
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ة   المحمية واإلقميمية والقومية ، لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات. لمستوياتالكمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ، والبحث العممي عمى ا تطمح: رؤٌة الكٌل

ضوء معايير أكاديمية ، كما توفر الكوادر القادرة عمى متابعة الحركة العممية، والبحثية العالمية،   يمعمـ التعميـ قبؿ الجامعي، وتنميتو مينيا وأكاديميا أثناء الخدمة ف إعدادية إلى الكم تسعى رسالة الكلٌة :
 ة الجامعة، وتمبيتيا الحتياجات سوؽ العمؿ عمى المستوى المحمي واإلقميمي والقومي .في التخصصات التربوية العامة والنوعية، طبقا لممعايير األكاديمية، وبما يتوافؽ مع رسال

- 0 - 
 

   

               

                    
  المنيا جامعة          

 

              

                                                                                          

                    
 

 

 التربية كلية                        

 

 
 واالعتماد الجودة توكيد وحدة

  

 

 

 اإلستراتيجيةالخطة 
 جامعة المنيا –ة لكلية التربي

(4002/4002     :4002/4002) 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ة   المحمية واإلقميمية والقومية ، لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات. لمستوياتالكمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ، والبحث العممي عمى ا تطمح: رؤٌة الكٌل

ضوء معايير أكاديمية ، كما توفر الكوادر القادرة عمى متابعة الحركة العممية، والبحثية العالمية،   يمعمـ التعميـ قبؿ الجامعي، وتنميتو مينيا وأكاديميا أثناء الخدمة ف إعدادية إلى الكم تسعى رسالة الكلٌة :
 ة الجامعة، وتمبيتيا الحتياجات سوؽ العمؿ عمى المستوى المحمي واإلقميمي والقومي .في التخصصات التربوية العامة والنوعية، طبقا لممعايير األكاديمية، وبما يتوافؽ مع رسال

- 0 - 
 

 

 المحتويات

 الصغحة الموضوع
 4 :كممة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكمية

 12 -5     أواًل: مدخؿ لبناء الخطة اإلستراتيجية:
 نبذة عف الكمية: - 1 

 الييكؿ التنظيمي لمكمية:  -2
 تيجية: المنطمقات الفكرية لبناء الخطة اإلسترا -3
 :منيجية بناء الخطة -4
 خطوات بناء الخطة اإلستراتيجية: -5
 فريؽ اعداد الخطة: -6
 فريؽ المراجعييف الخارجييف -7
 :المرجعيات األساسية لمخطة اإلستراتيجية لكمية التربية جامعة المنيا -8

6 
7 
9 
9 
11 
11 
11 
12 

 41  -13 :ثانًيا: التحميؿ البيئي
 :مقدمة         

 ات التحميؿ البيئي لموضع الراىف :خطو  -1
  األدوات ومصادر جمع البيانات  -2
 تطبيؽ أدوات اإلعداد لمخطة: -3
 البيئة الداخمية: -4

14 
14 
15 
17 
18 

 :  اإلتاحة4/1      
 : تطور أعداد الطالب:4/1/1         

 المرحمة الجامعية األولى: -4/1/1/1              
 لدراسات العميا: مرحمة ا4/1/1/2              

 : أعداد أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالكمية4/1/2         
 :   برامج الكمية :  4/1/3              
 : برامج الكمية بمرحمة الميسانس والبكالوريوس: 4/1/3/1                   
  : برامج مرحمة الدراسات العميا:4/1/3/2                 

 :  الدرجات العممية الممنوحة مف الكمية :4/1/4           
 : مشروعات التطوير بالكمية:4/1/5           

  : مشروع إنشاء نظاـ داخمي لمجودة4/1/5/1                  
  : مشروعات التطوير التي تمت بالكمية.4/1/5/2                  

18 
18 
18 
18 
19 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
 

 28 نتائج تحميؿ عناصر البيئة الداخمية ::  4/2   



____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ة   المحمية واإلقميمية والقومية ، لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات. لمستوياتالكمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ، والبحث العممي عمى ا تطمح: رؤٌة الكٌل

ضوء معايير أكاديمية ، كما توفر الكوادر القادرة عمى متابعة الحركة العممية، والبحثية العالمية،   يمعمـ التعميـ قبؿ الجامعي، وتنميتو مينيا وأكاديميا أثناء الخدمة ف إعدادية إلى الكم تسعى رسالة الكلٌة :
 ة الجامعة، وتمبيتيا الحتياجات سوؽ العمؿ عمى المستوى المحمي واإلقميمي والقومي .في التخصصات التربوية العامة والنوعية، طبقا لممعايير األكاديمية، وبما يتوافؽ مع رسال

- 4 - 
 

 Strengths, Weaknesses 28:  جوانب القوة ومواطن الضعف 4/2/1                 
 البيئة الخارجية  -5 

 :  نتائج تحميؿ عناصر البيئة الخارجية :5/1       
 تقييـ نتائج التحميؿ البيئي واختيار البديؿ االستراتيجي المناسب -6

 الداخمية:البيئة : مصفوفة تقييـ عوامؿ 6/1       
 : مصفوفة تقييـ عوامؿ البيئة الخارجية6/2       

 جامعة المنيا.  –اختيار االستراتيجية المناسبة كمية التربية  -7
 تحميؿ الفجوة وترتيب األولويات: -8
 تحديد األولويات في ضوء األىمية النسبية والتمويؿ المتاح . -9

33 
33 
34 
35 
35 
36 
37 
41 

 46 -42 ثالثًا: صياغة الخطة اإلستراتيجية
 ػ رؤية الكمية: 1 

 . رسالة الكمية:2
 . القيػػػػـ الحاكمة:3
 ػ الغايات اإلستراتيجية واألىداؼ المنبثقة منيا: 4

43 
43 
43 
43 

 72 -47 :رابًعا: الخطة التنفيذية لمكمية
 -73 ػخامًسا: منيجية تنفيذ ومتابعة الخطة: 

 :. آليات التنفيذ وطرؽ المتابعة1 
 . التحديات والمخاطر:2
 . مقترحات لمتغمب عمى التحديات والمخاطر:3

74 
74 
75 

 -76 المالحؽ
 

 قائمة بأسماء الجداوؿ

ـ قر 
 الصفحة البياف الجدوؿ

 15 اإلستراتيجية الخطةالبيئة الداخمية التي تـ االعتماد عمييا في إعداد  معايير 1
 17 عينة تطبيؽ األدوات توزيع 2
 18 الجامعية األولى في السنوات الخمس األخيرة. المرحمةأعداد المقبوليف بالكمية في  تطور 3
 19 خالؿ السنوات الخمس األخيرةالدراسات العميا  مرحمةطالب تطور أعداد  4
 21 2114/2115  أعداد أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالكمية لمعاـ الجامعي 5
 21 الكمي ألعداد الجياز اإلداري : التطور 6
 Strengths, Weaknesses 38جوانب القوة ومواطف الضعؼ  7
 33 مجموع نقاط القوة ومواطف الضعؼ لمعايير البيئة الداخمية 8
 34 نتائج تحميؿ العناصر البيئة الخارجية 9



____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ة   المحمية واإلقميمية والقومية ، لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات. لمستوياتالكمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ، والبحث العممي عمى ا تطمح: رؤٌة الكٌل

ضوء معايير أكاديمية ، كما توفر الكوادر القادرة عمى متابعة الحركة العممية، والبحثية العالمية،   يمعمـ التعميـ قبؿ الجامعي، وتنميتو مينيا وأكاديميا أثناء الخدمة ف إعدادية إلى الكم تسعى رسالة الكلٌة :
 ة الجامعة، وتمبيتيا الحتياجات سوؽ العمؿ عمى المستوى المحمي واإلقميمي والقومي .في التخصصات التربوية العامة والنوعية، طبقا لممعايير األكاديمية، وبما يتوافؽ مع رسال

- 3 - 
 

 
 

 األشكاؿ والرسـو البيانيةقائمة بأسماء 

ـ قر 
 الصفحة البياف الجدوؿ

 8 جامعة المنيا –الييكؿ التنظيمي  لكمية التربية  1
 11 خطوات بناء الخطة االستراتيجية 2

الجامعية األولى في السنوات  المرحمةأعداد المقبوليف بالكمية في  تطوررسـ بياني يوضح  3
 18 الخمس األخيرة.

 19 خالؿ السنوات الخمس األخيرةعميا الدراسات ال مرحمةطالب تطور أعداد رسـ بياني يوضح  4
 36 االستراتيجيات البديمة 5
 36 جامعة المنيا –االستراتيجيات المناسبة لكمية التربية  6



____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ة   المحمية واإلقميمية والقومية ، لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات. لمستوياتالكمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ، والبحث العممي عمى ا تطمح: رؤٌة الكٌل

ضوء معايير أكاديمية ، كما توفر الكوادر القادرة عمى متابعة الحركة العممية، والبحثية العالمية،   يمعمـ التعميـ قبؿ الجامعي، وتنميتو مينيا وأكاديميا أثناء الخدمة ف إعدادية إلى الكم تسعى رسالة الكلٌة :
 ة الجامعة، وتمبيتيا الحتياجات سوؽ العمؿ عمى المستوى المحمي واإلقميمي والقومي .في التخصصات التربوية العامة والنوعية، طبقا لممعايير األكاديمية، وبما يتوافؽ مع رسال

- 2 - 
 

 كزىر/ ػًٍذ كهٍخ انرتثٍخذكهًخ انسٍذ األسزبر ان
 

ال شك ان نجاح التخطيط ىو تخطيط، ومن ىنا لمنجاح تكمن األىمية التي تولييا   كمية 
_ جامعة المنيا في خطتيا االستراتيجية المدروسة والمبنية عمى رؤى عممية تعالج تمبية  التربية

االحتياجات الحالية والمستقبمية كما تتضمن خطوات تطويرية ترتقي بالكمية وتدفع بيا نحو آفاق 
 المستقبل لتحقيق الريادة عمميًا وبحثيًا ومجتمعيًا.

 

( وفق آلية منيجية 2119_2114االستراتيجية )فقد بدأ العمل في إعداد ىذه الخطة   
شممت دراسة تحميمية لمبيئة الداخمية والخارجية وتقييم نقاط الضعف والقوة واستشراف مستقبل التعميم 

 والخدمات التربوية في محافظة المنيا.
 

دارة الكمية إيمانًا منيا بأىمية التخطيط االستراتيجي _ الذي يوفر اإلطار العام لمتخ  طيط وا 
االكثر تفصياًل في المستويات اإلدارية المختمفة لمقرارات التشغيمية _ اتخذتو أساسًا لوضع خطة 
استراتيجية طويمة األجل تتضمن الرؤية المستقبمية لمكمية والرسالة التي تسعى إلى تحقيقيا والغايات 

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

 المجتمعية.
 

ذا كان العالم اليوم يتميز بالتغيرات السريعة والحادة في البيئة الخارجية، فإن التخطيط   وا 
ذه التغيرات ورصد الفرص والتيديدات ذات العالقة االستراتيجي ىو الذي يساعد االدارة عمى تفيم ى

بنشاط الكمية ومخرجاتيا. ويساعد عمى معرفة الرؤية المستقبمية في األجل الطويل، من ىنا أصبح 
 التخطيط االستراتيجي لمكمية ضرورة من ضرورات االستمرار والبقاء وليس دربًا من دروب الرفاىية.

 الكلٌة عمٌد

                                                                                                 

 محمدأ.د/ أحمد شحاته 
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 عن الكليت:. نبذة 1 
 فددي التدددريس ىيئددة إعددداد فكددرة كانددت حيددث م،1957 عددام( المعممددات كميددة) اسددم تحددت الكميددة بدددأت     

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

 لتحقيددق يكفددي ال شددمس عددين جامعددة البنددات، كميددة مددن الخريجددات عمددى االعتمدداد أن المسددئولون رأى وقددد
 إلعددداد خاصددة وكميددات عميددا معاىددد فددتح مددن البددد فكددان والثانويددة، اإلعداديددة المددرحمتين فددي الفكددرة ىددذه

 .الكمية ىذه إنشاء في التفكير كان ىنا ومن المدرسات،

 والكميددات، لممعاىددد الجغرافدي التوزيددع:  منيدا كثيددرة ألسدباب القبمددي الوجدو فددي مقرىدا يكددون أن رؤى وقدد
 عمددى االختيددار وقددع ولقددد الكميددة بيددذه بندداتين إلحدداق عمددى القبمددي الوجددو فددي اآلبدداء تشددجيع إلددى ةباإلضدداف
 إلددى الفكددرة فاتجيددت مالئمددة، تكددن لددم إلنشددائيا معدددة كانددت التددي الدددار ولكددن، مقرىددا لتكددون أسدديوط مدينددة
 مبندى خمدف وجدودوالم الخداص المعممدين معيدد يشدغمو كدان الدذي المبندى عمدى االختيدار ووقدع المنيدا مدينة

 .حالياً  المحافظة

 فدي أنو إال ، والرياضيات اإلنجميزية المغة ىما بشعبتين م1957 سبتمبر في نشاطيا الكمية بدأت ولقد
 وبدذلك العموم، شعبة إنشاء تم م59/1961 الجامعي العام وفي، الفرنسية المغة شعبة افتتحت التالي العام
 فددي م1961 عددام الكميددة مددن دفعددة أول تخرجددت وقددد ، شددعب أربددع بالكميددة الموجددودة الشددعب عدددد صددار
 .اإلنجميزية والمغة الرياضيات شعبتي

 جامعدددة بفدددرع التربيدددة كميدددة إنشددداء متضدددمناً ( 1578) رقدددم الجميدددوري القدددرار صددددر م1971 عدددام وفدددي
 زيددةاالنجمي المغددة إلددى باإلضددافة والطبيعددة الطبيعددي، والتدداري  لمرياضدديات، شددعباً  وضددمت بالمنيددا، أسدديوط
 بعددد المنيددا جامعددة بإنشدداء أسدديوط جامعددة عددن اسددتقمت أن إلددى الكميددة، ليددذه نددواة المعممددات كميددة واعتبددار
 تضددم بددذاتيا قائمددة مسددتقمة جامعددة إنشدداء والمتضددمن م،1976 لسددنة( 93) رقددم الجميددوري القددرار صدددور
 .التربية كمية بينيا من كميات خمس

 مجدال فدي متميدزين  معممدات/  بمعممدين العمل وسوق مجتمعال إمداد في بالكمية المنوط الدور ويتحدد
 كميددات تطددوير مشددروع مددن الكميددة اسددتفادت وقددد األساسددي، والتعمدديم  والتربيددة، والعمددوم  والتربيددة، اآلداب،
 متطددورة ومعامددل ، المصددغر والتدددريس والمغددات اآللددي لمحاسددب متعددددة معامددل بيددا أنشدد  حيددث التربيددة،
 ىيئدة أعضداء مدن 111 عددد حصل كما.  والجغرافيا والفيزياء والبيولوجي الكيمياء مبأقسا العممية لمدراسة
 المنحدددة خدددالل مدددن( ICDL) الكمبيدددوتر لقيدددادة الدوليدددة الرخصدددة عمدددى بالكميدددة المعاوندددة والييئدددة تددددريس،
 السددادة ومكاتددب الكميددة، كنتددروالت بجميددع انترنددت نقطددة 482 عدددد إلددى باإلضددافة. المشددروع مددن المقدمددة

 قاعددة خدالل مدن الميكندة نظدام بالكميدة يوجدد كمدا. بالكمية الدراسة قاعات وبعض ، التدريس ىيئة عضاءأ
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 ،وفدي والميسدانس البكدالوريوس بمرحمدة والخدريجين الطدالب، ونتائج ، الكنتروالت بأعمال الخاصة البيانات
 بيددابرنددامج ( 17) منيددا يعمددل مختمفددة تخصصددات فددي برنددامج( 19) البددرامج عدددد أصددبح( 2115) عددام

، كما تتضمن برنامجين لمدراسة بالكمية في مرحمة البكالرويوس والميسانس، وتضم برندامجي العمدوم طالب
 والرياضيات بالمغة االنجميزية.

 . الهٌكل التنظٌمً للكلٌة: 4

 تنظيم قانون) التعميم وزير لقرار تبعاً  الجامعة مجمس بقرار واعتماده لمكمية التنظيمي الييكل وضع تم 
الحالي واعتمداده فدي  شكمو في تعديمو تمقد و  2111\2119 عام في و( م1972 عام ،49رقم الجامعات

 نشددداط لطبيعدددة مالئدددم التنظيمدددي الييكدددل ويعدددد و م،21/12/2115 بتددداري  الطدددارئ الكميدددة مجمدددس جمسدددة
 يدتمو  المؤسسدة، وظدائف لمعظدم الجامعدة إدارة مدن وموثدق شدامالً  وظيفيداً  توصيفاً  ىناك أن كما المؤسسة،

 مخطددط يمددي وفيمددا المختمفددة لموظددائف والندددب والنقددل التعيددين فددي الددوظيفي التوصدديف ىددذا اسددتخدامأيًضددا 
  -: التنظيمي الييكل
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 (1شكؿ )
 جامعة المنيا –الييكؿ التنظيمي  لكمية التربية 
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 :اإلستراتٌجٌة.  المنطلقات الفكرٌة لبناء الخطة 3

 جامعة المنٌا من: –لكلٌة التربٌة تنطلق الخطة االستراتٌجٌة 

 الخطددة فددي العمددل توجددو التددي األوليددة القدديم أحددد الكميددة مجتمددع أفددراد جميددع وقيمددة مكانددة احتددرام 
 .التنفيذ وخطوات والقرارات والسياسات

 مؤسسدددات وتشدددجيع ناحيدددة مدددن العمميدددة واألقسدددام الطدددالب بدددين المشددداركة تحقيدددق الخطدددة تضدددمن 
 .الدارسين طموحات تحقيق في المشاركة عمي أآلخري يةالناح من الخارجي المجتمع

 اتجاىددات فددي التميددز عمددى التركيددز يجددب طموحاتيددا تحقددق وكمددي مسددتمر نمددو فددي التربيددة كميددة 
 .الطموحات لتحقيق بدقة محدده

 برامجيدا لددعم المدالي التمويدل مصدادر أدارة إعدادة خدالل مدن رسالتيا أداء في الكمية كفاءة زيادة 
 .مستقبميةوال المالية

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

 : الخطة بناء منهجٌة -2

 منيجية تحددت وقد ،"  االستراتيجي التخطيط"  منيجية عمى االمني جامعة التربية لكمية اإلستراتيجية الخطة تقوم
 ،(Top – Down Approach) ،(  Bottom-Up Approach) المدخمين بين والتكامل التفاعل خالل من الخطة بناء
 :   اآلتية الخطوات عمى اإلستراتيجية الخطة اعتمدت وقد

  المصرية والعربية.االطالع عمى خطط إستراتيجية سابقة لمجامعات والكميات 
  لجامعة المنيا. اإلستراتيجيةاالطالع عمى الخطة 
 .االطالع عمى تقارير المراجعين الخبراء 
 .دراسة تقارير الكمية السنوية 
  الييئة )ىيئة ضمان الجودة واالعتماد(.اصدارات االطالع عمى 
 .عقد لقاءات موسعة مع أعضاء ىيئة التدريس ذوي الخبرة 
 الكميات السابقين والوكالء ورؤساء األقسام السابقين. استطالع رأي عمداء 
 .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 
 حصاءات.االطالع عمى بيانات الكمية واإل 
  إجراء التحميل البيئي الخاص بالبيئة الداخمية والخارجية باالعتماد عمى بيانات واستطالعات

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

 :ستراتٌجٌةاإلخطوات بناء الخطة  -2

 تـ بناء الخطة اإلستراتيجية لمكمية مف خالؿ الخطوات التالية:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2شكؿ )

 خطوات بناء الخطة االستراتيجية
 
 

  المرحمة األولى: مرحمة التحضير/ اإلعداد لمتخطيط االستراتيجي:المرحمة األولى: مرحمة التحضير/ اإلعداد لمتخطيط االستراتيجي:

 

  ثانيًا: تحميؿ البيئة الخارجيةثانيًا: تحميؿ البيئة الخارجية  أواًل: تحميؿ البيئة الداخميةأواًل: تحميؿ البيئة الداخمية

 

  (:(:SSWWOOTT  AAnnaallyyssiissالمرحمة الثانية: التحميؿ البيئي االستراتيجي لموضع الراىف لممؤسسة )المرحمة الثانية: التحميؿ البيئي االستراتيجي لموضع الراىف لممؤسسة )

 

 ::تحديد البدائؿ اإلستراتيجيةتحديد البدائؿ اإلستراتيجيةأواًل: أواًل: 

 

 لممؤسسةلممؤسسةالمرحمة الثالثة: تحديد الموقؼ االستراتيجي المرحمة الثالثة: تحديد الموقؼ االستراتيجي 

  / تطبيؽ الخطة اإلستراتيجية./ تطبيؽ الخطة اإلستراتيجية.المرحمة الخامسة: تنفيذالمرحمة الخامسة: تنفيذ

 

  الستراتيجيات المناسبةالستراتيجيات المناسبةثانًيا: اختيار ثانًيا: اختيار 

 ثالثًا: تحديد  الغايات واألىداؼ اإلستراتيجية.

 

 رابعًا: تحديد القيـ اإلستراتيجية.

 

  المرحمة الرابعة: صياغة الخطة اإلستراتيجية.المرحمة الرابعة: صياغة الخطة اإلستراتيجية.

 

 صياغة وتطوير الرؤية المستقبمية:صياغة وتطوير الرؤية المستقبمية:أواًل: 

. 

 

 وكتابة الخطة اإلجرائية/التنفيذيةستراتيجية خامسًا: صياغة اإل

 

 ثانيًا: تحديد رسالة المؤسسة:ثانيًا: تحديد رسالة المؤسسة:

 

  المرحمة السادسة: متابعة وتقويـ الخطة اإلستراتيجية.المرحمة السادسة: متابعة وتقويـ الخطة اإلستراتيجية.
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 فرٌق اعداد الخطة:  -6

 المهبم الىظيفة العضى م
 الفريؽ رئيس عميد الكمية أ.د/ أحمد شحاتة محمد 1
 متابعة ومراجعة الخطة ف الجودة بالكميةمدير وحدة ضما أ.ـ.د/ منى مصطفى كماؿ 2
 متابعة ومراجعة الخطة نائب مدير وحدة ضماف الجودة بالكمية د/ إلياـ محمد عبد التواب 3
 دراسات العميا والبحث العمميمتابعة واشراؼ ما يتعمؽ بال وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث أ.د/ سيد عبد العظيـ محمد 4
 متابعة واشراؼ ما يتعمؽ بالتعميـ والتعمـ في الخطة وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د عبد الواحد عميأ.د/ عي 5

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية  أ.د/ إسياـ أبو بكر عثماف 6
 البيئة

ة المجتمع وتنمية ممتابعة واشراؼ ما يتعمؽ بخد
 البيئة

دة التخطيط االستراتيجي عضو وح د/ محمد حمدي ذكيا .ـ . 7
 تجميع البيانات وتحميميا. - بالكمية

 جراء التحميؿ البيئي.إ -
جراء التعديالت التي أقرىا فريؽ الييئة إ -

 السابؽ.
 كتابة وصياغة الخطة في صورتيا النيائية. -

8 
د/ عبد الصبور عبد العزيز 

 عبد الصبور
عضو وحدة التخطيط االستراتيجي 

 بالكمية

ائؿ عادؿ عبد الحكـ د/ و  9
 محمد

منسؽ وحدة التخطيط االستراتيجي 
 بالكمية

 إلمداد بمعمومات تتعمؽ بالجياز االداري ا    أميف الكمية د/ أمجد خاطر 11

بالمعمومات الخاصة بسوؽ العمؿ اإلمداد  مدير االدارة التعميمية   أ/صفوت جارح 11
 والمجتمع الخارجي 

 اإلمداد بمعمومات تتعمؽ بشئوف الطالب دير شئوف الطالب م أ/ محمد عبد المنعـ  21
 اإلمداد بمعمومات تتعمؽ بشئوف العامميف مدير شئوف العامميف أ/ يحي حافظ 31
 اإلمداد بمعمومات تتعمؽ بالشئوف المالية مدير الشئوف المالية أ/ محمد محمود 41
 طالب  محمد عبد الوىاب 51

 طالب ساـ طوح 61 تجميع استبانات الطالب
 طالب محمد نبيؿ 17

 :المراجعة الخارجٌةفرٌق   -7

 المهام الىظيفة العضى م

أستاذ متفرغ بكمية التربية، ومدير وحدة  صفية محمد أحمد سالـأ.د/  1
 مراجع خارجي إدارة المشروعات بالجامعة

 أ.د/ أحمد شوقي زىراف 2
أستاذ متفرغ بكمية الزراعة، ومدير مركز 

 مراجع خارجي لجودة واالعتماد بالجامعة.ضماف ا

 أ.د/ أحمد عبد العزيز أحمد 3
أستاذ متفرغ بكمية التربية، ومدير مركز 

 مراجع خارجي التخطيط االستراتيجي بالجامعة.
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  المرجعٌات األساسٌة للخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة التربٌة جامعة المنٌا : -2

 االساسية لمخطة االستراتيجية بالكمية، تمثمت في: تـ االعتماد عمى مجموعة مف المرجعيات
  2131 – 2115الخطة اإلستراتيجية لتطوير التعميم العالي . 

  م.2115/2121، والحالية 2114د 2119الخطة اإلستراتيجية لجامعة المنيا 
 .اتساق بين إستراتيجية الجامعة والخطة اإلستراتيجية الحالية لكمية التربية 

 جية السابقة لمكمية.الخطط اإلستراتي 

  1972لسنة  49قانون تنظيم الجامعات رقم. 

  1978لسنة  47قانون العاممين بالدولة رقم . 
 .إصدارات الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد 
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 مقدمة

 الذي SWOT أسموب سأسا عمى البيئي التحميل في التربية لكمية اإلستراتيجية الخطة تعتمد
 الضعف نقاط لرصد التنافسية وقدرتيا الكمية أداء في المؤثرة والخارجية الداخمية البيئة تحميل يتضمن
 إلى باإلضافة واستثمارىا منيا اإلفادة يمكن التي المتاحة الفرص وكذلك الداخمية البيئة في القوة ونقاط

 السياسية المتغيرات ضوء في الخارجية لمبيئة نسبةبال الكمية تواجييا التي التيديدات أو التحديات
 .عامة بصفة المجتمع في والتكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية
اعتمدت الخطة في بعض أجزائيا عمى أسموب "تحميل المضمون" لبعض الوثائق والموائح الداخمية  كما

دوات البحثية، مثل االستبيانات واستطالعات من األ عددإعداد  عمىاالعتماد  تمبالجامعة والكمية، كما  صةالخا
الرأي والمقابمة الشخصية والمالحظة ، وتقارير الزيارة الميدانية من فريق النظراء المراجعين لمتوصل لمجموعة من 

 المعمومات والحقائق التي ت سيم في تحميل البيئة الداخمية والخارجية لمكمية. 
 م،1972 لسنة( 49) رقم الجامعات تنظيم قانون ىو بيا ةاالستعان تم التي الميمة الوثائق ومن

، وقانون الخدمة المدنية رقم بالدولة بالعاممين والخاص م،1978 لسنة( 47) رقم القانون إلى باإلضافة
 م.2116( لسنة 81)

 خطوات التحلٌل البٌئً للوضع الراهن : -1

 لنحو التالي:اتبعت مجموعة مف الخطوات الجراء التحميمي البيئي، كانت عمى ا
  تحديددد وتعريددف القطاعددات البيئيددة والمتغيددرات الخاصددة بكددل قطدداع مددن القطاعددات المطمددوب

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

  تدددرتبط بالبيئدددة تحديدددد واختيدددار المؤشدددرات التدددي سدددوف تسدددتخدم فدددي التحميدددل سدددواء كاندددت مؤشدددرات
 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 صورة مناسبة لالستخدام 

 ستراتيجية.بناء السيناريوىات أو البدائل اإل 

 .اختيار اإلستراتيجية/ االستراتيجيات المناسبة 

 .صياغة الخطة التنفيذية 

 .التقويم والمتابعة 
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   األدوات ومصادر جمع البٌانات   -2

تحميل الرباعي لعوامل البيئة الداخمية والخارجية عمى معايير الأدوات جمع بيانات  اعتمدت
والتي في شكميا األخير ان جودة التعميم واالعتماد في مصر االعتماد التي أقرتيا الييئة القومية لضم

 الجدول التالي : ، عرضيا معيار 12تتمثل في عدد 
 (1)جدوؿ

 اإلسرتارٍجٍخ اخلغخانجٍئخ انذاخهٍخ انزً مت االػزًبد ػهٍهب يف إػذاد  يؼبٌري
 المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة  التخطٌط االستراتٌجً

 التدرٌس والتعلم  وكمةالقٌادة والح

 الطالب والخرٌجون  الجودة والتطوٌر إدارة

 البحث العلمً واألنشطة العلمٌة  المعاونةأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة 

 الدراسات العلٌا  الجهاز اإلداري

 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة  الموارد المالٌة والمادٌة

 
كافة العوامل السياسية واالقتصادية و واالجتماعية والثقافية ة كما تضمف تحميؿ البيئة الخارجي

 أن دون بيا المنظمة أداء ويتأثر المنظمة، سيطرة خارج تقعوالتكنولوجية، وكذلك العوامل األخرى التي 
( P(، حيث تعني )PEST، ويرمز ليذه المتغيرات باالختصار )القصير المدى عمى فييا المنظمة تؤثر

( Economic(، لمجموعة العوامل االقتصادية )E(، وترمز )Politicalرات السياسية )مجموعة المتغي
في المجتمع المحيط،  (Social) لمقوى والعوامل االجتماعية والثقافية (Sفي البيئة الخارجية، بينما ترمز )

 .(Technology) ( إلى مجموعة القوى والمتغيرات التكنولوجيةTوأخيًرا ترمز )

حميدددل الموقدددف الدددراىن لعناصدددر البيئدددة الخارجيدددة إلدددى تحديدددد مجموعدددة مدددن الفدددرص ينتيدددي تحيدددث 
أو الفدرص مجموعدة مدن الظدروف المواتيدة إلحدداث تحسدين فدي األحدوال القائمدة، حيث تمثل  والتيديدات،

مواقدددف مفضدددمة أو تغيدددرات قائمدددة أو محتممدددة بالبيئدددة الخارجيدددة بمدددا يدددؤدي إلدددى تددددعيم خددددمات المؤسسدددة 
 ىا التنافسي، وذلك بافتراض حسن استغالليا.وتحسين مركز 

أما التيديدات فيي تعبدر عدن مواقدف غيدر مفضدمة أو اتجاىدات أو تغيدرات بالبيئدة الخارجيدة، تمثدل 
خطًرا قائًما أو محتماًل عمى قيام المؤسسة بدورىا، أو تحد من قدرتيا عمى تحقيق رسالتيا وأىدافيا، وذلك 

 و تحييدىاجح المؤسسة في تجنبيا أما لم تن

 وقد استخدـ فريؽ اإلعداد عديد مف األدوات الكمية والكيفية تمثمت في : 
 المسح اإلحصائي مف خالؿ :  -ا

 . 2117/ 2116استمارة تحميل الوضع الحالي لمكمية  -أ
 استمارة تحديد احتياجات األقسام . -ب
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 مراجعت وثائك وإحصائياث، ومنها: -2
 المقيدين بالكمية خالل خمس سنوات.إحصائية تطور أعداد الطمبة  -أ

 إحصائية تطور أعداد الخريجين من الكمية خالل خمس سنوات. -ب
 إحصائية تطور أعداد أعضاء ىيئة التدريس المعينين بالكمية خالل خمس سنوات. -ج
إحصائية تطور أعداد معاوني أعضاء ىيئة التدريس المعينين بالكمية خالل خمس  -د

 سنوات.
 –ماجستير  –تطور أعداد الطمبة المقيدين بالدراسات العميا ) دبموم  إحصائية -دى

 دكتوراه(  بالكمية خالل خمس سنوات .
 والخاصة تمثمت في: تاالستبياناتم تصميم عدد من االستبيانات :  -3

 خمية.ااستبانة تحميل البيئة الد -
 استبانة تحميل البيئة الخارجية. -
 المعنية عن رؤية ورسالة الكمية وكذلك أىدافيا اإلستراتيجية.استبانة قياس رضا األطراف  -

قددددام فريددددق اإلعددددداد بعمددددل مقددددابالت مددددع أعضدددداء ىيئددددة التدددددريس واإلداريددددين والطددددالب المقػػػػابالت :  -4
لتعددرف وجيددات نظددرىم، وبندداء عمددى نتددائج المناقشددات واآلراء  والمسددتفيدين مددن الخددريجين،

حتويددات الخطددة التددي تبنددي عمددي أسددس التحميددل التددي أبددديت فددي المقدداءات تمددت صددياغة م
 البيئي وتم أخذ بعض المالحظات في االعتبار .

 المالحظة : تـ تدويف مالحظات فريؽ اإلعداد لمخطة اإلستراتيجية  وتضمنت: -5
 مالحظة القاعات الدراسية واحتياجاتيا لمتطوير. -أ

 حالة التطوير الممحة لمعامل الكمية. -ب
 يئة التدريس. مكاتب أعضاء ى -ج
 اإلمكانات المتاحة لإلدارات المختمفة ومدى حاجتيا لمتطوير . -د
 أماكن النشاط الطالبي. -ه

 الرجوع إلى مجموعة مف الوثائؽ الرسمية، مثؿ : -6
 الموائح د والقوانين )قانون تنظيم الجامعات(. -أ

 قواعد الكنترول. -ب
 .دليل جامعة المنيا في خدمة المجتمع المحمي -ج
 دليل الطالب بالكمية. -د
 إصدارات الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد. -ىد
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 ورش عمؿ :  -7
ورش عمدددل ألعضددداء الفريدددق التنفيدددذي لعمدددل الدراسدددة الذاتيدددة لمناقشدددة أبعددداد  عددددد مدددنتدددم تنظددديم 

القدوة  واستخالص المعمومات عن الفرص والتيديدات في المناخ الخارجي ونقاط SWOTالتحميل البيئي 
، كمدددا تدددم (25/1/2114( و )21/1/2114( و )21/11/2113والضدددعف فدددي المنددداخ الدددداخمي. فدددي  )

م، حتدددددى 2116عقدددددد مجموعدددددة مدددددن تمدددددك الدددددورش أسدددددبوعًيا وشددددديرًيا فدددددي الفتدددددرة مدددددن  شدددددير أغسدددددطس 
م، السدتكمال مددا جدداء فددي تقريددر لجنددة المراجعددة الخارجيددة مددن الييئددة القوميددة لضددمان الجددودة 1/9/2117

 م.2116مايو  27/29عتماد في واال

 تطبٌق أدوات اإلعداد للخطة:    -3

، 31/9/2114إلى  8/7/2114لفترة من طبقت أداتي التحميل البيئي الداخمية والخارجية خالل ا
عمى العينة الموضحة بالجدول م، 2117مايو  25إلى 1كما تم تحديث االداة وتطبيقيا في الفترة من 

 :التالي
 ( 2جدوؿ )

 نة تطبيؽ األدواتتوزيع عي
 العدد الفئة ـ
 66 الجياز اإلداري 1
 75 والييئةالمعاونة أعضاء ىيئة التدريس 2
 81 أعضاء مف المجتمع الخارجي 3
 244 طالب المرحمة الجامعية األولى 4
 226 طالب الدراسات العميا 5

 691 مجموع العينة
نددددات الكميدددة لتقدددددير التكدددرارات والنسددددب المئويددددة وقدددد ا سددددتخدمت بدددرامج التحميددددل اإلحصدددائي لتحميددددل البيا 

 والمتوسطات، واستخدام تحميل المضمون لتحميل البيانات الكيفية.
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الثانية

الثالثة

الرابعة

 انجٍئخ انذاخهٍخ: -2
 اإلربحخ : 4/1

 رغىر أػذاد انغالة:: 4/1/1

 ادلرحهخ اجلبيؼٍخ األوىل: -4/1/1/1
 ( 3) جدوؿ

 ة األولى في السنوات الخمس األخيرة.الجامعي المرحمةأعداد المقبوليف بالكمية في  تطور
 الفرقة          
 المجموع الرابعة الثالثة الثانية األولى العاـ الدراسي

2112/2113 625 771 268 581 2244 
2113/2114 936 855 745 325 2861 
2114/2115 1571 919 822 781 4192 
2115/2116 1562 1368 885 877 4692 
2116/2117 1656 1379 1317 952 5294 

يتضددح مددن الجدددول السددابق أن ىندداك زيددادة ممحوظددة فددي أعددداد الطددالب المقبددولين بالفرقددة األولددى مددن 
عددن األعددوام السددابقة، كمددا يالحددظ زيددادة أعددداد الطالبددات فددي جميددع الفددرق  2116/2117العددام الجددامعي 

 األربعة دون استثناء، والشكل التالي يوضح ذلك بيانيًا:

 

2-  

 

 

 

 

 

 

 ( 3)شكؿ 
 الجامعية األولى في السنوات الخمس األخيرة. المرحمةأعداد المقبوليف بالكمية في  تطورسـ بياني يوضح ر 
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 يرحهخ انذراسبد انؼهٍب: 4/1/1/2

 ( 4) جدوؿ
 خالؿ السنوات الخمس األخيرةالدراسات العميا  مرحمةطالب تطور أعداد 

 الفرقة       
 

 الجامعي العاـ

 الدبمـو
العاـ نظاـ 

 الواحد

 الدبمـو
العاـ نظاـ 
 العاميف

 الدبمـو
 الخاص

 الدبمـو
 الميني

 اإلجمالي الدكتوراه الماجستير

2116/2112 1241 23 195 552 45 22 2525 

2115/2116 2714 71 186 474 168 61 3673 
2114/2115 1873 132 85 361 43 27 2493 
2113/2114 3145 424 179 311 43 27 4119 
2112/2113 5217 341 171 316 23 13 6161 

 الغالبدة النسدبة وأن آلخدر، عدام مدن العميدا الدراسات طالب أعداد تذبذب السابق الجدول من يتضح
 حيددث العددامين، نظددام الدددبموم يتبعددو ثددم الواحددد، العددام نظددام العددام الدددبموم طددالب مددن أساسددي بشددكل تتكددون
  ،2116/2117 العام في البالط عدد إجمالي من :67 تقارب  نسبة يشكالن

 2116/2117 الجدامعي لمعدام الماجسدتير طدالب وكدذلك الميندي الددبموم طالب زيادة أيضاً  يتضح كما
 طدددالب أعدددداد انخفددداض السدددابق الجددددول قدددراءة مدددن يتضدددح كمدددا األخيدددرة، األعدددوام فدددي مسدددبوقة غيدددر بنسدددبة

 .العام نفس في الطالب عدد إجمالي من :1.47 نسبتو ما إلى األخير العام في الدكتوراه
 : ذلك يوضح التالي والشكل

 

 ( 4)شكؿ 
 خالؿ السنوات الخمس األخيرةالدراسات العميا  مرحمةطالب تطور أعداد رسـ بياني يوضح 



____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ة   المحمية واإلقميمية والقومية ، لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات. لمستوياتالكمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ، والبحث العممي عمى ا تطمح: رؤٌة الكٌل

ضوء معايير أكاديمية ، كما توفر الكوادر القادرة عمى متابعة الحركة العممية، والبحثية العالمية،   يمعمـ التعميـ قبؿ الجامعي، وتنميتو مينيا وأكاديميا أثناء الخدمة ف إعدادية إلى الكم تسعى رسالة الكلٌة :
 ة الجامعة، وتمبيتيا الحتياجات سوؽ العمؿ عمى المستوى المحمي واإلقميمي والقومي .في التخصصات التربوية العامة والنوعية، طبقا لممعايير األكاديمية، وبما يتوافؽ مع رسال

- 40 - 
 

 2114/2115أػذاد أػضبء هٍئخ انزذرٌس واذلٍئخ ادلؼبوَخ ثبنكهٍخ نهؼبو اجلبيؼً   :4/1/2

 ( 5) جدوؿ
 2114/2115  الييئة المعاونة بالكمية لمعاـ الجامعيأعداد أعضاء ىيئة التدريس و 

 القسم

 معٌدٌن مدرس مساعد مدرس أساتذة مساعدٌن األساتذة

 عاملٌن

 متفرغٌن

 عاملٌن

 متفرغٌن

 عاملٌن
على 
رأس 
 العمل

على رأس   بعثة
 العمل

 إعارة
على 
رأس 
 العمل

 إعارة
على 
رأس 
 العمل

 إعارة

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

 - 1 1 2 1 1 2 2 - 1 1 9 المناهج
1
3 

1
1 

4 1 3 4 - - 2 5 

أصول 
 التربٌة

 3 - ـ - 4 3 - - 4 2 2 - - 1 2 3 - - - 1 1 4

الصحة 
 النفسٌة

 1 1 ـ  1 1 - 1 3 ـ ـ - - 2 1 3 - 2 ـ 1 1 3

تربٌة 
 مقارنة

- - - - - - 1 - - - 1 - 1 4 1 - 2 - - - 1 2 

علم 
س النف

 التربوي
3 - - - 2 2 1 1 1 1 - - 4 4 1 3 4 1 - - 3 2 

 13 7 - - 11 5 4 7 29 21 2 2 2 6 5 16 8 11 - 3 12 22 اإلجمالً

 

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف الكميػػة تتميػػز بكػػادر تدريسػػي متنػػوع مػػف ناحيػػة الػػدرجات العمميػػة، سػػواء مػػف األسػػاتذة 
(، وكػػذلؾ فيمػػا 61(، أو المدرسػػيف والػػذي بمػػد عػػددىـ )33عديف والبػػالد عػػددىـ )( أو األسػػاتذة المسػػا56والػػذي بمػػد عػػددىـ )

 ( معيد ومعيدة.21( مدرس مساعد، و)15يخص الييئة المعاونة بواقع )
كما يتضح أيضا التنوع الذي يميز الييئة التدريسية أو المعاونة مف ناحية الجنس سواء ذكور أو إناث، إذ بمد أعضاء ىيئة 

( مػف اإلنػاث. وبالنسػبة 11( و)5(، وفيما يخص الييئة المعاونػة بمػد عػدد الػذكور )62(، واإلناث بمد عددىـ )87ور )التدريس الذك
 .(13(، والمعيدات بمد عددىـ )7لممعيديف بمد عددىـ )

 الكمي ألعضاء ىيئة التدريس بالمؤسسة طبقا لمنوع :  التطور 
 اإلجمالي ذكور إناث 

 24 11 13 الخاصة زاتاألجا/المعاريف عدد إجمالي

 56 31 25 المعاونػػة الييئة أعضاء إجمالي

 4 2 2 الخارج في المبعوثيف عدد إجمالي

 انكًً ألػذاد اجلهبز اإلداري : انزغىر 
 (6) جدوؿ

 عدد العاملٌن بالجهاز اإلداري

 إجمالً الموقف الوظٌفً  نوع الجنس

 112 مؤقت دائم إناث ذكور

66 51 111 6 
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الجدول السابق مناسبة عدد العاممين بالجياز اإلداري إلى حد ما بالكمية، وذلك تمشًيا  يتضح من
 مع أعداد الطالب ومع أعضاء ىيئة التدريس وذلك لمقيام بأدوارىم ومسئولياتيم.

  ثرايج انكهٍخ :   : 4/1/3

 شممت برامج الكمية ما يمي: 
 ىس: ثرايج انكهٍخ مبرحهخ انهٍسبَس وانجكبنىرٌ: 4/1/3/1

(  Undergraduate Programsبرنامجًا في مرحمة الميسانس والبكالوريوس) 19تقدم الكمية     
جميعيا مفعل عدا برنامجي )األلماني د الفمسفة واالجتماع( غير مفعمين، وتيدف البرامج جميعيا إلى إعداد 

 المعمم بالمراحل التعميمية المختمفة في التخصصات المختمفة وىى كالتالي:د
 برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص المغة العربية . -1

 برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص المغة اإلنجميزية -2

 برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص المغة الفرنسية -3

 برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص الجغرافيا . -4

 معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص عمـ النفس التربوي . برنامج إعداد -5

 برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص التاريخ . -6

 برنامج إعداد معمـ المرحمة االبتدائية تخصص العمـو . -7

 برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص الرياضيات . -8

 تخصص الطبيعة .برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي  -9

 برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص الكيمياء . -11
 برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص األحياء والجيولوجيا . -11

 برنامج إعداد معمـ اإلعدادي والثانوي تخصص العموـ الزراعية . -12

 العربية . برنامج إعداد معمـ المرحمة االبتدائية تخصص المغة -13

 برنامج إعداد معمـ المرحمة االبتدائية تخصص المغة اإلنجميزية . -14

 برنامج إعداد معمـ المرحمة االبتدائية تخصص المواد االجتماعية . -15

 برنامج إعداد معمـ المرحمة االبتدائية تخصص الرياضيات . -16

 برنامج إعداد معمـ التربية الخاصة . -17

 عداد معممي العمـو والرياضيات بالمغة االنجميزية.برنامج إ -18
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 ثرايج يرحهخ انذراسبد انؼهٍب: : 4/1/3/2

 تقدم الكمية عددا من الدبمومات وىي : 
 د الدبموم العام في التربية نظام العام الواحد 1
 د الدبموم العام في التربية نظام العامين . 2
 د الدبموم الخاص في التربية . 3
 بموم المينية .د الد 4
 كما تقدم الكمية برنامجين أحدىما لطالب الماجستير واالخر لطالب الدكتوراه.  

 انذرجبد انؼهًٍخ ادلًُىحخ يٍ انكهٍخ : : 4/1/4

 تمنح الكمية الدرجات العممية التالية في برامج اإلعداد التكاممي:
 ة لمتعميـ اإلعدادي والثانوي:درجة الميسانس في اآلداب والتربية في أحد التخصصات التالي -أ 
 المغة الفرنسية.  -3لمغة االنجميزية          -2 المغة العربية        -1  
 عمم النفس التربوي. -6   الجغرافيا.            -5  التاري . 4 

 درجة البكالوريوس في العمـو والتربية في أحد التخصصات التالية لمتعميـ اإلعدادي والثانوي: -ب
 البيولوجي. -3الفيزياء.                 -2الكيمياء.           -1
 د العموم الزراعية.5       الرياضيات. -4

 درجة الميسانس في اآلداب والتربية لمتعميـ األساسي )الحمقة األولى ( في أحد التخصصات التالية : -ج
 سات االجتماعيةالدرا -3المغة االنجميزية        -2المغة العربية        -1 

 درجة البكالوريوس في العمـو والتربية لمتعميـ األساسي )الحمقة األولى( في احد التخصصات التالية: -د
 العموم. -2الرياضيات.                                        -1

 :يشروػبد انزغىٌر ثبنكهٍخ: 4/1/5

  يشروع إَشبء َظبو داخهً نهجىدح: 4/1/5/1
  2115تقدم لمشروع إنشاء نظام داخمي لمجودة بالكمية :تاري  ال -
 الجية / الجيات التي ساىمت في تمويل المشروع: مشروع تطوير كميات التربية -
 ألف جنيو  151111ميزانية المشروع : -
 2116تاري  بدء تنفيذ المشروع: ابريل  -
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 تاري  تقديم وثائق المشروع لمجنة القومية: -
  2119مارس  11  :12(:  Site Visitالميدانية )تاري  الزيارة  -
 :  Peer Reviewer's Reportتاري  تقديم تقرير المراجعين النظراء  -
 ال تنطبق( : Follow up Visit ) )إن وجد(تاري  زيارات المتابعة  -

 ثبنكهٍخ:متذ  انزًيشروػبد انزغىٌر : 4/1/5/2
ريس المفػػاىيـ األساسػػية فػػي المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس اسػػـ المشػػروع : برنػػامج الػػتعمـ االلكترونػػي لتػػد

 لممعمميف قبؿ الخدمة بكمية التربية .
 HEEPFجية التمويل : مشروع  

 ألف دوالر 43ميزانية المشروع: 

 2115تاري  بدء التنفيذ: فبراير 
 2116تاري  االنتياء: ابريل 

 يسأىم المخرجات:. ثمان مقررات اليكترونية في المناىج وطرق التدر 
ىدف المشروع: ىدف ىذه المشروع إلى تدريس المفاىيم األساسدية فدي المنداىج وطدرق التددريس لممعممدين 

 قبل الخدمة بكمية التربية من خالل برامج لمتعمم االلكتروني.
 الفئة المستيدفة: الطالب المعممين قبل الخدمة.

 تقييـ أثر المشروع: 
بيذا المجال من خدالل أبحداث الترقيدة والماجسدتير والددكتوراه، د اىتمام الباحثين وأعضاء ىيئة التدريس  1

 واالىتمام بالتعمم الذاتي لدى الطالب 
 د إنشاء معمل لمتعمم االلكتروني. 2
 د اعتماد وحدة لمتعمم االلكتروني بمركز الخدمات التربوية بالكمية.  3
 د زيادة الطمب من جانب الطالب عمى تحويل المقررات الكترونيا. 4
 

اسـ المشروع : تطور الخطة الدراسية لمدبمـو المينية تعميـ الكبار لتعزيز مساىمة الجامعة فػي جيػود 
 محو األمية

 FOEPجية التمويل :.البنك الدولي د مشروعات تطوير كميات التربية  
 ألف دوالر أمريكي 31ميزانية المشروع:  

 2115/  8/  1تاري  بدء التنفيذ: 
 .2119/  8/ 31تاري  االنتياء: 
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ىدف المشروع: ىدف ىذه المشروع إلى إعداد طالب لتعمديم الكبدار  ومحدو األميدة، وذلدك لطدالب الددبموم 
 المينية.

 الفئة المستيدفة: طالب الدراسات العميا بالدبموم المينية.
 أىم المخرجات:

 نسخة من كل مقرر  151د إعداد ثمانية مقررات دراسية جديدة وتحكيميا وطبع  1
 د تجييز معمل لمحاسب اآللي لممشروع . 2
 د تجييز حجرة دراسية مجيزة بجميع المعينات االلكترونية .  3
 د تطوير الخطة الدراسية لمدبموم  4

 تقييم أثر المشروع: 
 د ألول مرة يتم إعداد معمم تعميم الكبار عن طريق التعمم االلكتروني . 1
   ر بتعيين خريجي الدبموم فور تخرجيم في وظيفة معمم متميزإصدار قرار من رئيس ىيئة تعميم الكبا د 2
 مشاركة السادة أعضاء ىيئة التدريس بقسم أصول التربية في إعداد الكتب واألبحاث في مجال تعميم الكبار .د  3
 د وجود موقع لممشروع عمى شبكة االنترنت . 4
 

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

 FOEPجية التمويل: البنك الدولي د مشروعات تطوير كميات التربية 
 ألف دوالر 51ميزانية المشروع: 

 2115تاري  بدء التنفيذ: أغسطس 
 .2116تاري  االنتياء: أغسطس 

التعمدديم العددام بمحافظددة المنيددا عمددى ميددارات التعمدديم  ىدددف المشددروع: ىدددف المشددروع إلددى تدددريب معممددي
 والتعميم والتقويم في ضوء معايير الجودة.

 الفئة المستيدفة: معممي التعميم العام بمحافظة المنيا أثناء الخدمة.
 أىم المخرجات : 

 يمية المختمفة .د قائمة بمعايير الجودة بالنسبة الستراتيجيات التعميم والتعمم الفعال في المراحل التعم 1
 د أدوات تحدد االحتياجات التي يجب ان يتدرب عمييا الجميور المستيدف . 2
 د برنامج الستراتيجيات التعميم والتعمم الفعال . 3
 د برنامج الستراتيجيات تقويم أداء الطالب . 4
 د دليل استراتيجيات التعميم والتعمم الفعال . 5
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 .د دليل بميارات أساليب التقويم  6
 د موقع عمى الشبكة العالمية لممعمومات . 7

 تقييم أثر المشروع: 
% ولقددد أقددرت لجنددة التسددميم وأعضدداء ىيئددة التدددريس  111تددم تحقيددق األىددداف الموضددوعة بنسددبة 

والجميور المستيدف من الحاضرين لممؤتمر العممي بضدرورة تعمديم البرندامج عمدى جميدع معممدي التعمديم 
 لمختمفة .العام والخاص بمراحمو ا

 
 اسـ المشروع : تطوير مركز رعاية الطفولة وفقا لالتجاىات الحديثة.

 FOEPجية التمويل : البنك الدولي د مشروعات تطوير كميات التربية  
 ألف دوالر 31ميزانية المشروع::  
 2115/  8/  31تاري  بدء التنفيذ: 
 .2116/  6/  31تاري  االنتياء:  

وع إلدى تطدوير مركدز رعايدة الطفولدة التدابع لكميدة التربيدة )قبدل أن ينقدل لكميدة ىدف المشروع: ىدف المشر 
 رياض األطفال(، وفقا لالتجاىات الحديثة، وتقديم أفضل الرعاية واالىتمام.

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

 كتب تعميمية خاصة برياض األطفال.د سبع برامج في رياض األطفال +  1
 تقييم أثر المشروع:

 تم تطبيق البرامج في حضانة مركز رعاية الطفولة.
 

 .اسـ المشروع : برنامج تنمية ميارات التعمـ واالستذكار لطالب كمية التربية
 FOEPجية التمويل : البنك الدولي د مشروعات تطوير كميات التربية  

 دوالر ألف 31ميزانية المشروع: 
 2115تاري  بدء التنفيذ:  أغسطس 

 .2116تاري  االنتياء: أغسطس 
 . التربية كلية لطالب واالستذكار التعلم مهارات لتنمية برنامج إلى المشروع هذا هدفىدف المشروع: 

 الفئة المستيدفة: طالب كمية التربية بالمرحمة الجامعية األولى.

 أىم المخرجات :
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 عمم واالستذكارد قائمة بميارات الت 1
 د برنامج ميارات التعمم واالستذكار لطالب كمية التربية . 2
 د إنشاء موقع عمى شبكة االنترنت . 3

 تقييم أثر المشروع: 
 د أجريت دراسات ذات صمة بالمشروع . 1
د نشدر ثقافدة المشدروع بدين الطدالب، وفدي ضدوء ذلدك قدام الكثيدر مدن الطدالب باختيدار مقدررات ميدارات  2

 مم واالستذكار كمقرر اختياري لطالب الفرقة األولى بالكمية لجميع الشعب .التع
 

اسـ المشروع : برنامج دبمـو ميني في التوجيو واإلرشػاد النفسػي لتخػريج معمػـ مرشػد نفسػي بجامعػة 
 المنيا

 FOEPجية التمويل : البنك الدولي د مشروعات تطوير كميات التربية  
 رألف دوال 31ميزانية المشروع: 
 2115/  8/  1تاري  بدء التنفيذ: 
 .2116/  8/  31تاري  االنتياء: 
 .النفسي واإلرشاد التوجيو في متخصص نفسي مرشد معمم تخريج إلى الدبموم ىذا ىدفىدف المشروع: 

 .واإلرشاد التوجيو شعبة المينية الدبموم طالبالفئة المستيدفة: 

 أىم المخرجات :. 
عممي حديث لمدبموم المينية في التوجيو واإلرشداد النفسدي لكميدة التربيدة بنظدام د تصميم برنامج لمحتوى  1

 الساعات المعتمدة.
 د توصيف المقررات الخاصة بالالئحة 2

 تقييم أثر المشروع: 
%، انتشدددار الدددوعي بثقافدددة التوجيدددو واإلرشددداد النفسدددي وكدددان مؤشدددر  111أحيدددز المشدددروع بنسدددبة 
 الج بمركز اإلرشاد النفسي.االنتشار زيادة اإلقبال عمى الع

 
 .تطوير برنامج التربية العممية بكميات التربية اسـ المشروع:

 FOEPجية التمويل: البنك الدولي د مشروعات تطوير كميات التربية 
 ألف دوالر أمريكي 35ميزانية المشروع: 

   2115تاري  بدء التنفيذ:              
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 2116تاري  االنتياء: :             
 .المنيا جامعة – التربية بكمية العممية التربية برنامج تطوير إلى المشروع ىذا ىدفىدف المشروع: 

 .المنيا بجامعة التربية كمية طالبالفئة المستيدفة: 

 أىم المخرجات :
 د بناء برنامج تدريبي لمتدريس المصغر 1
 د تصميم دفتر لممتابعة اليومية تم بناءه عمى أسس عممية  2

 م اثر المشروع: تقيي
 د ارتفاع مستور أداء الطالب المعممين بالمدارس 1
د التقيدديم االيجددابي ألداء الطددالب المعممددين مددن قبددل القددائمين عمددى اإلشددراف عمددى التربيددة العمميددة مددن  2

 أعضاء ىيئة التدريس والعاممين بالمدارس.
 

مػف الصػـ  ذوي االحتياجػات الخاصػةاسـ المشروع : مركز برامج وحقائب الكترونية تدريسية متكاممة ل
 والبكـ ػالمتخمفيف عقمياػ العمياف في المراحؿ العمرية المختمفة في ضوء معايير الجودة.

 FOEPجية التمويل : البنك الدولي د مشروعات تطوير كميات التربية  
 ألف دوالر 75ميزانية المشروع: 
 1/8/2115تاري  بدء التنفيذ:.
 .31/8/2117تاري  االنتياء: 

مركددز بددرامج وحقائددب الكترونيددة تدريسددية متكاممددة لددذوي  إنشدداء إلددى المشددروع ىددذه ىدددفىدددف المشددروع : 
االحتياجدات الخاصدة مدن الصدم والدبكم دالمتخمفين عقميادد العميدان فدي المراحدل العمريدة المختمفدة فدي ضدوء 

 معايير الجودة.

دالمتخمفين عقمياد العميان في المراحل العمرية  الفئة المستيدفة: ذوي االحتياجات الخاصة من الصم والبكم
 المختمفة

أىدددم المخرجدددات: عددددد مدددن البدددرامج والحقائدددب االلكترونيدددة تدريسدددية مبنيدددة بنددداء عمميدددا لدددذوى االحتياجدددات 
 الخاصة .

 تقييم اثر المشروع: 
فدي مجدال بحدوث د انتشار ثقافة االىتمام بذوي االحتياجات الخاصة مما دفع بيذا المجدال إلدى التواجدد  1

 أعضاء ىيئة التدريس أو بحوث طالب الدراسات العميا.
د إقبدال جيدات تعمديم ذوي االحتياجدات الخاصدة عمدى اسدتخدام البدرامج والحقائدب االلكترونيدة التدريسدية  2

 الخاصة بتمك الفئات.
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 َزبئج حتهٍم ػُبصر انجٍئخ انذاخهٍخ : :4/2

 Strengths, Weaknessesجىاَت انقىح ويىاعٍ انضؼف   :4/2/1
 (7جدوؿ )

 Strengths, Weaknessesجوانب القوة ومواطف الضعؼ 
ادلؼ
 َقبط انضؼف َقبط انقىح ٌبر

1- 
جي

راتي
ست
 اال

طيط
لتخ

ا
 

 األطراؼ المعنية   يافي وضعوشاركت رسالة ورؤية المؤسسة معتمدتاف ومعمنتاف،  -1

ليتيا المجتمعيػة مػف مؤسسػات رسالة المؤسسة واضحة ،وتعكس دورىا التعميمي والبحثػي ومسػؤو  -2
 التعميـ العالي وتسيـ الرسالة في تحقيؽ رسالة الجامعة .

 الخطة اإلستراتيجية لممؤسسة معتمدة ومكتممة العناصر وتتسؽ مع إستراتيجية الجامعة  -3

التحميػػؿ البيئػػي يشػػمؿ البيئػػة الداخميػػة والخارجيػػة وشػػارؾ فيػػو األطػػراؼ المعنيػػة وتعػػددت الوسػػائؿ  -4
 في أجرائو بما يضمف مالءمة الوسيمة لموضوع التحميؿ والفئة المستيدفة المستخدمة 

األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة معمنة وواضحة الصياغة ومبنية عمػى التحميػؿ البيئػي وتسػيـ فػي  -5
 تحقيؽ رسالة المؤسسة وقابمة لمقياس والتحقؽ في المدى الزمني لمخطة  

ؽ األىػػػداؼ اإلسػػػتراتيجية وتعكػػػس أولويػػػات تنفيػػػذ الخطػػػط التنفيذيػػػة تتضػػػمف األنشػػػطة التػػػي تحقػػػ -6
 ،اليػػةاألنشػػطة وتسمسػػميا المنطقػػي، ومحػػدد بيػػا مسػػئولية التنفيػػذ والجػػدوؿ الزمنػػي والتكمفػػة الم

 ومؤشرات األداء 

لممؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقػويـ مػدى تقػدـ الخطػط التنفيذيػة وفقػا لمجػدوؿ الزمنػي وتحقػؽ  -7
 .مستويات األداء المستيدؼ

جػػػود وحػػػدة لمتخطػػػيط االسػػػتراتيجي بالكميػػػة، تضػػػـ أعضػػػاء متخصصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ التخطػػػيط و  -8
 االستراتيجي.

ضعؼ ثقافة التوجو -
االستراتيجي لدى 
بعض األطراؼ 

 .الداخمية والخارجية

2- 
كمة

حو
 وال

ادة
لقي
ا

 
 تحقػػؽ شػػفافية ذات واليػػات ومعمنػػة موضػػوعية لمعػايير وفقػػا مختػػارة واإلداريػػة األكاديميػػة القيػادات -1

  السمطة وتداوؿ الفرص تكافؤ

  القيادات مف جديدة كوادر تكويف عمى والعمؿ قدراتيا تنمية يتـ والمحتممة الحالية القيادات -2

  المؤسسة مشكالت مع لمتعامؿ فاعمة آليات المؤسسة إلدارة -3

 العادلة والممارسات فافيةالش لضماف فاعمة ،واليات لممعنييف ومتاحة معمنة جوىرية قيـ لممؤسسة -4
 . وتحديثيا مصداقيتيا المؤسسة أفراد بيف المينية األخالقيات وتطبيؽ التميز وعدـ

   مصداقيتيا المؤسسة وتضمف ، أنشطتيا سائر وتغطي شاممة المؤسسة عف المعمنة المعمومات -5

 األساسػػية اإلدارات ،ويتضػػمف ونشػػاطيا المؤسسػػة لحجػػـ ومالئػػـ ومعمػػف معتمػػد التنظيمػػي الييكػػؿ -6
 . وأىدافيا رسالتيا لتحقيؽ الالزمة

ويحدد المسؤوليات واالختصاصات وفقا لمييكؿ التنظيمي ،ويحقؽ  التوصيؼ الوظيفي معتمد معمف، -7
 التكافؤ بيف السمطات والمسؤوليات ،ويستخدـ في حاالت التعييف والقؿ واالنتداب لموظائؼ 

 النتػػائج وتسػػتخدـ التقيػػيـ، عمميػػة فػػي المعنيػػة ألطػػراؼا وتشػػارؾ موضػػوعية، القيػػادات أداء تقيػػيـ معػػايير -8
 .المؤسسي األداء لتحسيف

 .وجود ممثميف مف المستفيديف مف المجتمع المحمي بمجمس الكمية -9

تشارؾ كميات العمـو  -
داب والزراعة واآل

وكميات اخرى بتدريس 
مف  :75نسبة 

المقررات األكاديمية 
في المرحمة الجامعية 

ية األولى، وليس لمكم
سمطة كافية لمتعامؿ 

 معيـ.

 
 
 



____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ة   المحمية واإلقميمية والقومية ، لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات. لمستوياتالكمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ، والبحث العممي عمى ا تطمح: رؤٌة الكٌل

ضوء معايير أكاديمية ، كما توفر الكوادر القادرة عمى متابعة الحركة العممية، والبحثية العالمية،   يمعمـ التعميـ قبؿ الجامعي، وتنميتو مينيا وأكاديميا أثناء الخدمة ف إعدادية إلى الكم تسعى رسالة الكلٌة :
 ة الجامعة، وتمبيتيا الحتياجات سوؽ العمؿ عمى المستوى المحمي واإلقميمي والقومي .في التخصصات التربوية العامة والنوعية، طبقا لممعايير األكاديمية، وبما يتوافؽ مع رسال

- 42 - 
 

 (7جدوؿ )تابع 
 Strengths, Weaknessesجوانب القوة ومواطف الضعؼ 

 نقاط الضعف نقاط القوة المعٌار

3- 
وير

لتط
 وا
ودة

الج
رة 
إدا

 

 المالئمػػػة والتجييػػػزات المؤىمػػػة الكػػػوادر ليػػػا يتػػػوفر الجػػػودة لضػػػماف وحػػػدة لممؤسسػػػة -1
 والميػارات الخبػرات تبايف ويراعي بالمؤسسة الفئات مختمؼ عف ممثموف فييا ويشارؾ
 .المياـ لتغطية

 وعالقػػات تبعيػػة ذات تنظيميػػاً  ىػػيكالً  تتضػػمف الجػػودة ضػػماف لوحػػدة الداخميػػة الالئحػػة -2
 تفعيػؿ فػي يسػيـ بمػا بالجامعػة، الجػودة ضػماف بمركػز الوحػدة عالقػة وتحدد واضحة،
 أنشطتيا ويساند دورىا

 .نشطتيا ال بيانات وقواعد أنشطتيا عف يةسنو  وتقارير خطط الجودة ضماف لوحدة -3

 وأدوات موضػوعية، أداء مؤشػرات باستخداـ دورية بصفة يتـ المؤسسة أنشطة تقويـ  -4
 .وخارجية داخمية ومراجعات مالئمة،

المؤسسػة تنػاقش مػػع المعنيػيف وفػى مجالسػػيا الرسػمية ويسػػتفاد  أنشػػطةنتػائج تقػويـ  -5
 التصحيحية والتطوير. اإلجراءاتمنيا في توجيو التخطيط واتخاذ 

انخفاض نسبة االتفاقيات  -
الثقافية المفعمة بيف 

المؤسسة ومؤسسات التعميـ 
 العالي والبحثي الدولية.

4- 
ونة

معا
ة ال

ييئ
 وال

س
دري

 الت
يئة

ء ى
ضا

أع
 

نسػػبة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والييئػػة المعاونػػة إلػػى الطػػالب عمػػى مسػػتوي المؤسسػػة  -1
ت المرجعية لنوع وطبيعػة البػرامج التعميميػة المقدمػة واألقساـ العممية تتفؽ مع المعدال

 بالمؤسسة.

لممؤسسػػة آليػػات لمتعامػػؿ مػػع العجػػز أو الفػػائض فػػي أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والييئػػة  -2
 المعاونة.

التخصص العممي ألعضاء ىيئة التدريس مالئـ لممقررات الدراسية التي يشاركوف فػي  -3
 تدريسيا.

ريس والييئػة المعاونػة القيػاـ بالميػاـ التدريسػية أعباء العمؿ تتيح ألعضاء ىيئة التػد -4
 والبحثية واإلدارية وغيرىا بكفاءة.

االحتياجات التدريبية ألعضػاء ىيئػة التػدريس والييئػة المعاونػة تحػدد بصػورة دوريػة،  -5
  وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي تمبي االحتياجات التدريبية لكؿ فئة.

وتخطػػر ىػػـ  عضػػاء ىيئػػة التػػدريس والييئػػة المعاونػػة موضػػوعية،معػػايير تقيػػيـ أداء أ -6
 القيادة بنتائج التقييـ ، وتناقشيـ فييا عند الضرورة وتستخدـ النتائج لتحسيف األداء.

لممؤسسة وسائؿ مناسبة لقياس آراء أعضاء ىيئة التػدريس والييئػة المعاونػة واتخػاذ  -7
 ئج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.اإلجراءات الالزمة لدراستيا واالستفادة مف النتا

يوجػػد عػػدد مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالكميػػة حاصػػميف عمػػى درجػػاتيـ العمميػػة مػػف  -8
 الخارج.

يوجد عدد مف أعضاء ىيئػة التػدريس بالكميػة محكمػيف ومػراجعييف خػراجييف وأعضػاء  -9
 لمجاف العممية لمترقيات.

ال يتـ ربط الحوافز بمستويات 
األداء ألعضاء ىيئة 

 ريس.التد

5- 
ري
الدا

ز ا
جيا

ال
 

الجيػػاز اإلداري مالئػػـ مػػع حجػػـ وطبيعػػة أنشػػطة المؤسسػػة، والعػػامموف موزعػػوف وفقػػا  -1
لمؤىالتيـ وقدراتيـ عمى الوظػائؼ المختمفػة وبمػا يتناسػب مػع ميػاـ الوظيفػة ، وتػوج 

 آليات لمتعامؿ مع النقص والزيادة في أفراده.

وريػة وتتخػذ اإلجػراءات المالئمػة لتنفيػذ االحتياجات التدريبية لمعػامميف تحػدد بصػورة د -2
 البرامج التي تمبي االحتياجات التدريبية لكؿ فئة

لممؤسسة وسائؿ مناسبة لقياس آراء أعضاء الجياز اإلداري واتخاذ اإلجراءات الالزمة  -3
  لدراستيا واالستفادة مف النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيح.

ياز اإلداري يتضػمف معػايير موضػوعية ومعمنػة لممؤسسة نظاـ لتقييـ أداء أعضاء الج -4
وتخطرىـ القيػادة بنتػائج التقيػيـ وتناقشػيـ فييػا عنػد الضػرورة تحػرص عمػى اسػتخداـ 

 نتائج التقييـ لممحاسبة لوضع برامج التدريب والتطوير.

االعتماد عمى الدرجات 
الوظيفية كمعيار الختيار 

لقانوف  االقيادات طبق
 العامميف بالدولة
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 لالحتياجػػات وفقػػا توزيعيػػا ويػػتـ الطػػالب وأعػػداد نشػػاطيا لطبيعػػة كافيػػة لممؤسسػػة الماليػػة المػػوارد -1
 . اوأىدافي رسالتيا تحقيؽ مف المؤسسة يمكف بما الفعمية

 الذاتية الموارد تنمية معدؿ زيادة عمي أدلة وجود مع متنوعة التمويؿ مصادر -2

 وتجييزاتيػػا وخالفػػة والػػورش والمعامػػؿ الدراسػػية والفصػػوؿ المحاضػػرات وقاعػػات المؤسسػػة مبػػاني -3
  . بالمباني الصحي المناخ ويتوفر ، الطالب وألعداد المؤسسة نشاط لطبيعة مالئمة

 واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافؽ يتـ بصورة دوريةصيانة القاعات والمعامؿ  -4

 إجراءات األمف والسالمة المتبعة في المؤسسة مناسبة -5

وسػػػائؿ االتصػػػاؿ والمػػػوارد والػػػنظـ التكنولوجيػػػا المسػػػتخدمة حػػػديثا ومالئمػػػة لمنشػػػاط األكػػػاديمي  -6
 وريًا لممؤسسة والعمميات اإلدارية بيا ولممؤسسة موقع الكتروني فاعؿ ويحدث د

المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة مف حيث توافر الكتب والمراجع والتجييػزات والخػدمات التػي تمبػى  -7
 احتياجات الطالب والباحثيف والمكتبة الرقمية متاحة لممعنييف 

بعض  -1
المعامل في 

حاجة الى اعادة 
توظيف لمتشغيل 

 األمثل.
ضعف  -2

الخبرات الفنية 
لبعض أمناء 

 المكتبة 
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رميػػة تتوافػػؽ مػػع رسػػالة قالمعػػايير األكاديميػػة المرجعيػػة التػػي تتبناىػػا المؤسسػػة مػػف خػػالؿ المجػػالس ال -1
 المؤسسة وأىدافيا.

 المقررات الدراسية مالئمة لمتطمبات سوؽ العمؿ. -2

 لمعايير األكاديمية المرجعية المتبناة.البرامج التعميمية موصفة ومعتمدة، وتتوافؽ مع نواتج التعمـ لكؿ برنامج مع ا -3

نواتج التعمـ لكؿ برنامج تعميمي تتسؽ مع مقرراتو الدراسية، وتوصيؼ المقررات يوضح طرؽ التدريس  -4
 والتقويـ التي تحقؽ نواتج التعمـ.

 رجييف.البرامج التعميمية والمقررات الدراسية يتـ مراجعتيا بصورة دورية بمشاركة المراجعيف الداخمييف والخا -5

لممؤسسػػة تقػػارير سػػنوية لممقػػررات الدراسػػية والبػػرامج التعميميػػة بمػػا يؤكػػد االلتػػزاـ بالتوصػػيؼ المعمػػف  -6
لممقػػػررات الدراسػػػية، ويطمػػػع عمييػػػا المعنيػػػوف، وتسػػػتفيد المؤسسػػػة منيػػػا فػػػي وضػػػع خطػػػة التحسػػػيف 

 والتطوير.

عدم وجود  -1
ممتحن خارجي 

مرحمة 
 .سالبكالوريو 

8- 
عمـ
والت

س 
دري

الت
 

ـ والتقويـ تتسؽ مع المعايير األكاديمية المرجعية وتالئـ الػتعمـ والتعم لمتعميـة إستراتيجية لممؤسس -1
 المستيدفة.

تطبيؽ إستراتيجية التدريس والتعمـ والتقويـ يدعـ اكتساب ميارات التعمـ الذاتي وميارات التوظيؼ  -2
 لدي الطالب .

ـ المسػػتيدفة لمبرنػػامج التعميمػػي ، بػػرامج التػػدريب لمطػػالب مصػػممة وموصػػفة وفقػػا لنػػواتج التعمػػي -3
 ويتوفر لتنفيذىا اآلليات والموارد الالزمة.

 تقويـ أداء الطالب في التدريب يتـ بأساليب متنوعة بما يتوافؽ مع نواتج التعميـ المستيدفة. -4

 الدرجات المخصصة ألنواع تقويـ الطالب متوازنة مع نواتج التعميـ المستيدؼ قياسيا.   -5

الب تدار بكفاءة وعدالة ،واالمتحانات يػتـ وضػعيا ونسػخيا وتوزعيػا بمػا يضػمف عممية تقويـ الط -6
 سريتيا.

آليات تقويـ الطالب تضمف عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة  -7
 وقابمة لالستدعاء.

لمراقبػػة قواعػػد التعامػػؿ  مػػع تظممػػات الطػػالب مػػف نتػػائج التقػػويـ موثقػػة ومعمنػػة، وتوجػػد آليػػات  -8
  تطبيقيا.

 آليػةفاعمية التدريب والتقييـ باستخداـ أدوات ومؤشرات موضوعية ، ونستخدـ النتػائج فػي تطػوير  -9
 التدريب وأدواتو وموارده .

 .التغذية الراجعة لمطالب عف أدائيـ في التقويـ تدعـ تعمميـ -11

ات التػدريس والػتعمـ نتائج تقويـ الطالب يستفاد منيا في تطوير البرامج التعميميػة واسػتراتيجي -11
 والتقويـ.

ضعف اعطاء 
الطالب تغذية 

راجعة عن نتائج 
 االختبارات
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 واضػحة اتوالتخصصػ التعميميػة البػرامج عمػي الطػالب وتوزيػع وتحويػؿ قبػوؿ قواعد -1
 ومعمنة وعادلة

 لممؤسسة أساليب فاعمة لجذب الطالب الوافديف . -2

لممؤسسة نظػاـ متكامػؿ وفعػاؿ لػدعـ الطػالب ماديػا واجتماعيػا وصػحيا ويػتـ تعريػؼ  -3
 الطالب بو بوسائؿ متعددة.

 وجود تمثيؿ لمطالب في المجاف ذات الصمة -4

الئمة مف حيػث األمػاكف األنشطة الطالبية متنوعة ، وتوفر ليا المؤسسة الموارد الم -5
 والتجييزات واإلشراؼ .

لممؤسسػػة وسػػائؿ مناسػػبة لقيػػاس أراء الطػػالب واتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة لدراسػػتيا  -6
 واالستفادة مف النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.   

لممؤسسػػة آليػػات لمتابعػػة الخػػريجيف والتواصػػؿ معيػػـ  وقواعػػد بيانػػات خاصػػة بيػػـ  -7
 .تحدث بصورة دورية

 لممؤسسة نظاـ فعاؿ لمدعـ األكاديمي لمطالب وتقديـ ليـ خدمات التوجيو الميني .    -8

المؤسسة توافر برامج لمتنميػة المينيػة والتعمػيـ المسػتمر وفقػا الحتياجػات وتطػورات  -9
 .سوؽ العمؿ

لممؤسسة آليات فاعمة لدمج 
ة في ذوي االحتياجات الخاص

 المجتمع الطالبي ومراعاة
ت مالءمة اإلنشاءا

 والتجييزات. 

 

11- 
مية

العم
طة 

نش
واأل

ي 
عمم

ث ال
لبح

ا
 

 لممؤسسة آليات فاعمة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العممي ومراقبة تطبيقاتيا. -1

الوارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العممي ، وتعمػؿ المؤسسػة عمػي تنميػة مصػادر  -2
حميػػة التمويػػؿ ، وتسػػعي لممشػػاركة فػػي مشػػروعات بحثيػػة ممولػػة مػػف مؤسسػػات م

قميمية ودولية.  وا 

اإلنتاج البحثي لممؤسسة في نمو مستمر، ويتناسب مع عدد أعضاء ىيئة التدريس  -3
. 

أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس والييئػػػػة المعاونػػػػة والطػػػػالب  يشػػػػاركوف فػػػػي األنشػػػػطة  -4
 والمشروعات والمؤتمرات العممية والبحثية .

 لممؤسسة قواعد بيانات لمبحوث واألنشطة العممية. -5

  تمر عممي دوري.لممؤسسة مؤ  -6

خطة البحث العممي موثقػة وتػرتبط بخطػة الجامعػة وبالتوجيػات القوميػة واحتياجػات  -7
 .المجتمع المحيط وتتناسب مع إمكانية المؤسسة

تػػوافر منػػاخ وأسػػاليب مفعمػػة لػػدعـ البحػػث العممػػي وتحفيػػزه ولتنميػػة قػػدرات البػػاحثيف  -8
 ولتشجيع

 وجود مجمة عممية محكمة بالكمية. -9

األبحاث قمة  -1
المشتركة بيف التخصصات 

المختمفة واألبحاث 
 التطبيقية.  

ندرة وجود منح  -2
 لإلشراؼداخمية ومنح 

 المشترؾ.
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 (7جدوؿ )تابع 
 Strengths, Weaknessesجوانب القوة ومواطف الضعؼ 

 نقاط الضعف نقاط القوة المعٌار

11- 
عميا

ت ال
سا
لدرا

ا
 

قيػؽ رسػالة المؤسسػة، وتقابػؿ متغيػرات برامج الدراسات العميا متنوعػة، وتسػيـ فػي تح -1
قميميا  سوؽ العمؿ، ويتـ الترويج ليا محمًيا وا 

لبرامج الدراسات العميػا معػايير أكاديميػة متبنػاة مػف خػالؿ المجػالس الرسػمية وتتوافػؽ  -2
 مع المعايير القياسية الصادرة عف الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد.

معتمدة، وتتوافؽ نواتج الػتعمـ المسػتيدفة لكػؿ برنػامج برامج الدراسات العميا موصفة و  -3
 مع المعايير القياسية.

نواتج التعميـ لكؿ برنامج تعميمي تتسؽ مع مقرراتو، وتوصيؼ المقررات يوضػح طػرؽ  -4
 التدريس والتقويـ المستخدمة

 طرؽ التدريس المستخدمة مناسبة مع المقررات الدراسية. -5

الزمة لمعممية التعميمية والبحثية فػي بػرامج الدراسػات الموارد واإلمكانات والتسييالت ال -6
 العميا مالءمة لتحقيؽ نواتج التعمـ.

تقويـ طػالب الدراسػات العميػا يتسػـ بالموضػوعية والعدالػة وباسػتخداـ أسػاليب متنوعػة  -7
 ومالئمة لقياس نواتج التعمـ.

ركة المػراجعيف البرامج التعميمية والمقررات الدراسية يتـ مراجعتيػا بصػورة دوريػة بمشػا -8
 الداخمييف والخارجييف.

لممؤسسػػػة تقػػػارير سػػػنوية لممقػػػررات الدراسػػػية والبػػػرامج التعميمػػػة بمػػػا يؤكػػػد االلتػػػزاـ  -9
بالتوصػػػيؼ المعمػػػف لممقػػػررات الدراسػػػية، وتسػػػتفيد المؤسسػػػة منيػػػا فػػػي وضػػػع خطػػػط 

 التحسيف والتطوير.

مراجعتيا دوريػا آليات التسجيؿ واإلشراؼ في الدراسات العميا محددة ومعمنة ويتـ  -11
بغػػرض تطويرىػػا، وتوجػػد ضػػمانات موضػػوعية وعادلػػة لتوزيػػع اإلشػػراؼ العممػػي عمػػى 

 الرسائؿ وفقا لمتخصص.

لممؤسسػة وسػائؿ مناسػبة لقيػاس آراء طػالب الدراسػات العميػا، واتخػاذ اإلجػػراءات  -11
 الالزمة لدراستيا واالستفادة مف النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

الئحة لـ يتـ تفعيؿ  -1
ساعات معتمدة بالدراسات 

 العميا.

غياب خطة لتوسيؽ  -2
 .برامج الدراسات العميا

12- 
ية 

تمع
مج
ة ال

ارك
مش

ال
ئة.

البي
ية 

تنم
و

 

  البيئة وتنميو المجتمع لخدمة مفعمة خطة لممؤسسة -1

  البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجاؿ في فاعمة كيانات لممؤسسة -2

 احتياجاتػو تمبػي المجتمػع وخدمػة بيػا المحيطة يئةالب لتنمية موجية متنوعة أنشطة لممؤسسة -3
   وأولوياتو

لممؤسسػػة آليػػات لتمثيػػؿ فاعػػؿ لمطػػراؼ المجتمعيػػة فػػي صػػنع القػػرار ودعػـػ مػػوارد المؤسسػػة  -4
 وتنفيذ برامجيا.

لممؤسسػػة وسػػائؿ مناسػػبة لقيػػاس أراء المجتمػػع واالسػػتفادة مػػف النتػػائج فػػي اتخػػاذ اإلجػػراءات  -5
   التصحيحية

 جميعضعؼ تمبية  -1
احتياجات واولويات 
 المجتمع المحيط.

ضعؼ االستفادة مف  -2
نتائج قياس اراء 

المجتمع واالستفادة 
منيا في اتخاذ 

 اجراءات تصحيحة.
 

 ، فػي مقابػؿ بعػض مػواطف الضػعؼ الداخميػة( نقطة قوة93)بالتدقيؽ في الجداوؿ السابقة يتضح اف الكمية تتميز بعدد 
عمى كافة مستويات العممية التعميمية، وىو ما يدلؿ عمى وجػود بيئػة داخميػة متميػزة الػى ، وذلؾ ( نقطة ضعؼ16والبالد عدىيا )

حد ما، مع وجود بعض مواطف الضعؼ التي تحتاج الى استراتيجيات وخطط وبػرامج وانشػطة لمتغمػب عمييػا ومعالجتيػا واال حالػت 
 دوف تحقيؽ الكمية لغاياتيا واىدافيا المرجوة. 

 القوة ومواطف الضعؼ في الجدوؿ التالي:ويمكف تمخيص عدد نقاط 

 (8جدوؿ )
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 مجموع نقاط القوة ومواطف الضعؼ لمعايير البيئة الداخمية

 المعٌار م
عدد نقاط 

 القوة
عدد نقاط 
 الضعف

 1 1 التخطٌط االستراتٌجً 1

 1 9 القٌادة والحوكمة 2

 1 5 الجودة والتطوٌر إدارة 3

 1 9 نةالمعاوأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة  4

 1 4 الجهاز اإلداري 5

 2 2 الموارد المالٌة والمادٌة 6

 1 6 المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة 2

 1 11 التدرٌس والتعلم 1

 1 9 الطالب والخرٌجون 9

 2 9 البحث العلمً واألنشطة العلمٌة 11

 2 11 الدراسات العلٌا 11

 2 5 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة 12

 16 93 المجموع
 

 انجٍئخ اخلبرجٍخ : 5
  َزبئج حتهٍم ػُبصر انجٍئخ اخلبرجٍخ : : 5/1

 (9جدوؿ )
 عناصر البيئة الخارجيةنتائج تحميؿ 

 التهذيذات الفرص المتغيرات

ية
س

يا
س

ال
 

دعم آلليات التطوير من الجامعة ووزارة التعميم  -1
 العالي.

ارة زيادة فرص التعاون والتنسيق بين الكمية ووز  -2
التربية والتعميم  في مجاالت تدريب المعممين 
والمدراء د تدريب معممات رياض األطفال د 
 امتحانات كادر المعممين .مشروع تطوير التعميم 

توافر مشروعات لمتعاون بين الكمية وجيات  -3
دولية مثل االتحاد األوربي والبنك الدولي د 

 المشروع الكندي ، ومشروع تحسين التعميم  .
و الدولة حو جذب أكبر عدد من الطالب توج -4

 الوافدين 

نقص الطمب عمى بعض -
التخصصات من دول 

 الخميج.
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 (9تابع جدوؿ )
 َزبئج حتهٍم ػُبصر انجٍئخ اخلبرجٍخ

 التهذيذات الفرص المتغيرات

ية
اد

ص
قت

ال
ا

 

إمكانية التعاون والتنسيق بين الكمية والكميات  -1
ميات األخرى بالجامعة وكذلك بين الكمية وك

التربية المناظرة عمى مستوى الجامعات المصرية 
 والعربية.

وجود مدارس خاصة بالمحافظة تتيح فرص  -2
 عمل لمخريجين .

ضعف كفاية الموازنة  -1
العامة لمدولة لدعم 

 أوجو التطوير.
التغير المستمر  -2

لمتطمبات سوق العمل، 
 وصعوبة التحكم فيو.

قيام خريجي الجامعة  -3
من غير التربويين 

 مينة التعميم . بميام
عدم استيعاب المدارس  -4

بمحافظة المنيا لألعداد 
المتزايدة من الطالب 
 في التدريب الميداني .

ية
اف
ثق

وال
ة 

عي
ما

جت
ال

ا
 

اإلقبال المتزايد عمى برامج التعميم الخاص  -1
 )بمصروفات( والتعميم المفتوح.

زيادة الطمب االجتماعي عمى برامج الدراسات  -2
دبموم العام الواحد لسد  العميا بالكمية ، وخاصة
 احتياجات سوق العمل .

 زيادة الطمب عمى المؤىمين تربويا . -3
تزايد الطمب عمى بناء قادة تربويين معممين  -4

 ومرشدين نفسيين وأكاديميين.

 
مقاومة بعض مؤسسات -

المجتمع الخارجي لثقافة 
 الجودة .

ية
ج

لى
نى

تك
ال

 

التغيرات المتسارعة  -1 د.توفر الدولة بنية تكنولوجية تدعم التعمم عن بع -1
والمستمرة لمتكنولوجيا 
الحديثة، وعدم القدرة 

 عمى مسايرتيا.
الحاجة الى التدريب  -2

 المستمر.
 8 11 المجمىع

تحميؿ البيئة الخارجية يمكف القوؿ بأف عدد الفرص المواتية والتي يمكف استغالليا لتطوير أداء الكمية وبالنظر إلى     
( تيديدات، وىو عدد أقؿ مػف الفػرص المتاحػة، األمػر الػذي عكػس وجػود 8ييدد الكمية عدد )( فرصة، بينما 11بمغت )

بيئػػة خارجيػػة مشػػجعة الػػى حػػد مػػا، وخاصػػة اذا وضػػعت اسػػتراتيجيات وخطػػط وبػػرامج يمكػػف مػػف خالليػػا مواجيػػة البيئػػة 
ميػة قػادريف عمػى المنافسػة حتػى تحقػؽ الكميػة رؤيتيػا ورسػالتيا ، ويظػؿ خريجػو الك الخارجية بتوجو استراتيجي سػميـ  

 .القوميواالستمرارية في سوؽ العمؿ سواء عمى المستوى المحمي أو 

 رقٍٍى َزبئج انزحهٍم انجٍئً واخزٍبر انجذٌم االسرتارٍجً ادلُبست: 6
وبندداء عمددى مددا أسددفرت عنددو نتددائج التحميددل البيئددي لكددل مددن البيئددة الداخميددة والخارجيددة، تددم عمددل 

قيددديم نتدددائج التحميدددل البيئدددي )مصدددفوفة تقيددديم العوامدددل الداخميدددة، وأخدددرى لمبيئدددة مصدددفوفة تسدددمى بمصدددفوفة ت
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الخارجيػػة(، وذلػػؾ لتحديػػد األوزاف النسػػبية والمرجحػػة لكػػؿ العوامػػؿ، عمػػى أف تراعػػى مجموعػػة الضػػوابط المتعمقػػة بيػػذا 
 ة المتبناة.اإلجراء، وذلؾ بغرض الحصوؿ عمى الموقؼ االستراتيجي المناسب لمكمية وتحديد اإلستراتيجي

 يصفىفخ رقٍٍى انؼىايم انذاخهٍخ:: 6/1
 

 المعيار ـ
 البيئية الداخمية

عدد نقاط 
 القوة

الوزف 
الوزف  القيمة النسبي

 المرجح
عدد مواطف 
 الضعؼ

الوزف 
الوزف  القيمة النسبي

 المرجح

 1.142 1 1.142 1 1.192 4 1.148 1 التخطٌط االستراتٌجً 1
 1.134 1 1.134 1 1.136 4 1.134 9 القٌادة والحوكمة 2
 1.167 1 1.167 1 1.168 4 1.142 5 الجودة والتطوٌر إدارة 3
 1.133 1 1.133 1 1.136 4 1.134 9 المعاونةأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة  4
 1.133 1 1.133 1 1.123 3 1.141 4 الجهاز اإلداري 5
 1.15 2 1.175 2 1.112 3 1.134 2 الموارد المالٌة والمادٌة 6
 1.166 2 1.133 1 1.18 4 1.145 6 المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة 7
 1.184 2 1.142 1 1.2 4 1.15 11 التدرٌس والتعلم 8
 1.142 1 1.142 1 1.192 4 1.148 9 الطالب والخرٌجون 9
 1.166 2 1.133 2 1.252 4 1.163 9 البحث العلمً واألنشطة العلمٌة 11
 1.133 1 1.133 2 1.144 4 1.136 11 اسات العلٌاالدر 11
 1.166 2 1.133 2 1.175 3 1.125 5 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة 12

 1.716 12 1.5 16 1.911 45 1.5 93 مجموع العوامؿ

ضعؼ يتضح مف نتائج ىذه المصفوفة وبعد االلتزاـ بأف مجموع االوزاف النسبية لكؿ مف نقاط القوة ومواطف ال
(، وىو أكبر مف مجموع األوزاف 1.9أف مجموع األوزاف المرجحة لنقاط القوة قد بمد )، و (1.15يساوي )عمى حدة 

(، وىو االمر الذي يؤكد قوة الوضع االستراتيجي لمبيئة الداخمية لمكمية، 1.716النسبية لمواطف الضعؼ والبالد )
 ذ شكؿ التطوير وليس االنسحاب.ويعطي مؤشًرا قوًيا بأف استراتيجة المؤسسة سوؼ تاخ

 يصفىفخ رقٍٍى ػىايم انجٍئخ اخلبرجٍخ: 6/2

 ادلزغرياد و
 اخلبرجٍخانجٍئٍخ 

مجموع 
 الفرص

الوزف 
 النسبي

الوزف  القيمة
 المرجح

مجموع 
 التيديدات

الوزف 
 النسبي

الوزف  القيمة
 المرجح

 1.19 1 1.19 1 1.42 3 1.14 4 السٌاسٌة 1
 1.46 2 1.23 4 1.44 4 1.11 2 االقتصادٌة 2
 1.19 1 1.19 1 1.51 3 1.17 4 االجتماعٌة 3
 1.19 1 1.19 2 1.24 3 1.18 1 التكنولوجٌة 4

 1.73 5 1.5 2 0.60 13 1.5 11 مجموع العوامؿ
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يتضح مف نتائج ىذه المصفوفة وبعد االلتزاـ بأف مجموع االوزاف النسبية لكؿ مف مجموع الفرص والتيديدات 
(، وىو أكبر مف مجموع األوزاف 1.61( أف مجموع األوزاف المرجحة لمفرص قد بمد )1.15ده يساوي )كال عمى ح

 الخارجية لمكمية.(، وىو االمر الذي يؤكد قوة الوضع االستراتيجي لمبيئة 1.73النسبية لمتيديدات والبالد )

  جبيؼخ ادلٍُب.  –: اخزٍبر االسرتارٍجٍخ ادلُبسجخ ثكهٍخ انرتثٍخ 7
يمكف تحديد االستراتيجية التي يجب أف تتبعيا المؤسسة في المرحمة تائج المصفوفتاف السابقتاف نمف 

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

 
 

 

 

 

 (5شكؿ)
 تيجيات البديمةيوضح االسترا

 وبالتطبيؽ عمى نتائج كمية التربية يمكف عرض االتي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (6شكؿ)

 جامعة المنيا –يوضح االستراتيجيات المناسبة لكمية التربية 
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يتضح من الشكل السابق والذي يوضح إجمالي األوزان المرجحة لعناصر البيئة الداخمية عمى المستوى 
إستراتيجية التطوير مستوى الرأسي أن اإلستراتيجية الرئيسة لكمية التربية ىي األفقي والخارجية متمثمة بال

 .، األمر الذي يؤكد الوضع االستراتيجي المتميز والواعد لمكميةوالتدعيـ

 حتهٍم انفجىح ورررٍت األونىٌبد: -8
 الىضع المرغىة الىضع الحبلي

 الجهبز االداري والهيكل التنظيمي

وال يتضمف وحدات  الييكؿ التنظيمي قديـ -1
 تـ انشائيا، وأخرى تـ تحديثيا.

 تقميدية النظاـ االداري في العمؿ. -2

 الترقية بناء عمى االقدمية. -3

 عدـ وجود وحدة الدارة األزمات والكوارث. -4

لػػػػـ يػػػػتـ تحػػػػديث الييكػػػػؿ االداري لوحػػػػدة  -5
 ضماف الجودة واالعتماد

 تحديث الييكؿ التنظيمي لمكمية. -1
 ري بالكمية.ميكنة النظاـ اإلدا -2
 وضع نظاـ لمحوافز لمعامميف وأعضاء ىيئة التدريس. -3
 إنشاء وحدة إلدارة األزمات والكوارث. -4
 تحديث الييكؿ التنظيمي لوحدة ضماف الجودة. -5

  بشريةال مىاردال

مساىمة المجالس غمبة الروتيف في  -1
القرارات  واتخاذالرسمية في مناقشة 

 .كميةالمتعمقة بمجالس األقساـ وال

 .عدـ وجود قاعدة بيانات بالكمية -2

 .القصور في تنمية الموارد الذاتية لمكمية -3

 .تقميدية تقييـ االداء الكمي لمكمية -4

 واتخػاذتفعيؿ مساىمة المجالس الرسمية في مناقشة  .1
 القرارات المتعمقة بمجالس األقساـ والكمية 

 إنشاء قاعدة بيانات لمكمية. .2

مػػػف خػػػالؿ دور فاعػػػؿ تنميػػػة المػػػوارد الذاتيػػػة لمكميػػػة  .3
 لمقيادات.

 تقييـ األداء الكمي لمكمية بصفة دورية. .4
 

 لخقاقيبت األو المصذاقية

 االلتزاـ غير الكافي بحقوؽ المميكة الفكرية. -1
ال توجد اجراءات جادة لمحاسبة أعضاء  -2

 ىيئة التدريس والعامميف والطالب..
 قمة االلتزاـ باخالقيات المينة بالكمية -3

 الكمية بحقوؽ الممكية الفكرية.التزاـ  .1

تطبيػػؽ الممارسػػة العادلػػة وعػػدـ التميػػز بػػيف أعضػػاء  .2
 ىيئة التدريس والعامميف، والطالب.

 االلتزاـ بأخالقيات المينة التعميمية لمكمية.  .3
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 يةالمبلية والمبد المىارد

قمة الموارد المالية الالزمة لتحقيؽ الغايات  -1
 واالىداؼ االستراتيجية بالكمية.

تيالؾ المباني والمرافؽ العامة بالكمية، وعدـ  -2
 مطابقتيا لممعايير المطموبة.

قدـ وقمة المعامؿ قاعات الدراسة ومكاتب  -3
 اعضاء ىيئة التدريس.

قمة تقديـ فرص تعمـ متميزة مف نتيجة  -4
العجز الكمي والنوعي في المعامؿ ووسائؿ 

 التكنولوجيا الحديثة.

عدـ وجود خطة لممارسة االنشطة  -5
البية، واالجتمماعية، والثقافية، الط

 والرياضية.

لممراجعة والرقابة الدورية عدـ وجود نظاـ  -6
لمكمية عمى استخداـ الموارد بما يحقؽ 

 الغايات واألىداؼ اإلستراتيجية
 

زيػػػادة كفػػػاءة المػػػوارد الماليػػػة والبشػػػرية لتحقيػػػؽ  .1
 الغايات واألىداؼ اإلستراتيجية.

لعامػػة حتػػى إحػػالؿ وتجديػػد المبػػاني والمرافػػؽ ا .2
 تتناسب مع المعايير القياسية.

تأثيػػػػث وتحػػػػديث معامػػػػؿ وقاعػػػػات الدراسػػػػة،  .3
ومكاتػػػػب أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس، ووحػػػػدة 

 الجودة بالكمية.

تػػػوفير فػػػرص تعمػػـػ متميػػػزة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ  .4
 المعامؿ ووسائؿ التكنولوجيا الحديثة.

وضػػػػع خطػػػػة لممارسػػػػة األنشػػػػطة الطالبيػػػػة،  .5
 الرياضية.واالجتماعية، والثقافية، و 

توفير أنظمة لممراجعة والرقابة الدوريػة لمكميػة  .6
عمػػػى اسػػػتخداـ المػػػوارد بمػػػا يحقػػػؽ الغايػػػات 

 واألىداؼ اإلستراتيجية.

 .وتنمية البيئةمجتمعية ال مشبركةال
 احتياجات تمبيةضعؼ دور الكمية في  -1

 مجاؿ في المحمي والمجتمع الجامعة مجتمع
 .التعميمية الخدمات

 احتياجػػػػػات فػػػػي تمبيػػػػةضػػػػعؼ دور الكميػػػػة  -2
 األميػػػة، محػػػو مجػػػاؿ فػػػي المحػػػيط المجتمػػػع
 تػػدريب مجػػاؿ فػػي والتعمػػيـ التربيػػة ومجتمػػع
 . الخدمة أثناء في المعمميف

 وجود وحدة لمتابعة الخريجيف. -3

 والمجتمػػػع الجامعػػػة مجتمػػػع احتياجػػػات تمبيػػػة .1
 .التعميمية الخدمات مجاؿ في المحمي

 مجػػاؿ فػػي المحػػيط المجتمػػع احتياجػػات تمبيػػة .2
 فػػي والتعمػػيـ التربيػػة ومجتمػػع ، األميػػة محػػو
 . الخدمة أثناء في المعمميف تدريب مجاؿ

 لمخريجيف متابعة وحدة إنشاء .3
 

 الطقاة والخريجىن
 تقادـ سياسات قبوؿ الطالب. .1
أكاديميػا وماليػا ، قمة الػدعـ  المقػدـ لمطػالب  .2

 .وصحيا
 .لمخريجيفندرة الخدمات المقدمة  .3

بمػا يتفػؽ مػع  تحػديث سياسػات قبػوؿ الطػالب .1
 .رسالة الكمية وأىدافيا اإلستراتيجية

   .ا، وصحيً ادعـ الطالب أكاديميا وماليً  .2
 .تقديـ خدمات متميزة لمخريجيف .3
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 المعبيير األكبديمية والبرامج التعليمية

عدـ االلتػزاـ بمعػايير قوميػة تتمشػى مػع  .1
 مع المعايير المرجعية.

عػػػػػػػدـ االلتػػػػػػػزاـ بتوصػػػػػػػيفات البػػػػػػػرامج  .2
 طبًقا لممعايير االكاديمية. والمقررات

ال توجػػػػػد اسػػػػػتراتيجية لمتعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ  .3
 بالكمية.

رفع مسػتوى األداء فػي العمميػة التعميميػة  .1
مػػف خػػالؿ تبينػػي معػػايير قوميػػة تتمشػػى 

 .مع المعايير المرجعية
إعادة  ىيكمة لمبرامج والمقػررات الدراسػية  .2

، طبقػػػػا لممعػػػػايير األكاديميػػػػة المتبنػػػػاة ، 
 ات الخريج المخطط لوومحققو لمواصف

تطػػػػػوير إسػػػػػتراتيجية لمتعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ /  .3
 والتسييالت المادية

 :العليب لذراسبتا
 تقادـ الئحة الدراسات العميا. .1
قمة مالئمة برامج الدراسات العميا الحتياجػات  .2

 سوؽ العمؿ.

 تحديث الئحة الدراسات العميا. .3

تطػػوير بػػرامج الدراسػػات العميػػا بالكميػػة لتمبيػػة   .4
 ت سوؽ العمؿاحتياجا

 :لبحث العلميا
عدـ وجود أدوات تقويـ عممية لقياس  -1

النتائج التعميمية المستيدفة لطالب 
 الدراسات العميا بالكمية.

يشارؾ فييا أعضاء عدـ وجود فرؽ بحثية  -2
ىيئة التدريس، والمعمموف في الخدمة في 

 .بحث مشكالت تعميمية ىامة بالمحافظة

ت العميا عف ال يتـ قياس رضا طالب الدراسا -3
البرامج المقدمة ليـ، وبالتالي قمة محاوالت 

 تطوير ىذه البرامج.

ال توجد خطة لمبحث العممي بالكمية ترتبط  -4
بمشكالت الكمية، أو المشكالت التعميمية 

 بالمجتمع المحيط.

ندرة نشر أعضاء ىيئة التدريس  البحاثيـ  -5
 العممية في مجالت عممية عالمية.

فيز اعضاء ىيئة قمة الدعـ المقدـ لتح -6
التدريس لممشاركة في المتمرات القومية 

 .والعالمية

وضػػػػع  أدوات تقػػػػويـ عمميػػػػة تتمتػػػػع بالبنػػػػاء  .1
وتكػػػوف قػػػادرة عمػػػى قيػػػاس النتػػػائج التعميميػػػة 

 عميا .المستيدفة بفاعمية لطالب الدراسات ال
تكػػويف فػػػرؽ بحثيػػػة يشػػػارؾ فييػػػا أعضػػػاء ىيئػػػة  .2

التػػػػدريس، والمعممػػػػوف فػػػػي الخدمػػػػة فػػػػي بحػػػػث 
 .مشكالت تعميمية ىامة بالمحافظة

االسػػتفادة مػػف اسػػتطالع رأي الطػػالب وقيػػاس  .3
رضػػػػاىـ عػػػػف الدراسػػػػات العميػػػػا فػػػػي تطػػػػوير 

 البرامج.
تحديث خطػة البحػث العممػي بالكميػة، وربطيػا  .4

ميػػػة ، والمشػػػػكالت بالمشػػػكالت التعميميػػػػة بالك
 التعميمية بالتربية والتعميـ .

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

حفػػػز أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس لممشػػػاركة فػػػي  .6
 المؤتمرات القومية والعالمية .

تشػػػػػػػجيع القيػػػػػػػاـ بالمشػػػػػػػروعات البحثيػػػػػػػة ،  .7
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ال توجد مشروعات بحثية بالكمية، يشترؾ  -7
فييا أعضاء ىيئة التدريس مف األقساـ 

 المختمفة.

س ، ومشاركة فاعمة مف أعضػاء ىيئػة التػدري
 والييئة المعاونة .

رفػػع كفػػاءة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ، والييئػػة  .8
 المعاونة ، عف طريؽ تنمية الميارات البحثية

 حتذٌذ األونىٌبد يف ضىء األهًٍخ انُسجٍخ وانزًىٌم ادلزبح . -2
 : تطوير الييكؿ التنظيمي لمكمية: أوال

 الوثائق الكترونيا قاعدة بيانات لجميع اإلدارات لحفظ واستدعاء وتداول إنشاء .1
 إنشاء وحده تدريب لتنمية الميارات المستيدفة والموارد الذاتية .  .2
 وحده إلدارة األزمات والكوارث إنشاء .3
 تفعيل دور وحدة توكيد الجودة واالعتماد  .4
 تفعيل موقع لمكمية عمى االنترنت لتوفير البيانات عن الكمية  .5
 الكميةتحديث الييكل التنظيمي لتحقيق رؤية ورسالة   .6
 الجياز اإلداري  تنمية .7
 إدارات متطورة لخدمات دعم العممية التعميمية إعداد .8

 : تنمية الميارات اإلدارية لمقيادات األكاديمية : ثانيا
 خطة لتدريب القيادات األكاديمية وتنمية مياراتيم اإلدارية . وضع -1
 دور القيادات في تنمية الموارد الذاتية لمكمية . تفعيل -2
 داء الكمي لمكمية بصفة دورية .األ تقييم -3

 : تحقيؽ المصداقية وااللتزاـ بأخالؽ المينة : ثالثا
 بحقوق الممكية الفكرية . االلتزام -1
 بالعدالة وعدم التمييز بين أعضاء ىيئة التدريس . االلتزام -2
 المينية التعميمية لمكمية . قياتباألخال االلتزام -3

 مادية المتاحة .: حسف استغالؿ الموارد المالية وال رابعا
المباني والمرافق العامة وأماكن ممارسة األنشطة الطالبية لتتوافق وطبيعة نشاط  صيانة -1

 الكمية .
 المعمومات . تكنولوجياوسائل االتصال الحديثة و  توفر -2
 أماكن لممارسة األنشطة الطالبية . توفير -3
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 .  ةأنظمة لممراجعة والرقابة الدورية عمى استخدام موارد الكمي توافر -4
: تمبية احتياجات المجتمػع المحػيط ، وتفعيػؿ مشػاركة اإلطػراؼ المجتمعيػة فػي األنشػطة  خامسا

 . التعميمية والخدمية لمكمية

 االحتياجات الحقيقية لممجتمع المحيط  تحديد -1
 إستراتيجية تضمن زيادة الموارد المتاحة تبنى -2
 وحدة لمتابعة الخريجين . إنشاء -3
 العمل والمجتمع المدني عن مستوى الخريج مستوى رضاء منظمات سوق رفع -4
 خطة لتفعيل برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعتمادىا وضع -5
 مشاركة أعضاء ىيئة التدريس والعاممين والطالب في خدمة المجتمع تفعيل -6
 إدارة تنظيمية ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة .  إنشاء -7
 : الطالب والخريجوف : سادًسا

 اسات قبول الطالب بما يتفق مع رسالة الكمية وأىدافيا اإلستراتيجية .سي تحديث -1
 خطة لمدعم الطالبي . وضع -2
 قاعدة بيانات لمخريجين . إنشاء -3
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 المعايير القومية ومقارنتيا بالمعايير المرجعية . تحديث -1
 معايير القومية .البرامج التعميمية في ضوء ال تحديث -2
 البرامج التعميمية من قبل األقسام العممية . مراجعة -3
 المقررات الدراسية من قبل الطالب . تقييم -4
 نسبة معينة من المقررات الدراسية إلى مقررات الكترونية . تحويل -5
 آليات محددة لتنفيذ برامج التدريب الميداني . اتخاذ -6

 

 ممي والدراسات العميا : تطوير مستمر لمنظومة البحث الع ثامنا
 برامج متميزة لمدراسات العميا إنشاء -1
 نظم التقويم لطالب الدراسات العميا تفعيل -2
 مستوى رضاء طالب الدراسات العميا والمستفيدين رفع -3
 خطة البحث العممي بالكمية . تحديث -4
 القيام بالمشروعات البحثية . تشجيع -5
 كفاءة أعضاء ىيئة التدريس . رفع -6
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 :ـ رؤٌخ انكهٍخ  1
الكميددة إلددى تحقيددق التميددز والريددادة فددي مجددال التعمدديم والددتعمم ، والبحددث العممددي عمددى  تطمددح

المحمية واإلقميمية والقومية ، لتمبية احتياجات المجتمدع مدن المعممدين فدي جميدع  لمستوياتا
 التخصصات.

 : . رسبنخ انكهٍخ4

معمددم التعمديم قبدل الجدامعي، وتنميتددو مينيدا وأكاديميدا أثنداء الخدمددة  إعدداد الكميدة إلدى تسدعى
ضوء معايير أكاديمية ، كما توفر الكوادر القادرة عمى متابعة الحركة العممية، والبحثية  يف

العالميدددة،  فدددي التخصصدددات التربويدددة العامدددة والنوعيدددة، طبقدددا لممعدددايير األكاديميدددة، وبمدددا 
معددددة، وتمبيتيددددا الحتياجددددات سددددوق العمددددل عمددددى المسددددتوى المحمددددي يتوافددددق مددددع رسددددالة الجا

 واإلقميمي والقومي .
 . انقٍــــى احلبكًخ :3

 العدالددددة وعدددددم التمييددددز بددددين أعضدددداء ىيئددددة التدددددريس ومعدددداونييم والعدددداممين  ضددددمان
 اإلداريين .

 التعمديم بغدض النظدر عدن انتمداءاتيم الدينيدة  فدرصالمساواة بدين الطدالب فدي  تحقيق
 واىم االجتماعي .أو مست

 بروح الفريق لرفع مستوى الكمية األكاديمي والتطبيقي . العمل 
 بقيم وتقاليد المجتمع . االلتزام 

 

 واألهذاف ادلُجثقخ يُهب: اإلسرتارٍجٍخـ انغبٌبد  4

 كؼء إداري جياز :  األولى الغايةػ 

 :   اإلستراتيجية األىداؼ

 اء المؤسسيبناء نظاـ متكامؿ لتحسيف وتطوير األد    -9
 األىداؼ اإلجرائية.

 تحديث الييكؿ التنظيمي لمكمية. -1
 ميكنة النظاـ اإلداري بالكمية. -2
 وضع نظاـ لمحوافز لمعامميف وأعضاء ىيئة التدريس. -3
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 إنشاء وحدة إلدارة األزمات والكوارث. -4
 تحديث الييكؿ التنظيمي لوحدة ضماف الجودة. -5

 كفاءة. ذات يةبشر  موارد الثانية: الغاية ػ

   :اإلستراتيجية األىداؼ

 ، و العامميف إداريا بالخدمة مينيا و أكاديمياتنمية المعمميف    -3
 األىداؼ اإلجرائية.

   القرارات المتعمقة بمجالس األقساـ والكمية واتخاذتفعيؿ مساىمة المجالس الرسمية في مناقشة  -1

 إنشاء قاعدة بيانات لمكمية. -2

 ة لمكمية مف خالؿ دور فاعؿ لمقيادات.تنمية الموارد الذاتي -3

 تقييـ األداء الكمي لمكمية بصفة دورية. -4

 .المينة وأخالقيات بالمصداقية االلتزاـ الثالثة: الغايةػ 

 :  اإلستراتيجية األىداؼ

تأىيؿ خريجي كميػات الجامعػة لممارسػة المينيػة، و تمبيػة احتياجػات سػوؽ العمػؿ فػي     -2
 المختمفة التخصصات

 ؼ اإلجرائية.األىدا
 التزاـ الكمية بحقوؽ الممكية الفكرية. .1

 تطبيؽ الممارسة العادلة وعدـ التميز بيف أعضاء ىيئة التدريس والعامميف، والطالب. .2

 االلتزاـ بأخالقيات المينة التعميمية لمكمية.  .3

 المتاحة. والمادية المالية الموارد فعاؿ استثمار : الرابعة الغاية ػ

 :   جيةاإلستراتي األىداؼ

إثراء و تطوير الفكر التربوي مف خالؿ نشر االتجاىػات التربويػة المعاصػرة و تطبيقاىػا     -5
 فى العمؿ الميداني

تبادؿ الخبرات و المعمومات مع الييئات و المؤسسػات القوميػة و اإلقميميػة و العالميػة     -6
 ذات الصمة برسالة الكمية

 األىداؼ اإلجرائية.
 .اإلستراتيجيةد المالية والبشرية لتحقيؽ الغايات واألىداؼ زيادة كفاءة الموار  .7
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 إ .8

 إحالؿ وتجديد المباني والمرافؽ العامة حتى تتناسب مع المعايير القياسية.8

 تأثيث وتحديث معامؿ وقاعات الدراسة، ومكاتب أعضاء ىيئة التدريس، ووحدة الجودة بالكمية. .9

 امؿ ووسائؿ التكنولوجيا الحديثة.توفير فرص تعمـ متميزة مف خالؿ استخداـ المع .11

 وضع خطة لممارسة األنشطة الطالبية، واالجتماعية، والثقافية، والرياضية. .11

تػػوفير أنظمػػة لممراجعػػة والرقابػػة الدوريػػة لمكميػػة عمػػى اسػػتخداـ المػػوارد بمػػا يحقػػؽ الغايػػات واألىػػداؼ  .12
 .اإلستراتيجية

 .فعالة مجتمعية مشاركة الخامسة: الغاية ػ

 :   اإلستراتيجية األىداؼ ػ

 رضا الطالب/ وىيئة التدريس / و الجياز اإلداري / الجياز الفني عف أداء الكمية  -11
 رضا المستفيديف مف الخدمات المقدمة مف الكمية.  -11

 األىداؼ اإلجرائية.
 .التعميمية الخدمات مجاؿ في المحمي والمجتمع الجامعة مجتمع احتياجات تمبية .4
 تػدريب مجػاؿ فػي والتعمػيـ التربيػة ومجتمػع ، األميػة محػو مجػاؿ فػي المحيط تمعالمج احتياجات تمبية .5

 . الخدمة أثناء في المعمميف
 لمخريجيف متابعة وحدة إنشاء .6

 المنافسة. عمى قادر متميز خريجالسادسة: الغاية ػ

 :  اإلستراتٌجٌةـ األهداف 

 نة طبقا لممعايير األكاديمية.إعداد المعمـ القادر أكاديميا ومينيا عمى القياـ بمياـ المي -1

 األىداؼ اإلجرائية.
   اإلستراتيجيةتحديث سياسات قبوؿ الطالب بما يتفؽ مع رسالة الكمية وأىدافيا  .4
 دعـ الطالب أكاديميا وماليا ، وصحيا  .5
 تقديـ خدمات متميزة لمخريجيف .6

 مستمر.ال التطوير أسس عمى لالعتماد لمتأىيؿ مطورة تعميمية نظـ السابعة: الغاية ػ

 :  اإلستراتٌجٌةـ األهداف 

 تحديث برامج تعميمية جديدة لمرحمة البكالوريوس و الدراسات العميا    -7
 األىداؼ اإلجرائية.
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رفػػع مسػػتوى األداء فػػي العمميػػة التعميميػػة مػػف خػػالؿ تبينػػي معػػايير قوميػػة تتمشػػى مػػع المعػػايير  .4
 المرجعية 

طبقػػػػا لممعػػػػايير األكاديميػػػػة المتبنػػػػاة ، ومحققػػػػو إعػػػػادة  ىيكمػػػػة لمبػػػػرامج والمقػػػػررات الدراسػػػػية ،  .5
 لمواصفات الخريج المخطط لو

 تطوير إستراتيجية لمتعميـ والتعمـ / والتسييالت المادية .6

 :العميا مدراساتل مطورة برامج الثامنة: الغاية ػ

 :  اإلستراتٌجٌةـ األهداف 

 ؽ العمؿتطوير برامج الدراسات العميا بالكمية لتمبية احتياجات سو    -8
 األىداؼ اإلجرائية.

 تحديث الئحة الدراسات العميا. .5

 :العممي لمبحث فعالة منظومة : التاسعة الغاية ػ

 :  اإلستراتٌجٌةـ األهداف 

إجػػراء و نشػػر البحػػوث و الدراسػػات ، وتقػػديـ المشػػورة الفنيػػة فػػى مجػػاالت التخصػػص     -4
 تمرالمتنوعة بما يسيـ فى خدمة المجتمع بيدؼ التطوير المس

 األىداؼ اإلجرائية.
وضػػػع  أدوات تقػػػويـ عمميػػػة تتمتػػػع بالبنػػػاء وتكػػػوف قػػػادرة عمػػػى قيػػػاس النتػػػائج التعميميػػػة المسػػػتيدفة  .9

 بفاعمية لطالب الدراسات العميا .
تكػويف فػػرؽ بحثيػػة يشػػارؾ فييػا أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ، والمعممػػوف فػي الخدمػػة فػػي بحػػث مشػػكالت  .11

 تعميمية ىامة بالمحافظة
 مف استطالع رأي الطالب وقياس رضاىـ عف الدراسات العميا في تطوير البرامج.االستفادة  .11
تحػػديث خطػػة البحػػث العممػػي بالكميػػة ، وربطيػػا بالمشػػكالت التعميميػػة بالكميػػة ، والمشػػكالت التعميميػػة  .12

 بالتربية والتعميـ .
 .تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى نشر األبحاث العممية بالمجالت العممية العالمية  .13
 حفز أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في المؤتمرات القومية والعالمية . .14
 تشجيع القياـ بالمشروعات البحثية ، ومشاركة فاعمة مف أعضاء ىيئة التدريس ، والييئة المعاونة . .15
 رفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس ، والييئة المعاونة ، عف طريؽ تنمية الميارات البحثية .16
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 :كفء إداري جهازالغاٌة األولى:  ـ 1

 بناء نظاـ متكامؿ لتحسيف وتطوير األداء المؤسسي    -9

 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

/  المخرجات
 العائد

 عن المسئول

 التنفٌذ
 التنفٌذ مخاطر المتابعة جهات

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 ػ 1
  حديثت

 الييكؿ
التنظيم
 ي
 .لمكمية

تحدٌث الهٌكل التنظٌمً من ـ  1
حٌث المهام والمسئولٌات 

 والسلطات .

 على الكلٌة مجلس موافقة  ـ
 بعد التنظٌمً الهٌكل اعتماد

 .تحدٌثه

 من الكلٌة عن الرضا ـ
 أعضاء ، الطالب قبل

 ، التدرٌس هٌئة
 العلٌا اإلدارات والعاملٌن،

 . بالجامعة

 الوعً مستوى ارتفاع ـ
 الكلٌة مجتمع افراد بٌن

 .والحقوق للمسئولٌات

 الخدمات مستوى ارتفاع ـ
 . التعلٌمٌة

 الالزمة الموارد توافر ـ
 البحثٌة العملٌة لدعم

 .بالكلٌة

 المعنٌة االطراف رضا ـ
  الخدمات مستوى عن

 .المقدمة اإلدارٌة

 أداء من الشكاوى قلة ـ
 اإلدارٌة الوحدات
 . ةبالكلٌ المختلفة

/ 2115 ٌناٌر
 م2115 دٌسمبر

 تنظٌمً هٌكل   ـ أ
 رؤٌة ٌحقق  للكلٌة
 رسالتها الكلٌة

 مع وٌتالءم
 أهدافها

 .اإلستراتٌجٌة

 الكلٌة إدارة -

 األقسام رؤساء -

 ضمان وحدة -
 الجودة

 التدرٌب وحدة  -

 شئون وحدة -
 بلكلٌة العاملٌن

الكلٌة عمٌد -  
 كل الكلٌة وكٌل -

ٌخصه فٌما  
الوحدات مدٌري  -  

 معٌار منسق
.والحوكمة القٌادة  

 قبل من التغٌٌر مقاومة  -

 .اإلدارٌة القٌادات بعض
 والتأٌٌد الدعم قلة   -

 اإلدارة من والمساندة

 .الجامعٌة
 المهام بعض تداخل -

 فً والمسئولٌات
 الوظٌفً التوصٌف

 .للقٌادات

11111 

ـ  حصر دقٌق لجمٌع مجموعات  2
 اإلدارٌة بالكلٌةالوظائف األكادٌمٌة و

ـ  توصٌف دقٌق لكل الوظائف  3
 شامال المسؤولٌات واألدوار .

 الهٌكل تشكٌل تحدٌث  ـ 4
 لزٌادة جدٌدة عناصر بإضافة

 التناسب ومدى المشاركة قاعدة
 والقدرات والمهارات المهام بٌن

م2116 أبرٌل األعضاء بها ٌتمتع التً  

ٌل إعداد  ـ5 ٌع توصٌف ٌشمل دل  جم
ٌة الوظائف ٌات محدودة بالكل  المسئول

ٌة والوظائف والسلطات  اإلدار

ـ  عمل برنامج توعٌة ونشره  6
لهذه التوصٌفات الوظٌفٌة بٌن جمٌع 
الكوادر األكادٌمٌة واإلدارٌة واللجان 

 المنبثق من مجلس الكلٌة .

 أكتوبر -أغسطس
–2112 
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 رات التنفٌذمؤش األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

/  المخرجات
 العائد

 عن المسئول

 التنفٌذ
 التنفٌذ مخاطر المتابعة جهات

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 ػ2
 ميكنة
 النظاـ
 اإلداري
 .بالكمية

ـ إعداد أدوات لقٌاس 1
مستوى الوعً لدى اإلدارات 

 . بالمسئولٌات والسلطات

تقلٌص تكلفة  -
استخدام االحبار 

االوراق ودخلً و
 البٌانات.

وجود نظم الكترنً 
 معلن عنه ومطبق.

اقبال الطالب واعضاء 
هٌئة التدرٌس 

والمستفٌدٌن على 
 التقٌٌم االلكترونً

تقلٌص مشقة التعامل 
 مع االستبانات الورقٌة

سرعة اعالن وانهاء 
 النتائج.

 

  ٌونٌو – ماٌو
2115 

 إداري نظام   ـ أ
 ٌسمح الكترونً

 خدمات بتقدٌم
 مستوى ذات

 مقبول جودة
 رضا وٌحقق

 المستفٌدٌن

 

 عمٌد الكلٌة-

 األقسام رؤساء 
 اإلدارٌة

 ضمان وحدة -
 الجودة

 - الكلٌة عمٌد
الكلٌة امٌن  - 

 التدرٌب وحدة -
 .بالكلٌة

 قبل من التغٌٌر مقاومة

 .اإلدارٌة القٌادات بعض
 والتأٌٌد الدعم قلة -

 اإلدارة من والمساندة

 .الجامعٌة

ـ عقد دورات تدرٌبٌة  2 51111
وورش عمل للقٌادات 

األكادٌمٌة لتنمٌة مهاراتهم 
 اإلدارٌة .

 –2115 ٌولٌو
 2116 دٌسمبر

 وضع  ػ 3
 نظاـ
 لمحوافز
 لمعامميف
 وأعضاء
 ىيئة

 التدريس

  الحوافز نظام مراجعة  -1
 األداء كفاءة بٌن للربط الحالً

 والحافز

 رضا مستوى ارتفاع ـ
 ظامن عن العاملٌن

 الحوافز

 شكاوى عدد انخفاض ـ
 من وتضررهم العاملٌن
 . الحوافز نظام

ـ زٌادة عدد المتدربٌن 
المحددٌن من قبل 

 الكلٌة
 فً المخالفات عدد قلة ـ

ٌات نظام  . الترق

 فبراٌر – ٌناٌر
 ومعاٌٌر نظام  ـ أ 2115

 للحوافز  معلنة
 للكوادراألكادٌمٌة

 ٌعتمد واإلدارٌة
 األداء كفاءة على

 وٌتسم ،
 بالشفافٌة
 . والعدالة

 الكلٌة إدارة -

 األقسام رؤساء -
 االدارٌة

 الكلٌة أمٌن -

 وحدة رئٌس -
 العاملٌن شئون

 .الكلٌة عمٌد -

 الكلٌة أمٌن -

 الشكاوى بعض وجود -
 .المساواة عدم من
 عن الرضا عدم -

 والحوافز التقٌٌم معاٌٌر
 

 

 بٌن الربط معاٌٌر تحدٌد   -2
 األداء ةوكفاء الحوافز

2115 مارس  

  الربط لمعاٌٌر  إعالن   -3
 األداء وكفاءة الحوافز بٌن

 بالكلٌة
2115 أبرٌل  
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 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

/  المخرجات
 العائد

 عن المسئول

 التنفٌذ
 التنفٌذ مخاطر المتابعة جهات

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 اءإنش ػ 4
 وحدة
 إلدارة
 األزمات
 والكوارث

 األزمات إلدارة وحدة تشكٌل -1
 التنظٌمً وهٌكلها ، والكوارث

 والمهام المالٌة الموارد وتحدٌد

 . والمسئولٌات

ً معتمد. - ٌم ٌكل تنظ  وجود ه

 وجود وحدة مجهزة .

ل لوحدة ادارة  وجود دٌل
 االزمات.

ٌة.  وجود خطة اعالن

 وجود خطط متابعة.

2116 فبراٌر  
تارٌخ اعتمادها 
كوحدة ذات طابع 

 خاص

 
 
 

 ذات معتمدة وحدة
 تنظٌمً هٌكل
  ومعلن محدد
 األزمات إلدارة

 . والكوارث

مدٌر وحدة 
 الجودة.

مٌر وحدة ادارة 
األزمات 
 والكوارث

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمٌة 
 البٌئة.

مٌر وحدة ادارة 
األزمات 
 والكوارث.

 

 والخبرة عًالو قلة -
 مع التعامل فً

 .األزمات
 التدرٌب صعوبة -

 لبعض والمحاكاة
 .األزمات

 البشرٌة الكوادر قلة -
 والمدربة المؤهلة

35111 

 وتنمٌة الوحدة أفراد تدرٌب-2
  األزمات لمواجهة قدراتهم

 . والكوارث

2112أبرٌل   
 آخر تدرٌب

 األزمات إدارة وحدة تجهٌز  -3
 والمعدات جهزةباأل  والكوارث

 الالزمة
2116فبراٌر   

 لجمٌع وأدلة خرائط إعداد-4
 لتحدٌد واإلدارات المنشات

 . للطوارئ والمخارج المداخل
2116مارس   

 للكوارث سٌنارٌوهات وضع-5
 معها التعامل وخطة المتوقعة

2115مارس   

 الهٌكل عن دلٌل إعداد -6
 زماتاأل إدارة لوحدة التنظٌمً

 ومسئولٌاتها  والكوارث

 . بالكلٌة المتاحة والوسائل

2115فبراٌر   
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 ج

 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى
 العائد/  المخرجات

 عن المسئول

 التنفٌذ
 بالجنٌة المصري التكلفة التنفٌذ مخاطر المتابعة جهات

ـ  5
تحدٌث 
الهٌكل 

التنظٌمً 
لوحدة 
ضمان 

 جودةال

إصدار قرار من مجلس الكلٌة -1
بتضمٌن وحدة ضمان الجودة فً 

 . الهٌكل التنظٌمً للكلٌة

 الكلٌة مجلس موافقة ـ
 الهٌكل اعتماد على

 . المحدث التنظٌمً

 من مقبولة رضا نسبة ـ
ٌئة أعضاء س ه  التدٌر
ن  عمل عن والطالب والعامٌل
 والمستفٌدٌن الوحدة

ـ عالقة فاعلة بٌن وحدة 
جودة بالكلٌة ، ضمان ال

وإدارات الكلٌة المختلفة 
وكذلك مع مركز ضمان 

 الجودة بالجامعة .

 2115دٌسمبر  

  محدثة الئحة  ـ أ
 لوحدة ومعتمدة
 الجودة ضمان

 الهٌكل على تنص
 حٌث من التنظٌمً
  والمهام التكوٌن

 المالٌة والموارد
 .  والبشرٌة

 
 
 
 
 

 إدارة الكلٌة -
 رؤساء األقسام -

ن وحدة ضما -
 الجودة

 أمٌن الكلٌة -

 

 وحدةمدٌر  -
 الجودة ضمان

 التدرٌب إدارة -
 ضمان بوحدة

 الجودة

 األعضاء بعض عزوف
 وحضور المشاركة عن

 .االجتماعات
 اختٌار آلٌات ضعف

 األعضاء

11111 

اجتماعات دورٌة لمجلس -2
إدارة وحدة ضمان الجودة ، 

 . ومتابعة تطبٌق القرارات
 

 مستمر

م وبناء استبٌانات تصمٌ-3
 . للتقٌٌم والمتابعة المؤسسٌة

 مستمر

تحدٌث تشكٌل هٌكل تنظٌمً -4
لوحدة ضمان الجودة من حٌث 
اللجان ، المسئولٌات ، المهام ، 

 . الموارد المالٌة
 

 -2116 دٌسمبر
.م2112 ٌناٌر  

وضع خطط عمل للتدرٌب فً -5
ضوء االحتٌاجات لإلدارات 

 لتعاون مع برنامجالمختلفة با
FLDC 

 مستمر

توفٌر برامج تدرٌب لتنفٌذ -6
 .الخطة .بالكلٌة

 مستمر
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 بشرٌة ذات كفاءة. موارد - الثانٌة الغاٌة

 اتنمية المعمميف، و العامميف إداريا بالخدمة مينيا و أكاديمي    -3
 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف

 المدى الزمنً

 من : إلى
 العائد/  خرجاتالم

 عن المسئول

 التنفٌذ
 التنفٌذ مخاطر المتابعة جهات

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

ـ تفعٌل  6
مساهمة 
المجالس 
الرسمٌة 

فً 
مناقشة، 
واتخاذ 

القرارات 
المتعلقة 
بمجالس 
األقسام 
 والكلٌة

 بالكلٌة المتعلقة القرارات توثٌق -1

 . والتعلٌم
ـ تنفٌذ القرارات التً تتخذها 

 قساماأل
 لدى الرضا نسبة ارتفاع ـ

 عن التدرٌس هٌئة أعضاء
 . المختلفة المجالس أداء

 من الشكاوى عدد انخفاض ـ
 قرارات تطبٌق عدم مشكالت

 بالكلٌة المجالس

 مستمر

 المجالس مساهمة
 القرارات اتخاذ فً

 بالتعلٌم الخاصة
 هو كما والتعلم
 بمحاضر مسجل

 الجلسات

 عمٌد الكلٌة -
 امرؤساء األقس -

وحدة ضمان  -
 الجودة

 .الكلٌة وكالء -
 االعتراضات بعض وجود

 .اإلدارٌة
 اإلداري الدعم قلة

 

 قرارات تنفٌذ لمتابعة آلٌة وضع-2
 بالكلٌة المجالس

 مجالس دور لتفعٌل آلٌة  وضع-3
 واتخاذ مناقشة فً ، األقسام

 االمتحانات بنتائج  الخاصة القرارات
 التدرٌس ةهٌئ أعضاء وتقارٌر ،

 . المختلفة للمقررات

  ـ 2
 إنشاء
 قاعدة
 بٌانات
 .بالكلٌة

 مع بالتعاون بٌانات قاعدة تحدٌث-1

 المطلوبة لالحتٌاجات MIS مشروع

 . القٌادات لتدرٌب

 المستخدمٌن نسبة ارتفاع ـ
 تشمل التً البٌانات لقاعدة

 من الكلٌة نشاط أوجه
 التدرٌس هٌئة أعضاء

 . لٌةبالك والعاملٌن

 القرارات نسبة ارتفاع ـ
 على تعتمد التً السلٌمة
 . جٌدة بٌانات قاعدة

 على الحصول سهولة ـ
 الكلٌة تقدمها التً الخدمات

. 

 تأخر من الشكاوى عدد قلة ـ
 نظرا الخدمات على الحصول

 البٌانات قاعدة لتوافر

 مايو – ابريل
 م4006

  بٌانات قاعدة  ـ أ
 علمً بناء ذات

 قبل من محكم
 الخبراء

 وحدة مسئول
 المعلومات تكنولوجٌا

 بالكلٌة

 الكلٌة وكالء -
 الوحدات رؤساء  -

 بالكلٌة
 الكلٌة أمٌن -

 

 
 المادٌة اإلمكانات نقص

 والفنٌة والمالٌة
5111 

 بٌانات قاعدة إنشاء عن اإلعالن-2

 . الكلٌة نشاطات أوجه لكل شاملة
 –4002 يوليو

4006 ديسمبر  

 والهٌئة للعاملٌن ةتوعٌ برامج-3
 على التدرٌس وهٌئة ، المعاونة

 . البٌانات على الحصول كٌفٌة
 مستمر

 والتحدٌث للمراجعة آلٌة توفٌر -4
 البٌانات بقاعدة المستمر

 مستمر
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 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى
 العائد/  المخرجات

 عن المسئول

 التنفٌذ
 التنفٌذ مخاطر متابعةال جهات

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

  ػ 8
 تنمية
 الموارد
 الذاتية
 مف لمكمية

 خالؿ
 فاعؿ دور

 .لمقيادات

 من السوق احتٌاجات دراسة ـ 1
 الوحدات تقدمها التً الخدمات

 . الخاص الطابع ذات

ـ وجود خطة تنفٌذٌة لتنمٌة 
 الموارد الذاتٌة للكلٌة.
ٌادة الموارد الذاتٌة ل لكلٌة ـ ز

 % . 51بنسبة ال تقل عن 
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

 
 مستمر

أ ـ  خطة معتمدة 
ومعلنة لتنمٌة 
الموارد الذاتٌة 

 للكلٌة .
 

الكلٌة عمٌد -  
الكلٌة وكالء -  

األقسام رؤساء -  
 ضمان وحدة -

 الجودة
 شئون لجنة -

 الطالب

 الكلٌة عمٌد -
.ووكالؤها  

 األقسام رؤساء -
.االكادٌمٌة  

 بثقافة الوعً ضعف
 الخدمات تسوٌق وعملٌة

 والبحثٌة ٌةالتعلٌم

 .واالستشارٌة

5111 

 المالٌة الموارد مصادر تحدٌد-2
 للكلٌة

 
 سبتمبر/ اغسطس
 تم......2115

 الموارد لزٌادة خطة وضع -3

 . للكلٌة الذاتً للتموٌل المالٌة
 الخدمات لتسوٌق خطة وضع-4

 الوحدات تقدمها التً والمنتجات

 . بالكلٌة. الخاص الطابع ذات

 المراكز خدمات عن اإلعالن -5

 . بالكلٌة الخاصة والوحدات
 مستمر

 لضمان خطة وضع -6
 الخدمات استمرارٌة

 . الموارد استمرارٌة ٌضمن بما

 
 سبتمبر/ اغسطس
 تم......2115
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 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى
 العائد/  المخرجات

 عن المسئول

 التنفٌذ
 التنفٌذ مخاطر المتابعة جهات

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

  ـ 9
 تقٌٌم
 األداء
 الكلً
 للكلٌة
 بصفة
 . دورٌة

 الخاصة المعاٌٌر وضع -1
 المؤسسً األداء بتقٌٌم

 األداء مستوى ارتفاع ـ
 تعكسه بما للكلٌة الكلً

 ونظم الطالب نتائج
 هٌئة ألعضاء الترقٌات

 ، ونتائجها التدرٌس
 اإلداري مستوىو

 ونتائج اإلدارٌة للوحدات
 . المحاسبٌة النظم تطبٌق

 رضا مستوى ارتفاع ـ
 من المستفٌدٌن

 التعلٌمٌة الخدمات
 تقدمها التً والتدرٌبٌة

 . الكلٌة

 تتضمن قائمة توافر -
 .اختٌار معاٌٌر

ـ ارتفاع مستوى النتائج 
ق نظام  االٌجابٌة لتطٌب
ن  ة للعامٌل المحاسٌب

 التدرٌس .وأعضاء هٌئة 

 م2115دٌسمبر 

 معاٌٌر   ـ أ
 األداء لتقٌٌم
)  للكلٌة الكلً

 هٌئة أعضاء
 ـ التدرٌس

 العاملٌن ـ الطالب
.) 

 
 
 
 

 عمٌد الكلٌة -
 وكالء الكلٌة -
 رؤساء األقسام -
لجنة المتابعة  -

  وتقٌٌم األداء
وحدة ضمان 

 الجودة

 
 
 
 
 

 عمٌد الكلٌة. -
وحدة المتابعة 
 والتقٌٌم بوحدة

 ودة.الج

 
 
 

مقاومة بعض أعضاء  -
هٌئة التدرٌس لعملٌة 

 التقٌٌم.
ضعف المصداقٌة 
والجدٌة فً ملء 

 استبانات تقٌٌم األداء.

11111 

 خالل من تحدٌدالفجوة-2
 . للكلٌة ذاتٌة دراسة

 م2112ٌونٌو 

 السنوي التقرٌر إعداد -3
 ومقارنته للكلٌة الذاتً

 السابقة بالتقارٌر
 دوري سنوي

 للتحسٌن تنفٌذٌة خطة وضع -4
  ضوء فً ومراجعتها سنوٌا

 .للكلٌة الذاتً  السنوي التقرٌر

 فبراٌر – دٌسمبر
 .عام كل من

 للمحاسبٌة نظام وضع -5
 األداء وتقوٌم بالكلٌة للعاملٌن

 المؤسسً

 2115 دٌسمبر

 نظام ـ ب
 للمحاسبٌة

 بالكلٌة للعاملٌن
 ومعلن موثق

 عمٌد الكلٌة
 وكالء الكلٌة -
 رؤساء األقسام -

وحدة ضمان  -
 الجودة

 الكلٌة أمٌن -

 بثقافة الوعً ضعف
 المحاسبٌة تنفٌذ وآلٌات

 .ومعاٌٌرها

 المحاسبٌة نظام اعتماد -1

 .الكلٌة مجلس من

 نظام عن اإلعالن -9

 األداء وتقوٌم ،المحاسبٌة

 المؤسسً
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 بالمصداقٌة وأخالقٌات المهنة. االلتزام ـ: الثالثة الغاٌة

 المختمفة ، و تمبية احتياجات سوؽ العمؿ في التخصصاتي كميات الجامعة لممارسة المينيةتأىيؿ خريج    -2
 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف

 المدى الزمنً

 من : إلى
 العائد/  المخرجات

 عن المسئول

 التنفٌذ
 التنفٌذ مخاطر المتابعة جهات

ٌة بالجن التكلفة
 المصري

  ـ 11
 التزام
 الكلٌة
 بحقوق
 الملكٌة
 الفكرٌة

. 

 تضم لجنة تشكٌل-1
 إلعداد بالكلٌة التخصصات

 . الفكرٌة الملكٌة وثٌقة

 بتطبٌق االلتزام ـ
 المعتمدة الوثٌقة

 الفكرٌة الملكٌة لحقوق
. 

 المخالفات عدد قلة ـ
 االعتداء من والشكاوى

 . الفكرٌة الملكٌة على

 مستوى ارتفاع ـ
 الملكٌة بثقافة الوعً

 .الفكرٌة

 ٌولٌو ٌونٌو
2115 

 معتمدة وثٌقة ـ أ
 لحقوق ومعلنة
 الفكرٌة الملكٌة

 عمٌد الكلٌة
 وكالء الكلٌة -

رؤساء  -
 األقسام

رؤساء لجان  -
وحدة ضمان 

 الجودة .
 

 رؤساء -
 االقسام

 معٌار منسق -
 المصداقٌة
 .واالخاق

 الكلٌة وكالء -

  بثقافة الوعً ضعف -
 الملكٌة قحقو

 .الفكرٌة
 آلٌات وجود قلة -

 مع للتعامل فعلٌة
 قواعد خرق حاالت

 الملكٌة وحقوق
 الفكرٌة

11111 

 الحوافز نظام وضع ـ2
 .للتألٌف

م2112دٌسمبر   

 للدورات خطة وضع ـ3
 بحقوق للتعرٌف والندوات

 . الفكرٌة الملكٌة
.م2112 أبرٌل  

 للتوعٌة خطة إعداد ـ 4
 .الفكرٌة الملكٌة قبحقو

 التزام نسبة ارتفاع ـ
 هٌئة أعضاء معظم

 المعاٌٌر بتلك التدرٌس

 انعدام أو انخفاض ـ
 حاالت من الشكوى
 الملكٌة على التعدي

 الفكرٌة

 
.م2112 سبتمبر  

  خطة ـ ب
 بحقوق للتوعٌة
 ، الفكرٌة الملكٌة
 ثقافتها ونشر

  بها وااللتزام
 أعضاء قبل من

ٌئة  التدرٌس ه

 لمتابعة آلٌة  وضع ـ2
 الملكٌة على التعدي حاالت

 .  الفكرٌة
2115 دٌسمبر  

 



____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ة   المحمية واإلقميمية والقومية ، لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات. لمستوياتالكمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ، والبحث العممي عمى ا تطمح: رؤٌة الكٌل

ة الجامعة، وتمبيتيا نوعية، طبقا لممعايير األكاديمية، وبما يتوافؽ مع رسالضوء معايير أكاديمية ، كما توفر الكوادر القادرة عمى متابعة الحركة العممية، والبحثية العالمية،  في التخصصات التربوية العامة وال يمعمـ التعميـ قبؿ الجامعي، وتنميتو مينيا وأكاديميا أثناء الخدمة ف إعدادية إلى الكم تسعى رسالة الكلٌة :
 الحتياجات سوؽ العمؿ عمى المستوى المحمي واإلقميمي والقومي .

- 26 - 
 

 

 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى
 العائد/  المخرجات

 عن المسئول

 التنفٌذ
 التنفٌذ مخاطر المتابعة جهات

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 ـ 11
 تطبٌق

 الممارسة
  العادلة
 وعدم

 مٌٌزالت
 بٌن

 أعضاء
 هٌئة

 التدرٌس
 والعاملٌن
 والطالب

 لتقٌٌم محددة معاٌٌر وضع ـ 1
 فرص وتوضٌح الطالب،

 لجنة واعتماد تشكٌل - . المتاحة التعلٌم
 الشكاوى لفحص دورٌة

 المقدمة

 ، للشكاوى االستجابة ـ
 بنتٌجة المعنٌٌن وإخطار

 المتابعة

 م2115 دٌسمبر

 ضوابط ـ أ
 ومعلنة محددة
 لعدالةا لضمان
 التمٌٌز وعدم

 هٌئة أعضاء بٌن
 التدرٌس
 والعاملٌن
 .والطالب

 عمٌد الكلٌة -
 وكالء الكلٌة -
 رؤساء األقسام -

لجنة تقٌٌم  -
األداء التابعة 
لوحدة ضمان 

 الجودة
 رعاٌة مكتب -

 .الطالب

 الكلٌة وكٌل
 التعلٌم لشئون

 .والطالب
لجنة تقٌٌم  - -

األداء التابعة 
لوحدة ضمان 

 الجودة
 

 تغٌٌر القٌادات بالكلٌة -
ضعف التعامل مع 
 الشكاوي المقدمة.

 

5111 

 محددة آلٌات وضع ـ 2
 وعدم العدالة لضمان ومعلنة
/   التدرٌس هٌئة بٌن التمٌٌز

  البعثات/  اإلشراف توزٌع فً
/ التدرٌس فً والطالب ،

 الحوافز فً العاملٌن
 . والمكافئات

 ًلتلق معلنة آلٌة وضع ـ 3
 ، والمقترحات الشكاوى
 من معتمدة. لها واالستجابة

 . الكلٌة مجلس

 عدد انخفاض ـ
  للعاملٌن الشكاوى

 عن تزٌد بنسبة  بالكلٌة
65 % 

 م2112 ٌولٌو

 سجالت .ـ ب
 حرص تؤكد

 على الكلٌة
 القرارات متابعة

 شان فً المتخذة
  الشكاوى

 الشاكً وإخطار
 . المتابعة بنتٌجة

 ـ 12
 االلتزام
باألخالق
 ٌات

 المهنٌة
 التعلٌمٌة

 . للكلٌة

 للتوعٌة دورات عقد ـ 1

 . للمهنة  األخالقً بالمٌثاق

 عدد انخفاض ـ
 فٌما السلبٌة الممارسات

 . المهنة بأخالقٌات ٌتعلق

 كتوبر – سبتمبر
.م2112  

 مٌثاق وجود ـ أ
 . المهنة ألخالقٌات

 الكلٌة عمٌد -
 الكلٌة وكالء -
 األقسام رؤساء -

 ضمان ةوحد -
 الجودة

 الكلٌة أمٌن -

 

وكٌل الكلٌة  -
 لشئون البٌئة.

 .االقسام رؤساء

التطور الهائل 
لتكنولوجٌا المعلومات 

 واالتصاالت
31111 

 للممارسات دلٌل إعداد ـ 2
 األكادٌمٌة األخالقٌة

 فً والوظٌفٌة واإلدارٌة

 . الكلٌة

 دٌسمبر
.م2115  

 التزام مدى قٌاس ـ 3
 .المهنة أخالقٌاتب العاملٌن

 مستمر
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 المالٌة والمادٌة المتاحة. الموارد فعال استثمار ـ الرابعة الغاٌة

 إثراء و تطوٌر الفكر التربوي من خالل نشر االتجاهات التربوٌة المعاصرة و تطبٌقاها فى العمل المٌدانً    -5

 مٌة و اإلقلٌمٌة و العالمٌة ذات الصلة برسالة الكلٌةتبادل الخبرات و المعلومات مع الهٌئات و المؤسسات القو    -6

 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى
 العائد/  المخرجات

 عن المسئول

 التنفٌذ
 التنفٌذ مخاطر المتابعة جهات

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

ٌادةـ  13  ز
 الموارد كفاءة

 المالٌة
 والبشرٌة

ٌات لتحقٌق  الغا
 واألهداف

 اإلستراتٌجٌة

 احتٌاجا األكثر المجاالت تحدٌد ـ 1
 ضوء فً اإلضافٌة المالٌة للموارد

البٌئً والتحلٌل ، اإلستراتٌجٌة  

 المٌزانٌة بنود تناسب ـ
 . الكلٌة أهداف ٌحقق بما

 المعنٌة الجهات رضا ـ
 نسب عن بالكلٌة

 . بالمٌزانٌة التخصٌص

/ 2112 اغسطس
.م2115 اغسطس  
 

 

 ةلزٌاد خطة  ـ أ
 استخدام كفاءة

 البشرٌة الموارد
 المتاحة والمالٌة

 الكلٌة عمٌد -
 الكلٌة وكالء -
 األقسام رؤساء -

 ضمان وحدة -
 الجودة

 الكلٌة أمٌن -

 الكلٌة عمٌد
 لشئون الكلٌة وكٌل

 المجتمع خدمة
 .البٌئة وتنمٌة

 واإلجراءات الروتٌن
 .والموافقات الرسمٌة

ع  ـ 2  ٌة توٌز زان ٌة الٌم  على بناءً  السنو
ٌاجات ٌة المجاالت ًف االحت )  اآلت

ٌة األنشطة ٌم  خدمة ـ العلمً البحث ـ التعل
ٌة األقسام ـ المجتمع  ( اإلدارات ـ العلم

 إحالل ـ 14
 وتجدٌد
 المبانً

 والمرافق
 حتى العامة

 مع  تتناسب
 المعاٌٌر
 القٌاسٌة

ٌانة وحده إنشاء   ـ 1  بشراء للص
 الالزمة هزةواألج واآلالت المعدات

 عن الرضا مستوى ارتفاع ـ
 والمبانً العامة المرافق

 التً الالئق المستوى ذات
 من المنشاة باألغراض تفً

 أجلها

 الشكاوى عدد انخفاض ـ
 المبانً إمكانات من

 . العامة والمرافق

تحقٌق خطة الصٌانة  -
والتنمٌة السنوٌة بنسبة 

 %21انجاز أكثر من 

 2114 ٌناٌر

 
 أماكنو مبانً ـ أ

 امن ذات نشاط
 طبقا وسالمة

 للمواصفات
 التً القٌاسٌة

 واألهداف تتوافق
تحقٌقها المرجو  

 الكلٌة عمٌد -
 شئون وكٌل -

 البٌئة
 الخدمات لجنة -

 وتطوٌر المساعدة
 اإلداري النظام

 بوحدة

الكلٌة عمٌد  
الكلٌة أمٌن  
 ادارة وحدة

.االزمات  

51111 

 لدعم سنوٌة خطة وضع  ـ 2
التحتٌة البنٌة صٌانةو وتنمٌة  

 مستمر

 والسالمة لألمن نظام توفٌر  ـ 3
 حٌث من صحً ومناخ المهنٌة
 بشراء للمبانً واإلضاءة التهوٌة

الالزمة و المناسبة المعدات  

 مستمر

ث ـ 15  تأٌث
 معامل وتحدٌث
 الدراسة وقاعات

 ومكاتب ،
ٌئة أعضاء  ه

 ، التدرٌس
 الجودة ووحدة

 بالكلٌة

 لألثاث مواصفات وضع ـ 1
ـ ارتفاع مستوى الرضا  . شراءه المطلوب

عن األثاث الموجود 
 بالكلٌة.

 

 

 

 حسب مستمر
 الطلب

 صالة: مثال
 األنشطة

19/1/2116. 

 ٌتناسب أثاث ـ  أ
 االحتٌاجات مع

. األهداف وتحقٌق  
 

ٌد - ة عم  الكٌل
ٌئة شئون وكٌل -  الب

 الخدمات لجنة -
 المساعدة

 النظام وتطوٌر
 ارياإلد
 المعامل لجنة

 والمختبرات
ة المخازن أمٌن  .بالكٌل

.الكلٌة عمٌد  
.الكلٌة أمٌن  

 لجنة رئٌس
 المعامل

.والمختبرات  
 المخازن أمٌن

.بالكلٌة  

51111 

 األثاث وأعداد  أنواع تحدٌد ـ 2
شراءه المطلوب  

 الخاصة اإلجراءات وضع-3
 .  األثاث بشراء
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 شرات التنفٌذمؤ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى
 العائد/  المخرجات

 عن المسئول

 التنفٌذ
 التنفٌذ مخاطر المتابعة جهات

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

توفٌر ـ  16
فرص تعلم 
متمٌزة من 

خالل 
استخدام 
المعامل 
ووسائل 

التكنولوجٌا 
 الحدٌثة .

 باألجهزة بٌان إعداد   ـ1
 لتطوٌر الالزمة والمعدات

  وخدمة البحثٌة   ملٌةالع

زٌادة نسبة استخدام  -
المعامل التكنولوجٌة 

 الحدٌثة بالكلٌة .
زٌادة عدد زوار موقع  -

الكلٌة على شبكة 
 .االنترنت

ارتفاع نسبة رضا  -
جمٌع العاملٌن بالكلٌة و 
الطالب عن تسهٌل فرص 

استخدام  وسائل 
 االتصاالت الحدٌثة.

 الجامعً العام
2114/2115 

 

 مجهزة عاملم  ـ أ
 التكنولوجٌا بأحدث

 أهداف تحقق التً
 التعلٌمٌة العملٌة

 
 الكلٌة عمٌد -
 شئون وكٌل -

 البٌئة
 الخدمات لجنة -

 وتطوٌر المساعدة
 اإلداري النظام

 بوحدة
 الخدمات وحدة -

 .االلكترونٌة
 .الصٌانة وحدة

 الكلٌة عمٌد -
 لشئون الكلٌة وكٌل

 . المجتمع خدمة
 الخدمات وحدة -
 وحدة. لكترونٌةاال

 .الصٌانة

 المالٌة االمكانت نقص
 والفنٌة

111111 

 .والتدرٌب المجتمع

 طبقا المعامل تجهٌز- ـ2
 العالمٌة القٌاسٌة للمواصفات

 واألدوات األجهزة بشراء
 والخامات

/ 2116 دٌسمبر
 2112 دٌسمبر

 األجهزة صٌانة  ـ-3
 بصفة والمعامل والمعدات

 . منتظمة
 مستمر

ـ وضع  12
خطة  لممارسة 

األنشطة 
ة،االجتما الطالٌب
عٌة والثقافٌة 
ٌاضٌة.  والر

  االحتٌاجات تحدٌد -1
 األنشطة بممارسة الخاصة

 . الطالبٌة

نسبة عالٌة من الجوائز ـ 
ز ، لمجاالت  وشهادات التمٌا

األنشطة على مستوى 
 الجامعة ، والجامعات .

نسبة مشاركة عالٌة ـ 
 .الطالبٌة لألنشطة

و  –مارس   م.2116مٌا

 مناسبة أماكن  ـ أ
 األنواع لممارسة
 لألنشطة المختلفة

 متوافر الطالبٌة،
 األجهزة بها

 المناسبة والمعدات

 الكلٌة عمٌد -
 شئون وكٌل -

 البٌئة
 شئون وكٌل -

 الطالب
 الخاصة الوحدة

 .بالكلٌة باألنشطة

 الكلٌة عمٌد -
 شئون وكٌل -

 البٌئة
 شئون وكٌل -

 الطالب

111111 

 الحالً الوضع تقٌٌم ـ2
 األنشطة ممارسة ألماكن

 .. الطالبٌة

 سنوي دوري
 

  لألنشطة  خطة وضع-3
 . الطالبٌة

 اإلمكانات وتسهٌل توفٌر -4
 ممارسة خطط لتنفٌذ المطلوبة
 الطالبٌة األنشطة جمٌع

 بالكلٌة

ـ تنفٌذ األنشطة الطالبٌة وفق  5
 الخطة الموضوعة

 مستمر
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 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

المخرجات / 
 العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

ـ توافر  11
أنظمة 

للمراجعة 
والرقابة 

ة  الدورٌة للكٌل
على استخدام 
الموارد بما 
ٌحقق  

ات الغٌا
واألهداف 
جٌة  اإلستراٌت

ـ وضع أنظمة موثقة  1
للمراجعة والرقابة الدورٌة 
 على استخدام الموارد بالكلٌة

. 

ـ زٌادة الموارد المالٌة 
الذاتٌة للكلٌة عن 
 السنوات السابقة .

ـ قلة عدد الممارسات 
السلبٌة فً توظٌف 

الموارد المالٌة الذاتٌة 
فً تنمٌة أنشطة الكلٌة 

سالةبما ٌحقق الر  

 شهور 3
أ ـ  أنظمة موثقة 

للمراجعة 
والرقابة الدورٌة 
على استخدام 
موارد الكلٌة 

المادٌة والمالٌة 
 والبشرٌة

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل شئون  -

 البٌئة
وكٌل شئون  -

 الطالب
الوحدة الخاصة 
 باألنشطة بالكلٌة.
لجنة الخدمات 

المجتمعٌة 
 والشراكة.

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل شئون  -

 البٌئة
وكٌل شئون  -

 الطالب
لجنة الخدمات 

المجتمعٌة 
 والشراكة

 المالٌة االمكانت نقص .

 والفنٌة
5111 

ـ وضع خطة لزٌادة الموارد  2
الذاتٌة للكلٌة من خالل 

األنشطة التعلٌمٌة ، وخدمة 
 المجتمع

اغسطس/ 
 م.2115سبتمبر 

ـ إجراء تقٌٌم دوري  3
لألنظمة والخطط الخاصة 

 ى استخدام المواردبالرقابة عل
 مستمر

 .فعالةمجتمعٌة  مشاركة: الخامسة الغاٌة
 رضا الطالب/ وهٌئة التدرٌس / و الجهاز اإلداري / الجهاز الفنً عن أداء الكلٌة  -11

  رضا المستفٌدٌن من الخدمات المقدمة من الكلٌة  -11

 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى
 جات / العائدالمخر

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

ـ  تلبٌة  19
احتٌاجات 
مجتمع 
الجامعة 

والمجتمع 
المحلً فً 

مجال 
الخدمات 
 التعلٌمٌة.

 المجتمعٌة االحتٌاجات إحصاء-1
 استبٌان بعمل  المستفٌدٌن من

ٌادة مستو - . المدنً المجتمع لمؤسسات ي رضاء ز
ن عن  ٌٌد المجتمع والمستف
ٌم  . ً التعل  الخدمات المقدمة ف

 
 
 

 2112أبرٌل 
 مفعلة خطة ـ  أ

 لبرامج معتمدة
 المجتمع خدمة
 فً البٌئة وتنمٌة
 تخصص مجاالت

 . الكلٌة

ة - ٌد الكٌل  عم
ة لشئون  - وكٌل الكٌل

 خدمة المجتمع
 وحدة ضمان الجودة -

لجنة الخدمات  -
 المجتمعٌة والشراكة

لجنة شئون خدمة  -
المجتمع وتنمٌة 

ٌئة.  الب

ة - ٌد الكٌل  عم
ة لشئون  - وكٌل الكٌل

 خدمة المجتمع
 وحدة ضمان الجودة -

لجنة الخدمات  -
 المجتمعٌة والشراكة

لجنة شئون خدمة  -
المجتمع وتنمٌة 

ٌئة.  الب

 

 احتٌاجات دراسة ضعف -
 وغٌاب والمجتمع الجامعة

 لها الدقٌق التحدٌد
11111 

 خدمة لبرامج خطة وضع-2
 البٌئة وتنمٌة المجتمع

ا ًٌ  تحدث سنو
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 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

المخرجات / 
 العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

تلبٌة ـ   21
اجات  احٌت
المجتمع 

المحٌط فً 
مجال محو 
األمٌة ، 
ومجتمع 
ة  الترٌب

م فً  والتعٌل
مجال تدرٌب 
المعلمٌن فً 
أثناء الخدمة 

. 

 المشاركات فرص تحدٌد-1
 من الكلٌة لمنسوبً المجتمعٌة

 الخدمات فرص حصر خالل
 البٌئة فً المتاحة التعلٌمٌة

 . المحٌطة

زٌادة مستوي رضاء 
المجتمع والمستفٌدٌن عن 

الخدمات المقدمة فً 
 مجال محو األمٌة .

دة مستوي رضاء ـ زٌا
المجتمع والمستفٌدٌن عن 

الخدمات المقدمة فً 
مجال تدرٌب المعلمٌن 

 بالخدمة .
ـ زٌادة أعداد من ٌتم محو 

 أمٌتهم  .
ـ زٌادة أعداد المتدربٌن 
 من المعلمٌن بالخدمة .

ٌادة مشاركة أعضاء ـ  ز
هٌئة التدرٌس ، والطالب ، 

والعاملٌن فً الخدمات 
 المجتمعٌة

ات أعضاء نسبة مساهم -
هٌئة التدرٌس والعاملٌن 

 فً النشاط
ارتفاع نسبه رضا  -

المجتمع المحٌط عن 
 الخدمات البٌئٌة

ـ ارتفاع نسبة المشاركات 
ٌة من  ً مجلس الكل ٌة ف ٌن الب
ٌة ورجال  قبل رجاالت الترب
األعمال المتعلقة للخدمات 

ٌة . ٌم  التعل

 مستمر

 شراكة عقود  ـ أ
 ، الكلٌة بٌن

 التربٌة وبٌن
 وهٌئة ، لتعلٌموا

. الكبار تعلٌم  

الكلٌة عمٌد -  
 الكلٌة وكٌل -

 خدمة لشئون
 المجتمع

 ضمان وحدة -
 الجودة

 الخدمات لجنة -
 المجتمعٌة
 والشراكة
 ومواجهة
 األزمات

.الكلٌة عمٌد  
 شئون وكٌل
 وخدمة البٌئة

.المجتمع  
 شئون لجنة
 البٌئة البٌئة
المجتمع وخدمة  

 البشرٌة الكوادر نقص
 ضعف. والمؤهلة المدربة
 محو هٌئة وتنسٌق تعاون

 وكالة مع الكبار وتعلٌم األمٌة
 وخدمة البٌئة لشئون الكلٌة

 المجتمع

 

 هٌئة أعضاء تحدٌد-2
 الطالب و والعاملٌن التدرٌس

 المجتمع خدمة فً المشاركٌن
 علً بناء البٌئة تنمٌة و

 .آرائهم استطالع

 مستمر

 أعضاء نشاطات تسجٌل ـ3
 ، والطالب ، التدرٌس هٌئة

 خدمة مجال فً والعاملٌن
 االنجاز بملف المجتمع

 .بهم الخاص

 مستمر

 من المناسبة الكفاءاتضم  -4
 من أو التعلٌم رجاالت
 العمل بسوق المعنٌٌن

 وضمهم التعلٌمٌة بالخدمات

 . الكلٌة مجلس إلى

 مستمر

 مشاركة فرص عن البحث-5
 فً التدرٌس هٌئة أعضاء
 المعنٌة المجتمعٌة الهٌئات

 . التعلٌمٌة بالخدمات

 مستمر
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 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف

المدى 
 الزمنً

من : 
 إلى

المخرجات / 
 العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 إنشاء ـ 21
 وحدة
 متابعة

 للخرٌجٌن

 تابعةم لوحدة الئحة وضع-1
 .الخرٌجٌن

ٌادة نسبة فرص العمل  ـ ز
ٌادة طلب  ة وز لخرٌجً الكٌل

هم.  سوق العمل عٌل
ن بالدورات  ٌاد عدد الملتحٌق ـ ازد
حتاجها  ً تخصصاتٌ  ة ف ٌٌب التدر

 سوق العمل
ٌاد عدد المشروعات ذات  ـ ازد
ة  ن الكٌل المشاركة المجتمعٌة ٌب

والجهات ذات االختصاص 
مٌة بالخدمات التعٌل  

نسبة مرضٌة ألداء ـ تسجٌل 
ً ال  ة ًف النشاط المجتمع الكٌل

 %. 25تقل عن 
ن  ٌادة نسبة الخرٌجٌن العامٌل ـ ز

ٌم ، والمراكز  فً مجال التعل
ة التربوٌة  البحٌث

ٌادة نسبة التواصل مع أعداد  ـ ز
دة من الخرٌجٌن . متزٌا  

 دٌسمبر
2116 

  معتمدة وحدة  ـ أ
 لمتابعة
 .الخرٌجٌن

 الكلٌة عمٌد -
 الكلٌة وكالء -
 متابعة لجنة -

 الخرٌجٌن
 .أمٌن الكلٌة -
 

 عمٌد الكلٌة. -
وكٌل الكلٌة 

لشئون التعلٌم 
 والطالب.

 أمٌن الكلٌة.
مدٌر وحدة 
 الخرٌجٌن

 

 أسالٌب استخدام قلة
 تحدٌد فً حدٌثة
 العمل سوق احتٌاجات

 .الخرٌجٌن من
 مسوح اجراء فً العجز

 لمتابعة الخرٌجٌن

11111 

 لللهٌك تصور وضع-2
 متابعة لوحدة التنظٌمً

 الخرٌجٌن
 لوحدة معتمدة خطة  وضع-3

 الخرٌجٌن متابعة
 

 بما الخرٌجٌن تأهٌل إعادة-4
 التً المهارات لهم ٌوفر

 العمل سوق ٌطلبها

 مارس
2112. 

 عمل فرص  توفٌر-5
 مع بالتعاون الكلٌة لخرٌجً

 المجتمعٌة األطراف
 مستمر

ملتقى سنوي مع  عقد
المستفٌدٌن من الخدمات 

المجتمعٌى الستطالع رأٌهم 
 فً الكلٌة

دوري 
 سنوي
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 متمٌز قادر على المنافسة. خرٌج  ـ السادسة الغاٌة

    إعداد المعلم القادر أكادٌمٌا ومهنٌا على القٌام بمهام المهنة طبقا للمعاٌٌر األكادٌمٌة .    -1

 التنفٌذمؤشرات  األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

المخرجات / 
 العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 ـ 22
 تحدٌث

 سٌاسات
 قبول
 بما الطالب
 مع ٌتفق

 رسالة
 الكلٌة

 وأهدافها
اإلستراتٌج

 .ٌة

 لمراجعة خطة وضع-1
 ، والتحوٌل القبول سٌاسات
 ، الكلٌة رسالة مع تتوافق

 . وإستراتٌجٌتها ، وأهدافها

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.

 عن الطالب رضا ـ
 تقدمها التً الخدمات

 . الكلٌة

 نسبة انخفاض ـ
 لٌةالك من التحوٌل

السابقة األعوام عن  

 2115 دٌسمبر
 سٌاسات  ـ أ

 وتحوٌل قبول
 ، عادلة الطالب

 مع ومتناسبة
 الطاقة

 االستٌعابٌة
 للطالب الفعلٌة

 من ، بالكلٌة
 الموارد واقع

 .المتاحة

 عمٌد الكلٌة -
 وكالء الكلٌة -
لجنة شئون  -

الطالب التابعة  
لوحدة ضمان 

 الجودة
 أمٌن الكلٌة. -

 .الكلٌة عمٌد

 شئون وكٌل
 .بالكلٌة الطالب

 حول التوافق صعوبة
 وسٌاسات معاٌٌر

 للقبول محددة
 المستمر والتغٌٌر

 حاالت وقبول. فٌها
 .استثنائٌة

31111 

 سٌاسة وإعالن توثٌق-2
 من ، والتحوٌالت  القبول

 متعددة إعالن وسائل خالل

 عام كل بداٌة دوري
 دراسسً

 آراء لقٌاس آلٌة وضع-3
 على التوزٌع قبل بالطال

 عام كل بداٌة . المختلفة التخصصات
 دراسً

 برامج وتنظٌم إعداد-4
 . الجدد للطالب تعرٌفٌة

 لقٌاس استقصاء إجراء-5
 سٌاسة عن الطالب رضاء
 بالكلٌة والتحوٌالت القبول

 مستمر
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 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

المخرجات / 
 العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 دعم ـ 23
 الطالب
 أكادٌمٌا
 ، ومالٌا

 .وصحٌا

 الطالب احتٌاجات دراسة -1
 للدعم خطة وضع ٌمكن حتى

 عن الطالب رضاء ـ . حقٌقٌة
 المقدم الدعم فرص
 . وصحٌا ومالٌا أكادٌمٌا

 الشكاوى انعدام أو قلة ـ
 الدعم عدالة عدم من

 للطالب المقدم
 بنظام الطالب إلمام ـ

 بنسبة األكادٌمً اإلرشاد
 منهم%  21

 التعثر حاالت عدد قلة ـ
 األكادٌمً

 الطالب معدل انخفاض ـ
 على المترددٌن المرضى

 .الصحٌة العٌادات

 بشكل مستمر
 سنوي

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

 عمٌد الكلٌة -
 وكالء الكلٌة -
لجنة شئون  -

 الطالب
 أمٌن الكلٌة. -

 

 

 .الكلٌة عمٌد -
 لشئون الكلٌة وكٌل

 .والطالب التعلٌم

 .المالٌة الموارد قلة -
 الٌات تطبٌق صعوبة -

 .االجتماعً التكافل
 التكافل ثقافة محدودٌة -

 بالنسبة االجتماعً
 .للطالب

 

5111 

 الرئٌسٌة األسباب تحلٌل-2
 واالستفادة الكلٌة من للتحوٌل

 . الكلٌة تطوٌر فً منها

 سنوي دوري
 

 بشكل الطالب دلٌل تحدٌث-4
 .سنوي

 مستمر

 لتحدٌد موثقة آلٌات وضع-5
 ، والمبدعٌن المتفوقٌن

 . وتحفٌزهم
 2115 ٌولٌو

 
 
 

 لتحدٌد موثقة آلٌات وضع-6
 برامج ،ووضع دراسٌا تعثرٌنالم

 . لرعاٌتهم
 والتقٌٌم للمتابعة نظام توافر  -2

 السكن) للطالب الجامعٌة للحٌاة
 - االجتماعً التكافل – الجامعً

 (.ةالصحٌ الرعاٌة
 لنظم المستمرة المتابعة-1

 الصحٌة والرعاٌة اإلسعافات
 مستمر 

 الطالب لتحدٌد لجان تشكٌل-9
ا والمتعثرٌن القادرٌن غٌر ًٌ  .ماد

 سنوي دوري 

 تقدٌم ـ 24
 خدمات
 متمٌزة

 .للخرٌجٌن

 احتٌاجات عن استبٌان إعداد-1
 التدرٌبٌة الدورات من الخرٌجٌن

 . التاهٌلٌة والبرامج

 المترددٌن نسبة ارتفاع ـ
 على الخرٌجٌن من

 .الكلٌة
 المستفٌدٌن نسبة ارتفاع ـ

 تحقٌق من الخرٌجٌن من
 .الكلٌة مع التواصل

 الخرٌجٌن أعداد زٌادة ـ
 العون من المستفٌدٌن

 . الكلٌة من المقدم

 م2115 ماٌو – مارس
 

 خدمات ـ أ
 مستمرة للخرٌجٌن

 ومتمٌزة

 الكلٌة عمٌد -
 الكلٌة وكالء -
 متابعة لجنة -

 التابعة الخرٌجٌن
 ضمان لوحدة

 الجودة
 الكلٌة أمٌن -

 متابعة وحدة
 .بالكلٌة الخرٌجٌن

 

11111 
.م2112 أكتوبر سنوٌا للخرٌجٌن كتٌب إصدار ـ3  

 العالقة الستمرار آلٌات وضع-4
 .والكلٌة الخرٌجٌن بٌن

 م2112 ٌولٌو
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 تعلٌمٌة مطورة للتأهٌل لالعتماد على أسس التطوٌر المستمر. نظم ـ السابعة الغاٌة

 ٌوس والدراسات العلٌاتحدٌث برامج تعلٌمٌة جدٌدة لمرحلة البكالور    -2

 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

المخرجات / 
 العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 رفع ـ25
 مستوى

 فً األداء
 العملٌة
 من التعلٌمٌة

 تبنً خالل
 قومٌة معاٌٌر

 مع تتمشى
 المعاٌٌر
 المرجعٌة

 ، رسمٌة إجراءات اتخاذ  ـ 1
 للكلٌة األكادٌمٌة المعاٌٌر لتبنً

 .المعنٌة المجالس من

 نتائج مستوى ارتفاع ـ
 الطالب

 أعضاء وعً زٌادة ـ
 والهٌئة التدرٌس هٌئة

 بالكلٌة المعاونة
 األكادٌمٌة بالمعاٌٌر

%  21 بنسبة المتبناه
 . األقل على

 2115ٌناٌر 

 قومٌة معاٌٌر  أـ
 مع تتوافق

 لمعاٌٌرا
 بنسبة المرجعٌة

 61 عن تقل ال
 فً ٌتم% 
 توصٌف ضوئها

 . البرامج

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل الكلٌة  -

لشئون التعلٌم 
 والطالب

لجنة البرامج  -
والمقررات 

التعلٌمٌة  التابعة  
لوحدة ضمان 

 الجودة

 .الكلٌة عمٌد

 شئون وكٌل
 .والطالب التعلٌم

 معٌار منسق
 البرامج

 .والمقررات

 بثقافة وعًال ضعف
 البعض لدى المعاٌٌر
 األداء وتقوٌم وتطبٌقها
 ضوئها فً

31111 

ة دورات عقد   ـ 3 ٌٌب  للتوعٌة تدر
ٌٌر  م2116سبتمبر  .األكادٌمٌة بالمعا

 للتدرٌب عمل ورش عقد  ـ 4
 توصٌف فً المعاٌٌر تطبٌق على

 .الدراسٌة البرامج
 2116اكتوبر 

 بٌن فقالتوا مدى مراجعة ـ 5
 تبنتها التً األكادٌمٌة المعاٌٌر
 وأهدافها رسالتها مع الكلٌة

 . اإلستراتٌجٌة

 2114دٌسمبر 

ٌاس أدوات إعداد  ـ 6  مدى لمتابعة ق
ٌر تطبٌق   المتبناه األكادٌمٌة المعٌا

 التعلٌمٌة النتائج من والتحقق
 . المستهدفة

 دوري مستمر
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 نفٌذمؤشرات الت األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

المخرجات / 
 العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

  إعادةـ  26
 للبرامج هٌكلة

 والمقررات
 ، الدراسٌة

ٌر طبقا  للمعٌا
 األكادٌمٌة

 ، المتبناة
 ومحققه

 لمواصفات
 الخرٌج
 له المخطط

 لتحادٌث سااماألق ممارسات تحفٌز  ـ 1
مٌة البرامج  ذلاك بأهمٌاة بالتوعٌة التعٌل

 الباارامج تحاادٌث سابل علااى وبالتادرٌب
مٌة  .التعٌل

 البرامج نجاح ـ
  تحقٌق فً التعلٌمٌة

  مرتفعة تعلٌمٌة نتائج

 المخرجات تحقٌق ـ
 المستهدفة التعلٌمٌة

 11 عن تقل ال بنسبة
% 

 

 مستمر

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 2116أبرٌل 

 برامج ـ  أ
 تعلٌمٌة ومقررات
 معتمدة حدٌثة
 متطلبات تواكب

 السوق

 الكلٌة عمٌد

 لشئون الكلٌة وكٌل -
    والطالب التعلٌم

 البرامج لجنة -
  التعلٌمٌة والمقررات

 ضمان لوحدة  التابعة
   الجودة

 .الكلٌة عمٌد

 شئون وكٌل
 .والطالب التعلٌم

 معٌار منسق
 جالبرام

 .والمقررات

 

5111 

ماااادى تلبٌااااة المقااااررات ـ    2
 الحتٌاجات سوق العمل.

 
 

توافاق المعاااٌٌر المتبنااة مااع   ـا 3
رؤٌااااة ورسااااالة واهااااداف الكلٌااااة 

 االستراتٌجٌة .

 

 

 البرامج توصٌف إعادة ـ4
 األقسام قبل من والمقررات

 المراجعٌن ضوء فً
 . الخارجٌٌن

 رضا نسبة ارتفاع ـ
 الخارجٌٌن راجعٌنالم

 البرامج توصٌف عن

 2115دٌسمبر 

 توصٌف وجود ـ ب
 ومعلن معتمد
مٌة للبرامج  ، التعٌل

 والمقررات
 ٌتوافق ، الدراسٌة
ة ورسالة  ، الكٌل

 عمٌد الكلٌة - . وأهدافها
وكٌل الكلٌة لشئون  -

 التعلٌم والطالب
لجنة البرامج  -

والمقررات التعلٌمٌة  
التابعة  لوحدة 

 جودةضمان ال
 

 .الكلٌة عمٌد

 شئون وكٌل
 .والطالب التعلٌم

 معٌار منسق
 البرامج

 .والمقررات

 أعضاء بعض تقصٌر
 إعداد فً التدرٌس هٌئة

 المقررات توصٌفات
 .الدراسٌة والبرامج

 

 للمراجعة نظام وضع ـ 5
 البرامج لتوصٌف الدورٌة

 . والمقررات

دوري بداٌة كل 
 عام دراسً

 

 خرجاتالم مراجعة ـ 6
 .حالٌا المستهدفة التعلٌمٌة

 نسبة ارتفاع ـ
 المكتسبة المهارات

 للخرٌجٌن

 دوري
نهاٌة كل فصل 

 دراسً
 مخرجات ـ ج

 مستهدفة تعلم
 ، البرامج من

 ومعلنة ، معتمدة
 ومطابقة ،

 البرنامج ألهداف
. 

 

 فً الطالب آلراء ستطالع-2
 وتحلٌلها  الدراسٌة المقررات

 موضوعٌة بطرٌقة

 كل نهاٌة دبع
 دراسً فصل

 

 لتطوٌر خطة وضع-1
 ، التعلم مخرجات
 فً التطبٌقٌة والممارسات

 ، للبرامج الدراسٌة المقررات
 وتقارٌر ، الطالب آلراء طبقا

 . السنوٌة البرامج

دوري بنهاٌة كل 
 فصل دراسً
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 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

المخرجات / 
 لعائدا

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 تطوٌر ـ 22
 إستراتٌجٌة

 للتعلٌم
/  والتعلم

 والتسهٌالت
 المادٌة

 للتعلٌم سٌاسة وضع-1
 تتفق ، معتمدة والتعلم
 . البرامج وطبٌعة

 للتعلم أنماط وجود ـ
 2115 دٌسمبر . تقلٌدٌة غٌر

 توافر  ـ أ
 اتٌجٌةإستر

 . والتعلم  للتعلٌم

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل الكلٌة  -

لشئون التعلٌم 
 والطالب   

لجنة  -
مشروعات 

التطوٌر  التابعة  
لوحدة ضمان 

 الجودة  
 

 الكلٌة عمٌد 
 الكلٌة وكٌل

 العلٌم لشئون
 والطالب

 الكلٌة وكٌل
 العلٌا للدراسات

 االقسام رؤساء
 معٌار منسق

 البرامج
 .والمقررات

 المكاناتا نقص
 والمادٌة المالٌة

 .والفنٌة
 الدعم ضعف

 من المقدم الفنً
 الكلٌة إدارة

 والجامعة

21111 

 لسٌاسات دورٌة مراجعة -2
 ضوء فً ، والتعلم التعلٌم

 استقصاء/  االمتحانات نتائج
 هٌئة وأعضاء ، الطالب آراء

 واألطراف ، التدرٌس
 . العالقة ذات المجتمعٌة

 مستمر

 2115 بردٌسم
 الخاصة السٌاسات مراجعة-3

 ضوء فً ، والتعلم بالتعلٌم
 التعلٌم طرق فً التطورات

 . والتعلم
 متنوعاااة مصاااادر تاااوفٌر ـااا 4

 ومحاولااااااة ، الاااااذاتً للاااااتعلم
 تنمٌتها

 المقررات عدد زٌادة ـ
 المنفذة االلكترونٌة

 . بالكلٌة

 الطالب نسبة تزاٌد ـ
 لشبكة المستخدمٌن

 لوماتالمع

 2114 ٌونٌو

بـ  ممارسات 
 فعلٌة للتعلم الذاًت

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل الكلٌة لشئون  -

 التعلٌم والطالب   
لجنة مشروعات  -

التطوٌر  التابعة  
 لوحدة ضمان الجودة  

 طرائق بعض سٌادة
 تنمً ال التدرٌسالتً

 لدى الذاتً التعلم
 .الطالب

 ثقافة ضعف -
 التعلم وأسالٌب

 .بعةالمت الذاتً

 التااادرٌس طااارق اختٌاااار ـااا 5
 الطالب مهارة لزٌادة المناسبة

 . الذاتً التعلم استخدام فً

 الطاالب لتحفٌز آلٌة وضع ـ 6
 . الذاتً التعلم على

 المقاررات لتحوٌال لجاان تشاكٌل  ـ 2
 الكترونٌا

 

العام الجامعً 
2111/2111 

    

 مااااااان%  25 نسااااااابة تحوٌااااااال ـااااااا1
 مقااااررات إلااااى الدراسااااٌة المقااااررات
 . الكترونٌة



____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ة   المحمية واإلقميمية والقومية ، لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات. لمستوياتالكمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ، والبحث العممي عمى ا تطمح: رؤٌة الكٌل

ة الجامعة، وتمبيتيا نوعية، طبقا لممعايير األكاديمية، وبما يتوافؽ مع رسالضوء معايير أكاديمية ، كما توفر الكوادر القادرة عمى متابعة الحركة العممية، والبحثية العالمية،  في التخصصات التربوية العامة وال يمعمـ التعميـ قبؿ الجامعي، وتنميتو مينيا وأكاديميا أثناء الخدمة ف إعدادية إلى الكم تسعى رسالة الكلٌة :
 الحتياجات سوؽ العمؿ عمى المستوى المحمي واإلقميمي والقومي .

- 67 - 
 

 

 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى
 المخرجات / العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 تابع:
 تطوٌر ـ 22

 إستراتٌجٌة
 للتعلٌم
/  والتعلم

 والتسهٌالت
 المادٌة

 للتدرٌب معتمد برنامج وضع ـ  9
ٌداًن  للطالب الم

 ، المدارس مدٌري ء رضاـ 
ٌداًن التدرٌب ومشرًف  الم
 . الطالب أداء على

 االشراف عن الطالب رضاـ 
ٌداًن التدرٌب برنامج على  الم

. 

 النتائج مستوى ارتفاعـ 
مٌة  لبرنامج المستهدفة التعٌل
ٌداًن التدرٌب  تقل ال بنسبة الم

 %91 عن

 مرتفع اركةمش مستوىـ 
ٌئة ألعضاء  ًف التدرٌس ه

 التدرٌب على االشراف
ٌداًن . الم  

 ماٌو/مارس
 .م2116

 مفعلة خطة ـ جـ
 التدرٌب لبرنامج
. للطالب المٌدانً  

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل الكلٌة  -

لشئون التعلٌم 
 والطالب

 لجنة مشروعات -
التطوٌر  التابعة  

لوحدة ضمان 
 الجودة

 

 المتابعة ضعف -
 جانب من والتقوٌم

 ووحدة الكلٌة إدارة
 العملٌة التربٌة
 ومشرفً للطالب

 .والمدارس الكلٌة

 قنوات ضعف
 الكلٌة بٌن االتصال

 التربٌة ومدارس
 .وطالبها العملٌة

 

ٌد ـ 11 ة تحد  مدى لمعرفة واضحة آٌل
ٌداًن التدرٌب على اإلشراف جدٌة  الم

 . بالمدارس

ٌد  ـ 11  أعضاء مشاركة مستوى تحد
ٌئة هم التدرٌس ه  ًف ومعاوٌن

ٌداًن التدرٌب على اإلشراف  . الم

 لتقوٌم معتمدة آلٌة وجود ـ 12
 . للطالب المٌدانً التدرٌب نتائج

ٌانات إعداد ـ 13 ٌم استب  مدى لتقٌ
ة ٌداًن التدرٌب فاعٌل  ًف ، للطالب الم
م المستهدفة المخرجات تحقٌق   . للتعٌل

 لقٌاس أدوات عدادإ  ـ 14
 التعلٌمٌة النتائج

 .النجاح نسبة ارتفاع ـ

 التعلٌمٌة النتائج تحقق ـ
 بنسبة للبرامج المستهدفة

 % 11 عن تقل ال

 مع االمتحانات توافق ـ
 تدرٌس وطرق محتوى

 . المقررات

 أداء عن المستفٌدٌن رضا ـ
 الخرٌجٌن

 منظومة عن الطالب رضا ـ
 من به تتمتع لما التقوٌم

 وعدالة عٌةموضو
 وشفافٌة

 مستمر

 نظام تطوٌر دـ
 بما للطالب التقوٌم

 العدالة ٌضمن
 والشفافٌة

 . والموضوعٌة
 العائد/  المخرجات

الكلٌة عمٌد -  
 الكلٌة وكٌل -

 التعلٌم لشئون
 والطالب

 تقٌٌم لجنة -

  التابعة  الطالب
 ضمان لوحدة

 .  الجودة

 الحالً الوضع تقٌٌم  ـ15
 الحالٌة  ٌةالسنو للتقارٌر

 والمقررات للبرامج
2115 أغسطس   

 للتطوٌر خطة إعداد  ـ16
  التقٌٌم ألسالٌب والتحسٌن

 التقارٌر ضوء فً معتمدة
 . السنوٌة

  مستمر

 بمراجعٌن االستعانة  ـ12
 لمراجعة التخصص فً خارجٌٌن
 . والمقررات التقوٌم أدوات

  مستمر
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 .العلٌاللدراسات  مطورة مجبرا: الثامنة  الغاٌة

 تطوٌر برامج الدراسات العلٌا بالكلٌة لتلبٌة احتٌاجات سوق العمل    -1

 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

المخرجات / 
 العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 تحدٌث ـ 21
 الئحة

 ساتالدرا
 العلٌا

 للوائح وتحدٌث ، دورٌة مراجعة -1
 . بالكلٌة العلٌا الدراسات

 الطالب أعداد معدل تزاٌد -
 برامج فً المقٌدٌن

 العلٌا الدراسات
 العلٌا الدراسات طالب رضا ـ

 الالئحة عن
 فً المشاركة زٌادة نسبة -

 .السٌمنار
 نظام عن الطالب رضا -

العلٌا بالدراسات التسجٌل  

 مستمر

 مفعلة الئحة -أ
 وتفً ، ومعتمدة
 المجتمع باحتٌاجات
 والعربً المحلً

 معتمد نظام -ب
 واإلشراف للتسجٌل

 . األكادٌمً

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل الكلٌة لشئون  -

 التعلٌم والطالب
لجنة البحوث  -

والدراسات العلٌا 
التابعة  لوحدة 
 ضمان الجودة

 

 .الكلٌة عمٌد-
 الكلٌة وكٌل

 العلٌا للدراسات
 االقسام وساءر

 الدراسات لجنة
 .العلٌا

 التً الروتنٌة اإلجراءات
 ما الالئحة تعدٌل تستغرقها

 .وغٌرها القطاع لجنة بٌن
 التشرٌعً الجانب ضعف

 مهام ٌحدد الذي والقانونً
 وأدواره وقواعده اإلشراف

 وأخالقٌاته
11111 

 التدرٌس فً األقسام أداء مراقبة ـ3
. 

 مستمر

 الطالب أعداد معدل لزٌادة حوافز -4
 . العلٌا الدراسات برامج فً المقٌدٌن

 مستمر

 التسجٌل إجراءات مراجعة -5
 بغرض ، العلٌا بالدراسات واإلشراف

 . تطوٌرها

، 2116أبرٌل 
 وجاري تحدٌثها

 والتسجٌل للقٌد  آلٌة وضع -6
 . االلكترونً

تم البدء فً 2112أغسطس 
 فقط.اجراءات القٌد 

 لطالب بٌانات قاعدة إعداد -2
 والمسجلٌن ، العلٌا الدراسات

 .بالكلٌة العلمٌة للدرجات

، 216نهاٌة العام الماضً 
وجاري تحدٌثها للعام الحالً 

2112. 

 المقٌدٌن لمتابعة مطبقة إجراءات ـ1
 والمسجلٌن ، العلٌا بالدراسات

 حل على والعمل ، علمٌة لدرجات
 مستمرة . تواجههم التً تالمشكال

ة وضع 9 ل آٌل  فً الصعوبات لتذٌل
 طول حٌث من ، الدرجات منح إجراءات

 للقٌد والتسجٌل.... اإلجراءات

 الطالب لجذب فعالة خطة -11
 الوافدٌن

 الطالب عدد ازدٌاد ـ
 برامج فً الوافٌدن

 العلٌا الدراسات
 2112أغسطس 

 تشجع آلٌة - ج
 لوافدٌنا الطالب
 بالدراسات لاللتحاق

 .العلٌا

 المؤهلة الكفاءات نقص  
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 للبحث العلمً. فعالة منظومة:  التاسعة الغاٌة
 إجراء و نشر البحوث و الدراسات ، وتقدٌم المشورة الفنٌة فى مجاالت التخصص المتنوعة بما ٌسهم فى خدمة المجتمع بهدف التطوٌر المستمر    -4

 رات التنفٌذمؤش األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

المخرجات / 
 العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

  وضع ـ 29
 تقوٌم أدوات
 تتمتع علمٌة

 بالبناء
 قادرة وتكون
 قٌاس على

 النتائج
 التعلٌمٌة

 المستهدفة
 بفاعلٌة
 لطالب

 الدراسات
 . العلٌا

ات  متنوعة لتقوٌم ـ وضع أدو1
 طالب الدراسات العلٌا.

 نتائج مستوى ارتفاع ـ
 التعلٌمٌة العملٌة

 . العلٌا بالدراسات
 عن الطالب رضا ـ

 . التقوٌم منظومة
 المراجعٌن رضا ـ

 أدوات عن  الخارجٌٌن
 . المستخدمة التقوٌم

 م2116 أبرٌل

 تقوٌم أسالٌب ـ أ
 ، متنوعة

 قادرة ، ومعتمدة
 قٌاس على

 التعلٌمٌة جالنتائ
 ، المستهدفة

 مراجعتها وٌتم
 مراجعٌن قبل من

 . خارجٌٌن

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل الكلٌة  -

لشئون التعلٌم 
 والطالب

 البحوث لجنة -
 العلٌا والدراسات

 .الكلٌة عمٌد -
 وكٌل -

 الدراسات
 .العلٌا

 مركز رئٌس -
 التقوٌم

 واالمتحانات
 .بالجامعة

 األدوات تطبٌق ضعف
 ثقافة ضعف مع
 المتبعة التقوٌم وآلٌات

11111 

ـ تحدٌد مدى توافق أدوات  2
التقوٌم مع قٌاس المخرجات 

التعلٌمٌة المستهدفة 
 بالدراسات العلٌا.

 فصل كل نهاٌة
 دراسً

تحدٌد مدى توافق  -3
االمتحانات مع محتوى 

المقررات المعلنة للطالب 
 بالدراسات العلٌا.

ررات تضمٌن توصٌف المق -4
الطرق المختلفة فً التقوٌم فً 

 الدراسات العلٌا .

5- ً إعالن جداول االمتحانات ف
ٌد المناسبة لطالب الدراسات  المواع

ٌا.  العل

 فصل كل نهاٌة قبل
 مناسب بوقت

ـ اإلعالن عن نتائج االمتحانات 6
ٌد المناسبة لطالب  ً المواع ف

ٌا  الدراسات العل

 كل نم وٌولٌو فبراٌر
 عام

ـ وضع آلٌة للتعامل مع 1
تظلمات الطالب بمرحلة 

 الدراسات العلٌا.

 .2115 دسٌمبر

 الطالب نتائج تحلٌل ـ 9
 فً للتحسٌن خطط لوضع

 العلٌا الدراسات

 دوري
 النتٌجة اعتماد بعد
.الطالب شكاوي وتلقى  
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 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 : إلى من

المخرجات / 
 العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 تكوٌن ـ 31
 بحثٌة فرق

 فٌها ٌشارك
 هٌئة أعضاء

 ، التدرٌس
 والمعلمون

 الخدمة فً
 بحث فً

 مشكالت
 هامة تعلٌمٌة

 .بالمحافظة

 لعالج خطة وضع ـ 1
 المهمة التعلٌمٌة المشكالت

 فٌها ٌشارك افظةبالمح
 التدرٌس هٌئة أعضاء

 . بالخدمة والمعلمٌن

 نسبة ارتفاع ـ
 أعضاء بٌن المشاركة
 التدرٌس هٌئة

 بالخدمة والمعلمون
 المشكالت لبحث

 بالمحافظة التعلٌمٌة

 – سبتمبر
 دٌسمبر
 .م2112

 بحثٌة فرق  ـ أ
 فٌها ٌشارك
 هٌئة أعضاء

 التدرٌس
 والمعلمون

 لبحث بالخدمة
 ٌةتعلٌم مشكالت

 وتطبٌق ، ملحة
 فً البحوث نتائج

 المشكالت هذه حل
. 

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل الكلٌة  -

لشئون التعلٌم 
 والطالب

 البحوث لجنة -
 والدراسات

 .العلٌا

 .الكلٌة عمٌد -
 وكٌل -

 الدراسات
 .العلٌا

 رؤساء -
 األقسام

 اإلدارة تشجٌع ضعف
 .الفرٌق لعمل وحفزها

 الفرٌقً العمل ثقافة غٌاب
 .ألفرادا لدى

 التً الترقٌة لجان قواعد -
 لألبحاث قلٌل وزن تعطً

 البحثٌة والفرق الجماعٌة

3111 

  قٌاس  ـ 31
 الطالب رأي

 عن ورضاهم
 الدراسات

 .العلٌا

ـ قٌاس مستوى رضا طالب 1
 الدراسات العلٌا .

 رضا من عال مستوى ـ
 الدراسات عن الطالب

 . العلٌا
 . مرتفعة نجاح نسبة ـ

 مستمر

 رامجب ـ أ
 العلٌا للدراسات
 عن ا مطورة

 استطالع طرٌق
 ، الطالب رأي

 مدى وقٌاس
 األداء عن رضاهم
 البرامج فً العلمً

 عمٌد الكلٌة -
وكٌل الكلٌة  -

لشئون التعلٌم 
 والطالب

 البحوث لجنة -
 العلٌا والدراسات

 لوحدة  التابعة
 الجودة ضمان

وكٌل الكلٌة 
لشئون الدراسات 

 العلٌا
 منسق معٌار -

 الدراسات العلٌا.
منسق معٌار 
 البحث العلمً.

 نتائج من االستفادة ضعف
 فً المٌدانً التطبٌق
 .المناهج تطوٌر

ـ تحلٌل نتائج التقٌٌم لرضا  2 11111
الطالب ، واالستفادة منها فً 
 تطوٌر برامح الدراسات العلٌا

 تحدٌث - 32
 البحث خطة
 بالكلٌة العلمً

 وربطها ،
 تبالمشكال

 التعلٌمٌة
 ، بالكلٌة

 والمشكالت
 التعلٌمٌة
 بالتربٌة
 . والتعلٌم

ـ وضع خطة بحثٌة للكلٌة  1
 وفقا الحتٌاجات المجتمع.

 بالخطة االلتزام ـ
 إجراء فً البحثٌة

 . الكلٌة بأقسام البحوث
 البحوث نسب زٌادة -

 المشكالت تتناول التً
 . التعلٌمٌة

دٌسمبر  –سبتمبر 
2112 

 بحثٌة خطة ـ أ
 ومرتبطة معتمدة

 بالمشكالت
 بالكلٌة التعلٌمٌة

 والمشكالت
 التعلٌمٌة
 بالمدارس

 

 أسالٌب استخدام قلة
 البحثة كالخرٌطة علمٌة

 التً المشكالت فٌتحدٌد
 التعلٌمً النظام منها ٌعانً

5111 

ـ تحدٌث الخطة البحثٌة  2
للكلٌة مع توجهات األقسام، 

 والخطة البحثٌة للجامعة.
اٌو م –فبراٌر 

ـ التحقق من توافق الخطة  3 م.2111
البحثٌة مع اإلمكانات 

 البشرٌة، والمادٌة للكلٌة.
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 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

المخرجات / 
 العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 مخاطر التنفٌذ جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

  ـ33
 تشجٌع

 هٌئة ءأعضا
 التدرٌس

 نشر على
 األبحاث
 العلمٌة

 بالمجالت
 العلمٌة
 . العالمٌة

 هٌئاااااة أعضااااااء تشاااااجٌع -1
 فااااً النشاااار علااااى التاااادرٌس

 .العالمٌة العلمٌة المجالت
 البحوث نشر تزاٌد -

 المجالت فً العلمٌة
 العالمٌة

 

 مستمر

 علمٌة بحوث ـ أ
 فً نشرها ٌتم

 علمٌة مجالت
 عالمٌة

 

 الكلٌة عمٌد -
 الكلٌة وكٌل -

 الدراسات لشئون
 العلٌا

 البحوث لجنة -

 والدراسات
 .العلٌا

 

 لشئون الكلٌة وكٌل
 .العلٌا الدراسات

 .ألقسام رؤساء

 

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

 

1111 

 الماااااااالً الااااااادعم زٌاااااااادة -2
 هٌئااااااااة أعضاااااااااء ٌعلتشااااااااج
 .  العالمً للنشر التدرٌس

 للبحاااوث جاااوائز تحدٌاااد ـااا 3
 العلمٌة المجالت فً المنشورة

 .العالمٌة

 حفز -34
 هٌئة أعضاء

 التدرٌس
 فً للمشاركة

 المؤتمرات
 القومٌة
 . والعالمٌة

ـ تحدٌاد نسابة أعضااء هٌئاة 1
التاااااادرٌس المشاااااااركٌن فااااااً 

 البحث العلمً بالكلٌة.

 البحوث نسبة ارتفاع ـ
 . سنوٌا المنشورة

 أعضاء نسبة زٌادة ـ
 التدرٌس هٌئة

 فً المشاركٌن
 القومٌة المؤتمرات

 والعالمٌة

 مستمر

 مساهمة ـ أ
 هٌئة أعضاء

 فً التدرٌس
 المؤتمرات

 والعالمٌة القومٌة

 الروتٌنٌة اإلجراءات
 المالٌة السفر وقٌود

 واألمنٌة
45111 

ورة حصر باألبحااث المنشا -2
محلٌااا ودولٌااا بالنساابة للعااادد 
اإلجمااااااالً ألعضاااااااء هٌئااااااة 

 التدرٌس .

دٌسمبر  –سبتمبر 
2116 

تصااااامٌم قاعااااادة بٌاناااااات  -3
 للبحوث العلمٌة بالكلٌة.

ماٌو  –فبراٌر 
2112 

 العلمٌااااة للبحااااوث حصاااار ـاااا 4
 علمٌااة مؤسسااات مااع المشااتركة

 .أخرى
 مستمر

 ، لتحفٌاااااز آلٌاااااات وضاااااع ـااااا 5
 .الباحثٌن ودعم ، رعاٌةو

 مستمر

 ، إثرائٌااااة باااارامج وضااااع ـاااا 6
 للهٌئااة البحثٌااة المهااارات لتنمٌااة

 .المعاونة

 
، ماٌو 2116سبتمبر 

 م.2112
 ومستمر
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 مؤشرات التنفٌذ األنشطة الهدف
 المدى الزمنً

 من : إلى

المخرجات / 
 العائد

 المسئول عن

 التنفٌذ
 نفٌذمخاطر الت جهات المتابعة

بالجنٌة  التكلفة
 المصري

 تشجٌع -35
 القٌام

 بالمشروعات
 ، البحثٌة

 ومشاركة
 من فاعلة
 هٌئة أعضاء

 ، التدرٌس
 والهٌئة
 . المعاونة

 بالمشروعات التوعٌة ـ1
 .وعالمٌا قومٌا المقدمة البحثٌة

-  الفوز نسب ارتفاع

 بحثٌة بمشروعات
عالمٌة أو قومٌة  . 

 

 مستمر

 مشروعات ـ أ
 أو ٌةقوم بحثٌة

 ، عالمٌة
 فعالة ومشاركة

 هٌئة أعضاء من
 والهٌئة التدرٌس

لها المعاونة  . 
 

الكلٌة عمٌد -  
 الكلٌة وكٌل -

 الدراسات لشئون
 العلٌا

 الكلٌة وكٌل -
 .العلٌا للدراسات

 الدراسات لجنة
 .العلٌا

 من الكثٌر عزوف
 التدرٌس هٌئة أعضاء
 عن المعاونة والهٌئة

 .المشاركة
 المادٌة االمكانات ضعف

 .والمالٌة

5111 

 مقترح كتابة على التدرٌب ـ2
 . البحثٌة المشروعات

 رفااااااااع -36
 كفاااااااااااااااااااءة

 هٌئاة أعضاء
 ، التااااااادرٌس

 والهٌئااااااااااااااة
 ، المعاونااااااااة

 طرٌااااق عاااان
 تنمٌاااااااااااااااااااة
 المهااااااااااارات

 . البحثٌة

 لتنمٌااااة عماااال ورش عقااااد ـاااا1
 أعضاااء لاادي البحثٌااة المهااارات

 .المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة

 جوائز على الحصول -

 الدولة أو الجامعة 
العلمً للبحث  

 مستمر

 مهارات  ـ أ
 متمٌزة بحثٌة

 هٌئة أعضاء لدى
 والهٌئة التدرٌس

 المعاونة

 البحوث لجنة -

 العلٌا والدراسات
 لوحدة  التابعة
الجودة ضمان    

 

 الكلٌة وكٌل -
 .العلٌا للدراسات

 الدراسات لجنة
 .العلٌا

 .األقسام رؤساء -

 والدورات البرامج قلة
 فً المقدمة التدربٌة
 التدرٌس مجالت

 وخدمة العلمً والبحث
 .المجتمع وتنمٌة البٌئة

11111 

 ومعاااٌٌر بالمتطلبااات التوعٌااة -2
 العلمٌااااة المجااااالت فاااًا النشاااار

 . المحلٌة المتخصصة

 فً المشاركة زٌادة -

 الدائمة العلمٌة اللجان

العلمً والتحكٌم  . 
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 ومتابعة يذتنف منهجية

 :الخطة
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 .املتابعت. آلياث التنفيذ وطرق 1
تتدددأثر عمميدددة تنفيدددذ الخطدددة اإلسدددتراتيجية إلدددى حدددد كبيدددر بالمددددخل المعتمدددد مدددن قبدددل إدارة المؤسسدددة فدددي 

 عمميات التنفيذ، وقد اعتمدت كمية التربية بالمنيا عمى مدخمين رئيسن، يمكن عرضيما عمى النحو التالي:

طمددب مددن فددي ضددوء ىددذه المدددخل وبعددد صددياغة الخطددة اإلسددتراتيجية، ي   مػػدخؿ إعطػػاء األوامػػر: -
 وفق إجراءات منظمة ومحددة. العاممين والكوادر الوظيفية والتدريسية تنفيذىا

مميدات قد توجد عديدد مدن المشدكالت فدي إطدار ىدذا المددخل تتمثدل فدي وجدود فصدل بدين عوحيث إنو 
 كمية عمى مدخل ثان، وىو:الصياغة وعمميات التنفيذ، فقد اعتمدت إدارة ال

وفيو تؤدي اإلدارات والمديرون في ىذا المجال دوًرا تعاونًيا وتنسيقًيا مدن خدالل فيدم  المدخؿ التعاوني: -
آليددات عمددل المجددان ومناقشددتيا فددي أسدداليب تنفيددذ الخطددة اإلسددتراتيجية، وفددي ضددوء ىددذا المدددخل يددتم 

لفرصددة لجعددل عمميددات التنفيددذ فعالددة، الحصددول عمددى معمومددات مباشددرة ووجيددات نظددر عديدددة تعطددي ا
 فضاًل عن االلتزام بالتفاصيل المنطقية.

التنفيدذي لمخطدة مدن خدالل االدارات الفريدق  تشدكيلالتنفيذية تدم  الخطة المتابعة و استمرارية لضمانو
 كاألتيوالمجان والوحدات المختمفة بالكمية، وكان بيانيا 

 .الدراسية راتالبرامج والمقر  لجنةد   1
 .د لجنة شئون الطالب 2
 د لجنة الدراسات العميا والبحوث 3
 د لجنة المتابعة وتقييم األداء ) ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ، الييئة اإلدارية (  4
 لجنة تقييم الطالب د 5
 د لجنة متابعة الخريجين . 6
 د لجنة مشروعات التطوير 7
دارية ( د  لجنة الخدمات المساعدة وتطوير النظام اإل 8  داري ) تدريب د شئون مالية وا 
 الخدمات المجتمعية ومواجية األزمات . جنةد ل 9

ف المباشر من مركز ضمان الخارجيين  واإلشراالداخميين و المقيمين بمنسقي المعايير و االستعانة وكذلك 
 االعتماد بالجامعة واإلشراف العام من وحدة إدارة المشروعات.الجودة و 

 ادلخبعر:. انزحذٌبد و4

 التغيير من قبل أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة واإلداريين لمتطوير تمثل تحديًا.  مقاومة -1
 في انجاز األعمال ) المشتريات د المكافآت (  . الروتين -2
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 تمكن الجامعة من تقديم حصتيا المالية لدعم المشروع  . عدم -3
 دد أو قبل القيام باألنشطة .وصول الدعم المالي في موعده المح عدم -4
 تقدير جيود العاممين بشكل جيد . عدم -5
الحصول عمى بيانات دقيقة عن عناصر منظومة التعميم ويمكن التغمب عمية من خالل  صعوبة -6

 إنشاء قاعدة بيانات لمكمية .

 :وادلخبعرنهزغهت ػهى انزحذٌبد  يقرتحبد. 3
 ير .حمالت التوعية الجيدة في مجال التطو د  1
 د تجييز األوراق الخاصة بعمميات الشراء لحين وصول االعتمادات . 2
 د تنفيذ األنشطة حسب األولويات مع مراعاة األنشطة التي تدر دخل لمكمية . 3
 د إعداد نظام لتقدير جيود العاممين في المشروع معنويا وماديا . 4

 تقديم الدعم.د توفير نسبة من موارد الكمية إذا لم تتمكن الجامعة من  5

التحدددول مدددن التخطددديط بمعنددداه التقميددددي إلدددى التخطددديط إسدددتراتيجيخا، والمروندددة فدددي تطبيدددق الخطدددط  6
 التنفيذية لتطوير الكمية بشكل مستمر.

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

عي، وكدذلك بعدض نصدوص ومدواد إعادة النظر في بعض الموائح والقدوانين المنظمدة لمعمدل الجدام 8
 قانون تنظيم الجامعات.

تطوير برامج لتنمية قدرات الطالب وأعضاء ىيئة التدريس عمى ميدارات التخطديط اإلسدتراتيجي،  -3
جراء المسوح والتحميل البيئي.  وا 

 نشر ثقافة الجودة والوعي بالمعايير األكاديمية المرجعية. -4
يدددة، والتحدددول نحدددو اإلدارة اإللكترونيدددة فدددي قيدددد الطدددالب تطدددوير البنيدددة التحتيدددة والتكنولوجيدددة بالكم -5

وقبددوليم وتسددجيميم، وكددذلك إدارة المكتبددات، وتددوفير قواعددد بيانددات متاحددة تضددم جميددع األبحدداث 
 المنشورة من قبل أعضاء ىيئة التدريس والطالب بالكمية.

تاحتيا لمجميع. -6  اإلعالن عن رؤية ورسالة واىداف الكمية االستراتيجية وا 

ر نظددم فعالدددة لمتابعددة وتقددويم األداء عمدددى المسددتويين الفددردي والمؤسسدددي لعمميددات التخطددديط تددوفي -7
 اإلستراتيجي بالكمية.

وجدود آليدات مرنددة لمواجيدة المعوقددات التدي تواجدو تطبيددق التخطديط اإلسددتراتيجي المقتدرح لتطددوير  -8
 الكمية.
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 اسزجٍبٌ حتهٍم انجٍئخ انذاخهٍخ

 ..................العممية الدرجة................................ .االسـ
 ............................القسـ.............................. الوظيفة

 ادلؼٍبر األول: انزخغٍظ االسرتارٍجً

غير  ال أعمـ متوفر مؤشر التقييـ ـ
 متوفر

      المعنية األطراؼ وضع في ومعمنتاف، معتمدتاف المؤسسة ورؤية رسالة 1

 العػالي التعمػيـ مؤسسػات مػف المجتمعيػة ومسؤوليتيا والبحثي التعميمي دورىا ،وتعكس واضحة المؤسسة رسالة 2
 . الجامعة رسالة تحقيؽ في الرسالة وتسيـ

   

     الجامعة إستراتيجية مع وتتسؽ العناصر ومكتممة معتمدة لممؤسسة اإلستراتيجية الخطة 3

 فػي المسػتخدمة الوسػائؿ وتعػددت المعنيػة األطػراؼ فيػو وشػارؾ والخارجيػة الداخميػة البيئػة يشمؿ البيئي لتحميؿا 4
  المستيدفة والفئة التحميؿ لموضوع الوسيمة مالءمة يضمف بما أجرائو

   

 رسػالة قيػؽتح فػي وتسػيـ البيئػي التحميؿ عمى ومبنية الصياغة وواضحة معمنة لممؤسسة اإلستراتيجية األىداؼ 5
   لمخطة الزمني المدى في والتحقؽ لمقياس وقابمة المؤسسة

   

 وتسمسػميا األنشػطة تنفيػذ أولويػات وتعكػس اإلسػتراتيجية األىداؼ تحقؽ التي األنشطة تتضمف التنفيذية الخطط 6
  األداء ،ومؤشرات المالية والتكمفة الزمني والجدوؿ التنفيذ مسئولية بيا ،ومحدد المنطقي

   

     المستيدؼ األداء مستويات وتحقؽ الزمني لمجدوؿ وفقا التنفيذية الخطط تقدـ مدى وتقويـ لمتابعة دورية تقارير لممؤسسة 7
 نقاط أخرى: ......................... ........................ ......................... 

 ادلؼٍبر انثبًَ: انقٍبدح واحلىكًخ:
 ال أعمـ توفرم مؤشر التقييـ ـ

غير 
 متوفر

     السمطة وتداوؿ الفرص تكافؤ تحقؽ شفافية ذات واليات ومعمنة موضوعية لمعايير وفقا مختارة واإلدارية األكاديمية القيادات 1
     القيادات مف جديدة كوادر تكويف عمى والعمؿ قدراتيا تنمية يتـ والمحتممة الحالية القيادات 2
     المؤسسي األداء لتحسيف النتائج ،وتستخدـ التقييـ عممية في المعنية األطراؼ ،وتشارؾ موضوعية القيادات ءأدا تقييـ معايير 3
     المؤسسة مشكالت مع لمتعامؿ فاعمة آليات المؤسسة إلدارة 4

 التميػز عػدـو  العادلػة والممارسػات الشػفافية لضػماف فاعمػة ،واليػات لممعنيػيف ومتاحػة معمنة جوىرية قيـ لممؤسسة 5
 . وتحديثيا مصداقيتيا المؤسسة أفراد بيف المينية األخالقيات وتطبيؽ

   

      مصداقيتيا المؤسسة وتضمف ، أنشطتيا سائر وتغطي شاممة المؤسسة عف المعمنة المعمومات 6

 لتحقيػػؽ زمػػةالال  األساسػػية اإلدارات ،ويتضػػمف ونشػػاطيا المؤسسػػة لحجػػـ ومالئػػـ ومعمػػف معتمػػد التنظيمػػي الييكػػؿ 7
  وأىدافيا. رسالتيا

   

 بػيف التكػافؤ ،ويحقػؽ التنظيمػي لمييكػؿ وفقػا واالختصاصػات المسػؤوليات ،ويحػدد معمػف معتمػد الوظيفي التوصيؼ 8
  لموظائؼ واالنتداب والقؿ التعييف حاالت في ،ويستخدـ والمسؤوليات السمطات

   

 ............. ......................... ......................... ........... نقاط أخرى:
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 ادلؼٍبر انثبنث: إدارح اجلىدح وانزغىٌر:

غير  ال أعمـ متوفر مؤشر التقييـ ـ
 متوفر

 عف ممثموف فييا ويشارؾ المالئمة والتجييزات المؤىمة الكوادر ليا يتوفر الجودة لضماف وحدة لممؤسسة 1
 المياـ. لتغطية والميارات راتالخب تبايف ويراعي بالمؤسسة الفئات مختمؼ

   

  عالقة واضحة، وتحدد وعالقات تبعية ذات تنظيمياً  ىيكالً  وتتضمف الجودة ضماف لوحدة الداخمية الالئحة 2
 أنشطتيا ويساند دورىا تفعيؿ في يسيـ ،بما بالجامعة الجودة ضماف بمركز الوحدة

   

    نشطتيا. ال بيانات وقواعد أنشطتيا عف سنوية وتقارير خطط الجودة ضماف لوحدة 3

 مالئمة، ومراجعات موضوعية، وأدوات أداء مؤشرات باستخداـ دورية بصفة يتـ المؤسسة أنشطة تقويـ  4
 وخارجية. داخمية

   

 توجيػػو فػػي منيػػا ويسػػتفاد الرسػػمية مجالسػػيا وفػػى المعنيػػيف مػػع تنػػاقش المؤسسػػة انشػػطة تقػػويـ نتػػائج 5
 والتطوير. لتصحيحيةا االجراءات واتخاذ التخطيط

   

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

 ادلؼٍبر انراثغ: أػضبء هٍئخ انزذرٌس واذلٍئخ ادلؼبوَخ:

 ال أعمـ متوفر التقييـمؤشر  ـ
غير 
 متوفر

 تتفػؽ العممية واألقساـ المؤسسة مستوي عمى الطالب إلى المعاونة والييئة التدريس ىيئة أعضاء نسبة 1
 .بالمؤسسة المقدمة التعميمية البرامج وطبيعة لنوع المرجعية المعدالت مع

   

    .المعاونة والييئة التدريس ىيئة أعضاء في الفائض أو العجز مع لمتعامؿ آليات لممؤسسة 2
    .تدريسيا في يشاركوف التي الدراسية لممقررات مالئـ التدريس ىيئة ألعضاء العممي التخصص 3

 واإلداريػة والبحثيػة التدريسػية بالميػاـ القيػاـ المعاونػة والييئػة التدريس ىيئة ألعضاء تتيح العمؿ أعباء 4
 .بكفاءة وغيرىا

   

 اإلجػراءات وتتخػذ ، دوريػة بصػورة تحػدد المعاونػة والييئػة التػدريس ىيئػة ألعضاء ريبيةالتد االحتياجات 5
 .فئة لكؿ التدريبية االحتياجات تمبي التي البرامج لتنفيذ المالئمة

   

 ، التقييـ بنتائج القيادة ىـ ،وتخطر موضوعية المعاونة والييئة التدريس ىيئة أعضاء أداء تقييـ معايير 6
 .األداء لتحسيف النتائج وتستخدـ الضرورة عند يافي وتناقشيـ

   

 الالزمػة اإلجػراءات واتخػاذ المعاونػة والييئػة التدريس ىيئة أعضاء آراء لقياس مناسبة وسائؿ لممؤسسة 7
 .التصحيحية اإلجراءات اتخاذ في النتائج مف واالستفادة لدراستيا

   

 ............... ......................... نقاط أخرى: ......................... .........
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 ادلؼٍبر اخلبيس: اجلهبز اإلداري:

غير  ال أعمـ متوفر مؤشر التقييـ ـ
 متوفر

1 
 وقدراتيـ لمؤىالتيـ وفقا موزعوف والعامموف المؤسسة، أنشطة وطبيعة حجـ مع مالئـ اإلداري الجياز.1

 فػي والزيػادة الػنقص مػع لمتعامػؿ آليػات وتػوج ، يفػةالوظ ميػاـ مع يتناسب وبما المختمفة الوظائؼ عمى
 .أفراده

   

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

   

3 
 القيادة وتخرطيـ ومعمنة وضوعيةم معايير يتضمف اإلداري الجياز أعضاء أداء لتقييـ نظاـ لممؤسسة.3

 بػرامج لوضػع لممحاسبة التقييـ نتائج استخداـ عمى وتحرص الضرورة عند فييا وتناقشيـ التقييـ بنتائج
 .والتطوير التدريب

   

 لدراسػػتيا الالزمػػة اإلجػػراءات واتخػػاذ اإلداري الجيػػاز أعضػػاء آراء لقيػػاس مناسػػبة وسػػائؿ لممؤسسػػة.4 4
 .التصحيحية اإلجراءات اتخاذ في جالنتائ مف واالستفادة

   

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

 ادلؼٍبر انسبدس: ادلىارد ادلبنٍخ وادلبدٌخ:

غير  ال أعمـ متوفر ر التقييـمؤش ـ
 متوفر

 بما الفعمية لالحتياجات وفقا توزيعيا ويتـ الطالب وأعداد نشاطيا لطبيعة لممؤسسة كافية المالية الموارد 1
  وأىدافيا. رسالتيا تحقيؽ مف المؤسسة يمكف

   

    الذاتية الموارد تنمية معدؿ زيادة عمي أدلة وجود متنوعة مع التمويؿ مصادر 2

 مالئمػة وتجييزاتيػا وخالفػة والػورش والمعامػؿ الدراسػية والفصػوؿ المحاضػرات وقاعػات المؤسسػة مباني 3
  . بالمباني الصحي المناخ ويتوفر ، الطالب وألعداد المؤسسة نشاط لطبيعة

   

    دورية بصورة يتـ والمرافؽ التحتية والبنية والمعدات واآلالت والمعامؿ القاعات صيانة 4
    مناسبة المؤسسة في المتبعة والسالمة األمف جراءاتإ 5

 لممؤسسػػة األكػػاديمي لمنشػػاط ومالئمػػة حػػديثا المسػػتخدمة التكنولوجيػػا والػػنظـ والمػػوارد االتصػػاؿ وسػػائؿ 6
  دورياً  ويحدث فاعؿ الكتروني موقع ولممؤسسة بيا اإلدارية والعمميات

   

 التػػي تمبػػى والخػػدمات والتجييػػزات والمراجػػع الكتػػب رتػػواف حيػػث مػػف المؤسسػػة لنشػػاط مالئمػػة المكتبػػة 7
  لممعنييف متاحة الرقمية والمكتبة والباحثيف الطالب احتياجات

   

نقاط أخرى: ......................... ........................ ......................... 
...... ......................... ............................... ................... 
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 ادلؼٍبر انسبثغ: ادلؼبٌري األكبدميٍخ وانربايج انزؼهًٍٍخ:

غير  ال أعمـ متوفر مؤشر التقييـ ـ
 متوفر

المعػػايير األكاديميػػة المرجعيػػة التػػي تتبناىػػا المؤسسػػة مػػف خػػالؿ المجػػالس الرميػػة تتوافػػؽ مػػع رسػػالة  1
 المؤسسة وأىدافيا.

   

    مالئمة لمتطمبات سوؽ العمؿ وفًقا لما تنطوي عميو رسالة المؤسسة. البرامج التعميمية 2

البػػرامج التعميميػػة موصػػفة ومعتمػػدة، وتتوافػػؽ مػػع نػػواتج الػػتعمـ لكػػؿ برنػػامج مػػع المعػػايير األكاديميػػػة  3
 المرجعية المتبناة.

   

ت يوضػح طػرؽ التػدريس نواتج التعمـ لكؿ برنامج تعميمي تتسؽ مع مقرراتو الدراسية، وتوصػيؼ المقػررا 4
 والتقويـ التي تحقؽ نواتج التعمـ.

   

البػػػرامج التعميميػػػة والمقػػػررات الدراسػػػية يػػػتـ مراجعتيػػػا بصػػػورة دوريػػػة بمشػػػاركة المػػػراجعيف الػػػداخمييف  5
 والخارجييف.

   

ف لممؤسسػػة تقػػارير سػػنوية لممقػػررات الدراسػػية والبػػرامج التعميميػػة بمػػا يؤكػػد االلتػػزاـ بالتوصػػيؼ المعمػػ 6
 لممقررات الدراسية، ويطمع عمييا المعنيوف، وتستفيد المؤسسة منيا في وضع خطة التحسيف والتطوير.

   

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

 ادلؼٍبر انثبيٍ: انزذرٌس وانزؼهى:

متو  مؤشر التقييـ ـ
غير  ال أعمـ فر

 رمتوف

 الػػتعمـ وتالئػػـ المرجعيػػة األكاديميػػة المعػػايير مػػع تتسػػؽ والتقػػويـ والتعمػػيـ لمتػػدريس إسػػتراتيجية لممؤسسػػة 1
 .المستيدفة

   

 لػػدي التوظيػػؼ وميػػارات الػذاتي الػػتعمـ ميػػارات اكتسػاب يػػدعـ والتقػػويـ والػتعمـ التػػدريس إسػػتراتيجية تطبيػؽ 2
 . الطالب

   

 لتنفيذىا ويتوفر ، التعميمي لمبرنامج المستيدفة التعميـ لنواتج وفقا موصفةو  مصممة لمطالب التدريب برامج 3
 .الالزمة والموارد اآلليات

   

    .المستيدفة التعميـ نواتج مع يتوافؽ بما متنوعة بأساليب يتـ التدريب في الطالب أداء تقويـ 4

 التػػدريب اليػػة تطػػوير فػػي النتػػائج دـونسػػتخ ، موضػػوعية ومؤشػػرات أدوات باسػػتخداـ تقيػػيـ التػػدريب فاعميػػة 5
 . وموارده وأدواتو

   

    .  قياسيا المستيدؼ التعميـ نواتج مع متوازنة الطالب تقويـ ألنواع المخصصة الدرجات 6
    سريتيا. يضمف بما وتوزعيا ونسخيا وضعيا يتـ ،واالمتحانات وعدالة بكفاءة تدار الطالب تقويـ عممية 7
    .ءلالستدعا وقابمة مؤمنة بالنتائج واالحتفاظ الدرجات ورصد وضع ودقة التصحيح عدالة تضمف طالبال تقويـ آليات 8
    . تعمميـ تدعـ التقويـ في أدائيـ عف لمطالب الراجعة التغذية 9
    والتقويـ. والتعمـ التدريس واستراتيجيات التعميمية البرامج تطوير في منيا يستفاد الطالب تقويـ نتائج 11
    تطبيقيا. لمراقبة آليات ومعمنة، وتوجد موثقة التقويـ نتائج مف الطالب تظممات مع  التعامؿ قواعد 11

 : ......................... .... ......................... نقاط أخرى
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 ادلؼٍبر انزبسغ:انغالة واخلرجيىٌ:

غير  ال أعمـ متوفر مؤشر التقييـ ـ
 متوفر

    ومعمنة وعادلة واضحة والتخصصات التعميمية البرامج عمي الطالب وتوزيع وتحويؿ وؿقب قواعد 1
    . الوافديف الطالب لجذب فاعمة أساليب لممؤسسة 2

 بػو بوسػػائؿ الطػػالب تعريػؼ ويػػتـ وصػحيا واجتماعيػا ماديػػا الطػالب لػػدعـ وفعػاؿ متكامػػؿ نظػاـ لممؤسسػة 3
 .متعددة

   

    .   الميني التوجيو خدمات ليـ وتقديـ لمطالب األكاديمي ـلمدع فعاؿ نظاـ لممؤسسة 4

 اإلنشػاءات مالءمػة ومراعاة المجتمع الطالبي في الخاصة تاالحتياجا ذوي لدمج فاعمة آليات لممؤسسة 5
 . والتجييزات

   

    صمة ذات المجاف في لمطالب تمثيؿ وجود 6

 واإلشراؼ والتجييزات األماكف حيث مف المالئمة الموارد المؤسسة ليا وتوفر ، متنوعة الطالبية األنشطة 7
. 

   

 النتػائج مػف واالسػتفادة لدراسػتيا ةالالزمػ اإلجػراءات واتخاذ الطالب أراء لقياس مناسبة وسائؿ لممؤسسة 8
 .   التصحيحية اإلجراءات اتخاذ في

   

    دورية بصورة تحدث بيـ اصةخ بيانات وقواعد  معيـ والتواصؿ الخريجيف لمتابعة آليات لممؤسسة 9
     العمؿ سوؽ وتطورات الحتياجات وفقا المستمر والتعميـ المينية لمتنمية برامج توافر المؤسسة 11

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

 خ:ادلؼٍبر انؼبشر: انجحث انؼهًً واألَشغخ انؼهًٍ

غير  ال أعمـ متوفر مؤشر التقييـ ـ
 متوفر

 المحػػيط المجتمػػع واحتياجػػات القوميػػة وبالتوجيػػات الجامعػػة بخطػػة وتػػرتبط موثقػػة العممػػي البحػػث خطػػة 1
  المؤسسة إمكانية مع وتتناسب

   

    .اتطبيقاتي ومراقبة العممي البحث بأخالقيات الوعي لنشر فاعمة آليات لممؤسسة 2

 وتسػعي ، التمويػؿ مصػادر تنميػة عمػي المؤسسػة وتعمػؿ ، العممػي البحػث ألنشػطة كافيػة ةاحػالمت الوارد 3
قميمية محمية مؤسسات مف ممولة بحثية مشروعات في لممشاركة  .ودولية وا 

   

 األبحاث ودعـ ولتشجيع الباحثيف قدرات ولتنمية وتحفيزه العممي البحث لدعـ مفعمة وأساليب مناخ توافر 4
 .  التطبيقية واألبحاث المختمفة التخصصات بيف المشتركة

   

    . التدريس ىيئة أعضاء عدد مع ويتناسب مستمر، نمو في لممؤسسة البحثي اإلنتاج 5

 والمػػؤتمرات والمشػػروعات األنشػػطة فػػي يشػػاركوف  والطػػالب المعاونػػة والييئػػة التػػدريس ىيئػػة أعضػػاء 6
 . والبحثية العممية

   

    .العممية واألنشطة لمبحوث تبيانا قواعد لممؤسسة 7
    .دوري عممي مؤتمر لممؤسسة 8

 : ......................... ........................ ......................... نقاط أخرى
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 ادلؼٍبر احلبدي ػشر: انذراسبد انؼهٍب:

غير  ال أعمـ متوفر مؤشر التقييـ ـ
 متوفر

عة، وتسيـ في تحقيؽ رسػالة المؤسسػة، وتقابػؿ متغيػرات سػوؽ العمػؿ، ويػتـ برامج الدراسات العميا متنو  1
قميميا  الترويج ليا محمًيا وا 

   

لبرامج الدراسات العميا معايير أكاديمية متبناة مف خالؿ المجالس الرسمية وتتوافؽ مع المعايير القياسية  2
 الصادرة عف الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد.

   

    امج الدراسات العميا موصفة ومعتمدة، وتتوافؽ نواتج التعـم المستيدفة لكؿ برنامج مع المعايير القياسية.بر  3

نواتج التعميـ لكؿ برنامج تعميمي تتسؽ مع مقرراتو، وتوصيؼ المقررات يوضػح طػرؽ التػدريس والتقػويـ  4
 المستخدمة

   

    راسية.طرؽ التدريس المستخدمة مناسبة مع المقررات الد 5

المػػوارد واإلمكانػػات والتسػػييالت الالزمػػة لمعمميػػة التعميميػػة والبحثيػػة فػػي بػػرامج الدراسػػات العميػػا مالءمػػة  6
 لتحقيؽ نواتج التعمـ.

   

تقػػويـ طػػالب الدراسػػات العميػػا يتسػػـ بالموضػػوعية والعدالػػة وباسػػتخداـ أسػػاليب متنوعػػة ومالئمػػة لقيػػاس  7
 نواتج التعمـ.

   

    لتعميمية والمقررات الدراسية يتـ مراجعتيا بصورة دورية بمشاركة المراجعيف الداخمييف والخارجييف.البرامج ا 8

لممؤسسة تقارير سنوية لممقررات الدراسية والبرامج التعميمة بما يؤكد االلتزاـ بالتوصيؼ المعمف لممقررات  9
 ر.الدراسية، وتستفيد المؤسسة منيا في وضع خطط التحسيف والتطوي

   

آليات التسجيؿ واإلشراؼ في الدراسات العميا محددة ومعمنة ويتـ مراجعتيا دوريا بغرض تطويرىا، وتوجد  11
 ضمانات موضوعية وعادلة لتوزيع اإلشراؼ العممي عمى الرسائؿ وفقا لمتخصص.

   

زمػة لدراسػتيا واالسػتفادة مػف لممؤسسة وسػائؿ مناسػبة لقيػاس آراء طػالب الدراسػات العميػا، واتخػاذ اإلجػراءات الال  11
 النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

   

 ......................... ........................ .........................  نقاط أخرى:
 ادلؼٍبر انثبًَ ػشر: ادلشبركخ اجملزًؼٍخ ورًٍُخ انجٍئخ:

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

 

غير  ال أعمـ متوفر مؤشر التقييـ ـ
 متوفر

     البيئة وتنميو المجتمع لخدمة مفعمة خطة ؤسسةلمم 1
     البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجاؿ في فاعمة كيانات لممؤسسة 2
     وأولوياتو احتياجاتو تمبي المجتمع وخدمة بيا البيئة المحيطة لتنمية موجية متنوعة أنشطة لممؤسسة 3
    .برامجيا وتنفيذ المؤسسة موارد ودعـ القرار صنع في المجتمعية لمطراؼ فاعؿ لتمثيؿ آليات لممؤسسة 4
    . التصحيحية اإلجراءات اتخاذ في النتائج مف واالستفادة المجتمع أراء لقياس مناسبة وسائؿ لممؤسسة 5
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 اسزجٍبٌ حتهٍم انجٍئخ اخلبرجٍخ

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

 .................................الوظيفة :.............................        القسـ:.........

 انقىي انسٍبسٍخ وانقبَىٍَخ -1
 الاعمـ تيديد فرصو العنصر ـ

    اعتبار التعميـ مشروع قومي بمصر  1

    السعي وضرورة العتماد كميات الجامعات عمي المدي القريب 2

    والعممي القومي تشجيع تبادؿ الخبرات بيف الجامعات عمي المستوي 3

    يع انشاء برامج تعميميو جديدة تشج 4

    وجود لجنو فض المنازعات بالجامعة 5

    وجود سياسو قبوؿ محدده )مجموع الدرجات ومقابالت شخصيو( 6

    وضع منظومو التعميـ ما قبؿ الجامعي )نظاـ التعميـ ما قبؿ الجامعي ( 7

    وجود قانوف ينظـ عمؿ الجامعات ، الكميات واالقساـ 8

 :االقزصبدٌخ انقىي -2

 الاعمـ تيديد فرصو العنصر ـ

    تعدد مباني الكمية داخؿ الحـر الجامعي 1

    تباعد مباني الكمية عف بعضيا  2

    امكانيو عقد شراكو مع جامعات اجنبيو في منح درجات عمميو مشتركو 3

    عدـ وجود جيات داعمو لتمويؿ االبحاث العممية المحمية او الدولية 4

    امكانيو تدبير الدرجات المالية لموظائؼ المستحدثة في اليياكؿ التنظيمية مف خالؿ الجامعة  5



____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ة   المحمية واإلقميمية والقومية ، لتمبية احتياجات المجتمع مف المعمميف في جميع التخصصات. لمستوياتالكمية إلى تحقيؽ التميز والريادة في مجاؿ التعميـ والتعمـ ، والبحث العممي عمى ا تطمح: رؤٌة الكٌل

ضوء معايير أكاديمية ، كما توفر الكوادر القادرة عمى متابعة الحركة العممية، والبحثية العالمية،   يمعمـ التعميـ قبؿ الجامعي، وتنميتو مينيا وأكاديميا أثناء الخدمة ف إعدادية إلى الكم تسعى رسالة الكلٌة :
 ة الجامعة، وتمبيتيا الحتياجات سوؽ العمؿ عمى المستوى المحمي واإلقميمي والقومي .في التخصصات التربوية العامة والنوعية، طبقا لممعايير األكاديمية، وبما يتوافؽ مع رسال

- 22 - 
 

 
 :االجزًبػٍخ انقىي-3

 الاعمـ تيديد فرصو العنصر ـ

    انعكاس مناخ الديمقراطية الساند في المجتمع عمي الكمية 1

    يةوجود مدارس خاصو حوؿ الجامعة مما يعد فرصو كبيره لمكم 2

    ندره وجود رجاؿ اعماؿ ميتميف بالعممية التعميمية  3

    تغير ثقافو المجتمع في االقباؿ عمي االلتحاؽ بالكمية  4

    انتشار ثقافو الدروس الخصوصية في المجتمع  الجامعي  5

    التعاوف بيف الكمية ، منظمات المجتمع المدني لمجمعيات األىمية  6

    المنظمات الحكومية ، رجاؿ االعماؿ بأىمية تمويؿ االبحاث في الكمية صعوبة اقتناع 7

    تفضيؿ اعضاء ىيئو التدريس العمؿ في الييئات ، المنظمات التربويو  كخبراء ومستشاريف  8

 انقىي انزكُىنىجٍخ :-4

 ال اعمـ تيديد فرصو العنصر ـ

    ؿ التعميمية التطور المتزايد في وسائؿ االتصاؿ وتقنيات الوسائ 1

    وجود اتصاؿ بشبكو االنترنت يتيح لمكمية نشر وتحديث كافو المعمومات الكافية عنيا  2

    وجود وحدة لمتعمـ االلكتروني بالجامعة إلنتاج المقررات اإللكترونية 3

    وجود مشروع لتأىيؿ المعامؿ لالعتماد 

    مية.وجود نظاـ المكتبات االلكتروني بالجامعة والك 

    ارتفاع تكمفو التقنيات مقارنو باإلنفاؽ المحدود عمي التعميـ العالي  

    صعوبة امكانيو الحصوؿ عمي التكنولوجيا الحديثة لتطوير المعامؿ  
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