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 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
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 ة ا  دوا دة ا ن ا
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 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
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             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

الود يثمر اجلد و
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 ــــديــالعنوان الربيــ

  املوقع االلكتــــــروني

 وان االلكرتوني ـالعنـــ

 ـــتليفـــــــــــــــ

 اكـس ـــفـــــــــــــــــ
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  ويـات

  رقم�الصفحة
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 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

    

ويـاتــــــــــــــــــــــــــــــــاحملت
    

  

  من��ية�اعداد�ا��طة��س��اتيجية�

 ا�مية�ا��طة��س��اتيجية�

  آلية�إعداد�ا��طة��س��اتيجية�

 ق�اعداد�ا��طة��س��اتيجية�

  السمات�املم��ة�ل�لية�ال�ندسة�

  التعليم�والتعلم

  البحث�العلمى�

   تنمية�الب�ئة�وخدمة�املجتمع

  رؤ�ة�ورسالة�ال�لية�والقيم�واملبادئ�

 

principles and values   

  الغايات�و��داف��س��اتيجية�

  الغايات�املستقبلية�ال�لية�

   ارتباط�ا��طة��س��اتيجية�بال�لية�مع�ا��طة��س��اتيجية�با��امعة

  لل�لية�)   SWOT( التحليل�البي����

  ومصادر�جمع�البيانات

  ) نقاط�القوة�والضعف�

  ) الفرص�وال��ديدات��

  ٠تقييم�نتائج�التحليل�البي���

  الفجوة�ب�ن�الوضع�الرا�ن�و��داف��س��اتيجية�

  اس��اتيجيات�وا�شطة�سد�الفجوة�

  ا��طة�التنفيذية�ل��طة��س��اتيجية�

  ا��طة�التنفيذية�وا�شط��ا�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

    

  

  العنصر

  مقدمة

      ة�لمھ�ال�لي

  نبذه�عن�الكـليـة�و�رامج�ا

من��ية�اعداد�ا��طة��س��اتيجية�: الفصل��ول�

ا�مية�ا��طة��س��اتيجية� ١-١

آلية�إعداد�ا��طة��س��اتيجية� ٢-١

ق�اعداد�ا��طة��س��اتيجية��فر  ٣-١

السمات�املم��ة�ل�لية�ال�ندسة� ٤-١

التعليم�والتعلم ١-٤-١

البحث�العلمى��٢-٤-١

تنمية�الب�ئة�وخدمة�املجتمع�٣-٤-١

رؤ�ة�ورسالة�ال�لية�والقيم�واملبادئ�: الفصل�الثا�ى�

 Visionرؤ�ة�ال�ليــــــة�� ١-٢

 Missionرسالة�ال�لية� ٢-٢

 principles and valuesالقيم�واملبادئ� ٣-٢

الغايات�و��داف��س��اتيجية�: الفصل�الثالث�

الغايات�املستقبلية�ال�لية��١ -٣

  ��داف��س��اتيجية��٢-٣

ارتباط�ا��طة��س��اتيجية�بال�لية�مع�ا��طة��س��اتيجية�با��امعة�٣-٣

التحليل�البي����: الفصل�الرا�ع�

  مقدمة� ١-٤

ومصادر�جمع�البيانات�ادوات٢ -٤

نقاط�القوة�والضعف�( الب�ئة�الداخلية�� ٣-٤

الفرص�وال��ديدات��( الب�ئة�ا��ارجية���٤-٤

تقييم�نتائج�التحليل�البي����٥-٤ 

الفجوة�ب�ن�الوضع�الرا�ن�و��داف��س��اتيجية��تحليل: الفصل�ا��امس�

اس��اتيجيات�وا�شطة�سد�الفجوة�: الفصل�السادس�

ا��طة�التنفيذية�ل��طة��س��اتيجية�: الفصل�السا�ع�

ا��طة�التنفيذية�وا�شط��ا��١-٧

  آلية�املتا�عة�والتقييم��٢-٧

  آلية��شر�ا��طة��٣-٧

  خاتمة�

   مالحق�ا��طة



     ٥ 

�أجل� �من �العلمى �والقسم �و�ال�لية �ل��امعة �الرئ�سية �تجا�ات

��و  �املستفيدين ��ؤالء الطالب����يتمثل

�منظما�لتوقع�املستقبل�واستغالل��ل�ما�يمكن�استغاللھ�
ً
من�إم�انيات�التخطيط��س��اتي����عت���من��ا

وقد�نما�التخطيط��س��اتي���ثم�ان�شر��سرعة����ست�نات�

�املعا�د�غ���ال�ادفة� �أدركت �ثم �الكب��ه �العامليھ �الشر�ات �معظم �متعددة��� ان�شر�بأش�ال

عندما�ظ�رت�فكره�أ�ميھ�ال�سو�ق�للمؤسسات�العامھ�الغ����ادفة�للر�ح�

SWOT    (ـــــــــــــــ�و�مصدر�القوه��س ـــــــــــــ ا����ـــــ

ز�ادة�املوارد��عدم�من�املر���باتكذلك��ان�من�أ�م��سباب�ال���أدت�ا���التحول�ا���التخطيط��س��اتي������التعليم�أنھ�

الضرورة�أن�تقوم�ا��امعھ��لذا�أصبح�من

أن�يتوحد��ل�العامل�ن����املجال�التعليمى�لتصميم�ال��امج�

  .الكيانات�التعليمية����العالم�

ول��فاظ�ع����عتماد�وضمان�إستمرار�ة�ثقافة�

�املنيا� ���امعھ �العـــــامة ��س��اتيجية �ا��طة �مع �تتوافق �ال�� ��س��اتيجية       خط��ا

�وامل�تم�ن� �للمسئول�ن �املشاركة �من �قدر �أك�� �بتحقيق �ا��طة �بإعداد �امل�لف �العمل �فر�ق �را�� وقد

للوصول�إ���التصور��مثل��وقياس�الرضا

تماد�ع���البيانات�املوثقة�وتحرى�املوضوعية�ال�املة�وتم�مراعاة���ساق�ب�ن�الرؤ�ة�

�الختالف�طبيعة��ليھ�ال�ندسة�
ً
والرسالة�و��داف�والقيم�وكذا�املنطلقات�الفكر�ة�ل��طة�ومن��يھ�بناء�ا��طة�نفس�ا�نظرا

عن�كأحد�متطلبات��عتماد�وإن�ال�لية�مسئولھ�

  .كما�رو������بناء�ا��طھ�أن�تكون�م�سقھ�مع�خطھ�ا��امعھ�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  مقـــــــــــدمةمقـــــــــــدمة

� ��و�وسيلة �وتنفيذس��اتي�� �وتحديد �أجل��لرسم �من �العلمى �والقسم �و�ال�لية �ل��امعة �الرئ�سية �تجا�ات

� �خدم��م �ا�� �املؤسسھ ��س�� �الذين �املص��ھ �أل��اب �الفوائد �أق��� و ،  تحقيق

  . وا���از��داري وأ��اب�العمل�وا��ر�ج�ن�وأعضاء��يئھ�التدر�س�

�منظما�لتوقع�املستقبل�واستغالل��ل�ما�يمكن�استغاللھ�
ً
التخطيط��س��اتي����عت���من��ا

وقد�نما�التخطيط��س��اتي���ثم�ان�شر��سرعة����ست�نات��للسنوات�ا��مس�املقبلھ�امل�أ�شطھ�املؤسسھ�

� �املعا�د�غ���ال�ادفة�حيث �أدركت �ثم �الكب��ه �العامليھ �الشر�ات �معظم �متعددة��� ان�شر�بأش�ال

عندما�ظ�رت�فكره�أ�ميھ�ال�سو�ق�للمؤسسات�العامھ�الغ����ادفة�للر�ح��١٩٨٠للر�ح�فائدة�الصياغة��س��اتيجيھ����عام�

 SWOT( ت�التحليل�العلمى�لنقاط�القوه�والضعف�والفرص�وال��ديدا

كذلك��ان�من�أ�م��سباب�ال���أدت�ا���التحول�ا���التخطيط��س��اتي������التعليم�أنھ�

لذا�أصبح�من، ��مع�ز�ادة�املطالب�لتوسيع�نطاقھ�املاليھ�التقليديھ�الالزمة�لدعم�التعليم�العا�

أن�يتوحد��ل�العامل�ن����املجال�التعليمى�لتصميم�ال��امج�و  موال��ك���ع���مستقبل��ھا��اص

�وا��طط�و�ولو�ات�من�أجل�وضع�كيا��م�التعليمى�
َ
الكيانات�التعليمية����العالم�ب�ن�أفضل�وضعا�متم��ا

ول��فاظ�ع����عتماد�وضمان�إستمرار�ة�ثقافة�،عتماد�و� ���إطار�منظومة�تطو�ر�التعليم�ا��ام���وضمان�جوده�التعليم�

� �املنيا�بإعداد ���امعھ �العـــــامة ��س��اتيجية �ا��طة �مع �تتوافق �ال�� ��س��اتيجية خط��ا

�وامل�تم�ن� �للمسئول�ن �املشاركة �من �قدر �أك�� �بتحقيق �ا��طة �بإعداد �امل�لف �العمل �فر�ق �را�� وقد

وقياس�الرضاالعديد�من�املناقشات��توقد�تم�و�طراف�املجتمعية

تماد�ع���البيانات�املوثقة�وتحرى�املوضوعية�ال�املة�وتم�مراعاة���ساق�ب�ن�الرؤ�ة�ل��طة��س��اتيجية�لل�لية�كما�رو����ع

�الختالف�طبيعة��ليھ�ال�ندسة�
ً
والرسالة�و��داف�والقيم�وكذا�املنطلقات�الفكر�ة�ل��طة�ومن��يھ�بناء�ا��طة�نفس�ا�نظرا

كأحد�متطلبات��عتماد�وإن�ال�لية�مسئولھ��عن�با����ليات�ا��امعة�والسيما�إن��ل��ليھ�مطالبھ�بإعداد�تلك�ا��طة

كما�رو������بناء�ا��طھ�أن�تكون�م�سقھ�مع�خطھ�ا��امعھ�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

 
 �� �التخطيط ��و�وسيلة س��اتي��

� �خدم��م �ا�� �املؤسسھ ��س�� �الذين �املص��ھ �أل��اب �الفوائد �أق��� تحقيق

وأ��اب�العمل�وا��ر�ج�ن�وأعضاء��يئھ�التدر�س�

  

�منظما�لتوقع�املستقبل�واستغالل��ل�ما�يمكن�استغاللھ��ةو�التا���فإن�عملي
ً
التخطيط��س��اتي����عت���من��ا

�امل�أ�شطھ�املؤسسھ�لتحقيق� وموارد

� �املا��� �،�وسبعينات�القرن حيث

للر�ح�فائدة�الصياغة��س��اتيجيھ����عام�

التحليل�العلمى�لنقاط�القوه�والضعف�والفرص�وال��ديدا�أ�مية�حيث�أصبح

  . ���وضع�ا��طط��س��اتيجيھ

  

كذلك��ان�من�أ�م��سباب�ال���أدت�ا���التحول�ا���التخطيط��س��اتي������التعليم�أنھ�

املاليھ�التقليديھ�الالزمة�لدعم�التعليم�العا�

ا��اص�م��وال�لية�والقسم�برسم�مسار 

وا��طط�و�ولو�ات�من�أجل�وضع�كيا��م�التعليمى�

  

���إطار�منظومة�تطو�ر�التعليم�ا��ام���وضمان�جوده�التعليم�

��قامت ا��ودة �ال�ندسة ��ليھ بإعداد

�وامل�تم�ن�)  ٢٠٢٠/ ٢٠١٥( �للمسئول�ن �املشاركة �من �قدر �أك�� �بتحقيق �ا��طة �بإعداد �امل�لف �العمل �فر�ق �را�� وقد

و�طراف�املجتمعيةواملستفيدين�من�أبناء�ال�لية�

ل��طة��س��اتيجية�لل�لية�كما�رو����ع

�الختالف�طبيعة��ليھ�ال�ندسة�
ً
والرسالة�و��داف�والقيم�وكذا�املنطلقات�الفكر�ة�ل��طة�ومن��يھ�بناء�ا��طة�نفس�ا�نظرا

عن�با����ليات�ا��امعة�والسيما�إن��ل��ليھ�مطالبھ�بإعداد�تلك�ا��طة

كما�رو������بناء�ا��طھ�أن�تكون�م�سقھ�مع�خطھ�ا��امعھ�،  وضع�خطة�تنفيذية�فعلية

  



     ٦ 

أعدت��ليھ�ال�ندسھ�خط��ا�، عتماد�وا��فاظ�ع���� 

  . �٢٠١٥/٢٠٢٠س��اتيجيھ�ال���تتوافق�مع�ا��طھ��س��اتيجيھ���امعھ�املنيا����ضوء�ضمان�ا��وده�و�عتماد��

�وا �للطالب �وامل�تم�ن وا���از��داري�ملسئول�ن

�ل��طھ� �الفكر�ھ �املنطلقات �وكذا �والقيم �و��داف �والرسالھ �للرؤ�ھ �الدقيقھ �املراجعھ وتمت

�ليھ�مطالبھ�بإعداد���لأن�عن�با����ليات�ا��امعھ�والسيما�

  .تحقيق�خطھ�ا��امعھ�

�وت�ا��� �و���ع �الضعف �جوانب �ع�� �وتتغلب �القوه �جوانب ��عزز �تنفيذيھ �خطھ �ا�� �توصلنا �قد �نكون �أن �نأمل �ال��ايھ و��

 ةمستمر �ةبصور �مع�دوام�املراجعة�للت��يح

د اد ا  

   م   مدد  

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  كلمه الكليةكلمه الكلية

وا��فاظ�ع���� ضمان�جوده�التعليم�تحقيق����إطار�منظومھ�تطو�ر�التعليم�ا��ام���و 

�س��اتيجيھ�ال���تتوافق�مع�ا��طھ��س��اتيجيھ���امعھ�املنيا����ضوء�ضمان�ا��وده�و�عتماد��

� �املشاركھ �أك���قدر�من �تحقيق �ا��طھ �بإعداد �امل�لف �العمل �فر�ق �را�� �واوقد للطالب

�ل��طھ� �الفكر�ھ �املنطلقات �وكذا �والقيم �و��داف �والرسالھ �للرؤ�ھ �الدقيقھ �املراجعھ وتمت

�إلختالف�طبيع
ً
عن�با����ليات�ا��امعھ�والسيما��ةال�ندس�ة�لي�ةومن��يھ�بناء�ا��طھ�نفس�ا�نظرا

تحقيق�خطھ�ا��امعھ��املشاركھ�����ھ�مسئولھ�عنتلك�ا��طھ�كأحد�متطلبات��عتماد�وأن�ال�لي

  :ثالثھ�عناصر��امھ����

   التعليم�والطالب�

  البحث�العلمى�الدراسات�العليا�و 

  .وخدمھ�املجتمع�

�وت�ا��� �و���ع �الضعف �جوانب �ع�� �وتتغلب �القوه �جوانب ��عزز �تنفيذيھ �خطھ �ا�� �توصلنا �قد �نكون �أن �نأمل �ال��ايھ و��

مع�دوام�املراجعة�للت��يحمن�خالل��ذه�ا��طة��س��اتيجية�املتم��ين�و�ساعد�ع���تقييم�أداء�التنفيذ�

  ،،،،وهللا�املوفق�

  

                                                                                                                                                                                                                                          د اد ا

م   م   / / د د ..أأ                                                                                                                                                                                                                

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  

���إطار�منظومھ�تطو�ر�التعليم�ا��ام���و 

�س��اتيجيھ�ال���تتوافق�مع�ا��طھ��س��اتيجيھ���امعھ�املنيا����ضوء�ضمان�ا��وده�و�عتماد��

� �املشاركھ �أك���قدر�من �تحقيق �ا��طھ �بإعداد �امل�لف �العمل �فر�ق �را�� وقد

�ب �املجتمعيةال�ليھ �ل��طھ��و�طراف �الفكر�ھ �املنطلقات �وكذا �والقيم �و��داف �والرسالھ �للرؤ�ھ �الدقيقھ �املراجعھ وتمت

�إلختالف�طبيع
ً
ومن��يھ�بناء�ا��طھ�نفس�ا�نظرا

تلك�ا��طھ�كأحد�متطلبات��عتماد�وأن�ال�لي

ثالثھ�عناصر��امھ����وقد�تضمنت�ا��طھ�

التعليم�والطالب��: العنصر��ول��

الدراسات�العليا�و : العنصر�الثا�ى�

وخدمھ�املجتمع��تنميھ�الب�ئھ: العنصر�الثالث�

�وت�ا��� �و���ع �الضعف �جوانب �ع�� �وتتغلب �القوه �جوانب ��عزز �تنفيذيھ �خطھ �ا�� �توصلنا �قد �نكون �أن �نأمل �ال��ايھ و��

املتم��ين�و�ساعد�ع���تقييم�أداء�التنفيذ�

  .وفعالة

  

                                                                                                                                                      

  

                                                                                                                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     ٧ 

والذي�تحول�إ����لية�) . خمس�سنوات( 

ثم�تم�إ�شاء�جامعة�. فرع�جامعة�أسيوط�

حينما�انفصلت��عض��ليات�جامعة�أسيوط�و���الزراعة�وال�ندسة�و�داب�

ا�نييقع�حرم�ا��امعة�شمال�مدينة�امل. وال��بية�والعلوم�املوجودة�باملنيا�لتكون�نواة���امعة�مستقلة�بذا��ا����جامعة�املنيا�

وتضم�ال�لية��سعة�برامج�عامة�، نصف�رأس�نفرتي���مع�نصف�ترس�بة�اش�ال��ندسية�

٥٩٢٠٠��
ً
�مر�عــا

ً
  .جنوب�ا��امعة�م��ا

  .  ٢٢/٩/٢٠١٤بتار�خ�)  ١٣٣( قرار�رقم�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  ::ة ة ــليلي

 ١٩٥٧إ�شاء�ال�لية�إ���البدايات��و���للمع�د�العا���الصنا���امل�شأ�عام�

فرع�جامعة�أسيوط��–  ٢/١٠/١٩٧٥بتار�خ�) ٩٢٤(س�مجلس�الوزراء�رقم�

حينما�انفصلت��عض��ليات�جامعة�أسيوط�و���الزراعة�وال�ندسة�و�داب��١٩٧٦لسنة� ٩٣

وال��بية�والعلوم�املوجودة�باملنيا�لتكون�نواة���امعة�مستقلة�بذا��ا����جامعة�املنيا�

نصف�رأس�نفرتي���مع�نصف�ترس�بة�اش�ال��ندسية�  �لية�ال�ندسة�يتكون�من

٥٩٢٠٠قدر�ا�و�تقع��لية�ال�ندسة�ع���مساحة��،و�رنامج�مجمد�علميا�و�رنامج�بمصروفات�

قرار�رقم�اللضمان�جودة�التعليم�و�عتماد�بومية�قتم�اعتماد�ال�لية�من�ال�يئة�ال

  

  

    

  قائمة باألطراف أصحاب املصلحة

 

 هيئات اتمع املدني

 أرباب العمل ورجال االعمال

 املهندسني املصرية

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  ليليــعن الكعن الك  نبذهنبذه
            

إ�شاء�ال�لية�إ���البدايات��و���للمع�د�العا���الصنا���امل�شأ�عام�تار�خ�يرجع�  

س�مجلس�الوزراء�رقم�ـال�ندسة�والتكنولوجيا�بقرار�رئ�

٩٣ املنيا�بالقرار�ا��م�وري�رقم�

وال��بية�والعلوم�املوجودة�باملنيا�لتكون�نواة���امعة�مستقلة�بذا��ا����جامعة�املنيا�

�لية�ال�ندسة�يتكون�من�شعار و 

و�رنامج�مجمد�علميا�و�رنامج�بمصروفات�

تم�اعتماد�ال�لية�من�ال�يئة�القد�و 

   شعار الكلية شعار الكلية::  
  

  

  

  

  

  

  

قائمة باألطراف أصحاب املصلحة  

 الطـــــــــــــالب   ١

 اخلرجيـــــــــــون   ٢

هيئات اتمع املدني  ٣

أرباب العمل ورجال االعمال  ٤

 أولياء االمور  ٥

املهندسني املصريةنقابة   ٦

 اجلمعيات االهلية  ٧

  
  

    
  



     ٨ 

  :��صول�ع���درجة�الب�الور�وس�����

 ).ات�و��تصاالتيشعبة��لكـ��ون

� �ماعدا �ال�لية �أقسام �من �قسم ��ل �يقوم أقسام�حيث

بمنح�أك���من�دبلومھ�دراسات�عليا����تخصصات�

  . كذلك�يقــوم��ل�قسم�بمنح�درج���املاجست���ودكتوراه�الفلسفة����ال�ندسة����تخصصھ

  الدرجات العلمية

  دكتوراه  ماجست��

١  ١  

١  ١  

١  ١  

١  ١  

١  ١  

١  ١  

١  ١  

١  ١  

١  ١  

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  ::الربامج الدراسيه للكليه الربامج الدراسيه للكليه 

       Undergraduate Programsبرامج الدراسة يف مرحلة البكالوريوس

��صول�ع���درجة�الب�الور�وس�����ل تؤ�ل�الطالبعلميھ�متخصصة��برامج�لية�ال�ندسة�عشره�

 .�ندسة�القـوي�املي�انيكــية�والطاقــة�

 .�ندســـة�الســيارات�و�ا��ــــــرارات�

 . املي�اني�ى� �ندســـــة��نتــــاج�و�التصمــــيم

 

. 

شعبة��لكـ��ون�–شعبة�القوي�و��الت�الك�ر�ية�( ٠ال�ندسة�الك�ر�ائية��شعب�يھ�

 .�ندســــــة�ا��اســــبات�والنظـــــم�

 )برنامج�خاص�بمصروفات�( املي�اترونيات�والر�وتات�الصناعية�

 )  ٢٠١٢/٢٠١٣بدأت�الدراسة�بھ����العام�الدرا����

 ( �ندسة�الب��ول��
ً
  )  مجمد�علميا

  Postgraduate Programs   مرحلة الدراسات العليا
 

� �العليا �الدراسات �مرحلة ��� �متنوعة �برامج �ال�لية �. تقدم �ماعدا �ال�لية �أقسام �من �قسم ��ل �يقوم حيث

بمنح�أك���من�دبلومھ�دراسات�عليا����تخصصات��والنظم�والطبية�ا��اسبات�املي�اترونيات�والر�وتات�الصناعية�و 

كذلك�يقــوم��ل�قسم�بمنح�درج���املاجست���ودكتوراه�الفلسفة����ال�ندسة����تخصصھ

  الربامج التعليمية

  دبلوم

  ٨  �ندسة�القوى�املي�انيكية�والطاقة

٢  

  ٦  املي�اني�ى

٣  

٨  

٦  

  
٦  

  ) شعبة��لك��ونيات�و�تصاالت

٦  

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

   الربامج الدراسيه للكليه الربامج الدراسيه للكليه

برامج الدراسة يف مرحلة البكالوريوس

�لية�ال�ندسة�عشره��تضم

 ندسة�القـوي�املي�انيكــية�والطاقــة��

 ندســـة�الســيارات�و�ا��ــــــرارات���

 ندســـــة��نتــــاج�و�التصمــــيم��

 ـــــــة� ـــــــة�املعمار�ـــ  .ال�ندسـ

 ال�ندســـــة�الكيمــيائيــــــــــة�.

 ـــــــة��  .ال�ندســــــــة�املدنيــــــ

 ال�ندسة�الك�ر�ائية��شعب�يھ��

 ندســــــة�ا��اســــبات�والنظـــــم��

 املي�اترونيات�والر�وتات�الصناعية�

 بدأت�الدراسة�بھ����العام�الدرا����( ال�ندسة�الطبية��

�ندسة�الب��ول���برنامج إ���االضافھب
  

مرحلة الدراسات العليا يفبرامج الدراسة 

� �العليا �الدراسات �مرحلة ��� �متنوعة �برامج �ال�لية تقدم

املي�اترونيات�والر�وتات�الصناعية�و 

كذلك�يقــوم��ل�قسم�بمنح�درج���املاجست���ودكتوراه�الفلسفة����ال�ندسة����تخصصھ. مختلفة�

الربامج التعليمية

�ندسة�القوى�املي�انيكية�والطاقة

  السيارات�وا��رارات�ندسة�

املي�اني�ى��ندسة��نتاج�والتصميم

  ال�ندسة�املعمار�ة

  ال�ندسة�الكيميائية

  ال�ندسة�املدنية

  ال�ندسة�الك�ر�ائية

  )شعبھ�القوى�و�ألت�الك�ر�ية�(

  ال�ندسة�الك�ر�ائية

شعبة��لك��ونيات�و�تصاالت( 

  �ندسة�ا��اسبات�والنظم



     ٩ 

وتدرس�،العليــــا���ت�عتـــ���اللغـــة��نـجل��يـــة����لغــة�الدراســـة�الرئ�سيھ�بال�ليــة�ملرحـــلة�الب�الور�ـــوس�و�مرحلة�الدراسا

 للنوع اجلامعية األوىل
ً
  طبقا

 (  

  عدد الطالب

  اموع  اناث  

٦٨٠  ١٣٥  

٢١٢  ١٦  

٢١٤ ٢١ 

١٩٨  ٣٥  

١٦٧  ٩٠  

١٨٦  ٨٨  

٢٩٨  ٣٢  

١٦٢  ٤٢  

٦٥  ١٣  

٥٤  ٣٨  

٩٢  ٣٥  

٥٣  ٢٥  

  ٢٤٠١  ٥٦٩  

 للنوع 
ً
  أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي رأس العمل طبقا

  

 املجموع  معيد  مدرس�مساعد

  اناث  ذكور   اناث  ذكور   اناث

٤٠ ١٨٠  ١٠  ٣٠  ١٥ 

  ٢٢٠  ٤٠ 

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  ::لغـــة الدراســـة لغـــة الدراســـة 

�عتـــ���اللغـــة��نـجل��يـــة����لغــة�الدراســـة�الرئ�سيھ�بال�ليــة�ملرحـــلة�الب�الور�ـــوس�و�مرحلة�الدراسا

  .مقررات�العلوم���سانيھ�باللغة�العر�ية�

  

اجلامعية األوىلعدد الطالب املقيدين يف املرحلة 

 ٢٠١٥ -٢٠١٤( للعام اجلامعي  
  

  القســـــــــــــــــم
  ذكور

٥٤٥  

  ١٩٦  �ندسـة�القوى�املي�انيكيھ�والطاقة�

١٩٣ 

  ١٦٣  املي�اني�ى�

٩٧  

٩٨  

٢٦٦  

١٢٠  

  ٥٢  )را�عة�+ ثالثة�(

  ١٧  )را�عة�+ ثالثة�(شعبة��تصاالت�و�لك��ونيات�

٥٧  

٢٨  

  ١٨٣٢  االمجاىل
  

  

  

 للنوع 
ً
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي رأس العمل طبقا

  ) ٢٠١٤/٢٠١٥(للعام اجلامعى 

  

مدرس�مساعد مدرس أستاذ�مساعد

  ذكور   اناث  ذكور   اناث  ذكور   اناث

٢٣ ٦ ٣٨ - ٢١ ٣  

٣٨ ٤٤ ٢١  

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

   لغـــة الدراســـة لغـــة الدراســـة

�عتـــ���اللغـــة��نـجل��يـــة����لغــة�الدراســـة�الرئ�سيھ�بال�ليــة�ملرحـــلة�الب�الور�ـــوس�و�مرحلة�الدراسا

مقررات�العلوم���سانيھ�باللغة�العر�ية�

  

عدد الطالب املقيدين يف املرحلة 

القســـــــــــــــــم

  الفرقـــھ��عداديــة

�ندسـة�القوى�املي�انيكيھ�والطاقة�

  �ندسـة�السيارات�وا��رارات

املي�اني�ى���ندسـة��نتاج�والتصميم

  ال�ندسـة�املعمار�ة

  ال�ندسـة�الكيميائية

  ال�ندسـة�املدنية

  ال�ندسـة�الك�ر�ائية

( ت�الك�ر�ية�ال شعبة�القوي�و�

شعبة��تصاالت�و�لك��ونيات�

  �ندسـة�ا��اسبات�والنظم

  ال�ندسـة�الطبية�

االمجاىل

 للنوع 
ً
أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي رأس العمل طبقا

 أستاذ أستاذ�متفرغ

اناث  ذكور   اناث  ذكور 

٣ ١٦ ٦ ٥٢

١٩ ٥٨ 
  

  

  

  



     ١٠ 

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



     ١١ 

يت���إنخفاض��سبة��ناث�مقارنة�بالذكور�للطالب�امللتحق�ن�بال�لية�وقد�يرجع��ذا�إ���طبيعة�ال�لية�العملية�

،��ذا�باإلضافة�إ���ظلم�الكث���من�املؤسسات�

ال�ندسة�ال�تص���لإلناث�و�ذا�مف�وم�خاطئ�و�حتاج�

يت���أيضا�إقبال�الطالب�ع���قسم�ال�ندسة�املدنية�وذلك�للثقافة�العامة����املجتمع�بأن�فرص�العمل�����ذا�

التخصص�قد�تكون�كب��ة�و�ذا�قد�يكون�غ�����يحا����معظم��حيان�حيث�أن��ناك�فرص�عمل�كب��ة�جدا�من�

أيضا�قد�تفضل�معظم�الطالبات��لتحاق�بأقسام�ال�ندسة�املعمار�ة�رغم�أن��ناك�إمتحان�قدرات�ل�ذا�القسم�أو�

 الطبية�إعتقادا�بإم�انية�العمل�املكت���ذو�طبيعة�إعداد�الرسومات�ال�ندسية�

بال��امج��خرى�ن�يجة�للت�سيق�الداخ���وما�حققوه�من�تقديرات�بالفرقة�

�ؤالء��ساتذة�. يالحظ�ز�ادة��سبة��ساتذة�املتفرغ�ن�مقارنة�ببا���أعضاء��يئة�التدر�س�القائم�ن�ع���رأس�العمل

ا��ا�امل�نية�ول�م�إضافا��م�التدر�سية�والبحثية�

يالحظ�أيضا�قلة�أعداد��ساتذة�العامل�ن�و�ساتذة�املساعدين�لتأخر�الكث������ال��قيات�أو�عزوف�البعض�ن�يجة�

.(  

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  :التعليق على اإلحصائيات اخلاصة بأعداد الطالب وهيئة التدريس

يت���إنخفاض��سبة��ناث�مقارنة�بالذكور�للطالب�امللتحق�ن�بال�لية�وقد�يرجع��ذا�إ���طبيعة�ال�لية�العملية�

،��ذا�باإلضافة�إ���ظلم�الكث���من�املؤسسات��ناثعن��الذكور ومتطلبات��عض�التخصصات�ف��ا�ال���قد�تجذب�

ال�ندسة�ال�تص���لإلناث�و�ذا�مف�وم�خاطئ�و�حتاج��عند�التعي�ن�مما�ترك�ثقافة�أن �ناث

يت���أيضا�إقبال�الطالب�ع���قسم�ال�ندسة�املدنية�وذلك�للثقافة�العامة����املجتمع�بأن�فرص�العمل�����ذا�

التخصص�قد�تكون�كب��ة�و�ذا�قد�يكون�غ�����يحا����معظم��حيان�حيث�أن��ناك�فرص�عمل�كب��ة�جدا�من�

 .تا�عة�ا��ر�ج�ن�يحصل�عل��ا�معظم�خر����ال��امج��خرى 

أيضا�قد�تفضل�معظم�الطالبات��لتحاق�بأقسام�ال�ندسة�املعمار�ة�رغم�أن��ناك�إمتحان�قدرات�ل�ذا�القسم�أو�

الطبية�إعتقادا�بإم�انية�العمل�املكت���ذو�طبيعة�إعداد�الرسومات�ال�ندسية�

بال��امج��خرى�ن�يجة�للت�سيق�الداخ���وما�حققوه�من�تقديرات�بالفرقة�غالبا�يكون�إلتحاق��عض�الطالبات�

يالحظ�ز�ادة��سبة��ساتذة�املتفرغ�ن�مقارنة�ببا���أعضاء��يئة�التدر�س�القائم�ن�ع���رأس�العمل

ا��ا�امل�نية�ول�م�إضافا��م�التدر�سية�والبحثية��م�خ��ات�عر�قة�ومدارس�علمية��عطى�ع���مدى�سنوات�حي

 .و�عض�م�لديھ�مدارسھ�البحثية�وسمعتھ�العلمية�املتم��ة

يالحظ�أيضا�قلة�أعداد��ساتذة�العامل�ن�و�ساتذة�املساعدين�لتأخر�الكث������ال��قيات�أو�عزوف�البعض�ن�يجة�

).املعيدين�واملدرس�ن�املساعدين(�ناك�شبھ�توازن�ب�ن�أعداد�ال�يئة�املعاونة�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

التعليق على اإلحصائيات اخلاصة بأعداد الطالب وهيئة التدريس
  

  : الطالب
  

 يت���إنخفاض��سبة��ناث�مقارنة�بالذكور�للطالب�امللتحق�ن�بال�لية�وقد�يرجع��ذا�إ���طبيعة�ال�لية�العملية�

ومتطلبات��عض�التخصصات�ف��ا�ال���قد�تجذب�

�ناثعن��الذكور ال���تختار�

 .إ���آلية�ت��يح

 يت���أيضا�إقبال�الطالب�ع���قسم�ال�ندسة�املدنية�وذلك�للثقافة�العامة����املجتمع�بأن�فرص�العمل�����ذا�

التخصص�قد�تكون�كب��ة�و�ذا�قد�يكون�غ�����يحا����معظم��حيان�حيث�أن��ناك�فرص�عمل�كب��ة�جدا�من�

تا�عة�ا��ر�ج�ن�يحصل�عل��ا�معظم�خر����ال��امج��خرى م

 أيضا�قد�تفضل�معظم�الطالبات��لتحاق�بأقسام�ال�ندسة�املعمار�ة�رغم�أن��ناك�إمتحان�قدرات�ل�ذا�القسم�أو�

الطبية�إعتقادا�بإم�انية�العمل�املكت���ذو�طبيعة�إعداد�الرسومات�ال�ندسية�

 غالبا�يكون�إلتحاق��عض�الطالبات�

 .�عدادية
 

  :أعضاء هيئة التدريس
  

 يالحظ�ز�ادة��سبة��ساتذة�املتفرغ�ن�مقارنة�ببا���أعضاء��يئة�التدر�س�القائم�ن�ع���رأس�العمل

�م�خ��ات�عر�قة�ومدارس�علمية��عطى�ع���مدى�سنوات�حي

و�عض�م�لديھ�مدارسھ�البحثية�وسمعتھ�العلمية�املتم��ة

 يالحظ�أيضا�قلة�أعداد��ساتذة�العامل�ن�و�ساتذة�املساعدين�لتأخر�الكث������ال��قيات�أو�عزوف�البعض�ن�يجة�

 .لتقدم�السن

 ناك�شبھ�توازن�ب�ن�أعداد�ال�يئة�املعاونة��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     ١٢ 

�لتحقيق� �رسال��ا �بتأدية �وال��ام�ا �املؤسسة �رؤ�ة ��و�وضوح �للنجاح ��ساسية �والرك��ة �بل �املؤس��� �العمل �دعائم �من إن

وجود�خارطة�طر�ق�للمؤسسة����ص�حال��ا�وتحلل�وضع�ا�وتضع�آليات��عزز�نقاط�القوة���ا�

�لل�لية� ��س��اتيجية �ا��طة �وجود �أ�مية �جاءت ��نا ومن

  .�ا�وتحقق�تم���ا�وجودة�أدا��ا�

شارك����بناء�ا��طة��س��اتيجية�لل�لية�الرواد�من��ساتذة�وكذلك�أعضاء��يئة�التدر�س�،�وال�يئة�املعاونة�وممثل�ن�من�

  :د�تم�إتباع�نفس�املن��ية�ال���تم�إتباع�ا����بناء�ا��طة��س��اتيجية�ل��امعة�من�خالل�مرحلت�ن

 

� �املجتمعية �إعداد�و�طراف ��� �املشاركة ��

�وتقييم �تنفيذ�ا �ومتا�عة �ا��طة �أ�داف �لتحقيق �الالزمة �الطاقة �تمثل �ال�� ��س��اتي�� �التخطيط �ثقافة �ا�غرس

���ضوء�خطة�ا��امعة�السابقة�وا��الية�وخطة�

لطالب�واملستفيدين�من�عرض���داف�و��شطة�ع���ا���ات�املعنية�و�شمل�أعضاء��يئھ�التدر�س�ومعاون��م�وا

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  الفصل األول 

  منهجية إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية

  أهمية اخلطة اإلسرتاتيجية

�لتحقيق� �رسال��ا �بتأدية �وال��ام�ا �املؤسسة �رؤ�ة ��و�وضوح �للنجاح ��ساسية �والرك��ة �بل �املؤس��� �العمل �دعائم �من إن

وجود�خارطة�طر�ق�للمؤسسة����ص�حال��ا�وتحلل�وضع�ا�وتضع�آليات��عزز�نقاط�القوة���ا�

� �ع��ا �ال�بديل �ال�� �الضرور�ات ��و�من �الضعف �نقاط �لل�لية�.. وتحسن ��س��اتيجية �ا��طة �وجود �أ�مية �جاءت ��نا ومن

�ا�وتحقق�تم���ا�وجودة�أدا��ا�كوثيقة�تن���الطر�ق�لل�لية�وتكن�خارطة�طر�ق�ل�ا��عي��ا�ع���الوصول�إ���أ�داف

  آلية إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية 

شارك����بناء�ا��طة��س��اتيجية�لل�لية�الرواد�من��ساتذة�وكذلك�أعضاء��يئة�التدر�س�،�وال�يئة�املعاونة�وممثل�ن�من�

  .الطالب�واملستفيدين�من�خر����ال�لية�من�رجال�الصناعة�والقطاع�ا��اص

د�تم�إتباع�نفس�املن��ية�ال���تم�إتباع�ا����بناء�ا��طة��س��اتيجية�ل��امعة�من�خالل�مرحلت�ن

  ) Bottom Up Approach( والثانية�

:  

 .اس�ثمار�خ��ة�الرواد�و�ساتذة����تحديد�الرؤ�ة�والرسالة�و��داف�والقيم�

� �والعامل�ن �والطالب �ومعاون��م �التدر�س ��يئة �ألعضاء �الفرصة �إتاحة �املجتمعية و�طراف

�وتقييم �تنفيذ�ا �ومتا�عة �ا��طة �أ�داف �لتحقيق �الالزمة �الطاقة �تمثل �ال�� ��س��اتي�� �التخطيط �ثقافة غرس

   - : التاليةبإتباع اخلطوات 

 .تكو�ن�فر�ق�وضع�ا��طة�من��عضاء�ذوى�ا����ة�بال�لية�

���ضوء�خطة�ا��امعة�السابقة�وا��الية�وخطة���عداد�ألعمال�التخطيط�وتحديد��ولو�ات�واملرجعيات��ساسية

 .إعداد�ومراجعھ�رؤ�ة�ورسالة�وقيم�ال�لية�

 .تقييم�الوضع�الرا�ن�لل�لية�

 .تحديد��تجاه�املستقب���وا��يار��س��اتي���لل�لية�

 . تحديد�وصياغة���داف��س��اتيجية

 . تحديد���شطة�الالزمة�لتحقيق���داف��س��اتيجية

 .وضع�الصيغة�املبدئية�ل��طة�

عرض���داف�و��شطة�ع���ا���ات�املعنية�و�شمل�أعضاء��يئھ�التدر�س�ومعاون��م�وا

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

    

أهمية اخلطة اإلسرتاتيجية   ١-١

�لتحقيق� �رسال��ا �بتأدية �وال��ام�ا �املؤسسة �رؤ�ة ��و�وضوح �للنجاح ��ساسية �والرك��ة �بل �املؤس��� �العمل �دعائم �من إن

وجود�خارطة�طر�ق�للمؤسسة����ص�حال��ا�وتحلل�وضع�ا�وتضع�آليات��عزز�نقاط�القوة���ا�لذا�فان�. ��داف�املرجوة�

� �ع��ا �ال�بديل �ال�� �الضرور�ات ��و�من �الضعف �نقاط وتحسن

كوثيقة�تن���الطر�ق�لل�لية�وتكن�خارطة�طر�ق�ل�ا��عي��ا�ع���الوصول�إ���أ�داف
  

آلية إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية  ٢-١

شارك����بناء�ا��طة��س��اتيجية�لل�لية�الرواد�من��ساتذة�وكذلك�أعضاء��يئة�التدر�س�،�وال�يئة�املعاونة�وممثل�ن�من�

الطالب�واملستفيدين�من�خر����ال�لية�من�رجال�الصناعة�والقطاع�ا��اص

د�تم�إتباع�نفس�املن��ية�ال���تم�إتباع�ا����بناء�ا��طة��س��اتيجية�ل��امعة�من�خالل�مرحلت�نولق

والثانية�) Top Down Approach(�و���

:وذلك�اس�نادا�إ���امل��رات��تية

اس�ثمار�خ��ة�الرواد�و�ساتذة����تحديد�الرؤ�ة�والرسالة�و��داف�والقيم� -١

٢- �� �والعامل�ن �والطالب �ومعاون��م �التدر�س ��يئة �ألعضاء �الفرصة إتاحة

 . ا��طة

�وتقييم -٣ �تنفيذ�ا �ومتا�عة �ا��طة �أ�داف �لتحقيق �الالزمة �الطاقة �تمثل �ال�� ��س��اتي�� �التخطيط �ثقافة غرس

 .تحدي��او 
 

بإتباع اخلطوات  اخلطة إعدادوقد مت 

تكو�ن�فر�ق�وضع�ا��طة�من��عضاء�ذوى�ا����ة�بال�لية� -١

�عداد�ألعمال�التخطيط�وتحديد��ولو�ات�واملرجعيات��ساسية -٢

 . ال�لية�السابقة

إعداد�ومراجعھ�رؤ�ة�ورسالة�وقيم�ال�لية� -٣

تقييم�الوضع�الرا�ن�لل�لية� -٤

 . الفجوة�تحليل -٥

تحديد��تجاه�املستقب���وا��يار��س��اتي���لل�لية� -٦

تحديد�وصياغة���داف��س��اتيجية -٧

تحديد���شطة�الالزمة�لتحقيق���داف��س��اتيجية -٨

وضع�الصيغة�املبدئية�ل��طة� -٩

عرض���داف�و��شطة�ع���ا���ات�املعنية�و�شمل�أعضاء��يئھ�التدر�س�ومعاون��م�وا -١٠

 .مؤسسات�املجتمع�



     ١٣ 

  - : يلي كما عناصر

�التعليم�(  �جودة �لضمان �القومية ال�يئة

  -: تشمل 

�والفرص� �والضعف �القوه �نوا�� لتحليل

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

 .)  بناء�ا��طة�التنفيذية( وضع�آليات�التنفيذ�واملراقبة�والتصميم�

 .مراجعة�ا��طة�من�مركز�التخطيط��س��اتي���با��امعة�

 . وضع�الصياغة�ال��ائية�وعرض�ا�ع���مجلس�ال�لية�العتماد�ا

عناصر ةعدعلي عتمد فريق العمل إ،  اخلطةإلعداد  السابقة

 . ا��امعات تنظيم 

 .بالدولة للعامل�ن

٢٠١٤/ ٢٠٠٩  

 .٢٠١٥/٢٠٢٠ا��طة��س��اتيجية���امعھ�املنيا�

 . ٢٠١٤/ ٢٠٠٩ا��طة��س��اتيجية���امعھ�املنيا�

 .معاي���ال�يئة�القومية�لضمان�جوده�التعليم�و�عتماد

 .وا��ارجي�ن�لل��امج�الدراسية�بال�لية�

 .أراء�وتطلعات��طراف�أ��اب�املص��ة�

� �ومعا�د ��ليات �اعتماد �العا�� �� �صدار�-التعليم ��–الثالث ( ٢٠١٥يوليھ

تشمل  والتي النمطية األساليبكما مت تنفيذ اخلطوات السابق ذكرها باستخدام 

 .ورش�العمل�ملختلف��طراف�املعنية�

 .���ال��امج�التعليمية�

 .�جتماعات�الدور�ة�لفر�ق�العمل�مع�رؤساء��قسام�وإدارة�ال�لية�

. 

 .املقابالت�ال��صية�مع��عض�من�ممث���املجتمع�املد�ي�

 .دراسة�توصيات�املؤتمرات�العلمية�لألقسام�العلمية�

� �من�� �مثل �للبيانات �التحليلية �و�دوات �املنا�� �والفرص�)  SWOT( استعمال �والضعف �القوه �نوا�� لتحليل

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

وضع�آليات�التنفيذ�واملراقبة�والتصميم� -١١

مراجعة�ا��طة�من�مركز�التخطيط��س��اتي���با��امعة� -١٢

وضع�الصياغة�ال��ائية�وعرض�ا�ع���مجلس�ال�لية�العتماد�ا - ١٣

السابقةوفى أثناء تنفيذ اخلطوات 

  شأن ١٩٧٢ لسنة ٤٩ قانون� 

  للعامل�ن ٧٨ لسنة ) ٤٧ ( رقم قانون

 ٢٠٠٩ا��طة��س��اتيجية�لل�لية�

 ا��طة��س��اتيجية���امعھ�املنيا�

 ا��طة��س��اتيجية���امعھ�املنيا�

 رؤ�ة�ورسالة�ال�لية�. 

 معاي���ال�يئة�القومية�لضمان�جوده�التعليم�و�عتماد

 وا��ارجي�ن�لل��امج�الدراسية�بال�لية�الداخلي�ن�تقار�ر�املراجع�ن�

 الذاتية�لل�لية��ةالدراس. 

 التقار�ر�السنو�ة�لل�لية� . 

 أراء�وتطلعات��طراف�أ��اب�املص��ة�

 � �دليل �ومعا�د ��ليات اعتماد

 .)و�عتماد
  

كما مت تنفيذ اخلطوات السابق ذكرها باستخدام 

  ورش�العمل�ملختلف��طراف�املعنية�

 ال��امج�التعليمية�ا��لقات�النقاشية����

 جتماعات�الدور�ة�لفر�ق�العمل�مع�رؤساء��قسام�وإدارة�ال�لية��

 ست�يانات�ل�افھ��طراف��.

 املقابالت�ال��صية�مع��عض�من�ممث���املجتمع�املد�ي�

 دراسة�توصيات�املؤتمرات�العلمية�لألقسام�العلمية�

 � �من�� �مثل �للبيانات �التحليلية �و�دوات �املنا�� استعمال

 .وال��ديدات�

  

  

  

  

  



     ١٤ 

عقب��عتماد���اديمي�لل�لية�وتم��شكيل�الفر�ق�

ال�شكيل�املق��ح�من�وحدة��٢٠١٦/ ٤

 المسئولیة في اإلعداد

  �شراف�العام�ع���فر�ق��العمل

  ا��طة�إعدادو�شراف�ع����والت�سيق

  ا��طة�الت�سيق�واملتا�عة�ل�افة�ممارسات�إعداد

  بالبحث�العلميوضع�ا��زء�ا��اص�املسا�مة����

  والدراسات�العليا����ا��طة

وضع�ا��زء�ا��اص�باملجتمع�والب�ئة� املسا�مة���

ا��ارجية����ا��طة�وعمل�املقابالت�ال��صية�

  مع���صيات�املجتمع

  ا��زء�ا��اص�بالتعليم�والتعلم����ا��طة

وتصميم�است�يان�التحليل�البي���ومراجعة�

ال���ة��و�ست�يانات��خرى�املطلو�ة�ومراجعة

  ��طةاملبدئية�ل

الداخلية�لل���ة�املبدئية�وإصدار�املراجعة�

  التوصيات

وضع�ا��زء�ا��اص�بالتدر�ب����املسا�مة����

  ا��طة

الصياغة��ولية�ل��طة��املسا�مة����إعداد

  �س��اتيجية

���تقييم�وضع�ال�لية�والتحليل��مساعدة�ال�لية

  ا��ار��

وتوثيق�ورش��كتابة�وحفظ�البيانات�واملس�ندات

  العمل�والندوات�ل��طة

وتوثيق�ورش��كتابة�وحفظ�البيانات�واملس�ندات

  العمل�والندوات�ل��طة

  و�دار�ة املعلومات�املاليةب �مداد

 ا��زء�ا��اص�باأل�شطةاملسا�مة�بالبيانات����

  الطالبية

  بيانات�الطالب�املطلوب�مناملسا�مة����

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  فريق إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية 

عقب��عتماد���اديمي�لل�لية�وتم��شكيل�الفر�ق��٢٠١٥/٢٠٢٠بدأت��لية�ال�ندسة�إجراءات�تحديث�ا��طة��س��اتيجية�

١٢/٤بتار�خ�) ١٩٧(اعتمد�مجلس�ال�لية�بجلستھ�رقم�عقب�صدور�خطة�ا��امة�،�لذا�

  :ضمان�ا��ودة�و�عتماد�لفر�ق�إعداد�ا��طة��س��اتيجية�لل�لية�كما�ي���

 الوظیفة الحالیة

�شراف�العام�ع���فر�ق��العمل
ورئ�س�مجلس��عمـيد�ال�لية

  إدارة�وحدة�ا��ودة�و�عتماد
 �شام�فت���عل�حامد

والت�سيق��عداد
مدير�وحدة�ضمان�ا��ودة��

  و�عتماد
 رمضان��سيو�ي�محمد

الت�سيق�واملتا�عة�ل�افة�ممارسات�إعداد   نائب�مدير�وحدة�ضمان�ا��ودة

املسا�مة���� الدراسات�وكيل�ال�لية�لشئون�

  العليا�والبحوث
 عادل�محمد�عبد�املجيد

املسا�مة���

ا��ارجية����ا��طة�وعمل�املقابالت�ال��صية�

ا��زء�ا��اص�بالتعليم�والتعلم����ا��طة�وكذلك

لشئون�خدمة�وكيل�ال�لية�

وقائم��الب�ئة�تنمية�املجتمع�و 

وكيل�ال�لية�لشئون�بأعمال�

  و�الطالب التعليم

ومراجعة�إعداد�

و�ست�يانات��خرى�املطلو�ة�ومراجعة
مقرر���نة�القياس�والتقو�م�

  الدوري

املراجعة� عضو�بجنة�التخطيط�

  �س��اتي��

املسا�مة����
  م���الدين�عبد�الرحمن  والتدر�بمقرر���نة�التوعية�

املسا�مة����إعداد عضو���نة�التخطيط�

  �س��اتي��
 محمد�صالح�محمود

مساعدة�ال�لية رئ�س�مجلس�إدارة�شركة�مصر�

  الوسطى�لتوز�ع�الك�ر�اء

كتابة�وحفظ�البيانات�واملس�ندات   أخصا�ي�وحدة�ضمان�ا��ودة

  وعضو���نة�إدارة�نظام�ا��ودة
  إسماعيل�كمال�إسماعيل

كتابة�وحفظ�البيانات�واملس�ندات
  أخصا�ي�وحدة�ضمان�ا��ودة

التخطيط�وعضو���نة�

  �س��اتي��

�مداد   عثمان�احمد�عبد�ا��فيظ  أم�ن�ال�لية�ورئ�س�الشئون�املالية

املسا�مة�بالبيانات����
  مدير�عام�رعاية�الطالب

املسا�مة����   مدير�مكتب�شئون�الطالب

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

فريق إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية   ٣-١

بدأت��لية�ال�ندسة�إجراءات�تحديث�ا��طة��س��اتيجية�

عقب�صدور�خطة�ا��امة�،�لذا�

ضمان�ا��ودة�و�عتماد�لفر�ق�إعداد�ا��طة��س��اتيجية�لل�لية�كما�ي���

 م االســـــــــــم

�شام�فت���عل�حامد/ د�.أ ١ 

رمضان��سيو�ي�محمد/ د�.م�.أ ٢ 

 ٣ محمد�رضا�عثمان/ د�

عادل�محمد�عبد�املجيد./ د.أ ٤ 

  ٥ ر�يع�ع���صديق�/د�.أ

عبد�الفتاح�محمد��/د�.أ

 رمضان�القرش
٦  

إبرا�يم�عبد�السالم�/ د�.أ

  عاشور 
٧  

م���الدين�عبد�الرحمن/ د.أ ٨  

محمد�صالح�محمود/ د�.م�.أ ٩  

  ١٠  عو�س�فودةمدحت�/ م�

إسماعيل�كمال�إسماعيل/ أ� ١١  

  ١٢  محمد�عرا�ى�ع����/ أ�

عثمان�احمد�عبد�ا��فيظ/ أ� ١٣  

  ١٤  لي���ز�ان�سيد/ أ�

  ١٥  محمد�سيد�توفيق/ أ�



     ١٥ 

وجود�برامج�ل�س�ل�ا�نظ������منطقة�صعيد�مصر�مثل�ال�ندسة�الكيميائية�،�ال�ندسة�الطبية�،��ندسة�السيارات�

 .وجود�برنامج�درا����خاص�بمصروفات��و�برنامج�املي�اترونيات�والر�وتات�الصناعية�

من�جامعات�عاملية�متنوعة��"وراهالدكت

 .تنظم�مسابقات�وأ�شطة�الك�شاف��بت�ارات�ورعاي��ا�

 . ومؤسسة�مصر�ا�����وأ�اديمية�البحث�العلمي

 .�افة�أعمال��س�شارات����جميع�املجاالت�ال�ندسية�بمحافظة�املنيا�وصعيد�مصر�

 .ت�ومؤسسات�املجتمع�املد�ي�لتقديم��س�شارات�و�رامج�التوعية�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  السمات املميزة لكلية اهلندسة

  التعليم والتعلم 

 ١٣٣����٢٢/٩/٢٠١٤اعتماد��لية�ال�ندسة�بالقرار�رقم�

 .وجود��عدد����ال��امج�التعليمية�لتلبية�التنوع����الرغبات�

وجود�برامج�ل�س�ل�ا�نظ������منطقة�صعيد�مصر�مثل�ال�ندسة�الكيميائية�،�ال�ندسة�الطبية�،��ندسة�السيارات�

وجود�برنامج�درا����خاص�بمصروفات��و�برنامج�املي�اترونيات�والر�وتات�الصناعية�

الدكت" حصلوا�ع���درجا��م�العلميةذو�خ��ات��ائلة�وجود�أعضاء��يئة�تدر�س�

 .أمر��او ،�أورو�ا�،�،�ال�ند�،�الص�ن�

 .وجود��يئة�معاونة�مل��مة�ومتناغمة�مع��يئة�التدر�س�

تنظم�مسابقات�وأ�شطة�الك�شاف��بت�ارات�ورعاي��ا� IEEE , AICHE , ASMEوجود�فروع�ملؤسسات�طالبية�مثل�

 .النظري�بالعم���وجود�تدر�ب�ميدا�ي�لر�ط�ا��انب�

 .الصناعية��للمؤسساتتنظيم�ز�ارات�ميدانية�ورحالت�قص��ة�

  

 .وجود�مجلة�علمية�محكمة�لألبحاث�العلمية�

 . ز�ادة�ال�شر�الدو���لألبحاث�باملجالت�العاملية�املتخصصة

 .مشاركة�أعضاء��يئة�التدر�س����التحكيم�للمجالت�العاملية�

ومؤسسة�مصر�ا�����وأ�اديمية�البحث�العلمي�RDI , STDFوجود�مشار�ع�بحثية�ممولة�من�

 .بقسم�ال�ندسة�الك�ر�ية�   HLAPوجود�معمل�معتمد�من�

 . ز�ادة�عدد�طالب�املاجست���والدكتوراه�وكذلك�عدد�من�تم�منح�م�الدرجة

  تنمية البيئة خدمة اتمع و

�افة�أعمال��س�شارات����جميع�املجاالت�ال�ندسية�بمحافظة�املنيا�وصعيد�مصر�وجود�وحدة�اس�شار�ة�تقدم�

 .وجود�وحدة�إنتاجية�تل���احتياجات�ا��امعة�واملجتمع�

 .وجود�مركز�صيانة��شارك����تقديم��عض�ا��دمات�

 .عقد�ندوات��ندسية�وحلقات�نقاش�علمية��شارك�ف��ا�ا��ر�جون�

ت�ومؤسسات�املجتمع�املد�ي�لتقديم��س�شارات�و�رامج�التوعية�عقد�بروتوكوالت�مع��عض�الشر�ا

  

  

  

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

السمات املميزة لكلية اهلندسة  ٤-١
   

التعليم والتعلم  ١- ٤-١

 اعتماد��لية�ال�ندسة�بالقرار�رقم�

 وجود��عدد����ال��امج�التعليمية�لتلبية�التنوع����الرغبات�

 وجود�برامج�ل�س�ل�ا�نظ������منطقة�صعيد�مصر�مثل�ال�ندسة�الكيميائية�،�ال�ندسة�الطبية�،��ندسة�السيارات�

 وا��رارات�

 وجود�برنامج�درا����خاص�بمصروفات��و�برنامج�املي�اترونيات�والر�وتات�الصناعية��

 وجود�أعضاء��يئة�تدر�س�

،�ال�ند�،�الص�ن�باليابان�

 وجود��يئة�معاونة�مل��مة�ومتناغمة�مع��يئة�التدر�س�

 وجود�فروع�ملؤسسات�طالبية�مثل�

 وجود�تدر�ب�ميدا�ي�لر�ط�ا��انب�

 تنظيم�ز�ارات�ميدانية�ورحالت�قص��ة�
 

  البحث العلمي  ٢- ٤-١

 وجود�مجلة�علمية�محكمة�لألبحاث�العلمية�

 ز�ادة�ال�شر�الدو���لألبحاث�باملجالت�العاملية�املتخصصة

 مشاركة�أعضاء��يئة�التدر�س����التحكيم�للمجالت�العاملية�

 وجود�مشار�ع�بحثية�ممولة�من�

 وجود�معمل�معتمد�من�

 ز�ادة�عدد�طالب�املاجست���والدكتوراه�وكذلك�عدد�من�تم�منح�م�الدرجة
 

خدمة اتمع و ٣- ٤-١

 وجود�وحدة�اس�شار�ة�تقدم�

 وجود�وحدة�إنتاجية�تل���احتياجات�ا��امعة�واملجتمع�

 وجود�مركز�صيانة��شارك����تقديم��عض�ا��دمات�

 عقد�ندوات��ندسية�وحلقات�نقاش�علمية��شارك�ف��ا�ا��ر�جون�

 عقد�بروتوكوالت�مع��عض�الشر�ا



     ١٦ 

  

وجب�ولضمان���ساق�ان�من�رؤ�ة�ورسالة�وزارة�التعليم�العا���ومن�ثم�

� �ال�ندسة ��لية �مؤسسة��–�س�� �تكون �أن �إ�� �املنيا جامعة

�ا�� �عالية �و�حثية �و �عليمية �بتقديم �متم��ة خدمات�دة

  .مجتمعية�لتنمية�الب�ئة�و�عم���ا�

� �ال�ندسة ��لية ��عليمية��–تل��م �برامج �بتقديم �املنيا جامعة

�ع��� �وقادر �متم�� �خر�ج �إلعداد �القومية �للمعاي�� وفقا

كما�تل��م�. فسة����أسواق�العمل�محليا�وإقليميا�وعامليا�

�الب�ئة� �يخدم �بما �العلمي �البحث ��� �والتطو�ر بال���يع

 .  

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  

  الفصل الثاني

  الرؤية والرسالة والقيم واملبادئ 

ان�من�رؤ�ة�ورسالة�وزارة�التعليم�العا���ومن�ثم�تلقد�قامت�ا��امعة�بوضع�رؤ���ا�ورسال��ا�املن�ثق

  .ان�من�رؤ�ة�ورسالة�ا��امعة�تورسال��ا�من�ثق

�س���جامعة�املنيا�الن�تكون�ل�ا�م�ان��ا�العلمية�املتم��ة�محليا�

�باحث��ا� �وتمد ،� �ا��ودة �عا�� ��عليما �تقدم �حيث ،�
ً
ودوليا

�،�
ً
�دوليا �التنافس �من �يمكن �علمي �بحث �إلنتاج �فرص بأفضل

ملناطق�العشوائية�و�عم���كما��س���لتنمية�الر�ف�املصري�،�وا

�والصناعة� ،� ��عمال �رجال �وجذب ،� �ال��راوي الظ���

�املنافسة� �تحقيق �من �يمك��م
ً
�شر��ا �ا��امعة �من ليتخذوا

  رؤية الكلية

� �ال�ندسة ��لية �س��

�ا�� �عالية �و�حثية �عليمية

مجتمعية�لتنمية�الب�ئة�و�عم���ا�

��عليم� �تقديم �خالل �من ،� �رؤ���ا �بتحقيق �املنيا �جامعة تل��م

�متم��ة� �أجيال �إلعداد �وذلك �العصر�، �متطلبات �يواكب فعال

�
ً
قادرة�ع���املنافسة����أسواق�العمل�املحلية�،�وعر�يا�،�وعامليا

بالتفوق����البحث�العلمي�،�،����مجاالت�محددة�،�كما�تل��م�

والتكنولوجيا�،�وتنفيذ�املشار�ع�البحثية�ال����س�م����مواج�ة�

  .التحديات�ال���تواجھ�محافظة�املنيا�،�وصعيد�مصر�

  رسالة الكلية

� �ال�ندسة ��لية تل��م

�ع��� �وقادر �متم�� �خر�ج �إلعداد �القومية �للمعاي�� وفقا

فسة����أسواق�العمل�محليا�وإقليميا�وعامليا�املنا

�الب�ئة� �يخدم �بما �العلمي �البحث ��� �والتطو�ر بال���يع

 والتطور�التكنولو��

 ا��ر�ة���اديمية�املنضبطة

 

 �ح��ام�املتبادل�وقبول��خر�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  مقدمة 

لقد�قامت�ا��امعة�بوضع�رؤ���ا�ورسال��ا�املن�ثق

ورسال��ا�من�ثقع���ال�لية�أن�تكون�رؤ���ا�

  رؤية اجلامعة 

�س���جامعة�املنيا�الن�تكون�ل�ا�م�ان��ا�العلمية�املتم��ة�محليا�

�باحث��ا� �وتمد ،� �ا��ودة �عا�� ��عليما �تقدم �حيث ،�
ً
ودوليا

�،�
ً
�دوليا �التنافس �من �يمكن �علمي �بحث �إلنتاج �فرص بأفضل

كما��س���لتنمية�الر�ف�املصري�،�وا

�والصناعة� ،� ��عمال �رجال �وجذب ،� �ال��راوي الظ���

�املنافسة� �تحقيق �من �يمك��م
ً
�شر��ا �ا��امعة �من ليتخذوا

  .محليا�،�وعر�يا�،�ودوليا�

  رسالة اجلامعة 

��عليم� �تقديم �خالل �من ،� �رؤ���ا �بتحقيق �املنيا �جامعة تل��م

�متم��ة� �أجيال �إلعداد �وذلك �العصر�، �متطلبات �يواكب فعال

�
ً
قادرة�ع���املنافسة����أسواق�العمل�املحلية�،�وعر�يا�،�وعامليا

،����مجاالت�محددة�،�كما�تل��م�

والتكنولوجيا�،�وتنفيذ�املشار�ع�البحثية�ال����س�م����مواج�ة�

التحديات�ال���تواجھ�محافظة�املنيا�،�وصعيد�مصر�
  

  القيم واملبادئ

 نتماء�� 

 ل��ام�امل����� 

 ا��ر�ة���اديمية�املنضبطة

 التم���وعدم�التمي��� 

 ا��ودة�و�تقان 

 املصداقية�والشفافية� 

 ح��ام�املتبادل�وقبول��خر��

 مبدأ�العمل�ا��ما��� 

 املحاس�ية� 

 ت�افؤ�الفرص   



     ١٧ 

٢٠١٤�� �لضمان �القومية �ال�يئة جودة�من

�وز�ادة� �املؤسسية �القدرة �كفاءة �معاي���تحس�ن ��افة ��� �ا��ودة �ثقافة �تب�� ��ستمرار��� �ع�� �التأكيد �مع �و�عتماد التعليم

  ي وخدمة اتمع

  إعداد خريج متميز قادر علي املنافسة يف أسواق العمل ومكتسبا أخالقيات املهنة

 .وجود�مرونة�استحداث�مقررات�اختيار�ة�طبقا�للمستجدات�والتكنولوجيا�امل�سارعة�

 . تنوع�أساليب�التعلم�طبقا�إلس��اتيجية�التعليم�والتعلم�و�ما�يتفق�مع�أنماط�التعلم�
 .��تمام�با��انب�العم���ودوام�تحديث�املعامل�الك�ساب��عض�امل�ارات�الذ�نية�،�امل�نية�والعامة�

دعم���شطة�الطالبية�ال����ساعد����بناء���صية�الطالب�وتنمي�فيھ��ل��ام��خال���،�املواطنة�،��بداع��،�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  الفصل الثالث  

  الغايات واألهداف اإلسرتاتيجية 
  

�بالقرار� �املستحق ���اديمي ��عتماد �ع�� �ا��فاظ �إ�� �ال�لية ����١٣٣دف ��٢٢/٩/٢٠١٤

�وز�ادة� �املؤسسية �القدرة �كفاءة �معاي���تحس�ن ��افة ��� �ا��ودة �ثقافة �تب�� ��ستمرار��� �ع�� �التأكيد �مع �و�عتماد التعليم

  :الغايات اإلسرتاتيجية واألهداف املنبثقة منها 

ي وخدمة اتمعميمية والبحث العلرفع كفاءة اجلهاز اإلداري لدعم العملية التعل

 .قياس�رضا�ا���از��داري�وتحديد��حتياجات�التدر��ية�

 . �عليم�فن��رشفة�ورفع�ثقافة�ميكنة��عمال��دار�ة

 . وضع�معاي���اختيار�القيادات��دار�ة

 .  وجود�توصيف�وظيفي�وا���ل�افة�الوظائف��دار�ة

 . ل��وافز�واملحاسبة�واملسائلة

 .توحيد�امل�اتبات�وتداول�البيانات�ب�ن��دارات�

 .  وإكساب�املرونةوالب��وقراطية�

إعداد خريج متميز قادر علي املنافسة يف أسواق العمل ومكتسبا أخالقيات املهنة

 .تطو�ر�اللوائح�الدراسية�ودوام�مراجع��ا�
وجود�مرونة�استحداث�مقررات�اختيار�ة�طبقا�للمستجدات�والتكنولوجيا�امل�سارعة�

 . تحديث�املكتبات�ودعم�ا�الك��ونيا�
 .تفعيل�دور��شراف���اديمي�وز�ادة�الدعم�النف����واملعنوي�للطالب�

تنوع�أساليب�التعلم�طبقا�إلس��اتيجية�التعليم�والتعلم�و�ما�يتفق�مع�أنماط�التعلم�

��تمام�با��انب�العم���ودوام�تحديث�املعامل�الك�ساب��عض�امل�ارات�الذ�نية�،�امل�نية�والعامة�

 .��تمام�بالتدر�ب�امليدا�ي�ومتا�عة�املتدرب�ووضع�آلية�تقييميھ�
 .���تقو�م�الطالب�وإدارة��متحانات��

دعم���شطة�الطالبية�ال����ساعد����بناء���صية�الطالب�وتنمي�فيھ��ل��ام��خال���،�املواطنة�،��بداع��،�

 .�بت�ار�و�الثقة����النفس�
 . دوام�متا�عة�ا��ر�ج�وقياس�رضاه�ومعرفة�مق��حاتھ�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

 الشورى�واملشاركة�  

  مقدمة  ١-٣

�بالقرار� �املستحق ���اديمي ��عتماد �ع�� �ا��فاظ �إ�� �ال�لية ��دف

�وز�ادة� �املؤسسية �القدرة �كفاءة �معاي���تحس�ن ��افة ��� �ا��ودة �ثقافة �تب�� ��ستمرار��� �ع�� �التأكيد �مع �و�عتماد التعليم

  .فاعلية�ال��امج�التعليمية�

الغايات اإلسرتاتيجية واألهداف املنبثقة منها  ٢-٣
  

رفع كفاءة اجلهاز اإلداري لدعم العملية التعل: الغاية األويل 

  :األهداف

قياس�رضا�ا���از��داري�وتحديد��حتياجات�التدر��ية� .١

�عليم�فن��رشفة�ورفع�ثقافة�ميكنة��عمال��دار�ة .٢

وضع�معاي���اختيار�القيادات��دار�ة .٣

وجود�توصيف�وظيفي�وا���ل�افة�الوظائف��دار�ة .٤

ل��وافز�واملحاسبة�واملسائلةوجود�آلية�معلنھ� .٥

توحيد�امل�اتبات�وتداول�البيانات�ب�ن��دارات� .٦

والب��وقراطية�كسر�الروت�ن� .٧
 

إعداد خريج متميز قادر علي املنافسة يف أسواق العمل ومكتسبا أخالقيات املهنة: الغاية الثانية 

  :األهداف

تطو�ر�اللوائح�الدراسية�ودوام�مراجع��ا� .١

وجود�مرونة�استحداث�مقررات�اختيار�ة�طبقا�للمستجدات�والتكنولوجيا�امل�سارعة� .٢

تحديث�املكتبات�ودعم�ا�الك��ونيا� .٣

تفعيل�دور��شراف���اديمي�وز�ادة�الدعم�النف����واملعنوي�للطالب� .٤

تنوع�أساليب�التعلم�طبقا�إلس��اتيجية�التعليم�والتعلم�و�ما�يتفق�مع�أنماط�التعلم� .٥

��تمام�با��انب�العم���ودوام�تحديث�املعامل�الك�ساب��عض�امل�ارات�الذ�نية�،�امل�نية�والعامة� .٦

��تمام�بالتدر�ب�امليدا�ي�ومتا�عة�املتدرب�ووضع�آلية�تقييميھ� .٧

���تقو�م�الطالب�وإدارة��متحانات��املوضوعية�والشفافية .٨

دعم���شطة�الطالبية�ال����ساعد����بناء���صية�الطالب�وتنمي�فيھ��ل��ام��خال���،�املواطنة�،��بداع��،� .٩

�بت�ار�و�الثقة����النفس�

دوام�متا�عة�ا��ر�ج�وقياس�رضاه�ومعرفة�مق��حاتھ� .١٠



     ١٨ 

 .دمة�املجتمع�من�خالل�املشاركة����املعارض�املختلفة�
 .تقديم�الدعم�العلمي�من�خالل�ندوات�وورش�عمل��سا�م����تحس�ن�أداء�امل�ندس�ن����القطاعات�املختلفة�

رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس واحلرص علي دوام حتسني األداء باإلضافة إيل جودة البحث العلمي 

إعداد�الب�ية�التحتية�املناسبة�من�أج�زة�حاسب�وشبكة�إن��نت�ومكتبة�علمية�مناسبة�وإتاحة�املجالت�العلمية�

 .استمرار�عقد�ندوات�وحلقات�نقاش�لتبادل�املعرفة�وز�ادة�التعاون�العلمي�ب�ن�ال��امج�املختلفة�

 .مية�والبحث�العلمي�ا��رص�ع���موائمة�تخصصات�أعضاء��يئة�التدر�س�وكفاي��م�لكفاءة�العملية�التعلي
 .تفعيل�دور�دورات�تنمية�قدرات�أعضاء��يئة�التدر�س�وا��رص�ع���قياس�رضا�أعضاء��يئة�التدر�س�

  الكلية مع استمرار تبني ثقافة اجلودة

 .لضمان�ا��ودة�من�خالل�جدول�زم���معلن�

مل�ن�عن�وضع�ا��رص�ع���قياس�رضا��افة�م�سو�ي�ال�لية�من�أعضاء��يئة�تدر�س�و�يئة�معاونة�وإدار��ن�وعا

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  مة اتمع وتنمية البيئة حتسني وتعظيم دور خد

 .إعداد�قاعدة�بيانات��املة��بالقطاعات�املعنية�
 .تفعيل�دور��ذه�القطاعات�وتقدير�دور�ا����تطو�ر�اللوائح�

 .�ستفادة�من�عقد�بروتوكوالت��سا�م����تنمية�املوارد�املالية�لل�لية�
دمة�املجتمع�من�خالل�املشاركة����املعارض�املختلفة�إعادة�دور�مسا�مة�ورش�ال�لية����إنتاج�وحدات�م��لية���

تقديم�الدعم�العلمي�من�خالل�ندوات�وورش�عمل��سا�م����تحس�ن�أداء�امل�ندس�ن����القطاعات�املختلفة�

رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس واحلرص علي دوام حتسني األداء باإلضافة إيل جودة البحث العلمي 

إعداد�الب�ية�التحتية�املناسبة�من�أج�زة�حاسب�وشبكة�إن��نت�ومكتبة�علمية�مناسبة�وإتاحة�املجالت�العلمية�

 .بال�لية�عقد�مؤتمر�علمي�خاص�

استمرار�عقد�ندوات�وحلقات�نقاش�لتبادل�املعرفة�وز�ادة�التعاون�العلمي�ب�ن�ال��امج�املختلفة�

 
 .ز�ادة�املسا�مة�مع�ال���يع�ع���املشاركة����املؤتمرات�العلمية�

ا��رص�ع���موائمة�تخصصات�أعضاء��يئة�التدر�س�وكفاي��م�لكفاءة�العملية�التعلي

تفعيل�دور�دورات�تنمية�قدرات�أعضاء��يئة�التدر�س�وا��رص�ع���قياس�رضا�أعضاء��يئة�التدر�س�

الكلية مع استمرار تبني ثقافة اجلودة االعتماد الذي حصلت عليه

 .تقديم��افة�الدعم�لوحدة�ضمان�ا��ودة�بال�لية�
لضمان�ا��ودة�من�خالل�جدول�زم���معلن�استمرار�تأدية��افة�املمارسات�املطلو�ة�

 .تقليل�مقاومة�م�سو�ي�ال�لية�ألعمال�ا��ودة�
 .ز�ادة�توعية�واس��داف�فئات�املدرس�ن�وال�يئة�املعاونة�

ا��رص�ع���قياس�رضا��افة�م�سو�ي�ال�لية�من�أعضاء��يئة�تدر�س�و�يئة�معاونة�وإدار��ن�وعا

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  

حتسني وتعظيم دور خد: الغاية الثالثة 

  :األهداف

إعداد�قاعدة�بيانات��املة��بالقطاعات�املعنية� .١

تفعيل�دور��ذه�القطاعات�وتقدير�دور�ا����تطو�ر�اللوائح� .٢

�ستفادة�من�عقد�بروتوكوالت��سا�م����تنمية�املوارد�املالية�لل�لية� .٣

إعادة�دور�مسا�مة�ورش�ال�لية����إنتاج�وحدات�م��لية��� .٤

تقديم�الدعم�العلمي�من�خالل�ندوات�وورش�عمل��سا�م����تحس�ن�أداء�امل�ندس�ن����القطاعات�املختلفة� .٥
 

رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس واحلرص علي دوام حتسني األداء باإلضافة إيل جودة البحث العلمي : الغاية الرابعة 

  وتسويقه 

  :األهداف

إعداد�الب�ية�التحتية�املناسبة�من�أج�زة�حاسب�وشبكة�إن��نت�ومكتبة�علمية�مناسبة�وإتاحة�املجالت�العلمية� .١

 .املتخصصة�
عقد�مؤتمر�علمي�خاص� .٢

استمرار�عقد�ندوات�وحلقات�نقاش�لتبادل�املعرفة�وز�ادة�التعاون�العلمي�ب�ن�ال��امج�املختلفة� .٣

 .���يع�ال�شر�الدو��� .٤
ز�ادة�املسا�مة�مع�ال���يع�ع���املشاركة����املؤتمرات�العلمية� .٥

ا��رص�ع���موائمة�تخصصات�أعضاء��يئة�التدر�س�وكفاي��م�لكفاءة�العملية�التعلي .٦

تفعيل�دور�دورات�تنمية�قدرات�أعضاء��يئة�التدر�س�وا��رص�ع���قياس�رضا�أعضاء��يئة�التدر�س� .٧
 

االعتماد الذي حصلت عليه احلفاظ علي: الغاية اخلامسة 

  :األهداف

تقديم��افة�الدعم�لوحدة�ضمان�ا��ودة�بال�لية� .١

استمرار�تأدية��افة�املمارسات�املطلو�ة� .٢

تقليل�مقاومة�م�سو�ي�ال�لية�ألعمال�ا��ودة� .٣

ز�ادة�توعية�واس��داف�فئات�املدرس�ن�وال�يئة�املعاونة� .٤

ا��رص�ع���قياس�رضا��افة�م�سو�ي�ال�لية�من�أعضاء��يئة�تدر�س�و�يئة�معاونة�وإدار��ن�وعا .٥

 .ال�لية�

  

  

 
 



     ١٩ 

  .االستفادة من اخلرجيني ومتابعة توظيفهم وحتسني خدمات الكلية هلم 

 .مع�ابراز�اعتماد�ال�لية�تحس�ن�تصميم�الش�ادات�الصادرة�ل�م�وت�س���استخراج�ا�باللغت�ن�العر�ية�و�نجل��ية�

  

وال����انت�بمثابة��٢٠١٩/٢٠٢٠-٢٠١٥/٢٠١٦

  .وعاء�استقت�منھ�ا��طة��س��اتيجية�لل�لية�مع�حرص�ال�لية�ع���وجود�أ�ساق�وت�امل���ط��ا�مع�ا��امعة�

  .فجاءت�الرؤ�ة�والرسالة�والقيم��ل�ا�م�سقة�ومن�ثقة�من�رؤ�ة�ورسالة�ا��امعة�والقيم�ال���تت�نا�ا�ا��امعة�

  :عالوة�ع���ذلك�فقد�ارتبطت�الغايات�و��داف�لل�لية�بمثيال��ا�با��امعة�كما��و����ا��دول�التا���

  إسرتاتيجية الكلية

عم�العملية�التعليمية�والبحث�رفع�كفاءة�ا���از��داري�لد

  . ي�وخدمة�املجتمع�و�ن�ثق�م��ا�سبعة�أ�داف

ع���املنافسة����أسواق�العمل�

  . ومك�سبا�أخالقيات�امل�نة�و�ن�ثق�م��ا�عشرة�أ�داف

تحس�ن�و�عظيم�دور�خدمة�املجتمع�وتنمية�الب�ئة�و�ن�ثق�م��ا�

ستفادة�من�ا��ر�ج�ن�ومتا�عة�توظيف�م�وتحس�ن�خدمات�

  . ال�لية�ل�م�و�ن�ثق�م��ا�ستة�أ�داف

رفع�كفاءة�أعضاء��يئة�التدر�س�وا��رص�ع���دوام�تحس�ن�

�داء�باإلضافة�إ���جودة�البحث�العلمي�و�سو�قھ�و�ن�ثق�م��ا�

ال�لية�مع�استمرار��ھ�فاظ�ع����عتماد�الذي�حصلت�علي

  . تب���ثقافة�ا��ودة�و�ن�ثق�م��ا�خمسة�أ�داف

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

االستفادة من اخلرجيني ومتابعة توظيفهم وحتسني خدمات الكلية هلم 

 .وحدة�ا��ر�ج�ن�ور�ط�ا��شبكة��ن��نت�

 . إليھتصميم�نماذج�ت�بع�ا��ر�ج�ن�ومعرفة�توظيف�م�وما�وصلوا

 .مق��حا��م�للتطو�ر�قياس�رضا�م�عما�تلقوه�من��عليم�ومعرفة�

 .عقد�حفالت�تخرج�وحفالت�تكر�م�للدفعات��قدم����التخرج�

تحس�ن�تصميم�الش�ادات�الصادرة�ل�م�وت�س���استخراج�ا�باللغت�ن�العر�ية�و�نجل��ية�

 .تقديم�الدعم�املادي�واملعنوي�لل�لية�

  اإلسرتاتيجية بالكلية باخلطة اإلسرتاتيجية باجلامعة

٢٠١٥قامت�جامعة�املنيا�بإعداد�ا��طة��س��اتيجية�ل��امعة�مت�املة�للف��ة�من�

وعاء�استقت�منھ�ا��طة��س��اتيجية�لل�لية�مع�حرص�ال�لية�ع���وجود�أ�ساق�وت�امل���ط��ا�مع�ا��امعة�

فجاءت�الرؤ�ة�والرسالة�والقيم��ل�ا�م�سقة�ومن�ثقة�من�رؤ�ة�ورسالة�ا��امعة�والقيم�ال���تت�نا�ا�ا��امعة�

عالوة�ع���ذلك�فقد�ارتبطت�الغايات�و��داف�لل�لية�بمثيال��ا�با��امعة�كما��و����ا��دول�التا���

إسرتاتيجية الكلية  إسرتاتيجية اجلامعة

رفع�كفاءة�ا���از��داري�لد  يدعم�ال�ليات

ي�وخدمة�املجتمع�و�ن�ثق�م��ا�سبعة�أ�دافملالع

ع���املنافسة����أسواق�العمل��إعداد�خر�ج�متم���قادر خر�ج�متم���قادر�ع���املنافسة�وتنمية�الب�ئة�

ومك�سبا�أخالقيات�امل�نة�و�ن�ثق�م��ا�عشرة�أ�داف

تحس�ن�و�عظيم�دور�خدمة�املجتمع�وتنمية�الب�ئة�و�ن�ثق�م��ا�  �س�ام����خدمة�املجتمع�وتنمية�الب�ئة

  . خمسة�أ�داف

تكو�ن�عالقات�شراكة�ب�ن�القطاعات�ا��كومية�

  

ستفادة�من�ا��ر�ج�ن�ومتا�عة�توظيف�م�وتحس�ن�خدمات�� 

ال�لية�ل�م�و�ن�ثق�م��ا�ستة�أ�داف

عضو��يئة�التدر�س�املك�سب�مل�ارات�التدر�س�

والتقو�م�وقادر�ع���إنتاج�بحث�علمي�عاملي�يمثل�

إضافة�إ���املعرفة���سانية�و�س�م����تنمية�الب�ئة�

رفع�كفاءة�أعضاء��يئة�التدر�س�وا��رص�ع���دوام�تحس�ن�

�داء�باإلضافة�إ���جودة�البحث�العلمي�و�سو�قھ�و�ن�ثق�م��ا�

  . أ�داف�سبعة

حصول��ليات�و�رامج�ا��امعة�و�عض�املعامل�

  واملراكز�والوحدات�ع����عتماد

�فاظ�ع����عتماد�الذي�حصلت�عليا�

تب���ثقافة�ا��ودة�و�ن�ثق�م��ا�خمسة�أ�داف

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

االستفادة من اخلرجيني ومتابعة توظيفهم وحتسني خدمات الكلية هلم : الغاية السادسة 

  :األهداف

وحدة�ا��ر�ج�ن�ور�ط�ا��شبكة��ن��نت�� ميكنة .١

تصميم�نماذج�ت�بع�ا��ر�ج�ن�ومعرفة�توظيف�م�وما�وصلوا .٢

قياس�رضا�م�عما�تلقوه�من��عليم�ومعرفة� .٣

عقد�حفالت�تخرج�وحفالت�تكر�م�للدفعات��قدم����التخرج� .٤

تحس�ن�تصميم�الش�ادات�الصادرة�ل�م�وت�س���استخراج�ا�باللغت�ن�العر�ية�و�نجل��ية� .٥

تقديم�الدعم�املادي�واملعنوي�لل�لية��ع�����يع�ا��ر�ج�ن� .٦
  

اإلسرتاتيجية بالكلية باخلطة اإلسرتاتيجية باجلامعةارتباط اخلطة  ٣-٣
 

قامت�جامعة�املنيا�بإعداد�ا��طة��س��اتيجية�ل��امعة�مت�املة�للف��ة�من�

وعاء�استقت�منھ�ا��طة��س��اتيجية�لل�لية�مع�حرص�ال�لية�ع���وجود�أ�ساق�وت�امل���ط��ا�مع�ا��امعة�

فجاءت�الرؤ�ة�والرسالة�والقيم��ل�ا�م�سقة�ومن�ثقة�من�رؤ�ة�ورسالة�ا��امعة�والقيم�ال���تت�نا�ا�ا��امعة�

عالوة�ع���ذلك�فقد�ارتبطت�الغايات�و��داف�لل�لية�بمثيال��ا�با��امعة�كما��و����ا��دول�التا���
  

إسرتاتيجية اجلامعة  م

يدعم�ال�لياتج�از�إداري�كفء�  ١

خر�ج�متم���قادر�ع���املنافسة�وتنمية�الب�ئة�  ٢

  وخدمة�املجتمع

�س�ام����خدمة�املجتمع�وتنمية�الب�ئة  ٣

تكو�ن�عالقات�شراكة�ب�ن�القطاعات�ا��كومية�  ٤

  ومنظمات�املجتمع�املد�ي

عضو��يئة�التدر�س�املك�سب�مل�ارات�التدر�س�  ٥

والتقو�م�وقادر�ع���إنتاج�بحث�علمي�عاملي�يمثل�

إضافة�إ���املعرفة���سانية�و�س�م����تنمية�الب�ئة�

  وخدمة�املجتمع

حصول��ليات�و�رامج�ا��امعة�و�عض�املعامل�  ٦

واملراكز�والوحدات�ع����عتماد

  



     ٢٠ 

  التحليل البيئي لكلية اهلندسة جامعة املنيا

�عل��ا� �ومتعارف �ووا��ة �محددة �من��ية �ع�� �يكون �و�أن �البد �التعليمية �للمؤسسة �ا��الية ��وضاع �تقييم إن

ــــــــوتتضمن�دراسة�وتحليل�املتغ��ات�البي�ية�والعوامل�ال���تؤثـر�ع���أداء��ذه�املؤسسة�وع���قدر��ا�التنافسي ـــــــــــــ ـــــــــــــ و�. ة�ـــــــ

ات�ال���تواجھ��لية�دي�دالتحليل�البي���تحليال�كميا�ونوعيا�من�حيث�نوا���القوة�،�الضعف�،�الفرص�وال�

�تحديث�ا��طة��س��اتيجيةتم�مراجعتھ�ع���ضوء�

  ٠ارك����مناقشتھ�أعضاء��يئة�التدر�س�،�الطالب�،��دار��ن�و�املستفيدين

واستخـــالص�املعلومـــات�عـــن�الفـــرص�وال��ـــــديـــدات����

�ا��امعـ �وقيـــادات �بال�ليــة �مجتمــع �إفـــراد �مـــن �كــل �بــ�ن �املكثفـــة �املنـــاقشـــات �مـــن �سلســـلة �عقـــد �رؤ�ـــة�تـــم �لتحديث ـة

  ٠عــي�ورســـالة�ال�ليـــة�فــي�ضــــوء�رؤ�ـــة�ا��ـــامعـــة�ورســال��ــا�مـــع���خـــذ�فــــي��عتبار�نتـــائج�التحليـــل�الر�ا

�و �املناقشــات �حصــيلة �ع�� �و�نــاء ،� � �لل�ليــة �ا��ـــارجيــة �نظـــر��طــراف �وج�ــات �علــى �التعـــرف �فــي�تــم �أبـــديت �الــ�� �راء

ــو�ـــات�ا��طـــة�الـــ���تبــ���علـــي�أســـس�التحليـــل�البي���وتــم�أخـــذ�املــالحظــا �.ت��فـي��عتبـــار�اللقـــاءات�تمـــت�صيــاغـــة�محتـ

   SWOT ليتحل أسلوب باستخدام التعليمية

للب�ئة�الداخلية�وما�تتم���بة�من�نقاط�قوة�وما��عا�ى�منة�من�نقاط�ضعف����معاي���القدرة�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  الرابعالفصل 

التحليل البيئي لكلية اهلندسة جامعة املنيا

SWOT Analysis  

�عل��ا� �ومتعارف �ووا��ة �محددة �من��ية �ع�� �يكون �و�أن �البد �التعليمية �للمؤسسة �ا��الية ��وضاع �تقييم إن

وتتضمن�دراسة�وتحليل�املتغ��ات�البي�ية�والعوامل�ال���تؤثـر�ع���أداء��ذه�املؤسسة�وع���قدر��ا�التنافسي

التحليل�البي���تحليال�كميا�ونوعيا�من�حيث�نوا���القوة�،�الضعف�،�الفرص�وال�

  

تم�مراجعتھ�ع���ضوء�و وحدة�ضمان�ا��ودة�و�عتماد�و�ذا�التحليــل�تم�إعداده�بواسطـــة�

ــــــــــــــش�والتقر�ر�السنوي�لل�لية�ولقد ارك����مناقشتھ�أعضاء��يئة�التدر�س�،�الطالب�،��دار��ن�و�املستفيدينـــــــــــ

  ::دوات ومصـادر مجـع البيانات دوات ومصـادر مجـع البيانات 

واستخـــالص�املعلومـــات�عـــن�الفـــرص�وال��ـــــديـــدات�����SWOTتـــم�تنظيـــم�ورشـــة�عمـــل�ملناقشـــة�أ�عــاد�التحليل�الر�ا���

 .املنــــاخ�ا��ـــار���و�نقـــاط�القـــوة�والضعـــف�فــي�املنـــاخ�الداخ���

�ا��امعـ �وقيـــادات �بال�ليــة �مجتمــع �إفـــراد �مـــن �كــل �بــ�ن �املكثفـــة �املنـــاقشـــات �مـــن �سلســـلة �عقـــد تـــم

ورســـالة�ال�ليـــة�فــي�ضــــوء�رؤ�ـــة�ا��ـــامعـــة�ورســال��ــا�مـــع���خـــذ�فــــي��عتبار�نتـــائج�التحليـــل�الر�ا

�و �املناقشــات �حصــيلة �ع�� �و�نــاء ،� � �لل�ليــة �ا��ـــارجيــة �نظـــر��طــراف �وج�ــات �علــى �التعـــرف تــم

ــو�ـــات�ا��طـــة�الـــ���تبــ���علـــي�أســـس�التحليـــل�البي���وتــم�أخـــذ�املــالحظــا اللقـــاءات�تمـــت�صيــاغـــة�محتـ

 .  الداخ���وا��ار����التحليل�البي��� استمارة

  ::عناصر البيئة الداخليةعناصر البيئة الداخلية

التعليمية للمؤسسة البي�� التحليل من �ول  ا��زء لل�لية الداخلية

  : �و

 .    ةيميالتعل سسةؤ امل ��ا ��تتم ال�� القوة

   . ةيميالتعل سسةؤ امل م��ا �عا�ى ال�� عفالض

للب�ئة�الداخلية�وما�تتم���بة�من�نقاط�قوة�وما��عا�ى�منة�من�نقاط�ضعف����معاي���القدرة�

  .املؤسسية�والفاعلية�التعليمية�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

 

  ::مقدمــــة مقدمــــة   ١١--٤٤
  

�عل��ا����� �ومتعارف �ووا��ة �محددة �من��ية �ع�� �يكون �و�أن �البد �التعليمية �للمؤسسة �ا��الية ��وضاع �تقييم إن

وتتضمن�دراسة�وتحليل�املتغ��ات�البي�ية�والعوامل�ال���تؤثـر�ع���أداء��ذه�املؤسسة�وع���قدر��ا�التنافسي

التحليل�البي���تحليال�كميا�ونوعيا�من�حيث�نوا���القوة�،�الضعف�،�الفرص�وال��شمل��ذا�

  ٠جامعة�املنيا��–ال�ندسة�

و�ذا�التحليــل�تم�إعداده�بواسطـــة��

والتقر�ر�السنوي�لل�لية�ولقد
  

دوات ومصـادر مجـع البيانات دوات ومصـادر مجـع البيانات أأ  ٢٢--٤٤
 

تـــم�تنظيـــم�ورشـــة�عمـــل�ملناقشـــة�أ�عــاد�التحليل�الر�ا��� -

املنــــاخ�ا��ـــار���و�نقـــاط�القـــوة�والضعـــف�فــي�املنـــاخ�الداخ���

�ا��امعـ - �وقيـــادات �بال�ليــة �مجتمــع �إفـــراد �مـــن �كــل �بــ�ن �املكثفـــة �املنـــاقشـــات �مـــن �سلســـلة �عقـــد تـــم

ورســـالة�ال�ليـــة�فــي�ضــــوء�رؤ�ـــة�ا��ـــامعـــة�ورســال��ــا�مـــع���خـــذ�فــــي��عتبار�نتـــائج�التحليـــل�الر�ا

�و - �املناقشــات �حصــيلة �ع�� �و�نــاء ،� � �لل�ليــة �ا��ـــارجيــة �نظـــر��طــراف �وج�ــات �علــى �التعـــرف تــم

ــو�ـــات�ا��طـــة�الـــ���تبــ���علـــي�أســـس�التحليـــل�البي���وتــم�أخـــذ�املــالحظــا اللقـــاءات�تمـــت�صيــاغـــة�محتـ

استمارةيو���                 م��ق�

  

عناصر البيئة الداخليةعناصر البيئة الداخلية  حتليلحتليل  ٣٣--٤٤
  

الداخلية ةالب�ئ تحليل ثليم 

�و ليالتحل �ذا منوالغرض�

القوة مجاالت صيو��� ديتحد -

الض مجاالت صيو��� ديتحد -

للب�ئة�الداخلية�وما�تتم���بة�من�نقاط�قوة�وما��عا�ى�منة�من�نقاط�ضعف����معاي���القدرة�التحليل�وفيما�ي���نتائج�

املؤسسية�والفاعلية�التعليمية�

  



     ٢١ 

���مجال�مع�اعادة�الصياغة�بما��عكس�صبغة�ال�لية�وطبيعة�عمل�ا�

 .   توافق�ال�لية�وال��امج�التعليمية�ع���وجود�نص�الرؤ�ة�والرسالة�ع����افة�امل�اتبات�كوسيلة�لل�شر�و�عالن

صفحة�ال�لية� -ملصقات�بال�لية�

 . ل�افة�م�سو�ى�ال�لية�

 .�س��تيجيةومشاركة�اعضاء��يئة�التدر�س�����عداد�واملناقشة�واخراج�ا��طة�

�عرض�ف��ا�وجود�مجلس�لل�لية�يرسم�و�ناقش�سياسات�ال�لية�وكذلك�مجالس��قسام�العلمية�املختلفة�

 . مع�وجود�ممثل�للطالب�كعضو�بمجلس�ال�لية�

مجلس�ال�لية����شئون�التعليم�والطالب�والبحث�العلمى�وشئون�اعضاء��يئة�

الدراسات�العليا�والبحوث�،�العالقات�العلمية�زالثقافية�

 .)ا��ارجية�،�خدمة�املجتمع�وتنمية�الب�ئة�،�املخت��ات�و�ج�زة�العلمية�،�املكتبات�

 . 

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  التخطيط االسرتاتيجى 

 . فر�خ��ة�بال�لية����اعداد�ا��طة��س��اتيجية��

 .توجد�خطة�إس��اتيجية�معتمده�وموثقة�وت�سق�مع�خطة�ا��امعة�

مع�اعادة�الصياغة�بما��عكس�صبغة�ال�لية�وطبيعة�عمل�ا����اورسال���امراجعة�رؤ�تحرص�ال�لية�ع���

 . خدمة�املجتمع��التعليم�والبحث�العلمى�و 

 .سالة�ال�لية�مع�رؤ�ة�ورسالة�ا��امعة�

توافق�ال�لية�وال��امج�التعليمية�ع���وجود�نص�الرؤ�ة�والرسالة�ع����افة�امل�اتبات�كوسيلة�لل�شر�و�عالن

ملصقات�بال�لية�(  من�خالل�وسائل�متعددةحرص�ال�لية�ع����شر�الرؤ�ة�والرسالة�

 ) . ....املطبوعات�

  .�ناك�سمات�مم��ة�لل�لية�ول�ا�ا�داف�اس��اتيجية�معلنة�

 .عدم�وجود�وحدة�للتخطيط��س��اتي���بال�لية�

 .لتحليل�البي���ا �طراف�املجتمعية���

ل�افة�م�سو�ى�ال�لية�ضعف�الو���لدى�م�سو�ى�ال�لية�بأ�مية��ست�يانات�وقياس�الرضا�

ومشاركة�اعضاء��يئة�التدر�س�����عداد�واملناقشة�واخراج�ا��طة�

  القيادة واحلوكمة 

 .معتمد�ومعلن�يوجد�بال�لية��ي�ل�

وجود�مجلس�لل�لية�يرسم�و�ناقش�سياسات�ال�لية�وكذلك�مجالس��قسام�العلمية�املختلفة�

مع�وجود�ممثل�للطالب�كعضو�بمجلس�ال�لية�، ممارسات�ا��ودة�و�تم�مناقش��ا

 .وجود�شفافية�ومصداقية�����دارة�

مجلس�ال�لية����شئون�التعليم�والطالب�والبحث�العلمى�وشئون�اعضاء��يئة�وجود���ان�من�ثقة��ساعد�

الدراسات�العليا�والبحوث�،�العالقات�العلمية�زالثقافية����نة�شئون�التعليم�والطالب�،( التدر�س�وخدمة�املجتمع�

ا��ارجية�،�خدمة�املجتمع�وتنمية�الب�ئة�،�املخت��ات�و�ج�زة�العلمية�،�املكتبات�

 .وجود�ممثل�ن�من�املستفيدين�من�املجتمع�املح���بمجلس�ال�لية�

 .وجود�توصيف�وظيفى�لوظائف�ال�لية�

 .�اديمية�و�دار�ة�وجود�معاي���اختيار�القيادات��

. توجد�مصادر�تنمية�التمو�ل�الذا�ى�بال�لية�مما�يدعم�العملية�التعليمية��

 . ةتوصيف�الوظيفى�ووسائل��شره�وإعالن

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

التخطيط االسرتاتيجى  ١- ٣-٤

 نقاط�القوة 

فر�خ��ة�بال�لية����اعداد�ا��طة��س��اتيجية��اتو  -١

توجد�خطة�إس��اتيجية�معتمده�وموثقة�وت�سق�مع�خطة�ا��امعة� -٢

تحرص�ال�لية�ع��� -٣

التعليم�والبحث�العلمى�و 

سالة�ال�لية�مع�رؤ�ة�ورسالة�ا��امعة�ا�ساق�رؤ�ة�ور  -٤

توافق�ال�لية�وال��امج�التعليمية�ع���وجود�نص�الرؤ�ة�والرسالة�ع����افة�امل�اتبات�كوسيلة�لل�شر�و�عالن -٥

حرص�ال�لية�ع����شر�الرؤ�ة�والرسالة�ت -٦

املطبوعات��–�لك��ونية�

�ناك�سمات�مم��ة�لل�لية�ول�ا�ا�داف�اس��اتيجية�معلنة� -٧

 نقاط�الضعف� 

عدم�وجود�وحدة�للتخطيط��س��اتي���بال�لية� -١

�طراف�املجتمعية���مشاركة�ضعف� -٢

ضعف�الو���لدى�م�سو�ى�ال�لية�بأ�مية��ست�يانات�وقياس�الرضا� -٣

ومشاركة�اعضاء��يئة�التدر�س�����عداد�واملناقشة�واخراج�ا��طة��مستوي ضعف� -٤
  

القيادة واحلوكمة  ٢- ٣-٤

  نقاط�القوة 

يوجد�بال�لية��ي�ل� -١

وجود�مجلس�لل�لية�يرسم�و�ناقش�سياسات�ال�لية�وكذلك�مجالس��قسام�العلمية�املختلفة� -٢

ممارسات�ا��ودة�و�تم�مناقش��ا

وجود�شفافية�ومصداقية�����دارة� -٣

وجود���ان�من�ثقة��ساعد� -٤

التدر�س�وخدمة�املجتمع�

ا��ارجية�،�خدمة�املجتمع�وتنمية�الب�ئة�،�املخت��ات�و�ج�زة�العلمية�،�املكتبات�

وجود�ممثل�ن�من�املستفيدين�من�املجتمع�املح���بمجلس�ال�لية� -٥

وجود�توصيف�وظيفى�لوظائف�ال�لية� -٦

وجود�معاي���اختيار�القيادات�� -٧

توجد�مصادر�تنمية�التمو�ل�الذا�ى�بال�لية�مما�يدعم�العملية�التعليمية�� -٨

 نقاط�الضعف� 

توصيف�الوظيفى�ووسائل��شره�وإعالنضعف�تفعيل�ال -١



     ٢٢ 

 .مركز�ضمان�ا��ودة�با��امعة�

 . وجود�وحدة�ضمان�ا��ودة�و�عتماد�بال�لية�ل�ا��ي�ل�ا�التنظيمى�و��ا��ا�املن�ثقھ�

 .�عديل�رؤ�ة�ورسالة�الوحدة�لتتفق�مع��عتماد���اديمى�الذى�حققتة�ال�لية�

 .تلفة�

 .تخصيص��سبة�من��حتياطى�املرحل�بال�لية�للدعم�املا���لوحدة�ضمان�ا��ودة�

. 

عقد�اجتماع�ش�رى�ملجلس�ادارة�الوحدة�واعتماد�املحضر�من�مجلس�ال�لية�و�سليم����ة�ملركز�ضمان�ا��ودة�

. 

 ) .ط��ا�السنو�ة

معظم�انحاء�العالم�ومالئمة�تخصصا��م�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

 .تفعيل�دور�وحدة��زمات�والكوارث�

 .للقيادات���اديمية�و�دار�ة��طة�التدر��ية�ا�تحديث�وتفعيل�

 .ضعف�ميكنة�الوثائق�والنماذج�املختلفة�

 .لة�واملحاسبة�ضعف�تفعيل�آلية�املساء

   إدارة اجلودة والتطوير 

 .   ضمان�ا��ودة�و�عتماد�با��امعة�

مركز�ضمان�ا��ودة�با��امعة��و وجود�ارتباط�ب�ن�وحدة�ضمان�ا��ودة�بال�لية�

 .عمل�وندوات�لز�ادة�ثقافة�ممارسات�ا��ودة�قيام�املركز��عقد�ورش�

وجود�وحدة�ضمان�ا��ودة�و�عتماد�بال�لية�ل�ا��ي�ل�ا�التنظيمى�و��ا��ا�املن�ثقھ�

�عديل�رؤ�ة�ورسالة�الوحدة�لتتفق�مع��عتماد���اديمى�الذى�حققتة�ال�لية�

تلفة�تصميم�خطة�سنو�ة�ل�افة�ممارسات�ا��ودة�ومتا�عة�ذلك�بال��امج�املخ

 .  وجود�تقار�ر�سنو�ة�دور�ة�معتمدة�من�خالل�املجالس�املعنية

تخصيص��سبة�من��حتياطى�املرحل�بال�لية�للدعم�املا���لوحدة�ضمان�ا��ودة�

.دوام�عقد�لقاءات�لرفع�ثقافة�ا��ودة�وز�ادة�املطبوعات�ا��اصة�بذلك�

�بمجلس�ال�لية�
َ
 .وجود�مدير�وحدة�ضمان�ا��ودة�عضوا

عقد�اجتماع�ش�رى�ملجلس�ادارة�الوحدة�واعتماد�املحضر�من�مجلس�ال�لية�و�سليم����ة�ملركز�ضمان�ا��ودة�

 .ضعف��ستجابة�لالست�يانات�املصممة�ل�افة�املمارسات�

 .بطء�استجابة�ال��امج�ال��اء�متطلبات�وحدة�ضمان�ا��ودة�و�عتماد�

 .بال�لية�ملناقشة��افة��نجازات�والسلبيات�عدم�وجود�لقاء�سنوى�

.ضعف�تفعيل�لقاءات�ال��ان�املن�ثقة�من�وحدة�ضمان�ا��ودة�املختلفة�

���قطب(ا�شطة�ا��ودة�السنو�ة���عدم�وجود�الت�اليف�املالية�ال��اء
ً
ط��ا�السنو�ةا

  اعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة 

معظم�انحاء�العالم�ومالئمة�تخصصا��م��منتوفر�اعضاء��يئة�التدر�س�ا��اصل�ن�ع���درجا��م�العلمية�

 .للمقررات�ال���يقومون�بتدر�س�ا�

�ل��طط�ا��مسية�لالقسام�العلمية�املختلفة�
ً
 .توفر�ال�يئة�املعاونة�طبقا

 .وجود�عدد�من��ساتذة�محكم�ن�وأعضاء�ال��ان�العلمية�لل��قيات�

 .���يع�اعضاء��يئة�التدر�س�ع���ال�شر�الدو���ووجود�حافز�ما���

 .وجود�دورات�تنمية�قدرات�اعضاء��يئة�التدر�س�وال�يئة�املعاونة�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

تفعيل�دور�وحدة��زمات�والكوارث�عدم� -٢

تحديث�وتفعيل�عدم� -٣

ضعف�ميكنة�الوثائق�والنماذج�املختلفة� -٤

ضعف�تفعيل�آلية�املساء -٥
  

إدارة اجلودة والتطوير  ٣- ٣-٤

 نقاط�القوة 

ضمان�ا��ودة�و�عتماد�با��امعة�وجود�مركز� -١

وجود�ارتباط�ب�ن�وحدة�ضمان�ا��ودة�بال�لية� -٢

قيام�املركز��عقد�ورش� -٣

وجود�وحدة�ضمان�ا��ودة�و�عتماد�بال�لية�ل�ا��ي�ل�ا�التنظيمى�و��ا��ا�املن�ثقھ� -٤

�عديل�رؤ�ة�ورسالة�الوحدة�لتتفق�مع��عتماد���اديمى�الذى�حققتة�ال�لية� -٥

تصميم�خطة�سنو�ة�ل�افة�ممارسات�ا��ودة�ومتا�عة�ذلك�بال��امج�املخ -٦

وجود�تقار�ر�سنو�ة�دور�ة�معتمدة�من�خالل�املجالس�املعنية -٧

تخصيص��سبة�من��حتياطى�املرحل�بال�لية�للدعم�املا���لوحدة�ضمان�ا��ودة� -٨

دوام�عقد�لقاءات�لرفع�ثقافة�ا��ودة�وز�ادة�املطبوعات�ا��اصة�بذلك� -٩

�بمجلس�ال�لية� -١٠
َ
وجود�مدير�وحدة�ضمان�ا��ودة�عضوا

عقد�اجتماع�ش�رى�ملجلس�ادارة�الوحدة�واعتماد�املحضر�من�مجلس�ال�لية�و�سليم����ة�ملركز�ضمان�ا��ودة� -١١

 .با��امعة�

 نقاط�الضعف� 

ضعف��ستجابة�لالست�يانات�املصممة�ل�افة�املمارسات� -١

بطء�استجابة�ال��امج�ال��اء�متطلبات�وحدة�ضمان�ا��ودة�و�عتماد� -٢

عدم�وجود�لقاء�سنوى� -٣

ضعف�تفعيل�لقاءات�ال��ان�املن�ثقة�من�وحدة�ضمان�ا��ودة�املختلفة� -٤

عدم�وجود�الت�اليف�املالية�ال��اء -٥
  

اعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  ٤- ٣-٤

  نقاط�القوة 

توفر�اعضاء��يئة�التدر�س�ا��اصل�ن�ع���درجا��م�العلمية� -١

للمقررات�ال���يقومون�بتدر�س�ا�

�ل��طط�ا��مسية�لالقسام�العلمية�املختلفة� -٢
ً
توفر�ال�يئة�املعاونة�طبقا

وجود�عدد�من��ساتذة�محكم�ن�وأعضاء�ال��ان�العلمية�لل��قيات� -٣

���يع�اعضاء��يئة�التدر�س�ع���ال�شر�الدو���ووجود�حافز�ما��� -٤

وجود�دورات�تنمية�قدرات�اعضاء��يئة�التدر�س�وال�يئة�املعاونة� -٥



     ٢٣ 

وجود�عدد�من�اعضاء��يئة�التدر�س�محكم�ن����مجالت�علمية�باالضافة�ا���حصول�البعض�ع���جوائز�

 

 .عدم�توفر�البديل�وعدم�وجود�صف�ثا�ى�ليك�سب�ا����ة�لإلحالل��عد�ذلك�

 .عالقة��دارات�ببعض�

 .ضعف�توفر�اج�زة�ا��اسب�����ل�افة�امل�اتب�مع�ضعف�شبكة��ن��نت�لت�س���التواصل�

 .ضعف�آلية�تقار�ر�الكفاية�السنو�ة�مع�عدم�وجود�تنوع����وسائل�تقييم�اداء�القيادات��دار�ة�والعامل�ن�

 .وجود�مصادر�لتنمية�املوارد�املالية�والذاتية�من�خالل�وحدات�ذات�طا�ع�خاص�

 .ت�س���جزء�من�املوارد�الذاتية�بال�لية�

 .املشار�ع�البحثية�ال���تدعم�العملية�التعليمية�والبحثية�والب�ية�التحتية�

 

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

وجود�عدد�من�اعضاء��يئة�التدر�س�محكم�ن����مجالت�علمية�باالضافة�ا���حصول�البعض�ع���جوائز�

 .ع���قياس�الرضا�العضاء��يئة�التدر�س�وال�يئة�املعاونة�

   .الفائض�����عض�التخصصات�، وجود�خطة�للتعامل�مع�ال��ز�

  .قليلة�العوام�ل�ست��قليل�ع����عارة

 .�ع����عض�اعضاء�ال�يئة�املعاونة����ا��اء�درجا��م�العلمية��ع���

 .بمستو�ات��داء�العضاء��يئة�التدر�س�

 .الفئات�العمر�ة�العضاء��يئة�التدر�س�غ���م��نة�

 .ضعف�آلية�قياس�مردود�دورات�تنمية�القدرات�

 .عدم�وجود�دورات�تدر��ية�مل�ارات��دارة�والقيادة�

 .  ا����ة�ال�افيةفر�ج�از�ادارى�بال�لية�لھ�

 . قياس�رضا�ا���از��دارى�ومدى�احتياجا��م�التدر��ية�

 . �دار�ة�وجود�معاي���اختيار�القيادات�

عدم�توفر�البديل�وعدم�وجود�صف�ثا�ى�ليك�سب�ا����ة�لإلحالل��عد�ذلك�و لمعاش�لخروج�الكث���من��دار��ن�

عالقة��دارات�ببعض��عدم�وجود�خر�طة�تدفق�ب�ن��دارات�املختلفة�ال���تو��

ضعف�توفر�اج�زة�ا��اسب�����ل�افة�امل�اتب�مع�ضعف�شبكة��ن��نت�لت�س���التواصل�

ضعف�آلية�تقار�ر�الكفاية�السنو�ة�مع�عدم�وجود�تنوع����وسائل�تقييم�اداء�القيادات��دار�ة�والعامل�ن�

 .عدم�وجود�دورات�تدر��ية�لإلعداد�لإلدارة�

  املوارد املالية واملادية  

 مادى�من�ا��امعة�لل�لية�

وجود�مصادر�لتنمية�املوارد�املالية�والذاتية�من�خالل�وحدات�ذات�طا�ع�خاص�

ت�س���جزء�من�املوارد�الذاتية�بال�لية�وجود�برنامج�مم���بالساعات�املعتمدة��سا�م�بقدر�كب������

املشار�ع�البحثية�ال���تدعم�العملية�التعليمية�والبحثية�والب�ية�التحتية�حصول�ال�لية�ع����عض�

 .رسوم�الدراسات�العليا��سا�م����تدب���جزء�من�املوارد�املالية�

 . اعداد�الطالب��ز�ادة�اضافة�مب���جديد�خمسة�طوابق�ملبا�ى�ال�لية�ملواج�ھ

 . �حتياجات�واعمال�الصيانة��معظم�قيام�قطاع�الورش�بال�لية�بتلبية

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

وجود�عدد�من�اعضاء��يئة�التدر�س�محكم�ن����مجالت�علمية�باالضافة�ا���حصول�البعض�ع���جوائز� -٦

 ���يعية�وتقدير�ة�

ع���قياس�الرضا�العضاء��يئة�التدر�س�وال�يئة�املعاونة��تحرص�ال�لية -٧

وجود�خطة�للتعامل�مع�ال��ز� -٨

 نقاط�الضعف� 

قليل�ع����عارةاقدام�عدد�غ���  -١

�ع����عض�اعضاء�ال�يئة�املعاونة����ا��اء�درجا��م�العلمية��ع��� -٢

بمستو�ات��داء�العضاء��يئة�التدر�س�عدم�ر�ط�ا��وافز� -٣

الفئات�العمر�ة�العضاء��يئة�التدر�س�غ���م��نة� -٤

ضعف�آلية�قياس�مردود�دورات�تنمية�القدرات� -٥

عدم�وجود�دورات�تدر��ية�مل�ارات��دارة�والقيادة� -٦
 

  اجلهاز االدارى  ٥- ٣-٤

 نقاط�القوة 

فر�ج�از�ادارى�بال�لية�لھ�اتو  -١

قياس�رضا�ا���از��دارى�ومدى�احتياجا��م�التدر��ية� -٢

وجود�معاي���اختيار�القيادات� -٣

 نقاط�الضعف� 

خروج�الكث���من��دار��ن� -١

عدم�وجود�خر�طة�تدفق�ب�ن��دارات�املختلفة�ال���تو�� -٢

ضعف�توفر�اج�زة�ا��اسب�����ل�افة�امل�اتب�مع�ضعف�شبكة��ن��نت�لت�س���التواصل� -٣

ضعف�آلية�تقار�ر�الكفاية�السنو�ة�مع�عدم�وجود�تنوع����وسائل�تقييم�اداء�القيادات��دار�ة�والعامل�ن� -٤

عدم�وجود�دورات�تدر��ية�لإلعداد�لإلدارة� -٥
 

املوارد املالية واملادية   ٦- ٣-٤

 نقاط�القوة 

مادى�من�ا��امعة�لل�لية�وجود�دعم� -١

وجود�مصادر�لتنمية�املوارد�املالية�والذاتية�من�خالل�وحدات�ذات�طا�ع�خاص� -٢

وجود�برنامج�مم���بالساعات�املعتمدة��سا�م�بقدر�كب������ -٣

حصول�ال�لية�ع����عض� -٤

رسوم�الدراسات�العليا��سا�م����تدب���جزء�من�املوارد�املالية� -٥

اضافة�مب���جديد�خمسة�طوابق�ملبا�ى�ال�لية�ملواج�ھ -٦

قيام�قطاع�الورش�بال�لية�بتلبية -٧



     ٢٤ 

 .وحدة�للصيانة�الشاملة�بال�لية�

 .تحس�ن�املوارد��وكوالت�ال���يتم�عقد�ا�مع��عض�املؤسسات���

 .عدم�وجود�صف�ثا�ى�من�الفني�ن�وا��رفي�ن����قطاع�الورش�واملعامل��عد�خروج�الكث���ا���املعاش�

 .م�واملعاي���

 .التوعية�باملعاي���وإعداد�التوصيفات�من�خالل�ملصقات�،�ورش�عمل�،�ندوات�

 .وجود�آلية�لألستفادة�من�مؤشرات�وإحصائيات�النجاح�وكذلك�است�يانات�تقو�م�املقررات�لدراسية�

 .ضعف�تنفيذ�خطط�التحس�ن�للمعوقات�املالية�و�دار�ة�وخاصة�الناحية�العملية�

 .تعليمية�ملتطلبات�وحدة�ا��ودة�وا��اصة�بأعمال�ا��ودة�

 

�
ً
ومزودة�بوسائل�، لية�التعليمية�يتم�تزو�د�ا�باملراجع�سنو�ا

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

 .قيام��عض�املؤسسات�بتقديم�ا�داءات�لل�لية�لتحس�ن�العملية�التعليمية�

 .العليا�مقارنة�ب��امج�مماثلة�ضعف�رسوم�الدراسات�

 .عدم�وجود�معرض�منتجات�م��لية�تنفذ�ا�ورش�ال�لية�

وحدة�للصيانة�الشاملة�بال�لية��تفعيل�مع�عدمغياب�ثقافة�الصيانة�الدور�ة�

وكوالت�ال���يتم�عقد�ا�مع��عض�املؤسسات���ضعف��ستفادة�من��عض�ال��وت

عدم�وجود�صف�ثا�ى�من�الفني�ن�وا��رفي�ن����قطاع�الورش�واملعامل��عد�خروج�الكث���ا���املعاش�

    املعايري األكادميية والربامج التعليمية

 .يمية�ل�افة�ال��امج�التعل�NARS تب���املعاي�����اديمية�

 . الب�الور�وس�للمقررات�وال��امج�ملرحلةمحدثة��تقار�ر�

م�واملعاي����داف�وخصائص�ا��ر�ج�ونواتج�التعلتوجد�مصفوفات�للمقارنة�لأل 

 .توجد�خرائط�املن���للمقررات�

التوعية�باملعاي���وإعداد�التوصيفات�من�خالل�ملصقات�،�ورش�عمل�،�ندوات�

 .توجد�تقار�ر�للمراجع�ن�الداخلي�ن�ا��ارجي�ن�

 .توجد�خطط�تحس�ن�داخل�تقار�ر�املقررات�وال��امج�

 .مازال��ناك�قلة�و���بدقة�كتابة�التوصيف�والتقر�ر�

 .ضعف�تفعيل�توصيات�املراجع�ن�

وجود�آلية�لألستفادة�من�مؤشرات�وإحصائيات�النجاح�وكذلك�است�يانات�تقو�م�املقررات�لدراسية�

 .ضعف�محتو�ات��عض�ملفات�املقررات�

ضعف�تنفيذ�خطط�التحس�ن�للمعوقات�املالية�و�دار�ة�وخاصة�الناحية�العملية�

 .متحانية�عدم�وجود�تحليل�للورقة�� 

تعليمية�ملتطلبات�وحدة�ا��ودة�وا��اصة�بأعمال�ا��ودة�البطء����استجابة�ال��امج�ال

  

 .وجود�ب�ية�تحتية�مناسبة�ومج�زة�بوسائل�حديثة�

 . وجود�الئحة�طالبية��غطى�املقررات�املختلفة�اساسية�او�ا�سانية�و�ندسية�

 .املعاونة�وجود�عدد�مالئم�من�أعضاء��يئة�التدر�س�وال�يئة�

�معوجود�مقر�جديد�ملكتبة�ال�لية�ي�سع�للطالب�لدعم�ال
ً
لية�التعليمية�يتم�تزو�د�ا�باملراجع�سنو�ا

 

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

قيام��عض�املؤسسات�بتقديم�ا�داءات�لل�لية�لتحس�ن�العملية�التعليمية� -٨

 نقاط�الضعف� 

ضعف�رسوم�الدراسات� -١

عدم�وجود�معرض�منتجات�م��لية�تنفذ�ا�ورش�ال�لية� -٢

غياب�ثقافة�الصيانة�الدور�ة� -٣

ضعف��ستفادة�من��عض�ال��وت -٤

عدم�وجود�صف�ثا�ى�من�الفني�ن�وا��رفي�ن����قطاع�الورش�واملعامل��عد�خروج�الكث���ا���املعاش� -٥
 

املعايري األكادميية والربامج التعليمية ٧- ٣-٤

 نقاط�القوة 

تب���املعاي�����اديمية��التأكيد�ع�� .١

تقار�ر�يوجد�توصيفات�و  .٢

توجد�مصفوفات�للمقارنة�لأل  .٣

توجد�خرائط�املن���للمقررات� .٤

التوعية�باملعاي���وإعداد�التوصيفات�من�خالل�ملصقات�،�ورش�عمل�،�ندوات��تنوع�وسائل .٥

توجد�تقار�ر�للمراجع�ن�الداخلي�ن�ا��ارجي�ن� .٦

توجد�خطط�تحس�ن�داخل�تقار�ر�املقررات�وال��امج� .٧

 نقاط�الضعف� 

مازال��ناك�قلة�و���بدقة�كتابة�التوصيف�والتقر�ر� .١

ضعف�تفعيل�توصيات�املراجع�ن� .٢

وجود�آلية�لألستفادة�من�مؤشرات�وإحصائيات�النجاح�وكذلك�است�يانات�تقو�م�املقررات�لدراسية�عدم� .٣

ضعف�محتو�ات��عض�ملفات�املقررات� .٤

ضعف�تنفيذ�خطط�التحس�ن�للمعوقات�املالية�و�دار�ة�وخاصة�الناحية�العملية� .٥

عدم�وجود�تحليل�للورقة��  .٦

البطء����استجابة�ال��امج�ال .٧
 

  التدريس والتعلم   ٨- ٣-٤

 نقاط�القوة 

وجود�ب�ية�تحتية�مناسبة�ومج�زة�بوسائل�حديثة� .١

وجود�الئحة�طالبية��غطى�املقررات�املختلفة�اساسية�او�ا�سانية�و�ندسية� .٢

وجود�عدد�مالئم�من�أعضاء��يئة�التدر�س�وال�يئة� .٣

وجود�مقر�جديد�ملكتبة�ال�لية�ي�سع�للطالب�لدعم�ال .٤

 .تكنولوجيا�املعلومات�



     ٢٥ 

 .ضعف�قبول��عض�الطالب�لوسائل�الشرح�باستخدام�ج�از�العرض�والسبورة�التفاعلية�

 .أعضاء��يئة�التدر�س�بإعالن�درجات�أعمال�السنة�للطالب�قبل��متحان�ال��ا�ي�

 .ف�بحقوق�م�و�ستماع�ا���مشا�ل�م�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

 .وجود�إس��اتيجية�للتعليم�والتعلم�معتمدة�ومعلنة�

 .وجود�ساعات�مكت�ية�معلنة�ملعظم�أعضاء��يئة�التدر�س�

 .املتع��ين�

 .وجود�قواعد�معلنة�للتعامل�مع�التظلمات�من�نتائج��متحانات�

 .الئحة�تحتاج�إ����عديل�وتطو�ر�لتلبية�احتياجات�ا��ر�ج�

 .ضعف��ستفادة�من�الساعات�املكت�ية�

ضعف�قبول��عض�الطالب�لوسائل�الشرح�باستخدام�ج�از�العرض�والسبورة�التفاعلية�

أعضاء��يئة�التدر�س�بإعالن�درجات�أعمال�السنة�للطالب�قبل��متحان�ال��ا�ي�

 .ضعف�متا�عة�التدر�ب�امليدا�ي�للطالب�

 .ال�توجد�آلية�لالستفادة�من�نتائج�تقييم�رضا�الطالب�

 .�انيات�املعملية�مع�عدم�وجود�معامل�اف��اضية�

  الطالب واخلرجيون  

 .وجود�جداول�دراسية�محددة�ومنظمة�ومعلنة�

 .وجود�قواعد�معلنة�للت�سيق�والتحو�ل�ب�ن�ال��امج�التعليمية�

 .وجود�حوافز�مالية�ل���يع�الطالب�املتفوق�ن�وآلية�لدعم�املتع��ين�

 .وجود�نظام�لإلرشاد���اديمي�

 . ) ر�اضية�وثقافية�وفنية( شطة���و�رامج�ممارسة�

 .وجود�عيادة�طبية�تخدم�الطالب�

 .وجود�مطعم�مركزي�بال�لية�يخدم�الطالب�

 .وجود�مكتبة�مزودة�باملراجع�ا��ديثة�

 .وجود�ش�ادات�خر�جي�ن�مطورة�وعل��ا�قرار��عتماد�

 .تحس�ن�نماذج�ش�ادات�التخرج�باللغة��نجل��ية�

ف�بحقوق�م�و�ستماع�ا���مشا�ل�م��مع�الطالب�بصورة�دور�ة�للتعر 

 .عدم�وجود�دعاية��املة�ل��امج�ال�لية���ذب�الطالب�الوافدين�

 .ضعف�تفعيل��رشاد���اديمي�

 .ضعف�ال��دد�ع���املكتبة�

 .ز�ادة�عدد�الطالب�املفروضة�ع���ال�لية����الفرقة��عدادية�

 .وتطو�ر�نماذج�ا�ملرحلة�الب�الور�وس��عدم�ميكنة�شئون�الطالب

 .عدم�ت�بع�ا��ر�ج�ن�ومعرفة�توظيف�م�وعقد�ملتقي�توظيف�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

وجود�إس��اتيجية�للتعليم�والتعلم�معتمدة�ومعلنة� .٥

وجود�ساعات�مكت�ية�معلنة�ملعظم�أعضاء��يئة�التدر�س� .٦

املتع��ين�م�وجود�آلية�لدع .٧

وجود�قواعد�معلنة�للتعامل�مع�التظلمات�من�نتائج��متحانات� .٨

 نقاط�الضعف� 

الئحة�تحتاج�إ����عديل�وتطو�ر�لتلبية�احتياجات�ا��ر�ج� .١

ضعف��ستفادة�من�الساعات�املكت�ية� .٢

ضعف�قبول��عض�الطالب�لوسائل�الشرح�باستخدام�ج�از�العرض�والسبورة�التفاعلية� .٣

أعضاء��يئة�التدر�س�بإعالن�درجات�أعمال�السنة�للطالب�قبل��متحان�ال��ا�ي��عض�عدم�ال��ام� .٤

ضعف�متا�عة�التدر�ب�امليدا�ي�للطالب� .٥

ال�توجد�آلية�لالستفادة�من�نتائج�تقييم�رضا�الطالب� .٦

�انيات�املعملية�مع�عدم�وجود�معامل�اف��اضية�ضعف��م .٧
 

الطالب واخلرجيون   ٩- ٣-٤دد

 نقاط�القوة 

وجود�جداول�دراسية�محددة�ومنظمة�ومعلنة� .١

وجود�قواعد�معلنة�للت�سيق�والتحو�ل�ب�ن�ال��امج�التعليمية� .٢

وجود�حوافز�مالية�ل���يع�الطالب�املتفوق�ن�وآلية�لدعم�املتع��ين� .٣

وجود�نظام�لإلرشاد���اديمي� .٤

و�رامج�ممارسة��طالبية�اوجود�رع .٥

وجود�عيادة�طبية�تخدم�الطالب� .٦

وجود�مطعم�مركزي�بال�لية�يخدم�الطالب� .٧

وجود�مكتبة�مزودة�باملراجع�ا��ديثة� .٨

وجود�ش�ادات�خر�جي�ن�مطورة�وعل��ا�قرار��عتماد� .٩

تحس�ن�نماذج�ش�ادات�التخرج�باللغة��نجل��ية� .١٠

 نقاط�الضعف� 

مع�الطالب�بصورة�دور�ة�للتعر �عدم�عقد�لقاءات .١

عدم�وجود�دعاية��املة�ل��امج�ال�لية���ذب�الطالب�الوافدين� .٢

ضعف�تفعيل��رشاد���اديمي� .٣

ضعف�ال��دد�ع���املكتبة� .٤

ز�ادة�عدد�الطالب�املفروضة�ع���ال�لية����الفرقة��عدادية� .٥

عدم�ميكنة�شئون�الطالب .٦

عدم�ت�بع�ا��ر�ج�ن�ومعرفة�توظيف�م�وعقد�ملتقي�توظيف�� .٧



     ٢٦ 

 .استمرار�ة�معظم�أعضاء��يئة�التدر�س�����شراف�ع���بحوث�علمية�ورسائل�علمية�

 .RDI , STDF ،التدر�س�ع���دعم�ملق��حات�املشار�ع�البحثية�ممن�مؤسسة�مصر�ا����

 .عدم�وضع�مجلة�ال�لية�ع���شبكة�املعلومات�الدولية�من�خالل�دار��شر�عاملية�

 .عقد�حلقات�نقاش�دور�ة�خاصة�عند�تحديد�نقاط�البحث�أو��شكيل���ان�ا��كم�

 .وجود�است�يان�قياس�رضا�ا��اضر�ن�عن�حلقة�النقاش�او��شكيل���ان�ا��كم�

 .وجود�إدارة�للدراسات�العليا�منوط���ا�ا��اء�إجراءات�القيد�وال���يل�واملد�واملنح�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

 .ضعف�قياس�رضا�ا��ر�ج�ن�

  البحث العلمي واألنشطة العلمية  

 .ز�ادة�أعداد�البحوث�العملية�امل�شورة����مجالت�متخصصة�

 .مناسبة�لل�شر����يع�الباحث�ن�من�خالل�حوافز�مالية�

 .وجود�خطط�بحثية�خمسية�معتمدة�لل��امج�التعليمية�املختلفة�

 .وجود�مجلة�علمية�محكمة�بال�لية�

 .وجود�محاضرات�وجلسات�نقاش�علمية�ش�ر�ة�متعددة�التخصصات�

استمرار�ة�معظم�أعضاء��يئة�التدر�س�����شراف�ع���بحوث�علمية�ورسائل�علمية�

التدر�س�ع���دعم�ملق��حات�املشار�ع�البحثية�ممن�مؤسسة�مصر�ا�����حصول�عدد�من�أعضاء��يئة

 .وجود�قاعدة�بيانات�بال�لية�للبحوث�العلمية�

 .وتحكيم�رسائل�علمية�مشاركة��ساتذة����تحكيم�أبحاث�ملجالت�دولية�

 .ضعف�ثقافة�اعتماد�املجتمع�ع���ا��امعة����حل�املشكالت�العلمية�

 .ضعف�املوارد�املالية�املخصصة�للبحث�العلمي�

عدم�وضع�مجلة�ال�لية�ع���شبكة�املعلومات�الدولية�من�خالل�دار��شر�عاملية�

 .عدم�وجود�مؤتمر�علمي�بال�لية�

 .�سو�ق��بحاث�

 .ضعف�وجود�أبحاث�بي�ية�ب�ن��قسام�ذات�الصلة�

  

 . للدراسات�العليا)  ARS ( وجود�معاي���أ�اديمية�مرجعية�معتمده

 .��امج�الدبلوم�واملاجست���لوجود�توصيفات�وتقار�ر�املقررات�

 .عدم�التدخل�مع�الطالب�إلختيار�املشرف�ن�ع���رسائل�م�العلمية�

عقد�حلقات�نقاش�دور�ة�خاصة�عند�تحديد�نقاط�البحث�أو��شكيل���ان�ا��كم�

وجود�است�يان�قياس�رضا�ا��اضر�ن�عن�حلقة�النقاش�او��شكيل���ان�ا��كم�

 .مشاركة�محكم�ن�من�خارج�ا��امعة����تحيكم�الرسائل�العلمية�

 .وجود�قواعد�لقبول�وال���يل�معتمدة�ومعلنة�

وجود�إدارة�للدراسات�العليا�منوط���ا�ا��اء�إجراءات�القيد�وال���يل�واملد�واملنح�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

ضعف�قياس�رضا�ا��ر�ج�ن� .٨

  

 

البحث العلمي واألنشطة العلمية   ١٠- ٣-٤

 نقاط�القوة 

ز�ادة�أعداد�البحوث�العملية�امل�شورة����مجالت�متخصصة� .١

���يع�الباحث�ن�من�خالل�حوافز�مالية� .٢

وجود�خطط�بحثية�خمسية�معتمدة�لل��امج�التعليمية�املختلفة� .٣

وجود�مجلة�علمية�محكمة�بال�لية� .٤

وجود�محاضرات�وجلسات�نقاش�علمية�ش�ر�ة�متعددة�التخصصات� .٥

استمرار�ة�معظم�أعضاء��يئة�التدر�س�����شراف�ع���بحوث�علمية�ورسائل�علمية� .٦

حصول�عدد�من�أعضاء��يئة .٧

وجود�قاعدة�بيانات�بال�لية�للبحوث�العلمية� .٨

مشاركة��ساتذة����تحكيم�أبحاث�ملجالت�دولية� .٩

 نقاط�الضعف� 

ضعف�ثقافة�اعتماد�املجتمع�ع���ا��امعة����حل�املشكالت�العلمية� .١

ضعف�املوارد�املالية�املخصصة�للبحث�العلمي� .٢

عدم�وضع�مجلة�ال�لية�ع���شبكة�املعلومات�الدولية�من�خالل�دار��شر�عاملية� .٣

عدم�وجود�مؤتمر�علمي�بال�لية� .٤

�سو�ق��بحاث�وحدة��تفعيلعدم� .٥

ضعف�وجود�أبحاث�بي�ية�ب�ن��قسام�ذات�الصلة� .٦
 

  الدراسات العليا   ١١- ٣-٤

 القوةنقاط� 

وجود�معاي���أ�اديمية�مرجعية�معتمده .١

وجود�توصيفات�وتقار�ر�املقررات� .٢

عدم�التدخل�مع�الطالب�إلختيار�املشرف�ن�ع���رسائل�م�العلمية� .٣

عقد�حلقات�نقاش�دور�ة�خاصة�عند�تحديد�نقاط�البحث�أو��شكيل���ان�ا��كم� .٤

وجود�است�يان�قياس�رضا�ا��اضر�ن�عن�حلقة�النقاش�او��شكيل���ان�ا��كم� .٥

مشاركة�محكم�ن�من�خارج�ا��امعة����تحيكم�الرسائل�العلمية� .٦

وجود�قواعد�لقبول�وال���يل�معتمدة�ومعلنة� .٧

وجود�إدارة�للدراسات�العليا�منوط���ا�ا��اء�إجراءات�القيد�وال���يل�واملد�واملنح� .٨



     ٢٧ 

 .ضعف�تفعيل�جداول�الدراسات�العليا�و�ل��ام�بالتدر�س�الفع�������وقات�املعلنة�

١٩٧٢ . 

 .ضرورة�إلزام�طالب�الدراسات�العليا�ب�شر�أوراق�م�البحثية����مجالت�علمية�دولية�متخصصة�

 .تجاوز��عض�الطالب�للسنوات�املحددة�لنيل�الدرجة�العلمية�او�ا��اجة�للمد�

مدنية��–معمار�ة��–مي�انيكية�(جتمع�����افة�التخصصات�

 .منتجات�غذائية�بالت�سيق�مع��لية�الزراعة���دمة�ب�ئة�ال�لية�

 .إحتياجات�الشر�ات�واملؤسسات�ال�ندسية�

. 

 .عدم�وجود�كت�ب�باملؤسسات�املعنية�وتوصيف�تخصصا��ا�وطبيعة�عمل�ا�ووسائل��تصال���ا�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

 .لية�ع���استحداث�برامج�مم��ة�بمصروفات�للدراسات�العليا�

 . ضرورة�تطو�ر�الئحة�الدراسات�العليا�لتصبح�بنظام�الصساعات�املعتمدة

ضعف�تفعيل�جداول�الدراسات�العليا�و�ل��ام�بالتدر�س�الفع�������وقات�املعلنة�

١٩٧٢لسنھ���٤٩شراف�طبقا�للقانون�ضرورة�تفعيل�التقار�ر�السنو�ة�من���ان�

ضرورة�إلزام�طالب�الدراسات�العليا�ب�شر�أوراق�م�البحثية����مجالت�علمية�دولية�متخصصة�

تجاوز��عض�الطالب�للسنوات�املحددة�لنيل�الدرجة�العلمية�او�ا��اجة�للمد�

  املشاركة اتمعية وتنمية البيئة

 .من��طراف�املجتمعية�بمجلس�ال�لية�

 .عقد��عض�بروتوكوالت�مع��عض�املؤسسات�املجتمعية�

جتمع�����افة�التخصصات�موجود�وحدة�إس�شار�ة�بال�لية�تقوم�بتقديم�خدما��ا�لل

(...... 

 .جتمع�موجود�وحدة�إنتاجية�تقدم��عض�ا��دمات�لل

 .ع�وتنمية�الب�ئة�د���نة�من�ثقة�خاصة���دمة�املجتم

 .وجود�فرص�تدر��ية�للطالب�من�اطراف�مجتمعية�

منتجات�غذائية�بالت�سيق�مع��لية�الزراعة���دمة�ب�ئة�ال�لية�

 .توفر��برامج�تدر��ية�لطالب�ال�لية�

إحتياجات�الشر�ات�واملؤسسات�ال�ندسية�ضعف�عقد�دورات�تدر��ية�م�نية�لتلبية�

.ضعف�مشاركة��طراف�املجتمعية����قياس�رضا�م�عن�ا��ر�ج�ومواصفاتة�

 .عدم�وجود�معرض�سلع�م��لية���دمة�املجتمع�

عدم�وجود�كت�ب�باملؤسسات�املعنية�وتوصيف�تخصصا��ا�وطبيعة�عمل�ا�ووسائل��تصال���ا�

 .ضعف�عقد�ملتقي�توظيف�ا��ر�ج�ن�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

لية�ع���استحداث�برامج�مم��ة�بمصروفات�للدراسات�العليا����يع�ال� .٩

  

 

 نقاط�الضعف� 

ضرورة�تطو�ر�الئحة�الدراسات�العليا�لتصبح�بنظام�الصساعات�املعتمدة .١

ضعف�تفعيل�جداول�الدراسات�العليا�و�ل��ام�بالتدر�س�الفع�������وقات�املعلنة� .٢

ضرورة�تفعيل�التقار�ر�السنو�ة�من���ان� .٣

ضرورة�إلزام�طالب�الدراسات�العليا�ب�شر�أوراق�م�البحثية����مجالت�علمية�دولية�متخصصة� .٤

تجاوز��عض�الطالب�للسنوات�املحددة�لنيل�الدرجة�العلمية�او�ا��اجة�للمد� .٥
 

املشاركة اتمعية وتنمية البيئة ١٢- ٣-٤

 نقاط�القوة 

من��طراف�املجتمعية�بمجلس�ال�لية��أعضاءتمثيل� .١

عقد��عض�بروتوكوالت�مع��عض�املؤسسات�املجتمعية� .٢

وجود�وحدة�إس�شار�ة�بال�لية�تقوم�بتقديم�خدما��ا�لل .٣

......)طبية��–ك�ر�ية��–

وجود�وحدة�إنتاجية�تقدم��عض�ا��دمات�لل .٤

د���نة�من�ثقة�خاصة���دمة�املجتمو وج .٥

وجود�فرص�تدر��ية�للطالب�من�اطراف�مجتمعية� .٦

منتجات�غذائية�بالت�سيق�مع��لية�الزراعة���دمة�ب�ئة�ال�لية�وجود�وحدة�بيع� .٧

توفر��برامج�تدر��ية�لطالب�ال�لية� .٨

 نقاط�الضعف� 

ضعف�عقد�دورات�تدر��ية�م�نية�لتلبية�  .١

ضعف�مشاركة��طراف�املجتمعية����قياس�رضا�م�عن�ا��ر�ج�ومواصفاتة� .٢

عدم�وجود�معرض�سلع�م��لية���دمة�املجتمع� .٣

عدم�وجود�كت�ب�باملؤسسات�املعنية�وتوصيف�تخصصا��ا�وطبيعة�عمل�ا�ووسائل��تصال���ا� .٤

ضعف�عقد�ملتقي�توظيف�ا��ر�ج�ن� .٥

  

  

  

  

  

  



     ٢٨ 

استطالع�رأى�املستفيدين�والب�ئة��الذى�يتم�من�خاللھ

 .�داء ع�� وتحفز�ا

 .تحديد�و���يص�مجاالت�ال��ديد�ال���تمثل�عوامل�رفض�املجتمع�ا��ار���للمؤسسة�وعدم�تأثره���ا�

 ة� �م سسةؤ امل تحقق أن لھخال من كنم

 ةيسايوالس ةي�قتصاد ات� تغ�امل ضوء 

شاف�إك� سسةؤ امل ع�� بجي فإنھ ذلك ضوء

 ةيع�وال�شر  عيةو�جتما ةياسيوالس ة

 ميالتعل سساتؤ مل غرا���ا�� ع�التوز  العا��،

 ة�ئالب بقوى  أو ،)العا�� ميالتعل خدمة ع��

 علقتي�سسةؤ امل �شاط مجاالت من مجال

  .املجتمع ثقة وع�� التناف��� وضع�ا ع��

 .و��عتماد�

�–مركز�ضمان�ا��ودة��–مركز�التخطيط��س��اتي���

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  حتليل البيئة اخلارجيةحتليل البيئة اخلارجية

الذى�يتم�من�خاللھ البي��� ليالتحل من الثا�ى ا��زء ةيلل�ل

وتحفز�ا يمية�التعل سسةؤ املتحديد�و���يص�مجاالت�الفرص�ال���قد�تؤثر����

تحديد�و���يص�مجاالت�ال��ديد�ال���تمثل�عوامل�رفض�املجتمع�ا��ار���للمؤسسة�وعدم�تأثره���ا�

مي ومخرجا��ا ��اايوعمل ��امدخال ذلك �� بما سسةؤ امل 

 �� وذلك العا��، ميالتعل خدمات قطاع نفس �� املناظرة

ضوء و�� .ةيوالدول ةياملحل ة�ئالب ع�� تطرأ ال�� ةيوالتكنولوج

  .  ةيالتنافس ة� �امل قيوتحق

ةي�قتصاد القوى  ( الك��ى  ةيا��ارج ةي�يالب وى القب 

العا��، ميالتعل ��م(   العا�� ميالتعل صناعة �ئة�ب بقوى 

ع�� ا��صول  ت�لفة العا��، ميالتعل نمو العا��، ميالتعل

مجال ىأب تبطر �و  ) ن و واملمول العام، الرأى املنافسون،

  ريؤث و سسةؤ امل �ذه ألداء ايقيحق ادي��د ثلم�و 
ً
ع�� سلبا

  .: وفيما�ي���نتائج�تحليل�الب�ئة�ا��ارجية�

 . وجود�مركز�التخطيط��س��اتي���با��امعة�

و��عتماد� حصول�ال�لية�ع����عتماد�من�ال�يئة�القومية�لضمان�جودة�التعليم

مركز�التخطيط��س��اتي���( ع�وجود�تواصل�مع�املراكز�موجود�دعم�من�إدارة�ا��امعة�

 . .....)�دارة�ال�ندسية��–وحدة�إدارة�املشروعات�

 . عنية�اعضاء�بمجلس�ال�لية�املاملؤسسات�

 .املشروعات�ال�ندسية��افة����املحافظة�مع�ال�لية�و�ستعانة���ا�

 . وجود�بروتوكوالت�ب�ن�ال�لية�و�عض�املؤسسات�ال�ندسية�املتخصصة�
 .وجود�ج�از�للمنطقة�الصناعية�باملنيا�

 .مشاركة�رجال�الصناعة����تطو�ر�لوائح�ال�لية�وتمثيل�م����مجلس�ال�لية�
 .وجود�نقابة�امل�ندس�ن�بمحيط�ال�لية�

 .وال�لية�عقد�ملتقي�توظيف�ب�ن�الشر�ات�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

حتليل البيئة اخلارجيةحتليل البيئة اخلارجية  ٤٤--٤٤
  

لل�ل ةيرجاا�� الب�ئة ليتحل يمثل   

 : ا��ارجية��غرض�

 تحديد�و���يص�مجاالت�الفرص�ال���قد�تؤثر�����

 تحديد�و���يص�مجاالت�ال��ديد�ال���تمثل�عوامل�رفض�املجتمع�ا��ار���للمؤسسة�وعدم�تأثره���ا�
 

 : لفرصةبا املقصودو

 �شاط مجاالت من مجال أي ��

املناظرة سساتؤ بامل باملقارنة ةيتنافس

والتكنولوج ةيع�وال�شر  ةيو�جتماع

وتحق ل�اتغالإلس ��للس الفرص �ذه
 

 :اتديبالتهد املقصودو

 مرتبط صرفت أو�غي��� أي �و

بقوى  أو ،)  ةيوالتكنولوج ةيوالقانون

التعل لوزارة يميالتنظ ل�يال� العا��،

املنافسون، ب،الطال  ( سسةؤ للم رى غالص

و  مخرجا��ا، /��اايعمل /��ابمدخال

وفيما�ي���نتائج�تحليل�الب�ئة�ا��ارجية�

 الفرص 

وجود�مركز�التخطيط��س��اتي���با��امعة� .١

حصول�ال�لية�ع����عتماد�من�ال�يئة�القومية�لضمان�جودة�التعليم .٢

وجود�دعم�من�إدارة�ا��امعة� .٣

وحدة�إدارة�املشروعات�

املؤسسات��عض��وجود�قيادات .٤

املحافظة�مع�ال�لية�و�ستعانة���ا��عاون� .٥

وجود�بروتوكوالت�ب�ن�ال�لية�و�عض�املؤسسات�ال�ندسية�املتخصصة� .٦

وجود�ج�از�للمنطقة�الصناعية�باملنيا� .٧

مشاركة�رجال�الصناعة����تطو�ر�لوائح�ال�لية�وتمثيل�م����مجلس�ال�لية� .٨

وجود�نقابة�امل�ندس�ن�بمحيط�ال�لية� .٩

عقد�ملتقي�توظيف�ب�ن�الشر�ات� .١٠



     ٢٩ 

 .املؤسسات�ال�ندسية�وطبيعة�عمل�ا�تبادل�كت�بات��عر�ف�متبادلة�ب�ن�ال�لية�وما�تملك�ا�من�خ��ات�وسابقة�أعمال�و��ن�

� �وا��رارات �السيارات ��ندسة �برنامج �مثل ��قليم ��� �مثيل �ل�ا �ل�س ال�ندسة��–لية

 .وجود�حزم�من�برامج�ا��اسب��������التصميم�وا��سابات�والرسم�ال�ند����

 ..) طرق�وكبارى�_ مساكن�_ محطات�( اتجاه�الدولة�بجدية�نحو�اطالق�العديد�من�املشروعات�ال�ندسية�القومية�من�

 .ة�رسمية�لإلستفادة�م��م����دعم�ال�لية�

 .ز�ادة�عدد�طالب�الفرقة��عداداية�املخصصة�لل�لية�من�خالل�مكتب�الت�سيق�

 .نيھ�نقابة�امل�ندس�ن�عن�عقد�إمتحان�شامل���ر�ج�ال�ندسة�ل��صول�ع���عضو�ة�النقابة�

 .ات�ال�ندسة�ا��كومية�وا��اصة�

 .عدم�وجود�قرارات�إلزامية�للمؤسسات�ال�ندسية�بضرورة�التعاون�مع�ال�لية����حل�مشكال��ا�

 .توجھ��عض�ا��ر�ج�ن�للدراسات�العليا�بجامعات�أخري�داخل�مصر�أو�خارج�ا�

  .مقابلة�ل��ر�ج�ن�من�معظم�املؤسسات�ال�ندسية�لإلختيار�للتوظيف�

نقطة�ضعف�ع���مستوى��)  ٦٨ ( نقطة����مقابل

ولكن��ناك�العديد�من�نقاط�، و�و�ما��عكس�وجود�ب�ئة�داخلية��م��عة�إ���حٍد�ما

��عض� �وثقافة �املالية �باإلم�انيات �يتعلق ظم�ا

و�و�ما��عكس�وجود�ب�ئة�خارجية���ديد�

� �وخطط �إس��اتيجيات �إ�� �بحاجة �ال�� �ال��ديدات �من �العديد ��ناك  .للمواج�ة و�رامجولكن

�و�يظل� �ورسال��ا �رؤ���ا �تحقق�ال�لية �ل��ر�ج�ح�� �و�العملية �التعليمية �بتطو�ر�الناحية ��تمام

خر�جو�ال�لية�قادر�ن�ع���املنافسة����سوق�العمل�سواء�ع���املستوي�املح���و��قليمي�و��ستمرار�ة����ظل�س���با���

  .خرى�إ���املز�د�من�التطو�ر�و�الذي�ينعكس�ع���مستوي�ا��ر�ج�و�الوطن��

 :مصفوفة عوامل البیئة الداخلیة والوزن النسبى لھا

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

 .التخرج��رجال�الصناعة�للمشاركة����مناقشة�مشار�ع�

تبادل�كت�بات��عر�ف�متبادلة�ب�ن�ال�لية�وما�تملك�ا�من�خ��ات�وسابقة�أعمال�و��ن�

 .إستحداث�برامج��عليمية��ندسية�جديدة��تل���إحتياجات�املجتمع�

�بال� ��عليمية �برامج �وجود �وا��رارات �السيارات ��ندسة �برنامج �مثل ��قليم ��� �مثيل �ل�ا �ل�س لية

 .ال�ندسة�الطبية�

وجود�حزم�من�برامج�ا��اسب��������التصميم�وا��سابات�والرسم�ال�ند����

اتجاه�الدولة�بجدية�نحو�اطالق�العديد�من�املشروعات�ال�ندسية�القومية�من�

 .وجود��ليات��ندسة�حكومية�منافسة�����قليم�

 .وجود�معا�د��ندسية�خاصة�

 .ز�ادة��سبة�البطالة�خاصة�ب�ن�امل�ندسات�

ة�رسمية�لإلستفادة�م��م����دعم�ال�لية�ر ق�ن�بصو عدم�وجود�حفل�تكر�م�ل��ر�ج�ن�الساب

ز�ادة�عدد�طالب�الفرقة��عداداية�املخصصة�لل�لية�من�خالل�مكتب�الت�سيق�

نيھ�نقابة�امل�ندس�ن�عن�عقد�إمتحان�شامل���ر�ج�ال�ندسة�ل��صول�ع���عضو�ة�النقابة�

ات�ال�ندسة�ا��كومية�وا��اصة�انفتاح�سوق�العمل�مما��ع���ز�ادة�املنافسة�مع��افة�خر�����لي

 .التقييم�املستمر�من�ال�يئة�القومية�لضمان�جودة�التعليم�و�عتماد�

عدم�وجود�قرارات�إلزامية�للمؤسسات�ال�ندسية�بضرورة�التعاون�مع�ال�لية����حل�مشكال��ا�

 .منافسة�ا��ر�ج�ع���املستوي��قليمي�والعر�ي�

 .�لك��ونية�لتقييم�أداء�ال�لية�وجودة�خر�ج�ا�املتا�عة��عالمية�والقنوات�

توجھ��عض�ا��ر�ج�ن�للدراسات�العليا�بجامعات�أخري�داخل�مصر�أو�خارج�ا�

مقابلة�ل��ر�ج�ن�من�معظم�املؤسسات�ال�ندسية�لإلختيار�للتوظيف�

  تقييم نتائج التحليل البيئي تقييم نتائج التحليل البيئي 

نقطة����مقابل)   ٩٤  ( السابقة�يت���أن�عدد�نقاط�القوة�لل�لية�يبلغ

و�و�ما��عكس�وجود�ب�ئة�داخلية��م��عة�إ���حٍد�ما. �افة�جوانب�العملية�التعليمية

�للمواج�ة �و�رامج �وخطط �إس��اتيجيات �إ�� �بحاجة �ال�� � �ومعالضعف ��عض�، �وثقافة �املالية �باإلم�انيات �يتعلق ظم�ا

��ديد�)    ١٣( فرصھ�ووجود�)   ١٦ ( نجد�توفر�ال��ديدات�

 .� �وخطط �إس��اتيجيات �إ�� �بحاجة �ال�� �ال��ديدات �من �العديد ��ناك ولكن

�و�يظل� �ورسال��ا �رؤ���ا �تحقق�ال�لية �ل��ر�ج�ح�� �و�العملية �التعليمية �بتطو�ر�الناحية ��تمام

خر�جو�ال�لية�قادر�ن�ع���املنافسة����سوق�العمل�سواء�ع���املستوي�املح���و��قليمي�و��ستمرار�ة����ظل�س���با���

خرى�إ���املز�د�من�التطو�ر�و�الذي�ينعكس�ع���مستوي�ا��ر�ج�و�الوطن��

مصفوفة عوامل البیئة الداخلیة والوزن النسبى لھا

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

رجال�الصناعة�للمشاركة����مناقشة�مشار�ع��دعوة .١١

تبادل�كت�بات��عر�ف�متبادلة�ب�ن�ال�لية�وما�تملك�ا�من�خ��ات�وسابقة�أعمال�و��ن� .١٢

إستحداث�برامج��عليمية��ندسية�جديدة��تل���إحتياجات�املجتمع� .١٣

�بال� .١٤ ��عليمية �برامج وجود

ال�ندسة�الطبية��–الكيميائية�

وجود�حزم�من�برامج�ا��اسب��������التصميم�وا��سابات�والرسم�ال�ند���� .١٥

اتجاه�الدولة�بجدية�نحو�اطالق�العديد�من�املشروعات�ال�ندسية�القومية�من� .١٦
 

 التهديدات  

وجود��ليات��ندسة�حكومية�منافسة�����قليم� .١

وجود�معا�د��ندسية�خاصة� .٢

ز�ادة��سبة�البطالة�خاصة�ب�ن�امل�ندسات� .٣

عدم�وجود�حفل�تكر�م�ل��ر�ج�ن�الساب .٤

ز�ادة�عدد�طالب�الفرقة��عداداية�املخصصة�لل�لية�من�خالل�مكتب�الت�سيق� .٥

نيھ�نقابة�امل�ندس�ن�عن�عقد�إمتحان�شامل���ر�ج�ال�ندسة�ل��صول�ع���عضو�ة�النقابة� .٦

انفتاح�سوق�العمل�مما��ع���ز�ادة�املنافسة�مع��افة�خر�����لي .٧

التقييم�املستمر�من�ال�يئة�القومية�لضمان�جودة�التعليم�و�عتماد� .٨

عدم�وجود�قرارات�إلزامية�للمؤسسات�ال�ندسية�بضرورة�التعاون�مع�ال�لية����حل�مشكال��ا� .٩

منافسة�ا��ر�ج�ع���املستوي��قليمي�والعر�ي� .١٠

املتا�عة��عالمية�والقنوات� .١١

توجھ��عض�ا��ر�ج�ن�للدراسات�العليا�بجامعات�أخري�داخل�مصر�أو�خارج�ا� .١٢

مقابلة�ل��ر�ج�ن�من�معظم�املؤسسات�ال�ندسية�لإلختيار�للتوظيف�عقد�إمتحانات� .١٣
  

تقييم نتائج التحليل البيئي تقييم نتائج التحليل البيئي   ٥٥--٤٤

السابقة�يت���أن�عدد�نقاط�القوة�لل�لية�يبلغ�النقاطو�قراءة�

�افة�جوانب�العملية�التعليمية

�للمواج�ة �و�رامج �وخطط �إس��اتيجيات �إ�� �بحاجة �ال�� � الضعف

  . م�سو�ى�ال�لية

ال��ديدات�الفرص�و�و�النظر�إ����ذه�

� �ماأيضا �حٍد �إ�� . م��عة

� �ز�ادةأيضا �يجب �و�يظل� فإنھ �ورسال��ا �رؤ���ا �تحقق�ال�لية �ل��ر�ج�ح�� �و�العملية �التعليمية �بتطو�ر�الناحية ��تمام

خر�جو�ال�لية�قادر�ن�ع���املنافسة����سوق�العمل�سواء�ع���املستوي�املح���و��قليمي�و��ستمرار�ة����ظل�س���با���

خرى�إ���املز�د�من�التطو�ر�و�الذي�ينعكس�ع���مستوي�ا��ر�ج�و�الوطن��املؤسسات�العلمية�� 



     ٣٠ 

الوزن الوزن عدد   الوزن

المرجح القیمة المرجحالتھدی�داتالنسبى

0.231 2 0.115 3 0.375

0.115 1 0.115 3 0.469

0.154 2 0.077 2

0.385 2 0.192 5 0.281

0.885 7 0.5 13 1.625

البیئ����ة الخارجی�����ة

  
  
  

  
  

الوزن الوزن عدد   الوزن

المرجح القیمة النسبى عوامل المرجح

الضعف

0.059 2 0.029 4 0.151

0.037 1 0.037 5 0.113

0.074 2 0.037 5 0.237

0.044 1 0.044 6 0.113

0.037 1 0.037 5 0.048

0.074 2 0.037 5 0.129

0.103 2 0.051 7 0.113

0.051 1 0.051 7 0.172

0.059 1 0.059 8 0.161

0.088 2 0.044 6 0.194

0.037 1 0.037 5 0.145

0.037 1 0.037 5 0.113

0.699 17 0.5 68 1.688

البیئ������ة الداخلی������ة

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

الوزن الوزن عدد  

المرجح القیمة النسبى الفرص

0.375 3 0.125 4 قوى سیاسیة وقانونیة

0.469 3 0.156 5

0.5 4 0.125 4 قوى إجتماعیة وثقافیة

0.281 3 0.094 3 قوى تكنولوجیة ومھنیة

1.625 13 0.5 16

البیئ����ة الخارجی�����ة

العام�����ل المؤث�����ر

  :مصفوفة عوامل البيئة اخلارجية والوزن النسىب هلا

الوزن الوزن عدد  

المرجح القیمة النسبى عوامل

القوة

0.151 4 0.038 7 التخطیط اإلستراتیجى

0.113 3 0.038 7

0.237 4 0.059 11 إدارة الجودة والتطویر

0.113 3 0.038 7 اعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

0.048 3 0.016 3

0.129 3 0.043 8 الموارد المالیة والمادیة  

0.113 3 0.038 7 المعاییر األكادیمیة والبرامج التعلیمیة  

0.172 4 0.043 8

0.161 3 0.054 10 الطالب والخریجون  

0.194 4 0.048 9 البحث العلمي واألنشطة العلمیة  

0.145 3 0.048 9

0.113 3 0.038 7 المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة
1.688 40 0.5 93

البیئ������ة الداخلی������ة

المعی�����ار

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

قوى سیاسیة وقانونیة

قوى إقتصادیة

قوى إجتماعیة وثقافیة

قوى تكنولوجیة ومھنیة

مجموع العوامل

العام�����ل المؤث�����ر

مصفوفة عوامل البيئة اخلارجية والوزن النسىب هلا

  
  
  
  
  
  
  
 
  

 

   

التخطیط اإلستراتیجى

القیادة والحوكمة

إدارة الجودة والتطویر

اعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

الجھاز االدارى 

الموارد المالیة والمادیة  

المعاییر األكادیمیة والبرامج التعلیمیة  

التدریس والتعلم  

الطالب والخریجون  

البحث العلمي واألنشطة العلمیة  

الدراسات العلیا  

المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة

المعی�����ار



     ٣١ 

  حتليل للفجوة بني الوضع الراهن واألهداف االسرتاتيجية

ات�ادي��ذا�ا���تحديد�قوة�والضعف�وكذلك�الفرص�وال��ديد

مول�الوصول�اليھ�����افة�معاي���ال�يئة�القومية�لضمان�جودة�التعليم�و�عتماد�

  الوضع املأمول

 .إ�شاء�وحدة�تخطيط�إس��اتي���بال�لية�

و�ستفادة�م��م�مع�إعداد�صف�ثا�ي�جذب�ا����ات�

 .يك�سب�ا����ة�

ز�ادة�التوعية�لدي�م�سو�ي�ال�لية�عن�طر�ق�ورش�

 .العمل�والندوات�وامللصقات�

ن�مع��طراف�املجتمعية�او ععقد�بروتوكوالت��

املعنية�و�ش��ط�ف��ا���تمام�بالتغذية�الراجعة�

  للمسا�مة����تحس�ن�أداء�ا��ر�ج�

تفعيل�التوصيف�الوظيفي�وإعالنھ�بالطرق�املختلفة�

 .�دارات�بال�لية�

إعالن�املعاي����شفافية�مع�تفعيل��ذه�املعاي���

 .بإختيار�الكفاءات��غض�النظر�عن��قداميات�

تفعيل�دور�وحدة��زمات�والكوارث�والئح��ا�مع�

 .وجود�خطة�للتدر�ب�

 .مع�قياس�املردود�من��ذه�التدر�بات��للتدر�ب

لك��ونيا�ميكنة�إستخراج�الوثائق�والتقدم�بطل��ا�إ

 .وت�س���سبل�إستخراج�ا�

افة�وفن��رشفة�وحفظ�واستدعاء�املعلومات�

تفعيل�آلية�الثواب�والعقاب�من�خالل���ل�

  إنجازات�فع���دون�محاباه

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  الفصل اخلامس

حتليل للفجوة بني الوضع الراهن واألهداف االسرتاتيجية

قوة�والضعف�وكذلك�الفرص�وال��ديد�عد�ان�تم�تحليل�الوضع�الرا�ن�لل�لية�وتحديد�نقاط�ال

مول�الوصول�اليھ�����افة�معاي���ال�يئة�القومية�لضمان�جودة�التعليم�و�عتماد�ع�املأالفجوة�ب�ن�الوضع�ا��ا���والوض

  -:كما��و�مو������ا��دول�التا���

  الوضع احلايل

توفر�خ��ة�بال�لية�ولكن�ال�يوجد�وحدة�

 .للتخطيط��س��اتي���بال�لية�

ضعف�إستجابة�م�سو�ي�ال�لية�و�طراف�

  .املجتمعية�إلست�يانات�التحليل�البي���

إ�شاء�وحدة�تخطيط�إس��اتي���بال�لية� .١

جذب�ا����ات� .٢

يك�سب�ا����ة�

ز�ادة�التوعية�لدي�م�سو�ي�ال�لية�عن�طر�ق�ورش� .٣

العمل�والندوات�وامللصقات�

عقد�بروتوكوالت�� .٤

املعنية�و�ش��ط�ف��ا���تمام�بالتغذية�الراجعة�

للمسا�مة����تحس�ن�أداء�ا��ر�ج�

 .وجود�توصيف�وظيفي�بال�لية�

وجود�معاي���إختيار�القيادات���اديمية�

 

 .وجود�وحدة�لألزمات�والكوارث�

 .خطة�غ���مفعلة�لإلحتياجات�التدر��ية�

 .ضعف�ميكنة�الوثائق�والنماذج�

  .ضعف�آلية�املحاسبة�واملسائلة�

تفعيل�التوصيف�الوظيفي�وإعالنھ�بالطرق�املختلفة� .١

�دارات�بال�لية������افة

إعالن�املعاي����شفافية�مع�تفعيل��ذه�املعاي��� .٢

بإختيار�الكفاءات��غض�النظر�عن��قداميات�

تفعيل�دور�وحدة��زمات�والكوارث�والئح��ا�مع� .٣

وجود�خطة�للتدر�ب�

للتدر�بخطة� .٤

ميكنة�إستخراج�الوثائق�والتقدم�بطل��ا�إ .٥

وت�س���سبل�إستخراج�ا�

افة�وفن��رشفة�وحفظ�واستدعاء�املعلومات�رفع�ثق .٦

. 

تفعيل�آلية�الثواب�والعقاب�من�خالل���ل� .٧

إنجازات�فع���دون�محاباه

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

حتليل للفجوة بني الوضع الراهن واألهداف االسرتاتيجية

  :مقدمة  ١١--٥٥

�عد�ان�تم�تحليل�الوضع�الرا�ن�لل�لية�وتحديد�نقاط�ال

الفجوة�ب�ن�الوضع�ا��ا���والوض

كما��و�مو������ا��دول�التا���

  :حتديد الفجوة ٢- ٥
  

  املعيار

ي
ج

تي
رتا

س
اإل

ط 
طي

خ
لت

ا
  

توفر�خ��ة�بال�لية�ولكن�ال�يوجد�وحدة� .١

للتخطيط��س��اتي���بال�لية�

ضعف�إستجابة�م�سو�ي�ال�لية�و�طراف� .٢

املجتمعية�إلست�يانات�التحليل�البي���

مة
وك

حل
وا

ة 
اد

قي
ال

  

وجود�توصيف�وظيفي�بال�لية� .١

وجود�معاي���إختيار�القيادات���اديمية� .٢

 .و�دار�ة�

وجود�وحدة�لألزمات�والكوارث� .٣

خطة�غ���مفعلة�لإلحتياجات�التدر��ية� .٤

ضعف�ميكنة�الوثائق�والنماذج� .٥

ضعف�آلية�املحاسبة�واملسائلة� .٦



     ٣٢ 

  الوضع املأمول

وجود�آلية�لضمان�جدية�م����ست�يانات����الوقت�

 .املناسب�مع�تحليل�ا�و�ستفادة�م��ا�

عقد�لقاء�سنوي�أو�أك���مع��افة�م�سو�ي�ال�لية�

�لتحس�ن��داء�
ً
 .سعيا

مناقشة�املوضوعات�بمجلس�ال�لية�لز�ادة�و���

 .أعضاء�املجلس�بموضوعات�ا��ودة�

تفعيل�دور�با�����ان�ا��ودة�وعقد�لقاءات�دور�ة�

ل�ا�ووجود�حافز�ما���م��ع�إلنجاز�امل�ام�املنوطة�

�
ً
تفعيل�قرار�مجلس�ال�لية�لدعم�الوحدة�ماليا

إ��اء�أ�شتط�ا�طبًق�ل��طة�لتمك�ن�الوحدة�من�

تفعيل�قواعد�وضوابط��عارات�وامل�مات�ومرافقة�

ب�و���يع�إلعضاء��يئة�الزوج�وإيجاد�آليات�جذ

 .التدر�س�لرفع�كفاءة�ال�لية�

�مع�
ً
تفعيل�دور�ا��طط�البحثية�املجدولة�زمنيا

 .التقر�ر�السنوي�من�املشرف�ن�

 .ر�ط�ا��وافز�بمستوي��داء�و�نجاز�

قياس�رضا�ا��اضر�ن�لدورات�تنمية�القدرات�

 .وقياس�املردود�م��ا�وتحديد���مية�و�ولو�ة�

  در�ب�ع���م�ارات��دارة�والقيادةوجود�برنامج�ت

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  الوضع احلايل

وجود�إست�يانات�قياس�الرضا�ل�افة�

م�سو�ي�ال�لية�ولكن��ناك�ضعف�

 . لالستجابة�و�ستفادة�من�التحليل

وجود��عض�اللقاءات�بالتوعية�با��ودة�

ولكن�ال�يوجد�لقاء�سنوي�ع���مستوي�

 .تناقشة��افة��يجابيات�والسلبيا

وجود�لقاء�ش�ري�ملجلس�إدارة�وحدة�ا��ودة�

بمحاضر��عتمد�من�مجلس�ال�لية�و�سلم�

 .ملركز�ضمان�ا��ودة�با��امعة�

ضعف�تفعيل�لقاءات�ال��ان�املن�ثقة�من�

 .ضمان�ا��ودة�

تخصيص��سبة��من��حتياطي�املرحل�

% ١٠للصناديق�ا��اصة�بال�لية�ب�سبة�

لدعم�إدارة�ا��ودة�بال�لية�بقرار�مجلس�

وجود�آلية�لضمان�جدية�م����ست�يانات����الوقت� .١

املناسب�مع�تحليل�ا�و�ستفادة�م��ا�

عقد�لقاء�سنوي�أو�أك���مع��افة�م�سو�ي�ال�لية� .٢

�لتحس�ن��داء�
ً
سعيا

مناقشة�املوضوعات�بمجلس�ال�لية�لز�ادة�و��� .٣

أعضاء�املجلس�بموضوعات�ا��ودة�

تفعيل�دور�با�����ان�ا��ودة�وعقد�لقاءات�دور�ة� .٤

ل�ا�ووجود�حافز�ما���م��ع�إلنجاز�امل�ام�املنوطة�

 .ب�ل���نة�

٥. �
ً
تفعيل�قرار�مجلس�ال�لية�لدعم�الوحدة�ماليا

لتمك�ن�الوحدة�من�

  .السنو�ة�

توفر�أعضاء��يئة�تدر�س�من�مدارس�

مختلفة�و�خ��ات�مختلفة�ولكن��س���الكث���

إ����عارات�وامل�مات�العلمية�املتعددة�

 .و�عزف�عن�البقاء�واملشاركة�

وجود��يئة�معاونة�مع�وجود��ع���للبعض����

 .درجا��م�العلمية��ع���

 .ضعف�ر�ط�ا��وافز�باألداء�و�نجاز�

وجود�دورات�تنمية�قدرات�أعضاء��يئة�

التدر�س�وال�يئة�املعاونة�مع�عدم�قياس�

 .املردود�م��ا�

�القيادات�ا��امعيةصعو�ة�إختيار�

  .والقيادي�ن�

تفعيل�قواعد�وضوابط��عارات�وامل�مات�ومرافقة� .١

الزوج�وإيجاد�آليات�جذ

التدر�س�لرفع�كفاءة�ال�لية�

�مع� .٢
ً
تفعيل�دور�ا��طط�البحثية�املجدولة�زمنيا

التقر�ر�السنوي�من�املشرف�ن�

ر�ط�ا��وافز�بمستوي��داء�و�نجاز� .٣

قياس�رضا�ا��اضر�ن�لدورات�تنمية�القدرات� .٤

وقياس�املردود�م��ا�وتحديد���مية�و�ولو�ة�

وجود�برنامج�ت .٥

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  املعيار

ير
طو

لت
وا

ة 
ود

جل
ة ا

ار
إد

  

وجود�إست�يانات�قياس�الرضا�ل�افة� .١

م�سو�ي�ال�لية�ولكن��ناك�ضعف�

لالستجابة�و�ستفادة�من�التحليل

وجود��عض�اللقاءات�بالتوعية�با��ودة� .٢

ولكن�ال�يوجد�لقاء�سنوي�ع���مستوي�

ناقشة��افة��يجابيات�والسلبيا�دارة�مل

وجود�لقاء�ش�ري�ملجلس�إدارة�وحدة�ا��ودة� .٣

بمحاضر��عتمد�من�مجلس�ال�لية�و�سلم�

ملركز�ضمان�ا��ودة�با��امعة�

ضعف�تفعيل�لقاءات�ال��ان�املن�ثقة�من� .٤

ضمان�ا��ودة��وحدة

تخصيص��سبة��من��حتياطي�املرحل� .٥

للصناديق�ا��اصة�بال�لية�ب�سبة�

لدعم�إدارة�ا��ودة�بال�لية�بقرار�مجلس�

  .ال�لية�

نة
او

ع
امل

ة 
يئ

هل
وا

س 
ري

تد
ال

ة 
يئ

ه
ء 

ضا
أع

  

توفر�أعضاء��يئة�تدر�س�من�مدارس� .١

مختلفة�و�خ��ات�مختلفة�ولكن��س���الكث���

إ����عارات�وامل�مات�العلمية�املتعددة�

و�عزف�عن�البقاء�واملشاركة�

وجود��يئة�معاونة�مع�وجود��ع���للبعض���� .٢

درجا��م�العلمية��ع���إ��اء�

ضعف�ر�ط�ا��وافز�باألداء�و�نجاز� .٣

وجود�دورات�تنمية�قدرات�أعضاء��يئة� .٤

التدر�س�وال�يئة�املعاونة�مع�عدم�قياس�

املردود�م��ا�

صعو�ة�إختيار� .٥

والقيادي�ن�



     ٣٣ 

  الوضع املأمول

وجود�إحالل�وصف�ثا�ي�ت�تقل�إليھ�ا����ة����وقت�

 .�اف�لسد�ال��ز�وإستمرار�العمل�

وجود�خر�طة�تدفق�تو���عالقة��دارات�ببعض�ا�

 .مع�لوحات�إرشاية�إلستخراج�الوثائق�

حتياجات�التدر��ية�مع�قياس�تحديد�فع���لإل 

توفر�أج�زة�حاسب�آ���ب�افة��دارات�مع�دوام�

 .التدر�ب�ع���ال��امج�وتصميم�نماذج�موحدة�

إعالن�املعاي���وتفعيل�ا�من�خالل���نة�إلختيارات�

  .القيادات��دار�ة�

�رسوم�الدراسات�
ً
تحس�ن�املوارد�املالية�وخصوصا

 .العليا�ال���ال�تتفق�مع�ا���د�البح���

املرونة����وجود�عقود�للفني�ن�وا��رفي�ن�لوجود�

 .صف�ثا�ى�بقطاع�الورش��

ال���يع�ع���تص�يع��عض�املنتجات�امل��لية�وعقد�

 .لتنمية�املوارد�املالية�

ضرورة�وجود�وحدة�صيانة�ل�ا�الئح��ا�وتضم�خ��ات�

 .من�الفني�ن�وا��رفي�ن�لتقليل��نفاق�وترشيدة��

عقد�بروتوكوالت�فعلية�ملزمة��سا�م����تحس�ن�أداء�

ال�لية����تحس�ن�الب�ية� معامل�ال�لية�وتدعم

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  الوضع احلايل

وجود�ج�از�إداري�ذو�خ��ة�و�عمل�منذ�

 .�ان�كث���م��م�ع���أبواب�املعاش

ضعف�وضوح�إرتباط��دارات��عض�ا�

 .البعض�وس�ولة�ت�بع�الوثيقة�

وجود��عض�الدورات�التدر��ية�مع�عزوف�

 ،البعض�عن�حضور�ا�

يدو�ة�مع��عدد�النماذج�مازال��ناك�م�اتبات�

 .ب�ن�إدارات�ال�لية�

مع��دار�ة�وجود�معاي���إختيار�القيادات�

  . ضعف�تفعيل�ا

وجود�إحالل�وصف�ثا�ي�ت�تقل�إليھ�ا����ة����وقت� .١

�اف�لسد�ال��ز�وإستمرار�العمل�

وجود�خر�طة�تدفق�تو���عالقة��دارات�ببعض�ا� .٢

مع�لوحات�إرشاية�إلستخراج�الوثائق�

تحديد�فع���لإل وجود� .٣

 .املردود�

توفر�أج�زة�حاسب�آ���ب�افة��دارات�مع�دوام� .٤

التدر�ب�ع���ال��امج�وتصميم�نماذج�موحدة�

إعالن�املعاي���وتفعيل�ا�من�خالل���نة�إلختيارات� .٥

القيادات��دار�ة�

من�خالل�وجود�مصادر�تنمية�موارد�مالية�

وحدات�ذات�طا�ع�خاص�مثل�الوحدة�

�س�شار�ة�والوحد��نتاجية�ورسوم�

 .الدراسات�العليا�املم���

عدم�وجود�معرض�منتجات�محلية�رغم�قيام�

 . الورش�بتلبية�أعمال�الصيانة�بال�لية

وجود�صيانةولكن�محدودة�لعدم�وجود�

 .وحدة�صيانة�شاملة��غطى�مبا�ى�ال�لية�

��داءات�من��عض�املؤسسات�وجود��عض�

  .و�عض�ال��وتوكوالت�املحدودة��

�رسوم�الدراسات� .١
ً
تحس�ن�املوارد�املالية�وخصوصا

العليا�ال���ال�تتفق�مع�ا���د�البح���

املرونة����وجود�عقود�للفني�ن�وا��رفي�ن�لوجود� .٢

صف�ثا�ى�بقطاع�الورش��

ال���يع�ع���تص�يع��عض�املنتجات�امل��لية�وعقد� .٣

لتنمية�املوارد�املالية�معرض�

ضرورة�وجود�وحدة�صيانة�ل�ا�الئح��ا�وتضم�خ��ات�� .٤

من�الفني�ن�وا��رفي�ن�لتقليل��نفاق�وترشيدة��

عقد�بروتوكوالت�فعلية�ملزمة��سا�م����تحس�ن�أداء� .٥

معامل�ال�لية�وتدعم

  .التحتية�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  املعيار
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ا
  

وجود�ج�از�إداري�ذو�خ��ة�و�عمل�منذ� .١

�ان�كث���م��م�ع���أبواب�املعاشسنوات�إال 

ضعف�وضوح�إرتباط��دارات��عض�ا� .٢

البعض�وس�ولة�ت�بع�الوثيقة�

وجود��عض�الدورات�التدر��ية�مع�عزوف� .٣

البعض�عن�حضور�ا�

مازال��ناك�م�اتبات� .٤

ب�ن�إدارات�ال�لية�

وجود�معاي���إختيار�القيادات� .٥

ضعف�تفعيل�ا

ة 
دي

ملا
وا

ة 
لي

ملا
د ا

وا
امل

  

وجود�مصادر�تنمية�موارد�مالية� .١

وحدات�ذات�طا�ع�خاص�مثل�الوحدة�

�س�شار�ة�والوحد��نتاجية�ورسوم�

الدراسات�العليا�املم���

عدم�وجود�معرض�منتجات�محلية�رغم�قيام� .٢

الورش�بتلبية�أعمال�الصيانة�بال�لية

وجود�صيانةولكن�محدودة�لعدم�وجود� .٣

وحدة�صيانة�شاملة��غطى�مبا�ى�ال�لية�

وجود��عض� .٤

و�عض�ال��وتوكوالت�املحدودة��



     ٣٤ 

  الوضع املأمول

وضع�ثقافة�م�سو�ى�ال�لية�بمع���املعاي���وا�مي��ا�

�ع����ذة�املعاي���
ً
 .واستمرار�تقييم�وضع�ال�لية�بناءا

التوصيفات�والتقار�ر�مع�دقة�وكفاءة�وفاعلية�

 .نفيذ�ا�وآليات�تالتحس�ن�خطط�

ضعف��ستفادة�من�مؤشرات�النجاح�وضعف�

وجود�آلية��ستفادة�من�است�يانات�تقو�م�املقررات�

ز�ادة�الو���بملف�املقرر�وأ�ميتة�مع�ال���يع�ع���

 .تحديث�امللف�

وجود�آلية�لتحليل�الورقة��متحانية�مع��عميم�ذلك�

  من�خالل�ورش�العمل�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  الوضع احلايل

 NARSوجود�تب���املعاي�����اديمية�القومية�

 .  ARSووضع�معاي���مرجعية�

يوجد�توصيفات�للمقررات�وال��امج�وتقار�ر�

 .غ���مفعلة�أو�مدققة��تحس�ن

وجود�احصائيات�النجاح�واست�يانات�تقو�م�

 

 .�عض�ا�غ���مكتملوجود�ملفات�للمقررات�

وجود�ورقة�امتحانية�ل�ا�مواصفا��ا�ولكن�

  .�ناك�ضعف�تحليل�الورقة��متحانية�

وضع�ثقافة�م�سو�ى�ال�لية�بمع���املعاي���وا�مي��ا� .١

�ع����ذة�املعاي���
ً
واستمرار�تقييم�وضع�ال�لية�بناءا

دقة�وكفاءة�وفاعلية� .٢

خطط�واقعية�

ضعف��ستفادة�من�مؤشرات�النجاح�وضعف� .٣

وجود�آلية��ستفادة�من�است�يانات�تقو�م�املقررات�

. 

ز�ادة�الو���بملف�املقرر�وأ�ميتة�مع�ال���يع�ع��� .٤

تحديث�امللف�

وجود�آلية�لتحليل�الورقة��متحانية�مع��عميم�ذلك� .٥

من�خالل�ورش�العمل�

             ا اا  ا 
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وجود�تب���املعاي�����اديمية�القومية� .١

ووضع�معاي���مرجعية�

يوجد�توصيفات�للمقررات�وال��امج�وتقار�ر� .٢

تحس�ن��ا�خطط�

وجود�احصائيات�النجاح�واست�يانات�تقو�م� .٣

 .املقررات�

وجود�ملفات�للمقررات� .٤

وجود�ورقة�امتحانية�ل�ا�مواصفا��ا�ولكن� .٥

�ناك�ضعف�تحليل�الورقة��متحانية�



     ٣٥ 

  الوضع املأمول

تطو�ر�الالئحة�مع�مراعاه�التطور�التكتولو���لسد�

 .الفجوة�وتلبية�احتياجات�ا��ر�ج�

�ل��ام�بالساعات�املكت�ية�و���يع�الطالب�ع���

���دول�
ً
�ستفادة�م��ا�وضرورة�ان�تحدد�طبقا

�عن�
ً
 ..اوقات�املقررات��عيدا

تيجية�وا��رص�ع���تنوع�از�ادة�الو���باالس�� 

 .اساليب�التدر�س�والتعليم�

تنوع�طرق�التقييم�مع�ضرورة�اعالن�درجات�التقييم�

 .�شفافية�للطالب�ومنح�م�ا��ق����مراجعة�ذلك�

ضرورة�تفعيل�دور�وحدة�التدر�ب�ووجود�مقابل�ما���

  للمشرف�ن�ع���التدر�ب�ملتا�عة�الطالب

العمل�ع���تحديث�املعامل�و���يع�اعضاء��يئة�

التدر�س�ع���ا��صول�ع���مشروعات�بحثية��عود�

  .بالنفع�ع���املعامل�مع�ا�شاء�معامل�اف��اضية�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  الوضع احلايل

��ا�فجوة��٢٠٠٤الئحة�طالبية�منذ�عام�

 .وتفتقد��عض�املقررات�

وجود�ساعات�مكت�ية�للسادة�اعضاء��يئة�

 .التدر�س�مع�ضعف��ستفادة�م��ا�

وجود�اس��اتيجية�للتعليم�والتعلم�مع�

 .ضعف�الو���بما�تتضمنة�

وجود�تدر�ب�ميدا�ى�للطالب�مع�ضعف�

 .قياس�املردود�ومتا�عة�املتدر��ن�

وجود�معامل�اغل��ا�غ���محدث�مع�عدم�

   .   Virtual labsوجود�معامل�اف��اضية�

تطو�ر�الالئحة�مع�مراعاه�التطور�التكتولو���لسد� .١

الفجوة�وتلبية�احتياجات�ا��ر�ج�

�ل��ام�بالساعات�املكت�ية�و���يع�الطالب�ع��� .٢

���دول�
ً
�ستفادة�م��ا�وضرورة�ان�تحدد�طبقا

�عن�الطالب�
ً
�عيدا

ز�ادة�الو���باالس��  .٣

اساليب�التدر�س�والتعليم�

تنوع�طرق�التقييم�مع�ضرورة�اعالن�درجات�التقييم� .٤

�شفافية�للطالب�ومنح�م�ا��ق����مراجعة�ذلك�

ضرورة�تفعيل�دور�وحدة�التدر�ب�ووجود�مقابل�ما��� .٥

للمشرف�ن�ع���التدر�ب�ملتا�عة�الطالب

العمل�ع���تحديث�املعامل�و���يع�اعضاء��يئة� .٦

التدر�س�ع���ا��صول�ع���مشروعات�بحثية��عود�

بالنفع�ع���املعامل�مع�ا�شاء�معامل�اف��اضية�

             ا اا  ا 
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الئحة�طالبية�منذ�عام�وجود� .١

وتفتقد��عض�املقررات�

وجود�ساعات�مكت�ية�للسادة�اعضاء��يئة� .٢

التدر�س�مع�ضعف��ستفادة�م��ا�

وجود�اس��اتيجية�للتعليم�والتعلم�مع�. .٣

ضعف�الو���بما�تتضمنة�

وجود�تدر�ب�ميدا�ى�للطالب�مع�ضعف� .٤

قياس�املردود�ومتا�عة�املتدر��ن�

وجود�معامل�اغل��ا�غ���محدث�مع�عدم� .٥

وجود�معامل�اف��اضية�



     ٣٦ 

  الوضع املأمول

يق��امل�ب�ن���ان�إعداد�ا��داول�ب�افة�

د�وكيل�ال�لية�لشئون�.ال��امج�تحت�إشراف�السيد�أ

وجود�كت�ب�للطالب�بھ�دور�املرشد���اديمي�وأ�مية�

ذلك����توعية�الطالبمع�عقد�لقاءات�دور�ة�مع�

تقديم�منح�دراسية��ز�ادة�وتنوع�وسائل�التوعية�مع

 .��ذب�الوافدين�

���يع�ألزام�الطالب�بال��دد�ع���املكتبة�مع����يل�

 .ذلك�بحصر�دوري�

 .ميكنة�الوثائق�والنماذج�وت�س���إستخراج�ذلك�

ضرورة�ت�بع�ا��ر�ج�ن�من�خالل�نماج�ألك��ونية�ع���

صفحة�ال�لية�مع�وجود�إست�يان�قياس�رضا�ا��ر�ج�

وحدة�ل�سو�ق��بحاث�ور�ط�ال�لية�باملجتمع�

 .املع���للمسا�مة����حل�مشكالتة�

وضع�ا�ع���ح����الوصول�باملجلة�ا���التدو�ل

 .باالن��نت�من�خالل�وإرشاد�إدارة�للتحر�ر�

ضرورة�وجود�مؤتمر�علمي�متخصص�يوضع�ع���

 لخر�طة�املؤتمرات�والوصول�بھ�ا���ان�يكون�دو 
ً
  . يا

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  الوضع احلايل

وجود�جداول�دراسية�معلنھ�ولكن�يحدث���ا�

 .�عض�التعارض�����ماكن�

وجود�نظام�ضعيف�لإلرشاد���اديمي�مع�

 .الو���بدور�املرشد���اديمي�

ضعف�جذب�الطالب�الوافدين�وت�س���

 .قبول�م�من�خالل�منح�دراسية�

باملراجع��دةزو وجود�مكتبة�بمساحة��افية�وم

 .مع�ضعف��قبال�عل��ا�

وجود�شئون�طالب�ووحدة�خر�ج�ن�لكن�ال�

 .يوجد�ميكنة�وتوحيد�للنماذج�

���ا�أعباء�كث��ة�وال لوحدة�خر�ج�ن�تقليدية�ع

  .يوجد�ت�بع�ألك��و�ي�ل��ر�ج�

يق��امل�ب�ن���ان�إعداد�ا��داول�ب�افة�وجود�ت�س .١

ال��امج�تحت�إشراف�السيد�أ

 .الطالب�

وجود�كت�ب�للطالب�بھ�دور�املرشد���اديمي�وأ�مية� .٢

ذلك����توعية�الطالبمع�عقد�لقاءات�دور�ة�مع�

 .الطالب�

ز�ادة�وتنوع�وسائل�التوعية�مع .٣

��ذب�الوافدين�

���يع�ألزام�الطالب�بال��دد�ع���املكتبة�مع����يل� .٤

ذلك�بحصر�دوري�

ميكنة�الوثائق�والنماذج�وت�س���إستخراج�ذلك� .٥

ضرورة�ت�بع�ا��ر�ج�ن�من�خالل�نماج�ألك��ونية�ع��� .٦

صفحة�ال�لية�مع�وجود�إست�يان�قياس�رضا�ا��ر�ج�

.  

بيقية�تفتقد�ال�سو�ق�وجود�بحوث�علمية�تط

 .��ال�ا���والدعم�املا�

 .جلة�علمية�متخصصة�ولك��ا�محلية

 .بال�لية��دو��عدم�وجود�مؤتمر�علمي�

وحدة�ل�سو�ق��بحاث�ور�ط�ال�لية�باملجتمع��تفعيل .١

املع���للمسا�مة����حل�مشكالتة�

الوصول�باملجلة�ا���التدو�ل .٢

باالن��نت�من�خالل�وإرشاد�إدارة�للتحر�ر�

ضرورة�وجود�مؤتمر�علمي�متخصص�يوضع�ع��� .٣

خر�طة�املؤتمرات�والوصول�بھ�ا���ان�يكون�دو 

             ا اا  ا 
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وجود�جداول�دراسية�معلنھ�ولكن�يحدث���ا� .١

�عض�التعارض�����ماكن�

وجود�نظام�ضعيف�لإلرشاد���اديمي�مع� .٢

الو���بدور�املرشد���اديمي�ضعف�

ضعف�جذب�الطالب�الوافدين�وت�س��� .٣

قبول�م�من�خالل�منح�دراسية�

وجود�مكتبة�بمساحة��افية�وم .٤

مع�ضعف��قبال�عل��ا�

وجود�شئون�طالب�ووحدة�خر�ج�ن�لكن�ال� .٥

يوجد�ميكنة�وتوحيد�للنماذج�

وحدة�خر�ج�ن�تقليدية�ع .٦

يوجد�ت�بع�ألك��و�ي�ل��ر�ج�

ي 
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وجود�بحوث�علمية�تط .١

والدعم�املا�

جلة�علمية�متخصصة�ولك��ا�محليةموجود� .٢

عدم�وجود�مؤتمر�علمي� .٣

  



     ٣٧ 

  الوضع املأمول

�لتصبح�
ً
تطو�ر�الالئحة�و�ن��اء�من�ذلك�سر�عا

 .ل���حاجة�الدارس�ن�بالساعات�املتعمدة�وت

تفعيل�إلقاء�املحاضرات����مواعيد�ا�مع�ضرورة�أن�

 .يكون��ناك�مقررات�للدكتوراه�

عيل�التقار�ر�السنو�ة�ووجودد�خطط�بحثية�

 .واقعية�فعلية�بجدول�زم���

�لزام�بال�شر�العلمي����املجالت�العاملية�املحكمة�

 .كن�يجة�للبحث�العلمي�املتم����

  .ر�ن�عن�حلقات�النقاش�قياس�رضا�ا��اض

 .ز�ادة�ال��وتوكوالت�مع�توسيع��ستفادة�م��ا�

إعداد�دورات�م�نية�للم�ندس�ن�لتلبية�حاجة�

 .املؤسسات�املعنية�ورفع�كفاءة�امل�ندس�ن�

تحس�ن�دور�الوحدة��س�شار�ة�وجذب�وإشراك�

مراعاة�يئة�التدر�س�مع�معظم�أعضاء��

. 

���يع�الوحدة��نتاجية�ع���إنتاج�وحدات�م��لية�

 .واملشاركة����معارض�باملجتمع�

قاعدة�بيانات�ورقية�يضم�الشر�ات�وجود�كت�ب�ك

 .واملؤسسات�وطبيعة�عمل�ا�ووسائل�التواصل�مع�ا�

وجود�ملتقي�توظيفي�جو�ري�وفعال�وملزم���لق�

  .�عض�الوظائف�ل��ر�ج�ن�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  الوضع احلايل

وجود�الئحة�تحتاج�ا���تحديث�وتحو�ل�

 .لنظام�الساعات�املعتمدة�

وجود�جداول�دراسات�عليا�بمقررات�

والتم�يدي�مع�ضعف�تفعيل�ا�كما�

ز�ادة�طالب�الدراسات�العليا�مع�ضعف�

 .الرسائل�العلمية��ء�نجاز�والتع�������إ��ا

ضعف�ال�شر�العلمي����املجالت�الدولية�

 .املحكمة�واملتخصصة�

  .وجود�حلقات�نقاش�دور�ة�

�لتصبح� .١
ً
تطو�ر�الالئحة�و�ن��اء�من�ذلك�سر�عا

بالساعات�املتعمدة�وت

تفعيل�إلقاء�املحاضرات����مواعيد�ا�مع�ضرورة�أن� .٢

يكون��ناك�مقررات�للدكتوراه�

عيل�التقار�ر�السنو�ة�ووجودد�خطط�بحثية�فت .٣

واقعية�فعلية�بجدول�زم���

�لزام�بال�شر�العلمي����املجالت�العاملية�املحكمة� .٤

كن�يجة�للبحث�العلمي�املتم����

قياس�رضا�ا��اض .٥

وجود��عض�بروتوكوالت�التعاون�مع��عض�

 .املؤسسات�املجتمعية�

وجود�وحدة�إس�شار�ة�تقدم�خدما��ا�

 

 .وجود�وحدة�إنتاجية�تقدم��عض�ا��دمات

وجود��عض�امل�اتبات�من�الشر�ات�

واملؤسسات�لعرض�إستقبال�م�طالب�

 .للتدر�ب�امليدا�ي�

عدم�وجود�ملتقي�توظيفي�فعال�وقوي�

ز�ادة�ال��وتوكوالت�مع�توسيع��ستفادة�م��ا� .١

إعداد�دورات�م�نية�للم�ندس�ن�لتلبية�حاجة� .٢

املؤسسات�املعنية�ورفع�كفاءة�امل�ندس�ن�

تحس�ن�دور�الوحدة��س�شار�ة�وجذب�وإشراك� .٣

معظم�أعضاء��

.تخصصا��م

���يع�الوحدة��نتاجية�ع���إنتاج�وحدات�م��لية� .٤

واملشاركة����معارض�باملجتمع�

وجود�كت�ب�ك .٥

واملؤسسات�وطبيعة�عمل�ا�ووسائل�التواصل�مع�ا�

وجود�ملتقي�توظيفي�جو�ري�وفعال�وملزم���لق� .٦

�عض�الوظائف�ل��ر�ج�ن�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  املعيار

يا
عل

ال
ت 

سا
را

لد
ا

  

وجود�الئحة�تحتاج�ا���تحديث�وتحو�ل� .١

لنظام�الساعات�املعتمدة�

وجود�جداول�دراسات�عليا�بمقررات� .٢

والتم�يدي�مع�ضعف�تفعيل�ا�كما�الدبلوم�

���. 

ز�ادة�طالب�الدراسات�العليا�مع�ضعف� .٣

�نجاز�والتع�������إ��ا

ضعف�ال�شر�العلمي����املجالت�الدولية� .٤

املحكمة�واملتخصصة�

وجود�حلقات�نقاش�دور�ة� .٥

ئة
بي

ال
ة 

مي
تن

 و
ية

ع
م

ت
ة ا

رك
شا

امل
  

وجود��عض�بروتوكوالت�التعاون�مع��عض� .١

املؤسسات�املجتمعية�

وجود�وحدة�إس�شار�ة�تقدم�خدما��ا� .٢

 .للمجتمع�

وجود�وحدة�إنتاجية�تقدم��عض�ا��دمات .٣

وجود��عض�امل�اتبات�من�الشر�ات� .٤

واملؤسسات�لعرض�إستقبال�م�طالب�

للتدر�ب�امليدا�ي�

عدم�وجود�ملتقي�توظيفي�فعال�وقوي� .٥

  .وملزم�

  
  
  
  



     ٣٨ 

�الفجوة� ��ذه �لعبور �اس��اتيجيات �وضع �من فالبد

ال��ك���ع���استمرار�وتطو�ر�برامج�التدر�ب�املختلفة�لتلبية��حتياجات��دار�ة�مع���تمام�ب��امج�م�ارة��دارة�

ضرورة�اختيار�القيادات�من�خالل�معاي���وا��ة�و�ناء�ع���الكفاءة�ول�س��قدمية�املطلقة�لضمان�التم���ورفع�

 .دارة��لك��ونية�مع�اعداد�الكوادر�لذلك�لسرعة��نجاز�

 .وجود�خ��ات�مدر�ة�للتوعية�بالتخطيط��س��اتي���و�عليم�املسئول�ن�كيفية�بناء�وتحديث�ا��طة��س��اتيجية�

املناسبة�����ماكن�املناسبة�ومراعاه�عدم�تكدس�القطاعات��دار�ة�دون�وجود�

 .ادا��م��شفافية�من�خالل�آليات�غ���تقليدية�و��ل�انجازات�

 .�ستمرار����دعم�وتحديث��دارات�وامداد�ا�بالوسائل�ال����عي��ا�ع���جودة�وسرعة��نجاز�

 .تطو�ر��اللوائح�الدراسية�وتحديد�الفجوة�واعداد�ا��ر�ج�باملواصفات�ال���يتطل��ا�سوق�العمل�

 .ال��ك���ع���التدر�ب�وأ�مية�للطالب�إلك�ساب��عض�نواتج�التعلم�املس��دفة�لبناء���ص�تة�امل�نية�

والتعلم�تتضمن�طرق�التدر�س�ادخال�واستخدام�أدوات�تكنولوجيا�التعليم�املختلفة�مع�وجود�اس��اتيجية�للتدر�س�

 .ين�ودعم�املتفوق�ن�مع�خلق�روح�العمل����فر�ق�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  السادسالفصل 

    وأنشطة سد الفجوةوأنشطة سد الفجوةاسرتاتيجيات اسرتاتيجيات 

� �واملأمول �الرا�ن �الوضع �ب�ن �الفجوة �وتحديد �البي�� �التحليل �ضوء �الفجوة�، ع�� ��ذه �لعبور �اس��اتيجيات �وضع �من فالبد

  .والوصول�ا���الوضع�املرغوب�فية�

  :اسرتاتيجيات االحتياجات اإلدارية والتخطيط االسرتاتيجى 

ال��ك���ع���استمرار�وتطو�ر�برامج�التدر�ب�املختلفة�لتلبية��حتياجات��دار�ة�مع���تمام�ب��امج�م�ارة��دارة�

ضرورة�اختيار�القيادات�من�خالل�معاي���وا��ة�و�ناء�ع���الكفاءة�ول�س��قدمية�املطلقة�لضمان�التم���ورفع�

دارة��لك��ونية�مع�اعداد�الكوادر�لذلك�لسرعة��نجاز�� 

وجود�خ��ات�مدر�ة�للتوعية�بالتخطيط��س��اتي���و�عليم�املسئول�ن�كيفية�بناء�وتحديث�ا��طة��س��اتيجية�

املناسبة�����ماكن�املناسبة�ومراعاه�عدم�تكدس�القطاعات��دار�ة�دون�وجود�اعادة�ال�ي�لة�و�سك�ن�الكوادر��

 .الفائض�/ من�خالل�خطط�للتعامل�مع�ال��ز�

  : ويتأتى ذلك من خالل االنشطة االسرتاتيجية التالية 

 .تقييم��افة�التدر�بات�وقياس�مردود�ا�

ادا��م��شفافية�من�خالل�آليات�غ���تقليدية�و��ل�انجازات�املتا�عة�امليدانية�الداء�العامل�ن�وتقييم�

�ستمرار����دعم�وتحديث��دارات�وامداد�ا�بالوسائل�ال����عي��ا�ع���جودة�وسرعة��نجاز�

  :اسرتاتيجيات التدريس والتعلم والتدريب  

تطو�ر��اللوائح�الدراسية�وتحديد�الفجوة�واعداد�ا��ر�ج�باملواصفات�ال���يتطل��ا�سوق�العمل�

ال��ك���ع���التدر�ب�وأ�مية�للطالب�إلك�ساب��عض�نواتج�التعلم�املس��دفة�لبناء���ص�تة�امل�نية�

ادخال�واستخدام�أدوات�تكنولوجيا�التعليم�املختلفة�مع�وجود�اس��اتيجية�للتدر�س�

 .املختلفة�وطرق�التقو�م�ال���تناسب�انماط�التعليم�

 .اك�شاف�املو�و��ن�ورعاي��م�ومساعد��م�ع����بت�ار�و�بداع�

  : ويتأتى ذلك من خالل االنشطة االسرتاتيجية التالية 

 ال���يع�ع���استحداث�مقررات�تواكب�التطور�التكنولو���

ين�ودعم�املتفوق�ن�مع�خلق�روح�العمل����فر�ق�� التدر�س�والتقو�م�ومساعدة�الطالب�املتع�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  

  :مقدمة ١- ٦
  

� �واملأمول �الرا�ن �الوضع �ب�ن �الفجوة �وتحديد �البي�� �التحليل �ضوء ع��

والوصول�ا���الوضع�املرغوب�فية�
  

اسرتاتيجيات االحتياجات اإلدارية والتخطيط االسرتاتيجى  ٢- ٦

ال��ك���ع���استمرار�وتطو�ر�برامج�التدر�ب�املختلفة�لتلبية��حتياجات��دار�ة�مع���تمام�ب��امج�م�ارة��دارة� -١

 .والقيادة�

ضرورة�اختيار�القيادات�من�خالل�معاي���وا��ة�و�ناء�ع���الكفاءة�ول�س��قدمية�املطلقة�لضمان�التم���ورفع� -٢

 .الكفاءة�

� تطو�ر��داء�من�خالل� -٣

وجود�خ��ات�مدر�ة�للتوعية�بالتخطيط��س��اتي���و�عليم�املسئول�ن�كيفية�بناء�وتحديث�ا��طة��س��اتيجية� -٤

اعادة�ال�ي�لة�و�سك�ن�الكوادر�� -٥

 .عمل�حقيقى�

من�خالل�خطط�للتعامل�مع�ال��ز� -٦
 

ويتأتى ذلك من خالل االنشطة االسرتاتيجية التالية 

 تقييم��افة�التدر�بات�وقياس�مردود�ا�

 املتا�عة�امليدانية�الداء�العامل�ن�وتقييم�

 ستمرار����دعم�وتحديث��دارات�وامداد�ا�بالوسائل�ال����عي��ا�ع���جودة�وسرعة��نجاز��
  

اسرتاتيجيات التدريس والتعلم والتدريب    ٣- ٦

تطو�ر��اللوائح�الدراسية�وتحديد�الفجوة�واعداد�ا��ر�ج�باملواصفات�ال���يتطل��ا�سوق�العمل��استمرار� -١

ال��ك���ع���التدر�ب�وأ�مية�للطالب�إلك�ساب��عض�نواتج�التعلم�املس��دفة�لبناء���ص�تة�امل�نية� -٢

ادخال�واستخدام�أدوات�تكنولوجيا�التعليم�املختلفة�مع�وجود�اس��اتيجية�للتدر�س� -٣

وطرق�التقو�م�ال���تناسب�انماط�التعليم�

اك�شاف�املو�و��ن�ورعاي��م�ومساعد��م�ع����بت�ار�و�بداع� -٤
 

ويتأتى ذلك من خالل االنشطة االسرتاتيجية التالية 

 ال���يع�ع���استحداث�مقررات�تواكب�التطور�التكنولو���

 التدر�س�والتقو�م�ومساعدة�الطالب�املتع�التنوع����اساليب�



     ٣٩ 

مع����يع�م�ع���اعداد�موضوعات�ثم�تقديم�ا�من�خالل�

 .استمرار�وجود��رشاد���اديمى�وتوعية�الطلب�وتوج��ھ�بما�يتفق�مع�قدراتة�

  .حة��عض�الوظائف�ل��ر�ج�ن�

  :اسرتاتيجيات البحث العلمى واعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا  

دعم�و���يع�البحث�العلمى�املتم���وا��ث�ع���ال�شر�الدو������املجالت�العلمية�العاملية�املتم��ة�وقد�يكون�ذلك�

 .من�خالل�بحوث�مش��كة�مع�علماء�با��ارج�من�خالل�مشار�ع�مش��كة�أو�اشراف�علمى�مش��ك�

مع�  Science direct ر��شر�عاملية�مثل

دعم�عقد�مؤتمر�أو�اك���علمى�دو������ع�ع���التعارف�و�كسب�م�ارة�إلقاء��بحاث�و�كون�لھ�داعم�ن�تمنح�ل�م�

�م�كأعضاء�مجلس�تحر�ر�املجلة�أو�دعوة�اساتذة�من�ج�سيات�مختلفة�مش�ود�ل�م�بالسمعھ�العلمية�و�ستفادة�م�

 .ال���يع�ع���عقد�حلقات�نقاش�علمية�لتبادل�املنفعة�مع�ال��ت�ب�والتنظيم�لعقد�مؤتمر�علمى�دو���لز�ادة�ا����ة

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

مع����يع�م�ع���اعداد�موضوعات�ثم�تقديم�ا�من�خالل�   Self _ Learning  ���يع�الطالب�ع���التعلم�الذا�ى�

  . 

  :اسرتاتيجيات الطالب واخلرجيني 

 .املعنوى�واملادى�ووجود�برامج�الت�افل��جتما���

استمرار�وجود��رشاد���اديمى�وتوعية�الطلب�وتوج��ھ�بما�يتفق�مع�قدراتة�

 .تفعيل�دور�متا�عة�ا��ر�ج�ن�و�ستفادة�م��م�وتقديم�الدعم�ل�م�

 . دعم�ا��ر�ج�واعانتة�ع���ا��صول�ع���التوظيف�املناسب�

  : ويتأتى ذلك من خالل االنشطة االسرتاتيجية التالية 

 .وإلزام�ا�بوجود�خطة�وا��ة�لدعم�الطالب��الطالب

 .والتوعية�بذلك�بالسبل�املختلفة��عالن�عن�دور�املرشد���اديمى�

 .تحديث�وحدة�ا��ر�ج�ن�لتحس�ن�أدا��ا�

حة��عض�الوظائف�ل��ر�ج�ن�الدعوة�ا���عقد�ملتقى�توظيفى�يتم�من�خالة�إتا

اسرتاتيجيات البحث العلمى واعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا  

دعم�و���يع�البحث�العلمى�املتم���وا��ث�ع���ال�شر�الدو������املجالت�العلمية�العاملية�املتم��ة�وقد�يكون�ذلك�

من�خالل�بحوث�مش��كة�مع�علماء�با��ارج�من�خالل�مشار�ع�مش��كة�أو�اشراف�علمى�مش��ك�

ر��شر�عاملية�مثلمن�خالل�داتتجة�ال�لية�لتطو�ر�املجلة�العلمية�ووضع�ا�ع���شبكة��ن��نت�

 .وجود�مجلس�تحر�ر�ل�ا�متنوع�ا���سيات�والتخصصات�

دعم�عقد�مؤتمر�أو�اك���علمى�دو������ع�ع���التعارف�و�كسب�م�ارة�إلقاء��بحاث�و�كون�لھ�داعم�ن�تمنح�ل�م�

  : ويتأتى ذلك من خالل االنشطة االسرتاتيجية التالية 

�
ً
 .البحوث�املتم��ة�وامل�شورة�دوليا

 .تحديث�برامج�الدراسات�العليا�و���يع�ال��امج�املم��ة�البي�ية�

 .د�ع����بحاث�التطبيقية�وأ�مية��سو�ق�ا�

 .ال��ك���و�ل��ام�باالخالق����البحث�العلمى�

دعوة�اساتذة�من�ج�سيات�مختلفة�مش�ود�ل�م�بالسمعھ�العلمية�و�ستفادة�م�

 .محكم�ن���ا�مع�وجود�حوافز�لذلك�

ال���يع�ع���عقد�حلقات�نقاش�علمية�لتبادل�املنفعة�مع�ال��ت�ب�والتنظيم�لعقد�مؤتمر�علمى�دو���لز�ادة�ا����ة

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

 يع�الطالب�ع���التعلم�الذا�ى����

  Presentationsعرض�
  

اسرتاتيجيات الطالب واخلرجيني   ٤- ٦

املعنوى�واملادى�ووجود�برامج�الت�افل��جتما���تقديم�الدعم� -١

استمرار�وجود��رشاد���اديمى�وتوعية�الطلب�وتوج��ھ�بما�يتفق�مع�قدراتة� -٢

تفعيل�دور�متا�عة�ا��ر�ج�ن�و�ستفادة�م��م�وتقديم�الدعم�ل�م� -٣

دعم�ا��ر�ج�واعانتة�ع���ا��صول�ع���التوظيف�املناسب� -٤
  

ويتأتى ذلك من خالل االنشطة االسرتاتيجية التالية 

 الطالبدعم�ادارة�رعاية�

 عالن�عن�دور�املرشد���اديمى��

 تحديث�وحدة�ا��ر�ج�ن�لتحس�ن�أدا��ا�

 الدعوة�ا���عقد�ملتقى�توظيفى�يتم�من�خالة�إتا
  

اسرتاتيجيات البحث العلمى واعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا    ٥- ٦

دعم�و���يع�البحث�العلمى�املتم���وا��ث�ع���ال�شر�الدو������املجالت�العلمية�العاملية�املتم��ة�وقد�يكون�ذلك�� -١

من�خالل�بحوث�مش��كة�مع�علماء�با��ارج�من�خالل�مشار�ع�مش��كة�أو�اشراف�علمى�مش��ك�

تتجة�ال�لية�لتطو�ر�املجلة�العلمية�ووضع�ا�ع���شبكة��ن��نت� -٢

وجود�مجلس�تحر�ر�ل�ا�متنوع�ا���سيات�والتخصصات�

دعم�عقد�مؤتمر�أو�اك���علمى�دو������ع�ع���التعارف�و�كسب�م�ارة�إلقاء��بحاث�و�كون�لھ�داعم�ن�تمنح�ل�م� -٣

 .�عض�املزايا�
 

ويتأتى ذلك من خالل االنشطة االسرتاتيجية التالية 

 م�افأة��
ً
البحوث�املتم��ة�وامل�شورة�دوليا

 تحديث�برامج�الدراسات�العليا�و���يع�ال��امج�املم��ة�البي�ية�

 د�ع����بحاث�التطبيقية�وأ�مية��سو�ق�ا�يالتأك

 ال��ك���و�ل��ام�باالخالق����البحث�العلمى�

 دعوة�اساتذة�من�ج�سيات�مختلفة�مش�ود�ل�م�بالسمعھ�العلمية�و�ستفادة�م�

محكم�ن���ا�مع�وجود�حوافز�لذلك�

 ال���يع�ع���عقد�حلقات�نقاش�علمية�لتبادل�املنفعة�مع�ال��ت�ب�والتنظيم�لعقد�مؤتمر�علمى�دو���لز�ادة�ا����ة



     ٤٠ 

�دمات�ال�ندسية�والعمل�ع���تص�يع�وحدات�م��لية�تخدم�

استخدام�، التوعية�بأساليب�ترشيد�الطاقة�

 .الصيانة�ال�سيطة�لغرس�سياسة�العمل�التطو���لدى�الطالب�

 .بناء�جسر�من�الثقة�والتعاون�مع�املؤسسات�املعنية�وعقد�بروتوكوالت��عود�بالنفع�ع���الطرف�ن�

 .أعضاء��يئة�التدر�س�ع���املسا�مة�����س�شارات�ال�ندسية�وتقدير�م�ع���ذلك�

العمل�ع���وجود�آليات�ملزمة�للمؤسسات�املعنية�ع���التعاون�مع�ال�لية�و�ستفادة�من�خ��ا��ا�ووجود�لقاء�

 .ضعف�ثقافة��طراف�املجتمعية����تمو�ل�البحث�العلمى�ودعم�الب�ية�التحتية�لل�لية�

 .عتماد��  للمحافظة�ع��

  .عدم�تفعيل��افة�بنود�قانون�تنظيم�ا��امعات�والئحتة�التنفيذية�وتطبيق�ذلك�ع���ا��ميع�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  :اسرتاتيجيات تنمية البيئة وخدمة اتمع  

�دمات�ال�ندسية�والعمل�ع���تص�يع�وحدات�م��لية�تخدم�تقديم�خدمة�مجتمعية�جيدة�من�خالل��س�شارات�وا�

التوعية�بأساليب�ترشيد�الطاقة�، محو��مية�، تكو�ن�قوافل�طالبية��سا�م����الرسوم�ا��درانية�

الصيانة�ال�سيطة�لغرس�سياسة�العمل�التطو���لدى�الطالب�، تجنب�التلوث�البي���، ا��اسب�����و�رامجة�

بناء�جسر�من�الثقة�والتعاون�مع�املؤسسات�املعنية�وعقد�بروتوكوالت��عود�بالنفع�ع���الطرف�ن�

  : ويتأتى ذلك من خالل االنشطة االسرتاتيجية التالية 

 .دعم�وتفعيل�أ�شطة�خدمة�املجتمع�وتنمية�الب�ئة�

 .م�افأ��م�ع���ذلك�و ����يع�الطالب�ع���ممارسة�العمل�التطو��

أعضاء��يئة�التدر�س�ع���املسا�مة�����س�شارات�ال�ندسية�وتقدير�م�ع���ذلك�

العمل�ع���وجود�آليات�ملزمة�للمؤسسات�املعنية�ع���التعاون�مع�ال�لية�و�ستفادة�من�خ��ا��ا�ووجود�لقاء�

 .سنوى�ب�ن�رجال�الصناعة�وأعضاء��يئة�التدر�س�

  

 .الب��وقراطية�والروت�ن��دارى�

 .عدم�كفاية�املوارد�املالية�للتمو�ل��

ضعف�ثقافة��طراف�املجتمعية����تمو�ل�البحث�العلمى�ودعم�الب�ية�التحتية�لل�لية�

 .عدم�وجود�م��ات�معلنة�لل�لية�املعتمدة�عن�مثلي��ا�الغ���معلنة�

للمحافظة�ع��وجود�مقاومة�للتطو�ر�و�ث�روح�اليأس�من�املقاوم�ن�عند�امل���ع�ن�

 .غياب�آليات�املحاسبة�واملسائلة�

عدم�تفعيل��افة�بنود�قانون�تنظيم�ا��امعات�والئحتة�التنفيذية�وتطبيق�ذلك�ع���ا��ميع�

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

اسرتاتيجيات تنمية البيئة وخدمة اتمع    ٦- ٦

تقديم�خدمة�مجتمعية�جيدة�من�خالل��س�شارات�وا� -١

 .املجتمع�

تكو�ن�قوافل�طالبية��سا�م����الرسوم�ا��درانية� -٢

ا��اسب�����و�رامجة�

بناء�جسر�من�الثقة�والتعاون�مع�املؤسسات�املعنية�وعقد�بروتوكوالت��عود�بالنفع�ع���الطرف�ن� -٣
 

ويتأتى ذلك من خالل االنشطة االسرتاتيجية التالية 

 دعم�وتفعيل�أ�شطة�خدمة�املجتمع�وتنمية�الب�ئة�

 يع�الطالب�ع���ممارسة�العمل�التطو�����

 أعضاء��يئة�التدر�س�ع���املسا�مة�����س�شارات�ال�ندسية�وتقدير�م�ع���ذلك��جذب�و���يع

 العمل�ع���وجود�آليات�ملزمة�للمؤسسات�املعنية�ع���التعاون�مع�ال�لية�و�ستفادة�من�خ��ا��ا�ووجود�لقاء�

سنوى�ب�ن�رجال�الصناعة�وأعضاء��يئة�التدر�س�
 

  :التحديات واملخاطر       ٧- ٦

  التحديات 
  

 الب��وقراطية�والروت�ن��دارى�

 عدم�كفاية�املوارد�املالية�للتمو�ل��

 ضعف�ثقافة��طراف�املجتمعية����تمو�ل�البحث�العلمى�ودعم�الب�ية�التحتية�لل�لية�
 

  املخاطر 

 عدم�وجود�م��ات�معلنة�لل�لية�املعتمدة�عن�مثلي��ا�الغ���معلنة�

 وجود�مقاومة�للتطو�ر�و�ث�روح�اليأس�من�املقاوم�ن�عند�امل���ع�ن�

 غياب�آليات�املحاسبة�واملسائلة�

 عدم�تفعيل��افة�بنود�قانون�تنظيم�ا��امعات�والئحتة�التنفيذية�وتطبيق�ذلك�ع���ا��ميع�

  

 



     ٤١ 

  

  

ACTION PLAN  

  جامعـــــة املنـــــــــــــــيا

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  الفصل السابع

  اخلطة التنفيذية للخطة االسرتاتيجية

  

  

  اخلطة التنفيذية وأنشطتها  ١- ٧

ACTION PLAN
  

جامعـــــة املنـــــــــــــــيا –لكليــــــة اهلندســــة 

  لألعوام

٢٠٢٠/  ٢٠١٥   

    

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

لكليــــــة اهلندســــة 

  



     ٤٢ 

�ال�لية�ا��ا���وما�تطمح�الوصول  �من�توصيف�و���يص�لوضع

  اف�للوصول�ا���الغايات�امل�شودة

و��شطة�الغاية�وال�دف��وال���تحتوى�ع��

� �واملخاطر�ا��اصة �واملؤشرات �ال�دف �لتحقيق �الزمنية �والف��ة �ال�دف �لتحقيق �واملسئولية�املطلو�ة بالتنفيذ

  .القيم�التقدير�ة�للت�لفة�ل�ل��دف�وال���يأ�ى�فيما�ي���تفاصيل�ا�

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

�اشتملت�عليھ �ال�لية�ا��ا���وما�تطمح�الوصول ��طة��س��اتيجية�وما من�توصيف�و���يص�لوضع

اف�للوصول�ا���الغايات�امل�شودةمن�خطة�آخرى�زمنية�ت��ص���شطة�املطلو�ة�لتحقيق���د

وال���تحتوى�ع���  �ACTION PLANذة�ا��طة����مايطلق�عل��ا�ا��طة�التنفيذية�

� �واملخاطر�ا��اصة �واملؤشرات �ال�دف �لتحقيق �الزمنية �والف��ة �ال�دف �لتحقيق املطلو�ة

القيم�التقدير�ة�للت�لفة�ل�ل��دف�وال���يأ�ى�فيما�ي���تفاصيل�ا�عن�التنفيذ�وج�ات�متا�عة�التنفيذ�و 

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  : مقدمة

  

�اشتملت�عليھا�إن� �طة��س��اتيجية�وما

من�خطة�آخرى�زمنية�ت��ص���شطة�املطلو�ة�لتحقيق���د�ل�ا�البد�إليھ

�ذة�ا��طة����مايطلق�عل��ا�ا��طة�التنفيذية�

� �واملخاطر�ا��اصة �واملؤشرات �ال�دف �لتحقيق �الزمنية �والف��ة �ال�دف �لتحقيق املطلو�ة

عن�التنفيذ�وج�ات�متا�عة�التنفيذ�و 

  



     ٤٣ 

اجلهات   خماطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ

املسئولة عن 

  التنفيذ

جهات 

  املتابعة

  التكلفة

ضعف�ثقافة��عبئة� -وجود�است�يانات�

  . �ست�يانات

ضعف�قياس�مردود�-

  . ةالدورات�التدر��ي

  عميد�ال�لية

  أم�ن�ال�لية

  

  ال�ليةأم�ن�

وحدة�

  ا��ودة

٣٠٠٠  

س�ولة�استخراج�

عدم�قياس�اثر� -

  . مردود�الدورات�

مقاومة��عض��-

�دار��ن�لتغ���وتطو�ر�

  . �داء

  عميد�ال�لية

  أم�ن�ال�لية

  

  أم�ن�ال�لية

وحدة�

  ا��ودة

٦٠٠٠  

ضعف�توفر�من��-

  . تنطبق�عل��م�املعاي���

التغا����عن��-

  . تطبيق�املعاي���

  عميد�ال�لية

��نة�

  مسئولة

  أم�ن�ال�لية

  

  أم�ن�ال�لية

وحدة�

  ا��ودة

٢٠٠٠  

  للتوصيف�الوظيفى�

عدم�تفعيل��-

  . التوصيف�

ضعف�الو���بم�ام��-

  . الوظيفة�

التفس���ا��اطئ��-

  . نصوص�لل

  عميد�ال�لية

  وكالء�ال�لية

  أم�ن�ال�لية

  

عميد�

  ال�لية

وكالء�

  ال�لية

  أم�ن�ال�لية

  

٢٠٠٠  

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

مؤشرات التنفيذ  فرتة العقد  االنشطة

  إىل  من

تصميم�است�يانات�قياس� 

 . الرضا

است�يان��حتياجات�تصميم� 

 . التدر��ية

  . وتقييم�ا�تحليل��ست�يانات 

الش�ر�

  �ول 

وجود�است�يانات� -  مستمر

  . قياس�الرضا

وجود�خطة� -

لالحتياجات�

  . التدر��ية

 توفر�عقد�دورات�متخصصة� 

  . قياس�مردود�الدورات 

الش�ر�

  الثا�ي

الش�ر�

  الرا�ع

وجود�ارشيف� -

  . منظم�للوثائق

س�ولة�استخراج� -

  . الوثائق

 . �شكيل���ان�وضع�املعاي��� 

 . اعتماد�املعاي��� 

 اعالن�املعاي���بالطرق� 

�وشروط�املختلفة�ووسائل

  . للمنصبالتقدم�

الش�ر�

  الثا�ى

الش�ر�

  الثالث

وجود�معاي��� -

اختيار�القيادات�

معلنة�بالطرق�

  املختلفة�

تحديد�توصيف�وا���ل�ل� 

 . وظيفة

وشروط�اعالن�م�ام�الوظيفة� 

 . التقدم

  .آلية�تقديم�وا��ة�ومفعلة�� 

الش�ر�

  الثالث

الش�ر�

  الرا�ع

توفر�كت�ب� -

للتوصيف�الوظيفى�

تحسن�الو����-

  بم�ام�الوظيفة�

             ا اا  ا  

 

 ة ا 

  اهلدف  الغاية
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قياس�رضا�ا���از��داري�  

  .  وتحديد��حتياجات�التدر��ية

١- 

٢- 

٣- 

�عليم�فن��رشفة�ورفع�ثقافة�

  . ميكنة��عمال��دار�ة

١- 

٢- 

وضع�معاي���اختيار�القيادات�

  . �دار�ة

١- 

٢- 

٣- 

وجود�توصيف�وظيفي�وا���

    . ل�افة�الوظائف��دار�ة

١- 

٢- 

٣- 



     ٤٤ 

ضعف�تفعيل�   -توفر�آلية�وا��ة�

   .  �لية

  . الوساطة��-

  عميد�ال�لية

  وكالء�ال�لية

رؤساء�

  �قسام

  أم�ن�ال�لية

  

عميد�

  ال�لية

وكالء�

  ال�لية

رؤساء�

  �قسام

  أم�ن�ال�لية

٢٠٠٠  

.  

مقاومة��علم��-

  . امل�اتبات��لك��ونية

ضعف�خدمة��-

    . �ن��نت

  عميد�ال�لية

  وكالء�ال�لية

رؤساء�

  �قسام

  أم�ن�ال�لية

مديرى�

  �دارات

وكالء�

  ال�لية

رؤساء�

  �قسام

  أم�ن�ال�لية

مديرى�

  �دارات

٣٠٠٠  

وجود�ادار�ي�ن�ذو�

مرونة�وحرص�ع���

الوقوع����اخطاء��-

  .  اثناء�انجاز�العمل�

ال�سا�ل����تطبيق��-

  . �ليات�

  عميد�ال�لية

  وكالء�ال�لية

  أم�ن�ال�لية

  

عميد�

  ال�لية

وكالء�

  ال�لية

  أم�ن�ال�لية

  

٤٠٠٠  

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

 .تنوع�وسائل�التوعية� 

لية�املحاسبة�آاعالن� 

  . بالطرق�املختلفةواملساءلة�

الش�ر�

  �ول 

الش�ر�

  الثا�ى

توفر�آلية�وا��ة� -

ومعلنة�للمساءلة�

  . واملحاسبة�

تصميم�نموذج�م�اتبات� 

 .داخلية�وخارجية�

  .���يع�امل�اتبات��لك��ونية� 

الش�ر�

  الثا�ى

الش�ر�

  الثالث

وجود�نموذج��-

. موحد�للم�اتبات�

توف���امل�اتبات��-

الورقية�وتفعيل�

  . �لك��ونية�

عقد�دورات����يع�ادار��ن� 

 ع���سرعة�انجاز��عمال�

حل�بأساليب�توعية��دار��ن� 

  .�زمات�وإدارة�الوقت�

الش�ر�

  الثا�ى

الش�ر�

  ا��امس

وجود�ادار�ي�ن�ذو� -

مرونة�وحرص�ع���

  . انجاز�العمل

وجود�رضا�لدى��-

   . ا��دمةمتلقى�

             ا اا  ا  

 

 ة ا 
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وجود�آلية�معلنھ�ل��وافز�  

  . واملحاسبة�واملسائلة

١- 

٢- 

توحيد�امل�اتبات�وتداول�البيانات�

 .ب�ن��دارات�

  

١- 

٢- 

والب��وقراطية�كسر�الروت�ن�

  . وإكساب�املرونة�

١- 

٢- 

    



     ٤٥ 

اجلهات   خماطر التنفيذ  التنفيذ

املسئولة عن 

  التنفيذ

جهات 

  املتابعة

  التكلفة

ضعف�ا����ة��-

ووجود�مقاومة�

  .لالستحداث��

  عميد�ال�لية

  وكالء�ال�لية

رؤساء�

  ال��امج

عميد�

  ال�لية

وحدة�

  ا��ودة

١٠٠٠٠  

محدثة�من�املقررات�

ضعف�استجابة��-

رجال�الصناعة�

  .لالست�يان�

توجھ�الطالب��-

للمقرر�للنجاح�ول�س�

  .للتعلم��

  عميد�ال�لية

وكيل�خدمة�

  املجتمع

رؤساء�

  ال��امج

وحدة�

  ا��ودة

رؤساء�

  ال��امج

وكيل�

خدمة�

  املجتمع

وحدة�

  ا��ودة

٥٠٠٠  

وجود�تحليل�كمي�

عدم�جدية�م����-

  .�ست�يان��

عدم�وجود��-

متخصص�يتعامل�مع�

  .قاعدة�البيانات�

  عميد�ال�لية

  الطالب وكيل

رؤساء�

  ال��امج

  أم�ن�املكتبة

عميد�

  ال�لية

 وكيل

  الطالب

  

١٨٠٠٠٠  

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

التنفيذمؤشرات   فرتة العقد  االنشطة

  إىل  من

�شكيل���ان�لل��امج� -١

 .لدراسة�تطو�ر��ئحة��

ال��ان���مناقشة�تقار�ر� -٢

 .بمجالس�ال��امج�

اعتماد�الالئحة�املطورة� -٣

من�مجلس�ال�لية�ثم���نة�

 .القطاع

طباعة�الالئحة�باللغت�ن� -٤

  .العر�ية�و�نجل��ية�

الش�ر�

  �ول 

الش�ر�

  السادس

وجود�الئحة�����-

مطورة�و�معتمدة�

من�املجالس�

  . املعنية

است�يان�لرجال�الصناعة� -١

 .ملعرفة�احتياجا��م�

لقاءات�مع�الطالب� -٢

  .للتوعية�

الش�ر�

  �ول 

وجود�قائمة��-  مستمر

محدثة�من�املقررات�

  .�ختيار�ة��

قياس�رضا�الطالب�عن� -١

 .املكتبة��

 .��ل�حضور�للم��ددين� -٢

  .ال���يل��لك��و�ي� -٣

الش�ر�

  �ول 

وجود�قاعدة��-  مستمر

بيانات�بام�انيات�

  .املكتبة

وجود�تحليل�كمي��-

  .لرضا�الطالب��

             ا اا  ا  

 

 ة ا 

  اهلدف  الغاية
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تطو�ر�اللوائح�الدراسية�ودوام�

  .  مراجع��ا

١

٢

٣

٤

وجود�مرونة�استحداث�مقررات�

اختيار�ة�طبقا�للمستجدات�

  . والتكنولوجيا�امل�سارعة

١

٢

١  . تحديث�املكتبات�ودعم�ا�الك��ونيا

٢

٣



     ٤٦ 

عدم�جدية�وتواجد��-

  .املرشد���اديمي��

ضعف�آلية��-

  .املحاسبة��

  عميد�ال�لية

رؤساء�

  ال��امج

رؤساء�

  ال��امج

وحدة�

  ا��ودة

٥٠٠٠  

وجود�و���بطرق�

  

وجود�إس��اتيجية�

ضيق�صدر��عض��-

أعضاء��يئة�التدر�س�

���تنو�ع�اساليب�

  . التعليم�

عدم��طالع��-

وتفعيل�ا�ع���

  .�س��اتيجية�

  عميد�ال�لية

  الطالب وكيل

وحدة�

  ا��ودة

 وكيل

  الطالب

وحدة�

  ا��ودة

٥٠٠٠  

وجود�بيان�وا���

وجود�خطة�لتلبية�

بأج�زة�معملية�تم�

  .اختيار�ا�للمعامل�

نظام�الع�دة�لدي��-

املوظف�ن�وخوف�

املوظف�من�فقد�

  . ا���از�

ك��ة�الطالب�بما�ال��-

يتفق�مع��م�انيات�

  . عملية�امل

  عميد�ال�لية

رؤساء�

  ال��امج

فنيون�

  املعامل�

رؤساء�

  ال��امج

١٠٠٠٠٠٠  

  

عدم�ا�تمام��-

الشر�ات�باملتدرب�

  .وتوج��ھ��

ضعف��شراف�ع����-

  .�عتة��املتدرب�ومتا

  عميد�ال�لية

  وكالء�ال�لية

رؤساء�

  ال��امج

وكالء�

  ال�لية

رؤساء�

�ال��امج

اعضاء�

١٥٠٠٠٠  

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

إعداد�استمارة���ا�م�ام� -١

 .املرشد���اديمي��

لقاء�مع�الطالب�للتوعية� -٢

  .بدور�املرشد���اديمي��

الش�ر�

  �ول 

وجود�مرشد��-  مستمر

أ�اديمي�يدعم�

  .الطالب�

قلة�املشا�ل��-

  .الطال�ي��

عقد�لقاءات�توعية� -١

 .بانماط�التعليم��

اعالن�إس��اتيجية�التعليم� -٢

والتعلم�ل��ميع�ب�افة�

 .ال��امج�

وضع��س��اتيجية�ع��� -٣

  .�لك��و�ي�لل�لية�املوقع�

الش�ر�

  �ول 

وجود�و���بطرق��-  مستمر

  .التعليم�والتعلم�

وجود�إس��اتيجية��-

معلنھ�ب�افة�

  .الوسائل�

تحديد��حتياجات�من� -١

خالل�خطط�التنفيذ�من�

 .تقار�ر�املقررات�وال��امج��

مناقشة��حتياجات����� -٢

 .مجالس�ال��امج�

أسعار�طلب�عروض� -٣

  .و�شكيل���نة�البت�

الش�ر�

  �ول 

وجود�بيان�وا����-  مستمر

  . باالحتياجات��

وجود�خطة�لتلبية��-

  .�حتياجات��

وجود�قائمة��-

بأج�زة�معملية�تم�

اختيار�ا�للمعامل�

اعالن�م�اتبات�الشر�ات� -١

 .للطالب�للتقدم�برغبا��م�

اعداد�استمارة�ملخاطبة� -٢

 .الشر�ات�

اعداد�استمارة�تقييم� -٣

الش�ر�

  �ول 

وجود�قاعدة��-  مستمر

بيانات�بالشر�ات�

  .ومستوي��عاو��ا�

وجود�استمارة��-

  .تقييم�للمتدرب�

             ا اا  ا  
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تفعيل�دور��شراف���اديمي�

وز�ادة�الدعم�النف����واملعنوي�

  .  للطالب

١

٢

تنوع�أساليب�التعلم�طبقا�

إلس��اتيجية�التعليم�والتعلم�و�ما�

  . يتفق�مع�أنماط�التعلم�

١

٢

٣

��تمام�با��انب�العم���ودوام�

تحديث�املعامل�الك�ساب��عض�

  . امل�ارات�الذ�نية�،�امل�نية�والعامة

١

٢

٣

��تمام�بالتدر�ب�امليدا�ي�ومتا�عة�

  . املتدرب�ووضع�آلية�تقييميھ

١

٢

٣



     ٤٧ 

تدر�ب�ميدا�ي�يمكن�

�يئة�

  التدر�س

  

تأخر��عض�اعضاء��-وجود�درجات��افة�

�يئة�التدر�س����

  �ن��اء�من�التقو�مات�

عدم�قبول�البعض��-

�العذار�الطالب��
ً
ايضا

  .و�عو�ض��متحان�

  عميد�ال�لية

  وكيل�الطالب

رؤساء�

  ال��امج

وكيل�

  الطالب

وحدة�

  ا��ودة

رؤساء�

  ال��امج

٥٠٠٠  

.  

  .وا�شطة�

ضعف�اقبال� -

الطالب�ع�����شطة�

  .لقلة�الوقت�

ضعف��قبال�ع����-

  .الندوات�الثقافية�

  

  عميد�ال�لية

  وكيل�الطالب

رعاية�

  الشباب�

عميد�

  ال�لية

وكيل�

  الطالب

رعاية�

  الشباب

١٠٠٠٠٠  

  

قلة�عدد�ا��ر�ج�ن� -

لإلستجابة�ل�ذة�

  .�ست�يانات�

عدم�تحليل��-

�ست�يانات�وتلبية�

  .�حتياجات�

  عميد�ال�لية

  وكالء�ال�لية

وحدة�

  ا��ر�ج�ن�

وكالء�

  ال�لية

وحدة�

  ا��ر�ج�ن

٥٠٠٠  

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

 .املتدرب�

اعداد�دليل�كفاية�تقر�ر� -٤

 . التدر�ب�امليدا�ي

متا�عة�املتدرب�وصرف� -٥

  .مقابل�مادي�لذلك�

وجود�تقار�ر��-

تدر�ب�ميدا�ي�يمكن�

  .لالستفادة�م��ا�

اعالم�الطالب�بمواعيد� -١

 .وطرق�التقو�مات��

اعالن�اعمال�السنة�و�افة� -٢

 .للطالب�التقو�مات�

اعداد�التماس�لطالب� -٣

  .للتظلم�من�اى�تقو�م�

الش�ر�

  �ول 

وجود�درجات��افة��-  مستمر

التقو�مات�معلنة�

  .للطالب��

وجود�نموذج��-

التماس�لتظلم�

  .الطالب�

م�اتبات�ادارة�رعاية� -١

 .الشباب�

�شكيل���ان���شطة� -٢

 .باتحاد�الطالب�

عقد�لقاءات�ثقافية�مع� -٣

 .الطالب�

  .عقد�مسابقات�مختلفة -٤

الش�ر�

  �ول 

وجود�صاالت� -  مستمر

.ملمارسة���شطة�

وجود�جداول��-

وا�شطة�مسابقات�

ول�اوجود�جد -

  .  ثقافية�لقاءات

تصميم�ح���ع���موقع� -١

 .ال�لية�ملتا�عة�ا��ر�ج�

وجود�است�يان�الك��و�ى� -٢

  .لقياس�الرضا�

الش�ر�

  �ول 

وجود�موقع�-  مستمر

.الك��و�ى�مت�امل�

وجود�است�يان��-

  . قياس�الرضا�

             ا اا  ا  
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املوضوعية�والشفافية����تقو�م�

  . الطالب�وإدارة��متحانات

١

٢

٣

دعم���شطة�الطالبية�ال����ساعد�

���بناء���صية�الطالب�وتنمي�فيھ�

�ل��ام��خال���،�املواطنة�،��بداع��

  . ،��بت�ار�و�الثقة����النفس

١

٢

٣

٤

دوام�متا�عة�ا��ر�ج�وقياس�رضاه�

  .  ومعرفة�مق��حاتھ�

١

٢

  



     ٤٨ 

اجلهات   خماطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ

املسئولة عن 

  التنفيذ

جهات 

  املتابعة

  التكلفة

بالشر�ات�وطبيعة�

عدم�ا�تمام��عض� -

الشر�ات�بأ�مية�

  .�عاو��ا�مع�ال�لية�

  

  عميد�ال�لية

وكيل�خدمة�

  املجتمع

عميد�

  ال�لية

وكيل�

خدمة�

  املجتمع

١٠٠٠٠  

وجود�دور�ايجا�ى�

ضعف��ستجابة� -

  .و��تمام�

ضعف�حضور��-

اجتماعات�املجالس�

  . وابداء�الرأى�

  عميد�ال�لية

وكيل�خدمة�

  املجتمع

عميد�

  ال�لية

وكيل�

خدمة�

  املجتمع

٥٠٠٠  

ستفاة�من�ضعف��  -وجود�بروتوكوالت�

  . ال��وتوكوالت�

  عميد�ال�لية

وكيل�خدمة�

  املجتمع

عميد�

  ال�لية

وكيل�

خدمة�

  املجتمع

  
  
  
 

٣٠٠٠  

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

مؤشرات التنفيذ  فرتة العقد  االنشطة

  إىل  من

اسلة�الشر�ات�املعنية�مر  -١

تعر�ف�واملؤسسات�لل

 .طبيعة�عمل�م�ب

عقد�لقاءات�بال�لية� -٢

  . لرجال�الصناعة�

الش�ر�

  �ول 

الش�ر�

الثا�ى�

  عشر

وجود�كت�ب� -

بالشر�ات�وطبيعة�

  .عمل�ا�

  

است�يان�ل��صول�ع��� -١

مق��حات�املؤسسات�

 .املختلفة�لتطو�ر�اللوائح�

تمثيل��عض�الفيادات���� -٢

  .مجلس�ال�لية�

الش�ر�

  �ول 

وجود�مق��حات� -  مستمر

فعلية�وواقعية�

  .لتطو�ر�الالئحة�

وجود�دور�ايجا�ى��-

ملمث���املؤسسات�

  . بمجلس�ال�لية�

دعوة�املؤسسات���ضور� -١

 .ا�شطة�ال�لية�

تقديم�الشكر�ع���دعم� -٢

املؤسسات�للطالب����

  . صورة�ش�ادات�تقدير�

الش�ر�

  �ول 

وجود�بروتوكوالت� -  مستمر

  . �عاون�

             ا اا  ا  

 

 ة ا 

  

  اهلدف  الغاية
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إعداد�قاعدة�بيانات��املة��

  . بالقطاعات�املعنية

١

٢

تفعيل�دور��ذه�القطاعات�وتقدير�

 .دور�ا����تطو�ر�اللوائح�
  

١

٢

�ستفادة�من�عقد�بروتوكوالت�

�سا�م����تنمية�املوارد�املالية�

  .لل�لية�

١

٢



     ٤٩ 

�سا�م����تحس�ن�

ضعف�العمالة� -

  . ا��رفية�

ل��ك���ع���ا��افز�ا�-

املا���ع���حساب�

  . ا��ودة�للمنتج�

  عميد�ال�لية

وكيل�خدمة�

  املجتمع

  مدير�الورش

وكيل�

خدمة�

  املجتمع

مدير�

  الورش

٥٠٠٠٠٠  

وجود�جدول�زم���

بندوات�وورش�عمل�

ضعف��قبال�ع��� -

  .   الندوات

ا��ضور�من�أجل��-

  الش�ادة

  

  عميد�ال�لية

وكيل�خدمة�

  املجتمع

وحدة�

  ا��ودة

  

وكيل�

خدمة�

  املجتمع

١٠٠٠٠  

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

خطابات�دعاية�من�ال�لية� -١

 .ملنتجا��ا�

���يع�الوحدة��نتاجية� -٢

 .ع���اداء�دور�ا�املجتم���

لقاء�مع�قطاع�الورش�مع� -٣

 .تقديم�الدعم�املادى�

  . وضع�آلية�ل��وافز� -٤

الش�ر�

  �ول 

وجود�وحدة� -  مستمر

انتاجية�قو�ة�

�سا�م����تحس�ن�

  .املوارد�املالية�

وجود�منتجات��-

لل�لية����السوق�

  . املح���

إست�يان�عن�حاجة�� -١

امل�ندس�ن�من�دورات�

 . تطو�ر��داء

  . عقد�ندوات�وورش�عمل -٢

الش�ر�

  �ول 

٢٠١٧  

وجود�جدول�زم��� -  مستمر

بندوات�وورش�عمل�

  . �ندسية�

             ا اا  ا  

 

 ة ا 

ع 
اب

ت
ئة

بي
ال

ة 
مي

تن
 و

ع
م

ت
ة ا

م
خد

ر 
دو

م 
ظي

ع
وت

ني 
س

حت
  

إعادة�دور�مسا�مة�ورش�ال�لية����

إنتاج�وحدات�م��لية���دمة�املجتمع�

من�خالل�املشاركة����املعارض�

 .املختلفة�
  

١

٢

٣

٤

تقديم�الدعم�العلمي�من�خالل�

ندوات�وورش�عمل��سا�م����

تحس�ن�أداء�امل�ندس�ن����

 .القطاعات�املختلفة�
  

١

٢

      



     ٥٠ 

اجلهات   خماطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ

املسئولة عن 

  التنفيذ

جهات 

  املتابعة

  التكلفة

عدم�إستغالل��-

  . املتاح�وتكرار�الطلب

  عميد�ال�لية

رؤساء�

  ال��امج

  

رؤساء�

  ال��امج

٥٠٠٠٠  

وجود�مؤتمر�علمي�

ع���

  

ضعف�الداعم�ن��-

  . للمؤتمر

  عميد�ال�لية

وكيل�

الدراسات�

  العليا

رؤساء�

  ال��امج

عميد�

  ال�لية

وكيل�

الدراسات�

  العليا

١٠٠٠٠٠  

وجود�جدول�دورى�

وجود�بحث�علمى�

مش��ك�ب�ن�ال��امج�

ضعف��قبال� -

وا��ضور�وخاصة�من�

  .شباب�الباحث�ن�

خصوصية�املوضوع� -

  .دقيقة�لل��نامج�ال

عدم�اختيار�موضوع� -

   يجذب�ال��امج��خرى 

  

  عميد�ال�لية

وكيل�

الدراسات�

  العليا�

وكيل�

الدراسات�

  العليا�

وحدة�

  ا��ودة�
  
  
  
  
 

٥٠٠٠  

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

مؤشرات التنفيذ  فرتة العقد  االنشطة

  إىل  من

إستقصاء�عن�حاجة� -١

 . أعضاء��يئة�التدر�س

م�اتبات�من�أعضاء��يئة� -٢

  . التدر�س�بإحتياجا��م

الش�ر�

  �ول 

  

وجود�م�اتب��-  مستمر

أعضاء��يئة�

التدر�س�مالئمة�

  . ومج�زة

 . �شكيل���نة�علمية -١

 . تصميم�مطو�ة�للمؤتمر -٢

 . موافقة�مجلس�ال�لية -٣

�عالن�عن�املؤتمر�ب�افة� -٤

  .الوسائل�

الش�ر�

  �ول 

٢٠١٨  

الش�ر�

  الرا�ع

وجود�مؤتمر�علمي��-

ع��� ب�لية�ال�ندسة�

  .ا��امعة�خر�طة�

م�اتبة��قسام�ملن�يرغب� -١

  . ���عرض�موضوع�علمى

�عالن�عن�عقد�حلقة� -٢

 . النقاش�او�الندوة�

  . قياس�رضا�ا��اضر�ن� -٣

الش�ر�

  ا��امس

وجود�جدول�دورى� -  مستمر

للندوات�وحلقات�

  . النقاش�

وجود�بحث�علمى� -

مش��ك�ب�ن�ال��امج�

  . املختلفة�

             ا اا  ا  
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إعداد�الب�ية�التحتية�املناسبة�من�

أج�زة�حاسب�وشبكة�إن��نت�

مناسبة�وإتاحة�ومكتبة�علمية�

  . املجالت�العلمية�املتخصصة

١

٢

١  . عقد�مؤتمر�علمي�خاص�بال�لية

٢

٣

٤

استمرار�عقد�ندوات�وحلقات�

نقاش�لتبادل�املعرفة�وز�ادة�

التعاون�العلمي�ب�ن�ال��امج�

  . املختلفة

١

٢

٣



     ٥١ 

  متخصصة�ومحكمة�

الوقت�الطو�ل� -

  . لل�شر�

وجود�مجالت�علمية� -

بأسماء�قو�ة�لدور�

  . �شر�و�مية

وجود�ت�لفة���� -

  . املجالت��عض

  ال�ليةعميد�

وكيل�

الدراسات�

  العليا

وكيل�

الدراسات�

  العليا

حافز�من�

  ا��امعة

املشاركة����

املؤتمرات�العلمية�

   .وابراز�اسم�ا��امعة

ال��ك���ع���ا��انب� -

السيا���ول�س�

  . الناحية�العلمية�

ارتفاع�الت�لفة� -

املادية�لبعض�

   . املؤتمرات

  عميد�ال�لية

وكيل�

الدراسات�

  العليا

وكيل�

الدراسات�

 العليا

- ----  

وجود�حصر�دقيق�

للتعامل�مع�ال��ز�

ارتفاع��سبة� -

  .�ساتذة�املتفرغ�ن�

�غ���تخصص�البعثة� -

  .اثناء�الدراسة�

اعداد�املعار�ن��ك��ة�-

و�أو�مرافق�الزوج�

  . ضعف�الضوابط

  عميد�ال�لية

وكيل�

الدراسات�

  العليا

وكيل�

الدراسات�

  العليا

- ----  

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

�عالن�عن�حافز�لل�شر� -١

 الدو���

اعداد�قائمة�باملجالت� -٢

  املتخصصة�املحكمة��

الش�ر�

  الثا�ى

ز�ادة��بحاث� -  مستمر

رة�العلمية�امل�شو 

���مجالت�دولية�

متخصصة�ومحكمة�

رفع�مستوى� -

  .البحث�العلمى�

ام��عالن�عن�دو  -١

املؤتمرات�العلمية�

بالوسائل�املختلفة�و���

 .وقت��اف�

قرارات�بت�س���حضور� -٢

رات�ور�ط�ا�بجودة�ؤتمامل

  .�داء�

الش�ر�

  �ول 

املشاركة����ز�ادة�  -  مستمر

املؤتمرات�العلمية�

وابراز�اسم�ا��امعة

اك�ساب�خ��ة� -

وثقافة�تنظيم�

  . املؤتمرات�

دوام�حصر��سب�اعضاء� -١

�
ً
�يئة�التدر�س�طبقا

مع�مالئمة�� NORMSللـــ

 . التخصصات�

خلق�آلية�للتعامل�مع� -٢

 . الفائض�/ال��ز�

اعداد�ا��طة�ا��مسية� -٣

الش�ر�

  �ول 

وجود�حصر�دقيق��-  مستمر

  .للتخصصات�

وجود�آلية��-

للتعامل�مع�ال��ز�

  . والفائض�

وجود�خطة���-

  . خمسية�بحثية�

             ا اا  ا  
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١  . ���يع�ال�شر�الدو��

٢

ز�ادة�املسا�مة�مع�ال���يع�ع���

  . املشاركة����املؤتمرات�العلمية

١

٢

ا��رص�ع���موائمة�تخصصات�

أعضاء��يئة�التدر�س�وكفاي��م�

لكفاءة�العملية�التعليمية�والبحث�

  . العلمي

١

٢

٣



     ٥٢ 

  

وجود�جدول�زم���

للدورات�املعروضة�

ضعف�املردود�من��-

  .الدورات��

اعتبار�الدورات��-

تحصيل�حاصل�

  .ولزوم�ترقية�او��عي�ن

  عميد�ال�لية

وكيل�

الدراسات�

  العليا

وكيل�

الدراسات�

  العليا

- ----  

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

 .للبحوث�

اعداد�ا��طة�ا��مسية� -٤

  .  للبعثات�

وجود�خطة��-

للبعثات�لتلبية�

  . التخصصات�

است�يان�قياس�رضا� -١

اعضاء��يئة�التدر�س�عن�

 . دورات�تنمية�القدرات�

اعالن�الدورات�املطروحة� -٢

 .من�ا��امعة��

خاطبة�ا��امعة�بالدورات� -٣

  .�ك���ا�مية��

الش�ر�

  �ول 

وجود�جدول�زم����-  مستمر

للدورات�املعروضة�

 .  

وجود�تحليل��-

است�يان�قياس�

  .الرضا�

             ا اا  ا  
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تفعيل�دور�دورات�تنمية�قدرات�

أعضاء��يئة�التدر�س�وا��رص�

ع���قياس�رضا�أعضاء��يئة�

  . التدر�س

١

٢

٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     ٥٣ 

اجلهات   خماطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ

املسئولة عن 

  التنفيذ

جهات 

  املتابعة

  التكلفة

  . مخصصة�للوحدة�

وجود�بطء��-

باالستجابة�لطلبات�

  الوحدة�

وجود�قيادة�غ����-

متحمسة�أل�شطة�

  .ا��ودة�

  عميد�ال�لية

وحدة��مدير 

  ا��ودة

مدير�وحدة�

  ا��ودة

- ---  

تأخر��ن��اء�من��-وجود�توصيفات�

  .�ذه�املمارسات�

ضعف�تحديث��-

  . املحتو�ات

ضعف�استجابة��-

ال��امج�ملتطلبات�

  .ا��ودة�

  عميد�ال�لية

رؤساء�

  ال��امج

  وكيل�الطالب

وكيل�

الدراسات�

 العليا

رؤساء�

  ال��امج

مدير�وحدة�

 ا��ودة

- ---  

املشارك�ن�أل�شطة�

اك�ساب�ا����ة�من��-

الدورات�ثم�

استخدام�ا����أماكن�

  . اخري 

ثقافة�ان�وجود� -

  عميد�ال�لية

رؤساء�

  ال��امج

مدير�وحدة�

 ا��ودة

رؤساء�

  ال��امج

مدير�وحدة�

 ا��ودة

٥٠٠٠٠  

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

مؤشرات التنفيذ  فرتة العقد  االنشطة

  إىل  من

ات�الوحدة�للسيد�م�اتب .١

د�عميد�.أ

 باالحتياجاتال�لية

مناقشة��شاط�الوحدة� .٢

 بمجلس�ال�لية�

  قرار�بالدعم�املا���للوحدة .٣

الش�ر�

  �ول 

وجود�ممارسات��-  مستمر

معتمدة�للوحدة�

  . ا��ودة

وجود��سبة�من��-

�حتياطي�املرحل�

مخصصة�للوحدة�

مخاطبة��قسام�بتقديم� .١

 التوصيفات�والتقار�ر

اعتماد�املمارسات���� .٢

 املجالس�املعنية

ال��امج�بالتقر�ر�مخاطبة� .٣

  السنوي 

الش�ر�

  �ول 

وجود�توصيفات��-  مستمر

وتقار�ر�محدثة�

  .ومعتمدة�

وجود�تقار�ر��-

  . سنو�ة

عقد�ورش�وندوات� .١

ودورات��عر�فية�بأعمال�

 .  ا��ودة

مناقشة�أعمال�ا��ودة� .٢

 .  باملجالس

الش�ر�

  �ول 

ارتفاع��سبة��-  مستمر

املشارك�ن�أل�شطة�

  . ا��ودة

سرعة�إنجاز��-

  . أعمال�ا��ودة

             ا اا  ا  

 

 ة ا 

  اهلدف  الغاية
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تقديم��افة�الدعم�لوحدة�ضمان�

  . ا��ودة�بال�لية

١

٢

٣

استمرار�تأدية��افة�املمارسات�

لضمان�ا��ودة�من�خالل�املطلو�ة�

  . جدول�زم���معلن

١

٢

٣

تقليل�مقاومة�م�سو�ي�ال�لية�

  . ألعمال�ا��ودة

١

٢



     ٥٤ 

ا��ودة����ممارسات�

  . ورقية

من�شباب�املدرس�ن�

  

احباط�او�ملل��-

من�ك��ة��البعض

  . �عمال�

�النظر�ا���املقاوم�ن�-

  . وتقليد�م�ل��ودة�

عدم�الشعور��-

باالنتماء�للم�ان�

�النظر�ا���
ً
ودوما

  .املقابل�املادى�

  عميد�ال�لية

رؤساء�

  ال��امج

مدير�وحدة�

  ا��ودة

رؤساء�

  ال��امج

مدير�وحدة�

 ا��ودة

٥٠٠٠ 

وجود�است�يانات�

وجود�خطط�زمنية�

  للتحس�ن�والتعز�ز

ضعف�ثقافة�ملء��-

  . ست�يانات�� 

�تمام�أو�عدم�� �-

ا��دية�لإلست�يان�

قيام�و ومردودة�

��ص�أو�موظف�

بم����ست�يانات�دون�

  . توز�ع�ا�ع���املعني�ن

  عميد�ال�لية

مدير�وحدة�

 ا��ودة

مدير�وحدة�

 ا��ودة

١٠٠٠٠ 

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

�وجود�م�افأة�مالية� .٣

  .العمال�ل��ودة�

عقد�ورش�وندوات� .١

ودورات��عر�فية�بأعمال�

 ا��ودة

دعوة�املدرس�ن�وال�يئة� .٢

�للمشاركة���املعاونة�

 أعمال�ا��ودة���ان

اختيار�م�سق�ن�ا��ودة� .٣

 باألقسام

 إختيار�مرشدين�أ�اديمي�ن� .٤

اشراك�ال�يئة�املعاونة���� .٥

  �ن��اء�من�أعمال�ا��ودة

الش�ر�

  �ول 

وجود�م�سق�ن��-  مستمر

  . جودة�بال��امج

وجود�عدد�كب����-

من�شباب�املدرس�ن�

  . �����ان�ا��ودة

أست�يان�قياس�رضا� .١

أعضاء��يئة�التدر�س�

 . و�دار��ن�والطالب

تحليل��ست�يانات�وإعداد� .٢

 . تقر�ر�ع��ا

بمجلس�مناقشة�ذلك� .٣

 . ال�لية

  . اصدار�قرارات�ت��يحية .٤

اكتو�ر�

من��ل�

  عام

د�سم���

من��ل�

  عام

وجود�است�يانات��-

  .قياس�الرضا�

وجود�خطط�زمنية� -

للتحس�ن�والتعز�ز

وجود�آليات� -

  . لالستمرار�ة

             ا اا  ا  
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ز�ادة�توعية�واس��داف�فئات�

  . املدرس�ن�وال�يئة�املعاونة

١

٢

٣

٤

٥

ا��رص�ع���قياس�رضا��افة�

م�سو�ي�ال�لية�من�أعضاء��يئة�

تدر�س�و�يئة�معاونة�وإدار��ن�

  . وعامل�ن�عن�وضع�ال�لية

١

٢

٣

٤



     ٥٥ 

اجلهات   خماطر التنفيذ  مؤشرات التنفيذ

املسئولة عن 

  التنفيذ

جهات 

  املتابعة

  التكلفة

.  

نماذج�استخراج�

  . بطئ��ن��نت��-  

ضعف�التعامل�مع��-

قاعدة�البيانات�

  . والنماذج

  عميد�ال�لية

  الطالبوكيل�

وكيل�

الدراسات�

  العليا

وحدة�

  ا��ر�ج�ن

وكيل�

  الطالب

وحدة�

  ا��ر�ج�ن

١٠٠٠٠  

ضعف�التعامل�مع��-وجود�نماذج�ت�بع�

  . النماذج

ضعف�املتا�عة��-

اليومية�للموقع�وتلقي�

  . الطلبات

  وكيل�الطالب

وحدة�

  ا��ر�ج�ن

 

وكيل�

  الطالب

وحدة�

  ا��ر�ج�ن
 

٥٠٠٠  

ضعف�ثقافة��-

التعامل�مع�

  . �إست�يانات�

ضعف�تقديم��-

  وكيل�الطالب

وحدة�

  ا��ودة

وحدة�

وكيل�

  الطالب

وحدة�

  ا��ر�ج�ن

٥٠٠٠  

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

مؤشرات التنفيذ  فرتة العقد  االنشطة

  إىل  من

 .إ�شاء�قاعدة�بيانات� .١

تصميم�ح���ع���موقع� .٢

بت�بع�ال�لية�خاص�

 . ا��ر�ج�ن

وضع�نماذج�التقدم� .٣

ل��صول�ع���ش�ادات�

  . تخرج�ع���املوقع

يناير�

٢٠١٧  

وجود�قاعدة��-  مستمر

.بيانات�ل��ر�ج�ن�

نماذج�استخراج��-

  . ش�ادات�

ب�إعداد�استمارة�لطال  .١

السنوات�ال��ائية�للتوعية�

 . ا��ر�ج�نعة�موقع�بمتا�

إرسال�خطابات�إ��� .٢

 . املؤسسات�بنفس�املع��

تصميم�نماذج�ت�بع� .٣

  . ا��ر�ج�ن

يناير�

٢٠١٧  

وجود�نماذج�ت�بع��-  مستمر

  .  ا��ر�ج�ن

  

إست�يان�قياس�الرضا�عن� .١

 . ا��دمات

 . إست�يان�تلقي�املق��حات .٢

  . تحليل��ست�يانات .٣

يناير�

٢٠١٧  

وجود�إست�يان��-  مستمر

لقياس�رضا�

  . ا��ر�ج�ن

وجود�إست�يان��-

             ا اا  ا  

 

 ة ا 

  اهلدف  الغاية
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وحدة�ا��ر�ج�ن�ور�ط�ا�� ميكنة

  . �شبكة��ن��نت

١

٢

٣

�ن�تصميم�نماذج�ت�بع�ا��ر�ج

  .ھ�ومعرفة�توظيف�م�وما�وصلوا�إلي

١

٢

٣

قياس�رضا�م�عما�تلقوه�من��عليم�

  . ومعرفة�مق��حا��م�للتطو�ر

١

٢

٣



     ٥٦ 

  

وحدة� ا��ر�ج�ن  . املق��حات

 ا��ودة

ضعف�ا��ضور��-وجود�حفل�تخرج�

�لظروف�السفر 

  .والعمل��

عدم�ا��دية����م����-

  . �ست�يان�

  عميد�ال�لية

  وكيل�الطالب

وحدة�

  ا��ر�ج�ن

عميد�

  ال�لية

وكيل�

  الطالب

وحدة�

 ا��ر�ج�ن

٢٥٠٠٠ 

تخرج�تليق�بأعتماد�

ك��ة��جراءات��-

  . والطلبات�

ضعف�دراية��عض��-

املوظف�ن�باللغة�

  . �نجل��ية

  وكيل�الطالب

وحدة�

  ا��ر�ج�ن

وحدة�

 ا��ودة

عميد�

  ال�لية

وكيل�

  الطالب

وحدة�

 ا��ر�ج�ن

- --- 

وجود�دعم�مادي�

  من�ا��ر�ج�ن�لل�لية

  

وجود�بروتوكوالت�

ضعف�ثقافة��-

  . �نتماء�للم�ان�

عدم�تفعيل��-

  . ال��وتوكوالت

  عميد�ال�لية

 وكيل�الطالب

وكيل�

  الطالب

وحدة�

 ا��ر�ج�ن

٢٠٠٠٠ 

 ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

ا  دوا دة ا ن ا  
 

  . املق��حاتتلقي�

  . دوام�التحديث -

أستقصاء�عن�عقد� .١

 . حفالت�التخرج

�عالن�بالوسائل�املختلفة� .٢

 . عن�حفل�التخرج

  . إست�يان�قياس�الرضا .٣

د�سم���

٢٠١٧  

وجود�حفل�تخرج��-  مستمر

  . رسمي�منظم

وجود�إست�يان��-

  . رضا�ا��ر�ج�ن

اعتماد�الش�ادة�تصميم�و  .١

باللغت�ن�العر�ية�

 .و�نجل��ية�

تصميم�ش�ادة�تقديرات� .٢

  .باللغت�ن�

س�تم���

٢٠١٦  

وجود�ش�ادات� -  مستمر

تخرج�تليق�بأعتماد�

  . ال�لية

تصميم�مطو�ة�ل��ر�ج�ن� .١

ت��ز�عدد�الطالب�مع�

 . �م�انيات�املتاحة

إعداد�استمارة�لتقديم� .٢

 . الت��ع�أو���داء�لل�لية

تصميم�دروع�وش�ادات� .٣

  . شكر�ملن�يدعم�ال�لية

د�سم���

٢٠١٧  

وجود�دعم�مادي��-  مستمر

من�ا��ر�ج�ن�لل�لية

وجود�دروع��-

وش�ادات�تكر�م�

  . للشكر�والتقدير

وجود�بروتوكوالت��-

  . �عاون 

             ا اا  ا  

 

 ة ا 

ع
اب

ت
 

م
هل

ة 
لي

لك
ت ا

ما
خد

ني 
س

حت
 و

م
ه

يف
ظ

تو
ة 

ع
اب

مت
 و

ني
جي

خلر
ن ا

م
ة 

اد
تف

س
اال

  

عقد�حفالت�تخرج�وحفالت�تكر�م�

  . للدفعات��قدم����التخرج

١

٢

٣

تحس�ن�تصميم�الش�ادات�الصادرة�

ل�م�وت�س���استخراج�ا�باللغت�ن�

مع�ابراز�اعتماد�العر�ية�و�نجل��ية�

  . ال�لية

١

٢

تقديم�الدعم��ع�����يع�ا��ر�ج�ن�

  . املادي�واملعنوي�لل�لية

١

٢

٣

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  



     ٥٧ 

 .السيد��ستاذ�الدكتور�عميد�ال�لية�والسادة�الوكالء��ل����قطاعة�بمتا�عة�آليات�تنفيذ�ا��طة

 .عن�طر�ق�وحدة�ا��ودة�بال�لية�

 .يتم�متا�عة�تنفيذ�ا��طة�بت�سيق�التواصل�مع�مركز�التخطيط��س��اتي���با��امعھ�للتقي�نم�وتقديم�الدعم�

�ل��طة�التنفيذية�ب�نفيذ���داف�املرجو�ت
ً
 .حقيق�ا�من�خالل���شطة�املو��ة�يقوم��ل�مسئول�عن�التنفيذ�طبقا

 ..يقوم�السيد��ستاذ�الدكتور�عميد�ال�لية�بت�س���املخصصات�املالية�لتنفيذ���شطة�

 .يتم�عقد�اجتماع�دورى�ولو��ل�فصل�درا�����للوقوف�ع����ل��ام�با��طة�واملعوقات�ان�وجدت�

ذ���داف�مع�تقديم�الدعم�لضمان�استمرار�ة�

�من�خالل�موقع�ال�لية�و�مكن�مخاطبة�مركز�التخطيط��س��اتي���با��امعة�ل�شر�ا��طة�
ً
ا��طة�الك��ونيا

�من�خالل�طباعة�ا��طة�وارسال�ا�ا���مركز�التخطيط��س��اتي���وا���ا���ات�املعنية�للتقييم�
ً
 يتم��شر�ا��طة�ورقيا

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  آلية املتابعة والتنفيذ 

السيد��ستاذ�الدكتور�عميد�ال�لية�والسادة�الوكالء��ل����قطاعة�بمتا�عة�آليات�تنفيذ�ا��طة

عن�طر�ق�وحدة�ا��ودة�بال�لية�يتم�متا�عة�تنفيذ�ا��طة�من�خالل�ا��دول�الزم����

يتم�متا�عة�تنفيذ�ا��طة�بت�سيق�التواصل�مع�مركز�التخطيط��س��اتي���با��امعھ�للتقي�نم�وتقديم�الدعم�

�ل��طة�التنفيذية�ب�نفيذ���داف�املرجو�ت
ً
يقوم��ل�مسئول�عن�التنفيذ�طبقا

يقوم�السيد��ستاذ�الدكتور�عميد�ال�لية�بت�س���املخصصات�املالية�لتنفيذ���شطة�

يتم�عقد�اجتماع�دورى�ولو��ل�فصل�درا�����للوقوف�ع����ل��ام�با��طة�واملعوقات�ان�وجدت�

ذ���داف�مع�تقديم�الدعم�لضمان�استمرار�ة�تقوم�وحدة�ضمان�ا��ودة�بال�لية�بإجراء�املراسالت�وضمان�تنفي

�من�خالل�موقع�ال�لية�و�مكن�مخاطبة�مركز�التخطيط��س��اتي���با��امعة�ل�شر�ا��طة�
ً
ا��طة�الك��ونيا

�من�خالل�طباعة�ا��طة�وارسال�ا�ا���مركز�التخطيط��س��اتي���وا���ا���ات�املعنية�للتقييم�
ً
يتم��شر�ا��طة�ورقيا

 .عرض�ا��طة�ع���شاشات�العرض�بال�لية�

   . عقد�لقاءات�وندوات�عن�ا��طة�مع�م�سو�ى�ال�لية�للتوعية�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  

  

آلية املتابعة والتنفيذ  ٢-٧
  

  املتابعة ١- ٢-٧

السيد��ستاذ�الدكتور�عميد�ال�لية�والسادة�الوكالء��ل����قطاعة�بمتا�عة�آليات�تنفيذ�ا��طةيقوم� -١

يتم�متا�عة�تنفيذ�ا��طة�من�خالل�ا��دول�الزم���� -٢

يتم�متا�عة�تنفيذ�ا��طة�بت�سيق�التواصل�مع�مركز�التخطيط��س��اتي���با��امعھ�للتقي�نم�وتقديم�الدعم� -٣
 

  التنفيذ   ٢- ٢- ٧

�ل��طة�التنفيذية�ب�نفيذ���داف�املرجو�ت -١
ً
يقوم��ل�مسئول�عن�التنفيذ�طبقا

يقوم�السيد��ستاذ�الدكتور�عميد�ال�لية�بت�س���املخصصات�املالية�لتنفيذ���شطة� -٢

يتم�عقد�اجتماع�دورى�ولو��ل�فصل�درا�����للوقوف�ع����ل��ام�با��طة�واملعوقات�ان�وجدت� -٣

تقوم�وحدة�ضمان�ا��ودة�بال�لية�بإجراء�املراسالت�وضمان�تنفي -٤

  .ا��طة
  

  آلية نشر اخلطة  ٣- ٧

�من�خالل�موقع�ال�لية�و�مكن�مخاطبة�مركز�التخطيط��س��اتي���با��امعة�ل�شر�ا��طة���شر� -١
ً
ا��طة�الك��ونيا

 . ع���موقع�املركز��

�من�خالل�طباعة�ا��طة�وارسال�ا�ا���مركز�التخطيط��س��اتي���وا���ا���ات�املعنية�للتقييم� -٢
ً
يتم��شر�ا��طة�ورقيا

عرض�ا��طة�ع���شاشات�العرض�بال�لية� -٣

عقد�لقاءات�وندوات�عن�ا��طة�مع�م�سو�ى�ال�لية�للتوعية� -٤



     ٥٨ 

�وقد� �املنافسة �ع�� �والقدرة �التم��� �إ�� �ورسال��ا �رؤ���ا �ل�ا �جادة �مؤسسة �أى �يقود �حياه ��و�من�� ��س��اتي�� �التخطيط إن

يكون�للمؤسسة�فر�ق�جيد�لھ�من�ا����ة�ما�يمكنة�من�إعداد�خطة�اس��اتيجية�مت�املة�العناصر�م��قة�بخطة�تنفيذية�زمنية�

س�نفذون�ا��طة�ومدى�وع��م�واستعداد�م�وإنتماء�م�للمؤسسة��ذا�عالوة�ع���متا�عة�املعني�ن�بالتنفيذ�

ومن�ثم�فالبد�ل�افة�برامج�املؤسسة�وم�سو���ا�دوام��طالع�ع���ا��طة��س��اتيجية�ومعرفة�ما��و�مطلوب�م��ا�وقدر��ا�ع���

�بخطة�تنفيذي
ً
ــــــــــــــامل�سقة�مع�خطة�ال�لية�وامل��قة�أيضا ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ة�ـــــــ

لل�لية�خالل�خمس�سنوات�ب�افة�عناصر�ا�تم�وضع�ا�لتصبح�خارطة�طر�ق�

  .وكأحد�أ�م�املمارسات�املطلو�ة�إلستمرار�ثقافة�ا��ودة�وا��فاظ�ع����عتماد�املستحق�

   وة ن ادة و اد 

 م نر  

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  

  امتة ــــــــــــــخ

�وقد� �املنافسة �ع�� �والقدرة �التم��� �إ�� �ورسال��ا �رؤ���ا �ل�ا �جادة �مؤسسة �أى �يقود �حياه ��و�من�� ��س��اتي�� �التخطيط إن

يكون�للمؤسسة�فر�ق�جيد�لھ�من�ا����ة�ما�يمكنة�من�إعداد�خطة�اس��اتيجية�مت�املة�العناصر�م��قة�بخطة�تنفيذية�زمنية�

س�نفذون�ا��طة�ومدى�وع��م�واستعداد�م�وإنتماء�م�للمؤسسة��ذا�عالوة�ع���متا�عة�املعني�ن�بالتنفيذ�

ومن�ثم�فالبد�ل�افة�برامج�املؤسسة�وم�سو���ا�دوام��طالع�ع���ا��طة��س��اتيجية�ومعرفة�ما��و�مطلوب�م��ا�وقدر��ا�ع���

�لــــ���
ً
�بخطة�تنفيذي�  down approach –Topطبقا

ً
امل�سقة�مع�خطة�ال�لية�وامل��قة�أيضا

Bottom  .  

ب�افة�عناصر�ا�تم�وضع�ا�لتصبح�خارطة�طر�ق���٢٠٢٠/  ٢٠١٥

وكأحد�أ�م�املمارسات�املطلو�ة�إلستمرار�ثقافة�ا��ودة�وا��فاظ�ع����عتماد�املستحق�

 وة ن ادة و اد                                                                       
    

رن م /  .د..أ                                                                                                     

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  

�وقد� �املنافسة �ع�� �والقدرة �التم��� �إ�� �ورسال��ا �رؤ���ا �ل�ا �جادة �مؤسسة �أى �يقود �حياه ��و�من�� ��س��اتي�� �التخطيط إن

يكون�للمؤسسة�فر�ق�جيد�لھ�من�ا����ة�ما�يمكنة�من�إعداد�خطة�اس��اتيجية�مت�املة�العناصر�م��قة�بخطة�تنفيذية�زمنية�

س�نفذون�ا��طة�ومدى�وع��م�واستعداد�م�وإنتماء�م�للمؤسسة��ذا�عالوة�ع���متا�عة�املعني�ن�بالتنفيذ�ولكن���م�من�

�ل��دول�الزم���
ً
  .طبقا

  

ومن�ثم�فالبد�ل�افة�برامج�املؤسسة�وم�سو���ا�دوام��طالع�ع���ا��طة��س��اتيجية�ومعرفة�ما��و�مطلوب�م��ا�وقدر��ا�ع���

�لــــ���اعداد�خط��ا��س��اتيجية�
ً
طبقا

ـــ��� �لـ
ً
approach up – Bottomطبقا

  

� ٢٠١٥إن��ذة�ا��طة��س��اتيجية�

وكأحد�أ�م�املمارسات�املطلو�ة�إلستمرار�ثقافة�ا��ودة�وا��فاظ�ع����عتماد�املستحق�

  

                                                                      

                                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     ٥٩ 

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

  املالحق

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  

  

  

  

  



     ٦٠ 

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

  



     ٦١ 

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا
   



     ٦٢ 

مناقشة اخلطة االسرتاتيجية

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

مناقشة اخلطة االسرتاتيجية/ ورشة عمل   

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ٦٣ 

 

 ا   ٢٠١٥/٢٠٢٠ا   

  ا ن دة ا واد
 

             ا اا  ا 

 

 ة ا  دوا دة ا ن ا


