
 
 

                                                      
  

  -1-  

 ريبض األطفبلكلية 
مكتب العميد 

 

Faculty of Kindergarten 

Dean’s Office 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 جامعة المنيا – رياض األطفالعميد كلية / ترسل جميع المراسالت باسم األستاذ الدكتور 

  0107479957:          موبايل(086)2342544: فاكس    ( 086)2342544: تليفون 

 



 
 

                                                      
  

  -2-  

 ريبض األطفبلكلية 
مكتب العميد 

 

Faculty of Kindergarten 

Dean’s Office 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 جامعة المنيا – رياض األطفالعميد كلية / ترسل جميع المراسالت باسم األستاذ الدكتور 

  0107479957:          موبايل(086)2342544: فاكس    ( 086)2342544: تليفون 

 للكلية ببلخط اإلستراتيجية ارتببط الخطة اإلستراتيجية وثيقة 

 .  لمجامعةاإلستراتيجية لمكمية بالخطة اإلستراتيجيةمراجعة مدى ارتباط الخطة  -

 تحديد رسالة ورؤية وقيم الكمية فى ضوء رسالة ورؤية وقيم الجامعة -

 . لمجامعةاإلستراتيجية لمكمية باألىداف اإلستراتيجيةربط األىداف  -

  

  لمجامعةاإلستراتيجيةاإلطالع عمى الخطة  -

وكيل الكمية لمتطوير  . اإلستراتيجية ندوات واجتماعات لوضع آلية الربط بين الجامعة والكمية من خالل الخطة -
 وخدمة المجتمع

 (رئيس الفريق)

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة -

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب -

 وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا -

 عضو ىيئة تدريس من كل قسم بالكمية األسبوع الرابع األسبوع الرابع -

 .  لمجامعةاإلستراتيجية لمكمية بالخطة اإلستراتيجيةزيادة االرتباط بين الخطة  -

 تحدد الحفا تحدد الحفا. وضوح اليوية المشتركة بين الكمية والجامعة -

الفترة الزمنية مؤشرات النجاح  المعايير العناصر األنشطة المطموبة آليات تنفيذ األنشطة المسئول عن التنفيذ
 الجامعة الميزانية المطموبة من المشروع الميزانية المطموبة من
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وثيقة ارتببط الخطة اإلستراتيجية للكلية ببلخطة اإلستراتيجية للجبمعة 

 لمجامعة؛ اإلستراتيجية الخطة بين و , لمكمية اإلستراتيجية الخطة بين وثيقا ارتباطا ثمة إن
 ورسالة رؤية وبين , اإلستراتيجية وأىدافيا الكمية ورؤية رسالة بين داللة ذى ارتباط عن فضال

 االرتباط ىذا ويتجمى ؛اإلستراتيجية SWOT , المتغيرات ضوء في إجراؤه تم والذي وأىدافيا الجامعة

 الخطة بأن القول إجماال يمكن فإنو ولذا بالجامعة؛ الخاص الرباعي التحميل في المقابمة لليتح في

 .لمجامعة اإلستراتيجية الخطة من قواعدىا في تنبعث لمكمية اإلستراتيجية

 : والتعلم التعليم مجبل في -أ

 الميارات كسابواإ  المستيدفة التعميمية النتائج وتحقيق يتفق بما المناىج محتوي تصميم تحديث ( 1) 

 .العمل بسوق الخاصة

 .الدراسية لممقررات و لمبرنامج الخارجي التقييم نظام وجود تفعيل ( 2) 

 .المستيدفة التعميمية المخرجات قياس عمي ترتكز بطرق الطالب تقييم نظام تحسين ( 3) 

 .ومعاونييم التدريس ىيئة أعضاء وقدرات ميارات تطوير ( 4) 

 .الطالب وتدريب تعميم طرق تنوع ( 5) 

 .الدرس وقاعات المعامل كفاءة تطوير ( 6) 

 :العلمي البحث مجبل في - ة

 .المعاونة الييئة و التدريس ىيئة ألعضاء العممية والرسائل األبحاث بيانات قاعدة تعميق ( 1) 

 . بالكمية العممية لألقسام البحثية الخطط تفعيل ( 2) 

 .ومعاونييم التدريس ىيئة ألعضاء البحثية القدرات تنمية ( 3) 

 .صمة ذات بحثية ومراكز آليات وبين وبينيا ؛ لألقسام البينية البحثية األنشطة تشجيع ( 4) 

 .الدولية الدوريات في األبحاث نشر دعم ( 5) 

 .والدولية المحمية العممية المؤتمرات عقد فى التوسع ( 6) 

 .العممية البحوث نواتج لتقييم آلية استحداث ( 7) 

 
 

 : البيئة وتنميه المجتمع خدمة مجبل في -ج
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 .المجتمعية لالحتياجات بيانات قاعدة توفير ( 1) 

يجاد البيئية المشكالت ورصد المجتمع تنمية في المشاركة ( 2)   .ليا حمول واإ

 . توعية وندوات محاضرات تنظيم ( 3) 
  .التدريبية البرامج تقديم في المشاركة ( 4) 
 .المجتمعية الخدمات لتوفير الخاص الطابع ذات وحدة إنشاء ( 5) 
 . لمدنيالبروتوكوالت والشراكة مع المجتمع ا تفعيل ( 6) 

 
 

 


