
من الخرٌجٌن.
العجز فً اجراء مسوح
لمتابعة الخرٌجٌن

21111

مستمر
دوري
سنوي
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الغاٌة السادسة ـ خرٌج متمٌز قادر على المنافسة.
الهدف

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

 33ـ
تحدٌث
سٌاسات
قبول
الطالب بما
ٌتفق مع
رسالة
الكلٌة
وأهدافها
اإلستراتٌج
ٌة.

 - 2مراجعة سٌاسات
القبول والتحوٌل
 ،تتوافق مع
رسالة الكلٌة ،
وأهدافها ،
وإستراتٌجٌتها.
 - 3توثٌق وإعالن سٌاسة
القبول والتحوٌالت  ،من
خالل وسائل إعالن متعددة
- 4وضع آلٌة لقٌاس آراء
الطالب قبل التوزٌع على
التخصصات المختلفة.
- 5إعداد وتنظٌم برامج
تعرٌفٌة للطالب الجدد.
- 6إجراء استقصاء لقٌاس
رضاء الطالب عن سٌاسة
القبول والتحوٌالت بالكلٌة

ـ ارتفاع نسبة
الشفافٌة فً
التحوٌالت من الكلٌة
أو بٌن األقسام.
ـ رضاء الطالب عن
سٌاسة القبول
والتحوٌالت بالكلٌة .
ـ قلة الشكاوى من
تطبٌقات التشعٌب.
ـ رضا الطالب عن
الخدمات التً تقدمها
الكلٌة .
ـ انخفاض نسبة
التحوٌل من الكلٌة
عن األعوام السابقة

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

دٌسمبر 3126

دوري بداٌة كل
عام دراسسً

بداٌة كل عام
دراسً

أ ـ سٌاسات
قبول وتحوٌل
الطالب عادلة ،
ومتناسبة مع
الطاقة
االستٌعابٌة
الفعلٌة للطالب
بالكلٌة  ،من
واقع الموارد
المتاحة.

 عمٌد الكلٌة وكالء الكلٌة لجنة شئونالطالب التابعة
لوحدة ضمان
الجودة
 -أمٌن الكلٌة.

عمٌد الكلٌة.
وكٌل شئون
الطالب بالكلٌة.

صعوبة التوافق حول
معاٌٌر وسٌاسات
محددة للقبول
والتغٌٌر المستمر
فٌها .وقبول حاالت
استثنائٌة.
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مستمر
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الهدف

 34ـ دعم
الطالب
أكادٌمٌا
ومالٌا ،
وصحٌا.

 35ـ تقدٌم
خدمات
متمٌزة
للخرٌجٌن.

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

 - 2دراسة احتٌاجات الطالب حتى
ٌمكن وضع خطة للدعم حقٌقٌة.
- 3تحلٌل األسباب الرئٌسٌة
للتحوٌل من الكلٌة واالستفادة
منها فً تطوٌر الكلٌة.
ـ رضاء الطالب عن فرص
بشكل
- 5تحدٌث دلٌل الطالب
الدعم المقدم أكادٌمٌا ومالٌا
سنوي.
وصحٌا .
ـ قلة أو انعدام الشكاوى من
- 6وضع آلٌات موثقة لتحدٌد
عدم عدالة الدعم المقدم
المتفوقٌن والمبدعٌن  ،وتحفٌزهم
للطالب
.
ـ إلمام الطالب بنظام اإلرشاد
- 7وضع آلٌات موثقة لتحدٌد
المتعثرٌن دراسٌا ،ووضع برامج األكادٌمً بنسبة  % 81منهم
ـ قلة عدد حاالت التعثر
لرعاٌتهم.
األكادٌمً
 - 8توافر نظام للمتابعة والتقٌٌم
ـ انخفاض معدل الطالب
للحٌاة الجامعٌة للطالب ( السكن
المرضى المترددٌن على
الجامعً – التكافل االجتماعً -
العٌادات الصحٌة.
الرعاٌة الصحٌة).
- 8المتابعة المستمرة لنظم
اإلسعافات والرعاٌة الصحٌة
- 8تشكٌل لجان لتحدٌد الطالب
غٌر القادرٌن والمتعثرٌن مادٌ ا.
ـ ارتفاع نسبة المترددٌن من
- 2إعداد استبٌان عن احتٌاجات
الخرٌجٌن على الكلٌة.
الخرٌجٌن من الدورات التدرٌبٌة
ـ ارتفاع نسبة المستفٌدٌن من
والبرامج التاهٌلٌة.
4ـ إصدار كتٌب للخرٌجٌن سنوٌا الخرٌجٌن من تحقٌق التواصل
مع الكلٌة.
ـ زٌادة أعداد الخرٌجٌن
- 5وضع آلٌات الستمرار العالقة
المستفٌدٌن من العون المقدم
بٌن الخرٌجٌن والكلٌة.
من الكلٌة .

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات
المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة
بالجنٌة
المصري

مستمر بشكل
سنوي
دوري سنوي
مستمر

ٌولٌو 3126

أ ـ أسالٌب
وبرامج محددة
ومعلنة لدعم
الطالب أكادٌمٌا،
ومالٌا  ،وصحٌا
.

 وكالء الكلٌة لجنة شئونالطالب
 -أمٌن الكلٌة.

 قلة المواردالمالٌة.
 عمٌد صعوبة تطبٌقالكلٌة.
الٌات التكافل
وكٌل الكلٌة
االجتماعً.
لشئون
 محدودٌة ثقافةالتعلٌم
التكافل االجتماعً
والطالب.
بالنسبة للطالب.
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مستمر
دوري سنوي
مارس – ماٌو
3126م
أ ـ خدمات
أكتوبر 3128م.
للخرٌجٌن
مستمرة ومتمٌزة
ٌولٌو 3128م

 وكالء الكلٌة لجنة متابعةالخرٌجٌن التابعة
لوحدة ضمان
الجودة
 -أمٌن الكلٌة

وحدة
متابعة
الخرٌجٌن
بالكلٌة.
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الغاٌة السابعة ـ نظم تعلٌمٌة مطورة للتأهٌل لالعتماد على أسس التطوٌر المستمر.
الهدف

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

 2ـ اتخاذ إجراءات رسمٌة ،
لتبنً المعاٌٌر األكادٌمٌة للكلٌة
من المجالس المعنٌة.
 36ـ رفع
مستوى
األداء فً
العملٌة
التعلٌمٌة من
خالل تبنً
معاٌٌر قومٌة
تتمشى مع
المعاٌٌر
المرجعٌة

 4ـ عقد دورات تدرٌبٌة للتوعٌة
بالمعاٌٌر األكادٌمٌة.
 5ـ عقد ورش عمل للتدرٌب
على تطبٌق المعاٌٌر فً توصٌف
البرامج الدراسٌة.
 6ـ مراجعة مدى التوافق بٌن
المعاٌٌر األكادٌمٌة التً تبنتها
الكلٌة مع رسالتها وأهدافها
اإلستراتٌجٌة .
 7ـ إعداد أدوات قٌاس لمتابعة مدى
تطبٌق المعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناه
والتحقق من النتائج التعلٌمٌة
المستهدفة .

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

ٌناٌر 3126

ـ ارتفاع مستوى نتائج
الطالب
ـ زٌادة وعً أعضاء
هٌئة التدرٌس والهٌئة
المعاونة بالكلٌة
بالمعاٌٌر األكادٌمٌة
المتبناه بنسبة % 81
على األقل .

سبتمبر 3127م
اكتوبر 3127

دٌسمبر 3125

أـ معاٌٌر قومٌة
تتوافق مع
المعاٌٌر
المرجعٌة بنسبة
ال تقل عن 71
ٌ %تم فً
ضوئها توصٌف
البرامج .

 وكٌل الكلٌةلشئون التعلٌم
والطالب
 لجنة البرامجوالمقررات
التعلٌمٌة التابعة
لوحدة ضمان
الجودة

عمٌد الكلٌة.
وكٌل شئون
التعلٌم والطالب.
منسق معٌار
البرامج
والمقررات.

ضعف الوعً بثقافة
المعاٌٌر لدى البعض
وتطبٌقها وتقوٌم األداء
فً ضوئها

41111

دوري مستمر
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الهدف

 37ـ إعادة
هٌكلة
للبرامج
والمقررات
الدراسٌة ،
طبقا للمعاٌٌر
األكادٌمٌة
المتبناة ،
ومحققه
لمواصفات
الخرٌج
المخطط له

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

 2ـ تحفٌ ز ممارس ات األقس ام
لتحدٌث الب رامج التعلٌمٌ ة بالتوعٌ ة
بأهمٌ ة ذل ك وبالت درٌب عل ى س بل
تحدٌث البرامج التعلٌمٌة.
 3ـ م دى تلبٌ ة المق ررات
الحتٌاجات سوق العمل.
 4ـ تواف ق المع اٌٌر المتبن اة
م ع رؤٌ ة ورس الة واه داف
الكلٌة االستراتٌجٌة .
5ـ إعادة توصٌف البرامج
والمقررات من قبل األقسام
فً ضوء المراجعٌن
الخارجٌٌن .
 6ـ وضع نظام للمراجعة
الدورٌة لتوصٌف البرامج
والمقررات .

ـ نجاح البرامج
التعلٌمٌة فً تحقٌق
نتائج تعلٌمٌة مرتفعة
ـ تحقٌق المخرجات
التعلٌمٌة المستهدفة
بنسبة ال تقل عن 81
%

ـ ارتفاع نسبة رضا
المراجعٌن الخارجٌٌن
عن توصٌف البرامج

مستمر

أ ـ برامج
ومقررات تعلٌمٌة
حدٌثة معتمدة
تواكب متطلبات
السوق

 وكٌل الكلٌةلشئون التعلٌم
والطالب
 لجنة البرامجوالمقررات
التعلٌمٌة التابعة
لوحدة ضمان
الجودة

ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
أبرٌل 3127

دٌسمبر 3126
دوري بداٌة كل
عام دراسً
دوري
نهاٌة كل فصل
دراسً

 7ـ مراجعة المخرجات
التعلٌمٌة المستهدفة حالٌا.
- 8ستطالع آلراء الطالب فً
المقررات الدراسٌة وتحلٌلها
بطرٌقة موضوعٌة
- 8وضع خطة لتطوٌر
مخرجات التعلم ،
والممارسات التطبٌقٌة فً
المقررات الدراسٌة للبرامج ،
طبقا آلراء الطالب  ،وتقارٌر
البرامج السنوٌة.

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

ـ ارتفاع نسبة
المهارات المكتسبة
للخرٌجٌن

بعد نهاٌة كل
فصل دراسً

دوري بنهاٌة كل
فصل دراسً

ب ـ وجود توصٌف
معتمد ومعلن
للبرامج التعلٌمٌة ،
والمقررات
الدراسٌة ٌ ،توافق
ورسالة الكلٌة ،
وأهدافها .

ج ـ مخرجات
تعلم مستهدفة
من البرامج ،
معتمدة  ،ومعلنة
 ،ومطابقة
ألهداف البرنامج
.

 وكٌل الكلٌةلشئون التعلٌم
والطالب
 لجنة البرامجوالمقررات
التعلٌمٌة التابعة
لوحدة ضمان
الجودة

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

عمٌد الكلٌة.
وكٌل شئون
التعلٌم والطالب.
منسق معٌار
البرامج
والمقررات.

التكلفة بالجنٌة
المصري

6111

عمٌد الكلٌة.
تقصٌر بعض أعضاء
وكٌل شئون
التعلٌم والطالب .هٌئة التدرٌس فً إعداد
توصٌفات المقررات
منسق معٌار
والبرامج الدراسٌة.
البرامج
والمقررات.
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الهدف

األنشطة

- 2وضع سٌاسة للتعلٌم
والتعلم معتمدة  ،تتفق
وطبٌعة البرامج.
 - 3مراجعة دورٌة لسٌاسات
التعلٌم والتعلم  ،فً ضوء
نتائج االمتحانات  /استقصاء
آراء الطالب  ،وأعضاء هٌئة
التدرٌس  ،واألطراف
المجتمعٌة ذات العالقة.
- 4مراجعة السٌاسات الخاصة
بالتعلٌم والتعلم  ،فً ضوء
 38ـ تطوٌر التطورات فً طرق التعلٌم
إستراتٌجٌة والتعلم.
للتعلٌم
 5ـ ت وفٌر مص ادر متنوع ة
/
والتعلم
لل تعلم ال ذاتً  ،ومحاول ة
والتسهٌالت
تنمٌتها
المادٌة
 6ـ اختٌ ار ط رق الت درٌس
المناسبة لزٌادة مهارة الطالب
فً استخدام التعلم الذاتً .
 7ـ وضع آلٌة لتحفٌز الطالب
على التعلم الذاتً .
 8ـ تش كٌل لج ان لتحوٌ ل
المقررات الكترونٌا
8ـ تحوٌ ل نس بة  % 36م ن
المق ررات الدراس ٌة إل ى
مقررات الكترونٌة .

مؤشرات التنفٌذ

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

نقص االمكانات
المالٌة والمادٌة
والفنٌة.
ضعف الدعم
الفنً المقدم من
إدارة الكلٌة
والجامعة

دٌسمبر 3126
مستمر
أ ـ توافر
إستراتٌجٌة
للتعلٌم والتعلم .

ـ وجود أنماط للتعلم
غٌر تقلٌدٌة .
دٌسمبر 3126

ـ زٌادة عدد المقررات
االلكترونٌة المنفذة
بالكلٌة .
ـ تزاٌد نسبة الطالب
المستخدمٌن لشبكة
المعلومات

ٌونٌو 3125

ب ـ ممارسات
فعلٌة للتعلم الذاتً

 وكٌل الكلٌةلشئون التعلٌم
والطالب
 لجنةمشروعات
التطوٌر التابعة
لوحدة ضمان
الجودة

 وكٌل الكلٌةلشئون التعلٌم
والطالب
 لجنةمشروعات
التطوٌر التابعة
لوحدة ضمان
الجودة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

عمٌد الكلٌة
وكٌل الكلٌة
لشئون العلٌم
والطالب
وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا
رؤساء االقسام
منسق معٌار
البرامج
والمقررات.

سٌادة بعض
طرائق
التدرٌسالتً ال
تنمً التعلم
الذاتً لدى
الطالب.
 ضعف ثقافةوأسالٌب التعلم
الذاتً المتبعة.

31111

العام الجامعً
3122/3121
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الهدف

األنشطة

مؤشرات التنفٌذ

ـ رضا ء مدٌري المدارس ،
 8ـ وضع برنامج معتمد للتدرٌب
ومشرفً التدرٌب المٌدانً
المٌدانً للطالب
على أداء الطالب .
 21ـ تحدٌد آلٌة واضحة لمعرفة مدى
ـ رضا الطالب عن االشراف
جدٌة اإلشراف على التدرٌب المٌدانً
على برنامج التدرٌب
بالمدارس .
المٌدانً .
 22ـ تحدٌد مستوى مشاركة أعضاء
ـ ارتفاع مستوى النتائج
هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم فً اإلشراف
التعلٌمٌة المستهدفة لبرنامج
على التدرٌب المٌدانً .
 23ـ وجود آلٌة معتمدة لتقوٌم نتائج التدرٌب المٌدانً بنسبة ال
تقل عن %81
التدرٌب المٌدانً للطالب .
ـ مستوى مشاركة مرتفع
تابع:
 38ـ تطوٌر  24ـ إعداد استبٌانات لتقٌٌم مدى فاعلٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً
التدرٌب المٌدانً للطالب  ،فً تحقٌق
االشراف على التدرٌب
إستراتٌجٌة
المخرجات المستهدفة للتعلٌم .
المٌدانً .
للتعلٌم
ـ ارتفاع نسبة النجاح.
 25ـ إعداد أدوات لقٌاس النتائج
والتعلم /
التعلٌمٌة
ـ تحقق النتائج التعلٌمٌة
والتسهٌالت
26ـ تقٌٌم الوضع الحالً للتقارٌر المستهدفة للبرامج بنسبة
المادٌة.
ال تقل عن % 81
السنوٌة الحالٌة للبرامج والمقررات
27ـ إعداد خطة للتطوٌر والتحسٌن ـ توافق االمتحانات مع
محتوى وطرق تدرٌس
ألسالٌب التقٌٌم معتمدة فً ضوء
المقررات .
التقارٌر السنوٌة .
ـ رضا المستفٌدٌن عن
أداء الخرٌجٌن
28ـ االستعانة بمراجعٌن خارجٌٌن
ـ رضا الطالب عن
فً التخصص لمراجعة أدوات
منظومة التقوٌم لما تتمتع
التقوٌم والمقررات .
به من موضوعٌة وعدالة
وشفافٌة

المدى الزمنً
من  :إلى

مارس/ماٌو
3127م.

المخرجات /
العائد

جـ ـ خطة مفعلة
لبرنامج التدرٌب
المٌدانً للطالب
.

المسئول عن
التنفٌذ

 وكٌل الكلٌةلشئون التعلٌم
والطالب
 لجنةمشروعات
التطوٌر التابعة
لوحدة ضمان
الجودة

مستمر
أغسطس 3126
مستمر

مستمر

دـ تطوٌر نظام
التقوٌم للطالب
بما ٌضمن
العدالة والشفافٌة
والموضوعٌة.
المخرجات /
العائد

عمٌد الكلٌة -
وكٌل الكلٌة -
لشئون التعلٌم
والطالب
لجنة تقٌٌم -
الطالب التابعة
لوحدة ضمان
 .الجودة

جهات المتابعة

عمٌد الكلٌة
وكٌل الكلٌة
لشئون العلٌم
والطالب
وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا
رؤساء االقسام
منسق معٌار
البرامج
والمقررات

مخاطر التنفٌذ

التكلفة
بالجنٌة
المصري

 ضعف المتابعةوالتقوٌم من
جانب إدارة
الكلٌة ووحدة
التربٌة العملٌة
للطالب ومشرفً
الكلٌة
والمدارس.
ضعف قنوات
االتصال بٌن
الكلٌة ومدارس
التربٌة العملٌة
وطالبها.
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الغاٌة الثامنة  :برامج مطورة للدراسات العلٌا.
الهدف

األنشطة
 - 2مراجعة دورٌة  ،وتحدٌث للوائح
الدراسات العلٌا بالكلٌة .
4ـ مراقبة أداء األقسام فً التدرٌس .
 - 5حوافز لزٌادة معدل أعداد الطالب
المقٌدٌن فً برامج الدراسات العلٌا .
 - 6مراجعة إجراءات التسجٌل
واإلشراف بالدراسات العلٌا  ،بغرض
تطوٌرها .
 - 7وضع آلٌة للقٌد والتسجٌل
االلكترونً .

 38ـ
تحدٌث
الئحة
الدراسات
العلٌا

 - 8إعداد قاعدة بٌانات لطالب
الدراسات العلٌا  ،والمسجلٌن للدرجات
العلمٌة بالكلٌة.
8ـ إجراءات مطبقة لمتابعة المقٌدٌن
بالدراسات العلٌا  ،والمسجلٌن لدرجات
علمٌة  ،والعمل على حل المشكالت
التً تواجههم .
 8وضع آلٌة لتذلٌل الصعوبات فً
إجراءات منح الدرجات  ،من حٌث طول
اإلجراءات للقٌد والتسجٌل....
 - 21خطة فعالة لجذب الطالب
الوافدٌن

مؤشرات التنفٌذ

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة
بالجنٌة
المصري

مستمر
مستمر
مستمر
 تزاٌد معدلأعداد الطالب
المقٌدٌن فً
برامج الدراسات
العلٌا
ـ رضا طالب
الدراسات العلٌا
عن الالئحة
 نسبة زٌادةالمشاركة فً
السٌمنار.
 رضا الطالبعن نظام التسجٌل
بالدراسات العلٌا

أبرٌل ،3127
وجاري تحدٌثها
أغسطس
3128تم البدء
فً اجراءات
القٌد فقط.
نهاٌة العام
الماضً ،317
وجاري تحدٌثها
للعام الحالً
.3128

أ  -الئحة مفعلة
ومعتمدة  ،وتفً
باحتٌاجات
المجتمع المحلً
والعربً
ب  -نظام معتمد
للتسجٌل
واإلشراف
األكادٌمً .

 عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌةلشئون التعلٌم
والطالب
 لجنة البحوثوالدراسات العلٌا
التابعة لوحدة
ضمان الجودة

عمٌد الكلٌة.وكٌل الكلٌة
للدراسات العلٌا
روساء االقسام
لجنة الدراسات
العلٌا.

اإلجراءات الروتنٌة
التً تستغرقها تعدٌل
الالئحة ما بٌن لجنة
القطاع وغٌرها.
ضعف الجانب التشرٌعً
والقانونً الذي ٌحدد
مهام اإلشراف وقواعده
وأدواره وأخالقٌاته

21111

مستمرة

ـ ازدٌاد عدد
الطالب الوافٌدن
فً برامج
الدراسات العلٌا

أغسطس 3128

ج  -آلٌة تشجع
الطالب الوافدٌن
لاللتحاق
بالدراسات العلٌا.

نقص الكفاءات المؤهلة
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الغاٌة التاسعة  :منظومة فعالة للبحث العلمً.
الهدف

األنشطة

2ـ وضع أدوات متنوعة لتقوٌم
طالب الدراسات العلٌا.
3ـ تحدٌد مدى توافق أدوات
التقوٌم مع قٌاس المخرجات
التعلٌمٌة المستهدفة
بالدراسات العلٌا.
 - 4تحدٌد مدى توافق
 38ـ وضع
االمتحانات مع محتوى
أدوات تقوٌم
المقررات المعلنة للطالب
علمٌة تتمتع
بالدراسات العلٌا.
بالبناء
 - 5تضمٌن توصٌف المقررات
وتكون قادرة
الطرق المختلفة فً التقوٌم فً
على قٌاس
الدراسات العلٌا .
النتائج
-6إعالن جداول االمتحانات فً
التعلٌمٌة
المواعٌد المناسبة لطالب الدراسات
المستهدفة
العلٌا.
بفاعلٌة
7ـ اإلعالن عن نتائج االمتحانات
لطالب
فً المواعٌد المناسبة لطالب
الدراسات
الدراسات العلٌا
العلٌا .
8ـ وضع آلٌة للتعامل مع
تظلمات الطالب بمرحلة
الدراسات العلٌا.
 8ـ تحلٌل نتائج الطالب
لوضع خطط للتحسٌن فً
الدراسات العلٌا

مؤشرات التنفٌذ

المدى الزمنً
من  :إلى

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

التكلفة بالجنٌة
المصري

أبرٌل 3127م

نهاٌة كل فصل
دراسً
ـ ارتفاع مستوى نتائج
العملٌة التعلٌمٌة
بالدراسات العلٌا.
ـ رضا الطالب عن
منظومة التقوٌم .
ـ رضا المراجعٌن
الخارجٌٌن عن أدوات
التقوٌم المستخدمة .

قبل نهاٌة كل
فصل بوقت
مناسب
فبراٌر وٌولٌو
من كل عام

أ ـ أسالٌب تقوٌم
متنوعة ،
ومعتمدة  ،قادرة
على قٌاس
النتائج التعلٌمٌة
المستهدفة ،
وٌتم مراجعتها
من قبل مراجعٌن
خارجٌٌن.

 وكٌل الكلٌةلشئون التعلٌم
والطالب
 لجنة البحوثوالدراسات العلٌا

 عمٌد الكلٌة. وكٌل الدراساتضعف تطبٌق األدوات
العلٌا.
مع ضعف ثقافة وآلٌات
 رئٌس مركزالتقوٌم المتبعة
التقوٌم
واالمتحانات
بالجامعة.

21111

دسٌمبر .3126
دوري
بعد اعتماد
النتٌجة وتلقى
شكاوي الطالب.
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الهدف

األنشطة

 41ـ تكوٌن فرق
بحثٌة ٌشارك فٌها
أعضاء هٌئة
التدرٌس ،
والمعلمون فً
الخدمة فً بحث
مشكالت تعلٌمٌة
هامة بالمحافظة.

 2ـ وضع خطة لعالج
المشكالت التعلٌمٌة المهمة
بالمحافظة ٌشارك فٌها
أعضاء هٌئة التدرٌس
والمعلمٌن بالخدمة .

مؤشرات التنفٌذ

ـ ارتفاع نسبة
المشاركة بٌن أعضاء
هٌئة التدرٌس
والمعلمون بالخدمة
لبحث المشكالت
التعلٌمٌة بالمحافظة

المدى الزمنً
من  :إلى

سبتمبر –
دٌسمبر
3128م.

2ـ قٌاس مستوى رضا طالب
الدراسات العلٌا .
ـ مستوى عال من رضا
 42ـ قٌاس
الطالب عن الدراسات
رأي الطالب
 3ـ تحلٌل نتائج التقٌٌم لرضا
العلٌا .
ورضاهم عن
الطالب  ،واالستفادة منها فً
ـ نسبة نجاح مرتفعة .
الدراسات العلٌا.
تطوٌر برامح الدراسات العلٌا
 2ـ وضع خطة بحثٌة للكلٌة
وفقا الحتٌاجات المجتمع.
 3ـ تحدٌث الخطة البحثٌة
للكلٌة مع توجهات األقسام،
والخطة البحثٌة للجامعة.

 - 43تحدٌث
خطة البحث
العلمً بالكلٌة ،
وربطها
بالمشكالت
التعلٌمٌة بالكلٌة ،
 4ـ التحقق من توافق الخطة
والمشكالت
البحثٌة مع اإلمكانات
التعلٌمٌة بالتربٌة
البشرٌة ،والمادٌة للكلٌة.
والتعلٌم .

ـ االلتزام بالخطة
البحثٌة فً إجراء
البحوث بأقسام الكلٌة .
 زٌادة نسب البحوثالتً تتناول المشكالت
التعلٌمٌة .

مستمر

سبتمبر –
دٌسمبر 3128

فبراٌر – ماٌو
3128م.

المخرجات /
العائد
أ ـ فرق بحثٌة
ٌشارك فٌها
أعضاء هٌئة
التدرٌس
والمعلمون
بالخدمة لبحث
مشكالت تعلٌمٌة
ملحة  ،وتطبٌق
نتائج البحوث فً
حل هذه المشكالت
.
أ ـ برامج
للدراسات العلٌا
مطورة ا عن
طرٌق استطالع
رأي الطالب ،
وقٌاس مدى
رضاهم عن األداء
العلمً فً البرامج
أ ـ خطة بحثٌة
معتمدة ومرتبطة
بالمشكالت
التعلٌمٌة بالكلٌة
والمشكالت
التعلٌمٌة
بالمدارس

المسئول عن
التنفٌذ

 وكٌل الكلٌةلشئون التعلٌم
والطالب
 لجنة البحوثوالدراسات
العلٌا.

جهات المتابعة

 عمٌد الكلٌة. وكٌل الدراساتالعلٌا.
 -رؤساء األقسام

مخاطر التنفٌذ

ضعف تشجٌع اإلدارة
وحفزها لعمل الفرٌق.
غٌاب ثقافة العمل
الفرٌقً لدى األفراد.
 قواعد لجان الترقٌةالتً تعطً وزن قلٌل
لألبحاث الجماعٌة
والفرق البحثٌة

 وكٌل الكلٌةلشئون التعلٌم
ضعف االستفادة من
والطالب
نتائج التطبٌق المٌدانً
 لجنة البحوثفً تطوٌر المناهج.
والدراسات العلٌا
وكٌل الكلٌة
التابعة لوحدة
لشئون الدراسات
ضمان الجودة
العلٌا
 منسق معٌارالدراسات العلٌا.
قلة استخدام أسالٌب
منسق معٌار
البحث العلمً .علمٌة كالخرٌطة البحثة
فٌتحدٌد المشكالت التً
ٌعانً منها النظام
التعلٌمً

التكلفة
بالجنٌة
المصري

4111

21111

6111
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الهدف

األنشطة

 - 2تش جٌع أعض اء هٌئ ة
44ـ
الت درٌس عل ى النش ر ف ً
تشجٌع
أعضاء هٌئة المجالت العلمٌة العالمٌة.
التدرٌس
 - 3زٌ ادة ال دعم الم الً
على نشر لتش جٌع أعض اء هٌئ ة
األبحاث
التدرٌس للنشر العالمً .
العلمٌة
 4ـ تحدٌ د ج وائز للبح وث
بالمجالت المنشورة فً المجالت العلمٌة
العلمٌة
العالمٌة.
العالمٌة .
2ـ تحدٌد نس بة أعض اء هٌئ ة
الت درٌس المش اركٌن ف ً
البحث العلمً بالكلٌة.
 - 3حصر باألبحاث المنشورة
محلٌ ا ودولٌ ا بالنس بة للع دد
 - 45حفز اإلجم الً ألعض اء هٌئ ة
أعضاء هٌئة التدرٌس .
 - 4تص مٌم قاع دة بٌان ات
التدرٌس
للمشاركة فً للبحوث العلمٌة بالكلٌة.
المؤتمرات  5ـ حص ر للبح وث العلمٌ ة
المشتركة مع مؤسسات علمٌة
القومٌة
والعالمٌة  .أخرى.
 6ـ وض ع آلٌ ات لتحفٌ ز ،
ورعاٌة  ،ودعم الباحثٌن.
 7ـ وض ع ب رامج إثرائٌ ة ،
لتنمٌة المهارات البحثٌة للهٌئة
المعاونة.

مؤشرات التنفٌذ

تزاٌد نشر البحوثالعلمٌة فً المجالت
العالمٌة

المدى الزمنً
من  :إلى

مستمر

المخرجات /
العائد

وكٌل الكلٌةلشئون الدراسات
العلٌا
 لجنة البحوثوالدراسات
العلٌا.

سبتمبر –
دٌسمبر 3127
فبراٌر – ماٌو
3128
مستمر

ضعف اإللمام بقواعد
النشر الدولً .مع عدم
تكٌف التدربٌب علٌها.
ضعف تشجٌع اإلدارة
والبٌئة البحثٌة للنشر
الدولً.

أ ـ بحوث علمٌة
ٌتم نشرها فً
مجالت علمٌة
قومٌة وعالمٌة

مستمر
ـ ارتفاع نسبة البحوث
المنشورة سنوٌا.
ـ زٌادة نسبة أعضاء
هٌئة التدرٌس
المشاركٌن فً
المؤتمرات القومٌة
والعالمٌة

المسئول عن
التنفٌذ

جهات المتابعة

مخاطر التنفٌذ

أ ـ مساهمة
أعضاء هٌئة
التدرٌس فً
المؤتمرات
القومٌة والعالمٌة

التكلفة بالجنٌة
المصري

8111

وكٌل الكلٌة
لشئون الدراسات
العلٌا.
رؤساء ألقسام.
اإلجراءات الروتٌنٌة
وقٌود السفر المالٌة
واألمنٌة

56111

مستمر
سبتمبر ،3127
ماٌو 3128م.
ومستمر
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الهدف

األنشطة

 - 46تشجٌع
2ـ عقد دورات لتوعٌة
القٌام
بالمشروعات بالمشروعات البحثٌة المقدمة
قومٌا وعالمٌا.
البحثٌة ،
ومشاركة
فاعلة من
أعضاء هٌئة 3ـ التدرٌب على كتابة مقترح
التدرٌس ،
المشروعات البحثٌة .
والهٌئة
المعاونة .
 - 47رفع
2ـ عقد ورش عمل لتنمٌة
كفاءة
المهارات البحثٌة لدي أعضاء
أعضاء هٌئة هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة.
التدرٌس ،
والهٌئة
 - 3عقد دورات للتوعٌة
المعاونة ،
عن طرٌق بالمتطلبات ومعاٌٌر النشر فً
المجالت العلمٌة المتخصصة
تنمٌة
المحلٌة .
المهارات
البحثٌة .

مؤشرات التنفٌذ

ارتفاع نسب الفوز -
بمشروعات بحثٌة
 .قومٌة أو عالمٌة

المدى الزمنً
من  :إلى

مستمر

الحصول على جوائز -
الجامعة أو الدولة
للبحث العلمً
زٌادة المشاركة فً -
اللجان العلمٌة الدائمة
 .والتحكٌم العلمً

مستمر

المخرجات /
العائد

المسئول عن
التنفٌذ

أ ـ مشروعات
بحثٌة قومٌة أو
عالمٌة ،
وكٌل الكلٌةومشاركة فعالة
من أعضاء هٌئة لشئون الدراسات
العلٌا
التدرٌس والهٌئة
 .المعاونة لها

أ ـ مهارات
بحثٌة متمٌزة
لدى أعضاء هٌئة
التدرٌس والهٌئة
المعاونة

جهات المتابعة

 وكٌل الكلٌةللدراسات العلٌا.
لجنة الدراسات
العلٌا.

 وكٌل الكلٌةلجنة البحوث -
للدراسات العلٌا.
والدراسات العلٌا
لجنة الدراسات
التابعة لوحدة
العلٌا.
ضمان الجودة
 رؤساءاألقسام.

مخاطر التنفٌذ

عزوف الكثٌر من
أعضاء هٌئة التدرٌس
والهٌئة المعاونة عن
المشاركة.
ضعف االمكانات المادٌة
والمالٌة.

قلة البرامج والدورات
التدربٌة المقدمة فً
مجالت التدرٌس
والبحث العلمً وخدمة
البٌئة وتنمٌة المجتمع.

التكلفة بالجنٌة
المصري

6111

21111

من المالحظ أن اجمالي موازنة الخطة التنفيذية بمغ ( )710111سبعمائة وواحد ألف جنيو مصري فقط ال غير.
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خامشًا:

منوجية تنفيذ ومتابعة اخلطة

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .

- 74 -

 .1آليات التيفير وطسم املتابعة.
تتأثر عممية تنفيذ الخطـة اإلسـتراتيجية إلـى حـد كبيـر بالمـدخل المعتمـد مـن قبـل إدا ةر المؤسسـة فـي
عمميات التنفيذ ،وقد اعتمدت كمية التربية بالمنيا عمى مدخمين رئيسن ،يمكن عرضيما عمى النحو التالي:
-0

مػػػدخؿ إعطػػػاء األوامػػػر :ف ــي ض ــوء ىــذه الم ــدخل وبع ــد ص ــياغة الخطــة اإلس ــتراتيجية ،يطم ــب م ــن
العاممين والكوادر الوظيفية والتدريسية تنفيذىا وفق إجراءات منظمة ومحددة.

وحيث إنو قد توجد عديد من المشـكالت فـي إطـار ىـذا المـدخل تتمثـل فـي وجـود فصـل بـين عمميـات

الصياغة وعمميات التنفيذ ،فقد اعتمدت إدا ةر الكمية عمى مدخل ثان ،وىو:
.0

وتنسيقيا من خالل فيم
دور تعاو ًنيا
المدخؿ التعاوني :وفيو تؤدي اإلدارات والمديرون في ىذا المجال ًا
ً
آليات عمل المجان ومناقشتيا في أساليب تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ،وفي ضوء ىذا المدخل يتم
الحصول عمى معمومات مباش ةر ووجيات نظر عديدة تعطي الفرصة لجعل عمميات التنفيذ فعالة،

فضالً عن االلتزام بالتفاصيل المنطقية.

ولضمان المتابعة و استمرارية الخطة التنفيذية تم تشكيل الفريق التنفيذي لمخطة من خـالل االدارات

والمجان والوحدات المختمفة بالكمية ،وكان بيانيا كاألتي

 0ـ لجنة البرامج والمقررات الدراسية.
 4ـ لجنة شئون الطالب.

 3ـ لجنة الدراسات العميا والبحوث

 2ـ لجنة المتابعة وتقييم األداء ( ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  ،الييئة اإلدارية )
 2ـ لجنة تقييم الطالب

 6ـ لجنة متابعة الخريجين .

 7ـ لجنة مشروعات التطوير

 8ـ لجنة الخدمات المساعدة وتطوير النظام اإلداري ( تدريب ـ شئون مالية وادارية )
 9ـ لجنة الخدمات المجتمعية ومواجية األزمات .

وكذلك االستعانة بمنسقي المعايير والمقيمين الداخميين والخارجيين واإلشراف المباشر من مركز ضمان
الجودة واالعتماد بالجامعة واإلشراف العام من وحدة إدارة المشروعات.

 .2التحديات واملداطس:

 - 0مقاومة التغيير من قبل أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة واإلداريين لمتطوير تمثل تحدياً.
 - 4الروتين في انجاز األعمال ( المشتريات ـ المكافآت ) .
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 - 3عدم تمكن الجامعة من تقديم حصتيا المالية لدعم المشروع .

 - 2عدم وصول الدعم المالي في موعده المحدد أو قبل القيام باألنشطة .
 - 2عدم تقدير جيود العاممين بشكل جيد .

 - 6صعوبة الحصول عمى بيانات دقيقة عن عناصر منظومة التعميم ويمكن التغمب عمية من خالل
إنشاء قاعدة بيانات لمكمية .

 .3مكرتحات للتػلب على التحديات واملداطس:

 0ـ حمالت التوعية الجيدة في مجال التطوير .

 4ـ تجييز األوراق الخاصة بعمميات الشراء لحين وصول االعتمادات .

 3ـ تنفيذ األنشطة حسب األولويات مع مراعاة األنشطة التي تدر دخل لمكمية .

 2ـ إعداد نظام لتقدير جيود العاممين في المشروع معنويا وماديا .

 2ـ توفير نسبة من موارد الكمية إذا لم تتمكن الجامعة من تقديم الدعم.

 . 6التحول من التخطيط بمعناه التقميدي إلى التخطيط إستر ًّ
اتيجيا ،والمرونة في تطبيق الخطط التنفيذية
لتطوير الكمية بشكل مستمر.

 . 7تييئة توجو إستراتيجي داعم لفك ةر تجويد وتطوير أداء الكمية بشكل عام.

 . 8إعـادة النظــر فــي بعــض المـوائح والق ـوانين المنظمــة لمعمــل الجـامعي ،وكــذلك بعــض نصــوص وم ـواد
قانون تنظيم الجامعات

 . 9تطـوير بـرامج لتنميـة قـدرات الطـالب وأعضــاء ىيئـة التـدريس عمـى ميـارات التخطـيط اإلســتراتيجي،
واجراء المسوح والتحميل البيئي.

 . 01نشر ثقافة الجودة والوعي بالمعايير األكاديمية المرجعية.

 00تطوير البنية التحتية والتكنولوجية بالكمية ،والتحـول نحـو اإلدا ةر اإللكترونيـة فـي قيـد الطـالب وقبـوليم
وتسجيميم ،وكذلك إدا ةر المكتبات ،وتوفير قواعد بيانات متاحة تضم جميع األبحاث المنشو ةر من قبل

أعضاء ىيئة التدريس والطالب بالكمية.

 . 04اإلعالن عن رؤية ورسالة واىداف الكمية االستراتيجية واتاحتيا لمجميع.

 . 03ت ــوفير نظـ ــم فعالـ ــة لمتابع ــة وتقـ ــويم األداء عمـ ــى المسـ ــتويين الف ــردي والمؤسسـ ــي لعمميـ ــات التخطـ ــيط
اإلستراتيجي بالكمية.

 . 02وجــود آليــات مرنــة لمواجيــة المعوقــات الت ــي تواجــو تطبيــق التخطــيط اإلســتراتيجي المقتــرح لتط ــوير
الكمية.
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املالحل

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
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اضتبياٌ حتليل البيئة الداخلية

االسـ .................................الدرجة العممية..................

الوظيفة ..............................القسـ............................
املعياز األول :التدطيط االضرتاتيجي

ـ
1
2
3
4
5
6
7

مؤشر التقييـ

متوفر

ال أعمـ

غير
متوفر

رسالة ورؤية المؤسسة معتمدتاف ومعمنتاف ،في وضع األطراؼ المعنية
رسالة المؤسسة واضحة ،وتعكس دورىا التعميمي والبحثي ومسؤوليتيا المجتمعية مف مؤسسات التعميـ العالي
وتسيـ الرسالة في تحقيؽ رسالة الجامعة .
الخطة اإلستراتيجية لممؤسسة معتمدة ومكتممة العناصر وتتسؽ مع إستراتيجية الجامعة
التحميؿ البيئي يشمؿ البيئة الداخمية والخارجية وشارؾ فيو األطراؼ المعنية وتعددت الوسائؿ المسػتخدمة فػي
أجرائو بما يضمف مالءمة الوسيمة لموضوع التحميؿ والفئة المستيدفة
األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة معمنة وواضحة الصياغة ومبنية عمى التحميؿ البيئي وتسيـ في تحقيؽ رسالة
المؤسسة وقابمة لمقياس والتحقؽ في المدى الزمني لمخطة

الخطط التنفيذية تتضمف األنشطة التي تحقؽ األىداؼ اإلستراتيجية وتعكس أولويات تنفيذ األنشطة وتسمسميا

المنطقي ،ومحدد بيا مسئولية التنفيذ والجدوؿ الزمني والتكمفة المالية ،ومؤشرات األداء

لممؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقويـ مدى تقدـ الخطط التنفيذية وفقا لمجدوؿ الزمني وتحقؽ مستويات األداء المستيدؼ

نقاط أخرى......................... ........................ ......................... :
املعياز الجاىي :الكيادة واحلوننة:

ـ

مؤشر التقييـ

متوفر

1

القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقا لمعايير موضوعية ومعمنة واليات ذات شفافية تحقؽ تكافؤ الفرص وتداوؿ السمطة

2

القيادات الحالية والمحتممة يتـ تنمية قدراتيا والعمؿ عمى تكويف كوادر جديدة مف القيادات

3

معايير تقييـ أداء القيادات موضوعية ،وتشارؾ األطراؼ المعنية في عممية التقييـ ،وتستخدـ النتائج لتحسيف األداء المؤسسي

4

إلدارة المؤسسة آليات فاعمة لمتعامؿ مع مشكالت المؤسسة

5
6
7
8

ال أعمـ

لممؤسسة قيـ جوىرية معمنة ومتاحة لممعنييف ،واليات فاعمة لضماف الشفافية والممارسات العادلة وعدـ التميز
وتطبيؽ األخالقيات المينية بيف أفراد المؤسسة مصداقيتيا وتحديثيا .
المعمومات المعمنة عف المؤسسة شاممة وتغطي سائر أنشطتيا  ،وتضمف المؤسسة مصداقيتيا
الييكؿ التنظيمي معتمد ومعمف ومالئـ لحجػـ المؤسسػة ونشػاطيا ،ويتضػمف اإلدارات األساسػية الالزمػة لتحقيػؽ
رسالتيا وأىدافيا.
التوصيؼ الوظيفي معتمد معمف ،ويحدد المسؤوليات واالختصاصات وفقا لمييكؿ التنظيمي ،ويحقؽ التكافؤ بيف
السمطات والمسؤوليات ،ويستخدـ في حاالت التعييف والقؿ واالنتداب لموظائؼ

نقاط أخرى......................... ........................ ......................... :

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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غير

متوفر

املعياز الجالح :إدازة اجلودة والتطويس:
ـ
1
2
3
4
5

مؤشر التقييـ

متوفر

ال أعمـ

غير
متوفر

لممؤسسة وحدة لضماف الجودة يتوفر ليا الكوادر المؤىمة والتجييزات المالئمة ويشارؾ فييا ممثموف عف

مختمؼ الفئات بالمؤسسة ويراعي تبايف الخبرات والميارات لتغطية المياـ.

الالئحة الداخمية لوحدة ضماف الجودة وتتضمف ىيكالً تنظيمي اً ذات تبعية وعالقات واضحة ،وتحدد عالقة

الوحدة بمركز ضماف الجودة بالجامعة ،بما يسيـ في تفعيؿ دورىا ويساند أنشطتيا

لوحدة ضماف الجودة خطط وتقارير سنوية عف أنشطتيا وقواعد بيانات ال نشطتيا.
تقويـ أنشطة المؤسسة يتـ بصفة دورية باستخداـ مؤشرات أداء موضوعية ،وأدوات مالئمة ،ومراجعات

داخمية وخارجية.

نتائج تقويـ انشطة المؤسسة تناقش مع المعنيػيف وفػى مجالسػيا الرسػمية ويسػتفاد منيػا فػي توجيػو

التخطيط واتخاذ االجراءات التصحيحية والتطوير.

نقاط أخرى......................... ........................ ......................... :
...... ......................... ......................... .........................
املعياز السابع :أعضاء ٍيئة التدزيظ واهليئة املعاوىة:
ـ
1

مؤشر التقييـ
نسبة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة إلى الطالب عمى مستوي المؤسسة واألقساـ العممية تتفؽ
مع المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعميمية المقدمة بالمؤسسة.

2

لممؤسسة آليات لمتعامؿ مع العجز أو الفائض في أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة.

3

التخصص العممي ألعضاء ىيئة التدريس مالئـ لممقررات الدراسية التي يشاركوف في تدريسيا.

4
5
6
7

متوفر

ال أعمـ

أعباء العمؿ تتيح ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة القياـ بالمياـ التدريسية والبحثية واإلداريػة
وغيرىا بكفاءة.

االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة تحدد بصورة دورية  ،وتتخػذ اإلجػراءات
المالئمة لتنفيذ البرامج التي تمبي االحتياجات التدريبية لكؿ فئة.
معايير تقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة موضوعية ،وتخطر ىـ القيادة بنتائج التقييـ ،
وتناقشيـ فييا عند الضرورة وتستخدـ النتائج لتحسيف األداء.

لممؤسسة وسائؿ مناسبة لقياس آراء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة واتخاذ اإلجراءات الالزمة

لدراستيا واالستفادة مف النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

نقاط أخرى......................... ........................ ................. ................ :

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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غير

متوفر

املعياز اخلامظ :اجلَاش اإلدازي:
ـ

مؤشر التقييـ

1
2
3
4

متوفر

ال أعمـ

غير
متوفر

.1الجياز اإلداري مالئـ مع حجـ وطبيعة أنشطة المؤسسة ،والعامموف موزعوف وفقا لمؤىالتيـ وقدراتيـ
عمى الوظائؼ المختمفة وبما يتناسب مع مياـ الوظيفة  ،وتوج آليات لمتعامؿ مع النقص والزيادة في

أفراده.
.2االحتياجات التدريبية لمعامميف تحدد بصورة دورية وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي تمبي
االحتياجات التدريبية لكؿ فئة

 .3لممؤسسة نظاـ لتقييـ أداء أعضاء الجياز اإلداري يتضمف معايير موضوعية ومعمنة وتخرطيـ القيادة
بنتائج التقييـ وتناقشيـ فييا عند الضرورة وتحرص عمى استخداـ نتائج التقييـ لممحاسبة لوضع برامج

التدريب والتطوير.
 .4لممؤسسة وسائؿ مناسػبة لقيػاس آراء أعضػاء الجيػاز اإلداري واتخػاذ اإلجػراءات الالزمػة لدراسػتيا
واالستفادة مف النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

نقاط أخرى......................... ........................ ......................... :
...... ......................... ......................... .........................
املعياز الطادع :املوازد املالية واملادية:
ـ

مؤشر التقييـ

1
2
3

الموارد المالية لممؤسسة كافية لطبيعة نشاطيا وأعداد الطالب ويتـ توزيعيا وفقا لالحتياجات الفعمية بما
يمكف المؤسسة مف تحقيؽ رسالتيا وأىدافيا.

مصادر التمويؿ متنوعة مع وجود أدلة عمي زيادة معدؿ تنمية الموارد الذاتية
مباني المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصوؿ الدراسية والمعامؿ والورش وخالفة وتجييزاتيا مالئمة
لطبيعة نشاط المؤسسة وألعداد الطالب  ،ويتوفر المناخ الصحي بالمباني .

4

صيانة القاعات والمعامؿ واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافؽ يتـ بصورة دورية

5

إجراءات األمف والسالمة المتبعة في المؤسسة مناسبة

6
7

متوفر

ال أعمـ

وسائؿ االتصاؿ والموارد والنظـ التكنولوجيا المسػتخدمة حػديثا ومالئمػة لمنشػاط األكػاديمي لممؤسسػة
والعمميات اإلدارية بيا ولممؤسسة موقع الكتروني فاعؿ ويحدث دوري اً

المكتبػة مالئمػة لنشػاط المؤسسػة مػف حيػث تػوافر الكتػب والمراجػع والتجييػزات والخػدمات التػي تمبػى
احتياجات الطالب والباحثيف والمكتبة الرقمية متاحة لممعنييف

نقاط أخرى......................... ........................ ......................... :
...... ......................... ......................... .........................

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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غير
متوفر

املعياز الطابع :املعايري األنادميية والربامج التعلينية:

ـ

مؤشر التقييـ

1
2
3
4
5
6

متوفر

ال أعمـ

غير
متوفر

المعػايير األكاديميػة المرجعيػة التػي تتبناىػػا المؤسسػة مػف خػالؿ المجػػالس الرميػة تتوافػؽ مػع رسػػالة

المؤسسة وأىدافيا.

البرامج التعميمية مالئمة لمتطمبات سوؽ العمؿ وف ًق ا لما تنطوي عميو رسالة المؤسسة.
البػرامج التعميميػػة موصػػفة ومعتمػدة ،وتتوافػػؽ مػػع نػواتج الػػتعمـ لكػػؿ برنػامج مػػع المعػػايير األكاديميػػة

المرجعية المتبناة.

نواتج التعمـ لكؿ برنامج تعميمي تتسؽ مع مقرراتو الدراسية ،وتوصيؼ المقررات يوضح طرؽ التػدريس
والتقويـ التي تحقؽ نواتج التعمـ.
الب ػرامج التعميميػػة والمقػػررات الدراسػػية يػػتـ مراجعتيػػا بصػػورة دوريػػة بمشػػاركة المػػراجعيف الػػداخمييف

والخارجييف.

لممؤسسػة تقػارير سػػنوية لممقػررات الدراسػػية والبػرامج التعميميػة بمػػا يؤكػد االلت ػزاـ بالتوصػيؼ المعمػػف
لممقررات الدراسية ،ويطمع عمييا المعنيوف ،وتستفيد المؤسسة منيا في وضع خطة التحسيف والتطوير.

نقاط أخرى......................... ........................ ......................... :
املعياز الجامً :التدزيظ والتعله:

ـ

مؤشر التقييـ

متو
فر

ال أعمـ

لممؤسسػة إسػتراتيجية لمتػدريس والتعمػيـ والتقػويـ تتسػؽ مػع المعػايير األكاديميػة المرجعيػة وتالئػـ الػػتعمـ

1

المستيدفة.
تطبيؽ إستراتيجية التدريس والتعمـ والتقويـ يدعـ اكتساب ميارات الػتعمـ الػذاتي وميػارات التوظيػؼ لػدي

2

الطالب .

برامج التدريب لمطالب مصممة وموصفة وفقا لنواتج التعميـ المستيدفة لمبرنامج التعميمي  ،ويتوفر لتنفيذىا

3

اآلليات والموارد الالزمة.
تقويـ أداء الطالب في التدريب يتـ بأساليب متنوعة بما يتوافؽ مع نواتج التعميـ المستيدفة.

4

فاعمية التدريب تقييـ باستخداـ أدوات ومؤشرات موضوعية  ،ونستخدـ النتػائج فػي تطػوير اليػة التػدريب

5

وأدواتو وموارده .

6

الدرجات المخصصة ألنواع تقويـ الطالب متوازنة مع نواتج التعميـ المستيدؼ قياسيا.

7

عممية تقويـ الطالب تدار بكفاءة وعدالة ،واالمتحانات يتـ وضعيا ونسخيا وتوزعيا بما يضمف سريتيا.

8

آليات تقويـ الطالب تضمف عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابمة لالستدعاء.

9

التغذية الراجعة لمطالب عف أدائيـ في التقويـ تدعـ تعمميـ .

11

نتائج تقويـ الطالب يستفاد منيا في تطوير البرامج التعميمية واستراتيجيات التدريس والتعمـ والتقويـ.

11

قواعد التعامؿ مع تظممات الطالب مف نتائج التقويـ موثقة ومعمنة ،وتوجد آليات لمراقبة تطبيقيا.

نقاط أخرى......................... .... ......................... :
____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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غير

متوفر

املعياز التاضع:الطالب واخلسجيوٌ:
ـ

مؤشر التقييـ

1

قواعد قبوؿ وتحويؿ وتوزيع الطالب عمي البرامج التعميمية والتخصصات واضحة وعادلة ومعمنة

2

لممؤسسة أساليب فاعمة لجذب الطالب الوافديف .

3
4
5
6
7
8
9
11

متوفر

ال أعمـ

متعددة.

لممؤسسة نظاـ فعاؿ لمدعـ األكاديمي لمطالب وتقديـ ليـ خدمات التوجيو الميني .
لممؤسسة آليات فاعمة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبي ومراعاة مالءمة اإلنشاءات

والتجييزات.

وجود تمثيؿ لمطالب في المجاف ذات صمة
األنشطة الطالبية متنوعة  ،وتوفر ليا المؤسسة الموارد المالئمة مف حيث األماكف والتجييزات واإلشراؼ
.

لممؤسسة وسائؿ مناسبة لقياس أراء الطالب واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستيا واالستفادة مف النتائج

في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

لممؤسسة آليات لمتابعة الخريجيف والتواصؿ معيـ وقواعد بيانات خاصة بيـ تحدث بصورة دورية
المؤسسة توافر برامج لمتنمية المينية والتعميـ المستمر وفقا الحتياجات وتطورات سوؽ العمؿ

ـ

مؤشر التقييـ

2
3
4
5
6

متوفر

لممؤسسة نظاـ متكامؿ وفعاؿ لدعـ الطالب ماديا واجتماعيا وصحيا ويتـ تعريػؼ الطػالب بػو بوسػائؿ

نقاط أخرى......................... ........................ ......................... :
املعياز العاغس :البحح العلني واألىػطة العلنية:

1

غير

متوفر

ال أعمـ

خطة البحث العممي موثقة وترتبط بخطة الجامعػة وبالتوجيػات القوميػة واحتياجػات المجتمػع المحػيط
وتتناسب مع إمكانية المؤسسة

لممؤسسة آليات فاعمة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العممي ومراقبة تطبيقاتي ا.
الوارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العممي  ،وتعمؿ المؤسسة عمي تنمية مصػادر التمويػؿ  ،وتسػعي
لممشاركة في مشروعات بحثية ممولة مف مؤسسات محمية واقميمية ودولية.

توافر مناخ وأساليب مفعمة لدعـ البحث العممي وتحفيزه ولتنمية قدرات الباحثيف ولتشجيع ودعـ األبحاث
المشتركة بيف التخصصات المختمفة واألبحاث التطبيقية.
اإلنتاج البحثي لممؤسسة في نمو مستمر ،ويتناسب مع عدد أعضاء ىيئة التدريس .
أعضػاء ىيئػة التػدريس والييئػة المعاونػة والطػالب يشػاركوف فػي األنشػطة والمشػروعات والمػؤتمرات
العممية والبحثية .

7

لممؤسسة قواعد بيانات لمبحوث واألنشطة العممية.

8

لممؤسسة مؤتمر عممي دوري.

نقاط أخرى ......................... ........................ ......................... :
____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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غير

متوفر

املعياز احلادي عػس :الدزاضات العليا:
ـ

مؤشر التقييـ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

متوفر

ال أعمـ

غير
متوفر

برامج الدراسات العميا متنوعة ،وتسيـ في تحقيؽ رسالة المؤسسة ،وتقابؿ متغيرات سوؽ العمؿ ،ويتـ

محمي ا واقميميا
الترويج ليا
ً
لبرامج الدراسات العميا معايير أكاديمية متبناة مف خالؿ المجالس الرسمية وتتوافؽ مع المعايير القياسية
الصادرة عف الييئة القومية لضماف الجودة واالعتم اد.
برامج الدراسات العميا موصفة ومعتمدة ،وتتوافؽ نواتج التعمـ المستيدفة لكؿ برنامج مع المعايير القياسية.
نواتج التعميـ لكؿ برنامج تعميمي تتسؽ مع مقرراتو ،وتوصيؼ المقررات يوضح طرؽ التدريس والتقويـ

المستخدمة

طرؽ التدريس المستخدمة مناسبة مع المقررات الدراسية.
الموارد واإلمكانات والتسييالت الالزمة لمعممية التعميميػة والبحثيػة فػي بػرامج الدراسػات العميػا مالءمػة

لتحقيؽ نواتج التعمـ.

تقويـ طالب الدراسات العميا يتسـ بالموضوعية والعدالػة وباسػتخداـ أسػاليب متنوعػة ومالئمػة لقيػاس
نواتج التعمـ.
البرامج التعميمية والمقررات الدراسية يتـ مراجعتيا بصورة دورية بمشاركة المراجعيف الداخمييف والخارجييف.
لممؤسسة تقارير سنوية لممقررات الدراسية والبرامج التعميمة بما يؤكد االلتزاـ بالتوصيؼ المعمف لممقررات
الدراسية ،وتستفيد المؤسسة منيا في وضع خطط التحسيف والتطوير.
آليات التسجيؿ واإلشراؼ في الدراسات العميا محددة ومعمنة ويتـ مراجعتيا دوريا بغرض تطويرىا ،وتوجد
ضمانات موضوعية وعادلة لتوزيع اإلشراؼ العممي عمى الرسائؿ وفقا لمتخصص.

لممؤسسػػة وسػػائؿ مناسػػػبة لقيػػاس آراء طػػػالب الدراسػػات العميػػػا ،واتخػػاذ اإلجػػػراءات الالزمػػة لدراسػػػتيا واالسػػتفادة مػػػف
النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

نقاط أخرى......................... ........................ ......................... :
املعياز الجاىي عػس :املػازنة اجملتنعية وتينية البيئة:

ـ

مؤشر التقييـ

متوفر

1

لممؤسسة خطة مفعمة لخدمة المجتمع وتنميو البيئة

2

لممؤسسة كيانات فاعمة في مجاؿ خدمة المجتمع وتنمية البيئة

3

لممؤسسة أنشطة متنوعة موجية لتنمية البيئة المحيطة بيا وخدمة المجتمع تمبي احتياجاتو وأولوياتو

4

لممؤسسة آليات لتمثيؿ فاعؿ لألطراؼ المجتمعية في صنع القرار ودعـ موارد المؤسسة وتنفيذ برامجيا.

5

لممؤسسة وسائؿ مناسبة لقياس أراء المجتمع واالستفادة مف النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية .

ال أعمـ

متوفر

نقاط أخرى......................... ........................ ......................... :
...... ......................... ......................... .........................
____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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غير

اضتبياٌ حتليل البيئة اخلازجية
االسـ................................:

الدرجة العممية.................................:

الوظيفة .............................:

القسـ..........................................:

 - 1الكوي الطياضية والكاىوىية
ـ
1
2
3
4
5

فرصو

العنصر

تيديد

الاعمـ

دعـ آلليات التطوير مف الجامعة وو ازرة التعميـ العالي.
زيادة فرص التعاوف والتنسيؽ بيف الكمية وو ازرة التربية والتعميـ في مجاالت
تدريب المعمميف والمدراء ػ تدريب معممات رياض األطفاؿ ػ امتحانات كادر
المعمميف .مشروع تطوير التعميـ
توافر مشروعات لمتعاوف بيف الكمية وجيات دولية مثؿ االتحاد األوربي والبنؾ
الدولي ػ المشروع الكندي  ،ومشروع تحسيف التعميـ .
توجو الدولة حو جذب أكبر عدد مف الطالب الوافديف
نقص الطمب عمى بعض التخصصات مف دوؿ الخميج.
 - 2الكوي االقتصادية:

ـ

العنصر

1

إمكانية التعاوف والتنسيؽ بيف الكمية والكميات األخرى بالجامعة وكذلؾ بيف الكمية
وكميات التربية المناظرة عمى مستوى الجامعات المصرية والعربية.
وجود مدارس خاصة بالمحافظة تتيح فرص عمؿ لمخريجيف .

3

ضعؼ كفاية الموازنة العامة لمدولة لدعـ أوجو التطوير.

2
4
5
6

فرصو

تيديد

الاعمـ

التغير المستمر لمتطمبات سوؽ العمؿ ،وصعوبة التحكـ فيو.
قياـ خريجي الجامعة مف غير التربوييف بمياـ مينة التعميـ .
عدـ استيعاب المدارس بمحافظة المنيا لألعداد المتزايدة مف الطالب في التدريب
الميداني .
- 3الكوي االجتناعية:

ـ
1
2
3
4
5

فرصو

العنصر

تيديد

الاعمـ

اإلقباؿ المتزايد عمى برامج التعميـ الخاص (بمصروفات) والتعميـ المفتوح.
زيادة الطمب االجتماعي عمى برامج الدراسات العميا بالكمية  ،وخاصة دبموـ العاـ
الواحد لسد احتياجات سوؽ العمؿ .
زيادة الطمب عمى المؤىميف تربويا .
تزايد الطمب عمى بناء قادة تربوييف معمميف ومرشديف نفسييف وأكاديمييف.
مقاومة بعض مؤسسات المجتمع الخارجي لثقافة الجودة .

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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- 4الكوي التهيولوجية :
ـ
1
2
3

فرصو

العنصر

تيديد

ال اعمـ

توفر الدولة بنية تكنولوجية تدعـ التعمـ عف بعد.
التغيرات المتسارعة والمستمرة لمتكنولوجيا الحديثة ،وعدـ القدرة عمى
مسايرتيا.
الحاجة الى التدريب المستمر.

____________ ________________________________________________________________________________________________________________
ر ؤي ة ال ك ل ي ة  :تسعى ال كمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ،والبحث العممي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والقومية ،لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات.
رس ال ة ال ك ل ي ة  :إعداد طالب معمميف وباحثيف مبدعيف ومشاركيف مينياً وأكاديميًا وثقافيًا وأخالقيًا وبحثيًا في ضوء المعايير ،وبما يتناسب مع قيـ ال مجتمع المصري لتمبية إحتياجات سوؽ العمؿ المحمي
واالقميمي وتوفير الخدمات التربوية المتخصصة وتقديـ االستشارات والدعـ الفني بما يساىـ في تنمية المجتمع المحمي واإلقميمي .
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