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خطة التحسين لممحور األول 
 الخطة اإلستراتيجية- 1

مؤشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج إلي تحسين م 
محدودية متابعة الخطة التنفيذية لمخطة  1

 . اإلستراتيجية
تشكيل لجنة لمتابعة الخطة التنفيذية لمخطة 

 .اإلستراتيجية
ربع سنوية ، نصف )تقارير عن متابعة تنفيذ الخطة 

 (سنوية ، دورية
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 الهيكل التنظيمي- 2

 مؤشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج الي تحسين
متابعة وتطوير واستحداث اإلدارة والوحدات  -

 لتحقيق أهداف الكلية ، ودعم العملية التعليمية 

 

اجتماع لتطوير وتقديم مقترحات لتطوير / ـ عقد ندوة 

واستحداث الوحدات و اإلدارات لتحيق أهداف الكلية ودعم 

 العملية التعليمية 

 تفيديوها/ االجتماع / بيان بحضور الندوة  -

 وصور للندوة 

خطة مقترحة لتطوير واستحداث إدارات ووحدات  -

 لتحقيق أهداف الكلية ودعم العملية التعليمية 

طلبات دعم مكاتب األقسام والوكالء  بالسكرتارية  - دعم األقسام ومكاتب وكالء الكلية ـ سكرتارية -

 من اإلدارة 

طلب قرارات وتعيين وندب ونقل سكرتارية  -

 األقسام ومكاتب الوكالء 

عقد ندوه للتوعية بؤهمية التفويض في إنجاح  - دعم التفويض للسلطات بالكلية  -

 العمل 

 بيان بحضور الندوة وصور -

 قرارات تفويض بشكل دوري ومستمر  -

دعم الوعي المستمر بالمسئوليات واالختصاصات  -

 المختلفة إلدارات وأقسام الكلية 

عقد ندوه نصف سنوية للتوعية بالهيكل التنظيمي  -

وأقسامه وإداراته واالختصاصات والمسئوليات 

  ةالمختلف

 بيان بحضور الندوة  -

  للندوة وتقييمها  تصور وفيديوها -

دعم وتطوير اإلمكانات المادية والبشرية بوحدة  -

 األزمات والكوارث بالكلية 

طلب الدعم المادي والبشري لوحدة األزمات  -

 والكوارث من اإلدارة 

 نماذج لطلبات وقرارات دعم اإلدارة  -

 أجهزة ووسائل تم صيانتها وتحديثها  -

 مشاركة عناصر متخصصة في أنشطة الوحدة  -

تنويع سبل وأشكال التواصل مع مركز الجودة  -

 بالجامعة واالستفادة منه 

تطوير سبل التعاون والتواصل بين وحدة الجودة  -

 بالكلية ومركز الجودة بالجامعة 

تقارير ووسائل عن سبل وأشكال التواصل مع  -

 مركز الجودة بالجامعة واالستفادة منه 

متابعة تطوير ودعم اإلمكانات المادية والبشرية  -

 لوحده الجودة بالكلية 

طلب الدعم المادي والبشري  لوحدة الجودة  -

 بالكلية من اإلدارة 

 نمازج لطلبات وقرارات دعم اإلدارة للوحدة  -

 أجهزة ووسائل تم صيانتها وتحديثها بالوحدة  -

وجود توصيف وظيفي شامل لمسئوليات  -

واختصاصات بعض وحدات الهيكل التنظيمي 

 للكلية ، وبعض التخصصات الفنية واإلدارية 

تشكيل لجنه لمراجعة التوصيف الوظيفي الحالي  -

للقيام بالتحديد الدقيق لالختصاصات والمسئوليات 

لوحدات الهيكل التنظيمي ونشرها علي موقع 

 الكلية  

تشكيل معتمد للجنة مراجعة التوصيف الوظيفي  -

وثائق تحتوي علي توصيف وظيفي لمسئوليات 

واختصاصات جميع وحدات الهيكل التنظيمي 

 واإلداري بالكلية 
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 القيادة والحوكمة- 3

مؤشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج إلي تحسين م 
1 

دعم القيادات األكاديمية 
. إعداد تقييم عن أداء لمقيادات األكاديمية -
. إعالن نتائج التقييم واالستفادة منيا -

تنمية الميارات اإلدارية لمقيادات األكاديمية دون معوقات 
. لضمان سير العمل

2 

ضعف مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في صنع 
 القرارات بالكمية

إعداد استقصاء دورى عن نمط القيادة، عمل ندوات 
باألقسام لمناقشة القرارات اليامة، السعي إلي تشكيل 

مجمس الكمية لتحفيز أعضاء ىيئة التدريس عمي المشاركة 
. ومتابعة ما يتم داخل مجالس الكمية

وضع آليات لمشاركة أعضاء ىيئة التدريس فى اختيار 
 القيادات

عمل ندوات مستمرة باألقسام لمناقشة القرارات اليامة التي  -
 .تصدر عن مجمس الكمية واألقسام المختمفة

اإلعالن المستمر والدائم عن القرارات التي تصدر عن  -
. مجمس الكمية

مجمس الكمية مفعل التخاذ القرارات المالئمة لصالح العممية  -
. التعميمية

3 
ضعف تمثيل قيادات المجتمع المحمي ورجال 

 األعمال في مجمس الكمية

تعديل الئحة الكمية بما يسمح لرجال األعمال وقيادات 
المجتمع المحمي بتواجدىم في مجمس الكمية، تشجيع 

 المجتمع المحمى لحضور المجالس المختمفة

وجود قيادات المجتمع المحمي ورجال األعمال في مجمس 
الكمية 

4 
ضعف مصادر التمويل الذاتى 

تحويل بعض المشاريع إلى وحدات ذات طابع خاص، 
واإلعالن والدعاية لمدورات التدريبية التى تعقدىا وحدة 

تكنولوجيا المعمومات،  
تفعيل البروتوكوالت  

5 
االستعانة بأعضاء ىيئة التدريس إلعداد دورات تدريبية قصور تدريب القيادات األكاديمية 

لتنمية الميارات اإلدارية 
إعداد خطة تدريب سنوية لتنمية الميارات اإلدارية 
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المصداقية واألخالقيات - 4
 مؤشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج إلي تحسين م

شراء نسخ أصمية من البرامج الخاصة بأجيزة الحاسب  االفتقار إلي نسخ برامج أصمية خاصة بأجيزة الحاسب اآللي بالكمية 1
 اآللي

 وجود نسخ أصمية من البرامج

 محاضر االجتماعات عقد اجتماعات نصف سنوية بين أعضاء المجنة المينة والبحث العممي تفعيل لجنة أخالقيات 2

 محاضر االجتماعات عقد اجتماعات نصف سنوية بين أعضاء المجنة تفعيل لجنة حماية حقوق الممكية الفكرية والنشر 3

تكثيف الوعي بقواعد وضوابط حماية حقوق الممكية الفكرية والنشر لدي  4
 طالبات الكمية والعاممين بالمكتبة

عقد ورش عمل لتنمية الوعي بقواعد وضوابط حماية 
حقوق الممكية الفكرية والنشر لدي طالبات الكمية 

 والعاممين بالمكتبة

بالمكتبة حول قواعد  ممصقات وا عالنات
 وضوابط حماية حقوق الممكية الفكرية والنشر

 محاضر االجتماعات عقد اجتماعات نصف سنوية بين أعضاء المجنة متابعة العدالة وعدم التمييز تفعيل لجنة 5

 تطبيي آلية تمقي الشكاوي  عقد ندوات عن آليات تمقي الشكاوي عمي مجتمع الكمية وعي الطالبات بآليات تمقي الشكاوي والمقترحات تكثيف 6

جراءات حمايتيا 7 لنشر ثقافة حقوق الممكية الفكرية والنشر  عقد ندوات*  تكممة ندوات التوعية بثقافة حقوق الممكية الفكرية وا 
إعداد مقررات لتثقيف طالبات الدراسات العميا بحقوق * 

 الممكية الفكرية والنشر

نماذج من استطالع آراء الطالبات حول * 
مدي كافية إجراءات حماية حقوق الممكية 

الفكرية والنشر 
تحديث الئحة الكمية لمدراسات العميا * 

وتضمينيا مقررات لتثقيف طالباتيا بحقوق 
 الممكية الفكرية والنشر

 محاضر االجتماعات سنوية بين أعضاء المجنة ربع عقد اجتماعات*  تفعيل لجنة متابعة المعمومات ومصداقيتيا 8
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 الجهاا اإلدارر - 5

 

مؤشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج إلي تحسين م 
محدودية نشر معايير اختيار وتعيين القيادات  1

. اإلدارية وعدم تطبيقيا
عدم تعيين القيادات اإلدارية عمي أساس معايير 

. محددة ومعمنة
. عدم وجود معايير الختيار وتعيين القيادات اإلدارية

وضع وا عالن معايير اختيار وتعيين القيادات اإلدارية 
. باإلدارات المختمفة عمي الصفحة االلكترونية لمكمية

. معايير اختيار وتعيين القيادات اإلدارية معمنة ومطبقة -
. إعداد صف ثاني من الكوادر اإلدارية -

دراسة وتحديث خطة التدريب لمعاممين وتطويرىا واعتماد الخطة التدريبية لمعاممين بالكمية غير معتمدة   2
رساليا لمجامعة   الخطة وا 

. خطة تدريبية معتمدة ومرتبطة بخطة الجامعة -
قائمة بالدورات التدريبية الالزمة لتدريب العاممين بالكمية  -

. وخطة زمنية لمدورات التدريبية الالزمة لمعاممين
شيادات موثقة ومعتمدة لمتدريبات التي تمت  دورات تدريبية عن أساليب اإلدارة الحديثة قمة وعي العاممين باألساليب الحديثة في اإلدارة 3
ضعف إعداد الكوادر اإلدارية المؤىمة لمعمل اإلداري  4

 بالكمية
حصول العديد من الكوادر اإلدارية عمي شيادات بالدورات  عمل دورات تدريبية لتنمية وتأىيل الكوادر اإلدارية بالكمية

التدريبية 
 

ضعف االتصال التكنولوجي بين اإلدارات المختمفة  5
 بالكمية

. قدرة العاممين بالكمية عمي االتصال التكنولوجي - دورات تدريبية عمي ميارات االتصال التكنولوجي
. دعم اإلدارات باألجيزة التكنولوجية الحديثة -
. جياز إداري مدرب ذو كفاءة عالية الستخدام التكنولوجيا -
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تفعيل آلية ربط الحافز باألداء لضمان العدالة وعدم  7
 التمييز بين العاممين

نتائج االستبيان تؤكد رضا العاممين عن مستوي العدالة  - تفعيل اآللية باإلدارات المختمفة
. وعدم التمييز

. قائمة بالعاممين الحاصمين عمي الحوافز والمكافآت -
تفعيل القيادة الثانية في اإلدارات وعمي مستوي األقسام غياب التفويض في تيسير العمل اإلداري  8

اإلدارية 
 .وجود قيادة ثانية مفوضة بالعمل في غياب القيادة األولي -
. تسييل األعمال اإلدارية -

وجود آلية لمثواب والعقاب تفعيل القوانين والقواعد المحاسبية بالكمية ضعف المحاسبية اإلدارية بالكمية  9
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الموارد المالية والمادية - 6
 مؤشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج الى تحسين

عدم وجود خطة ومعتمدة من مجمس المؤسسة تحدد بنود 
ومصادر األنفاق لتغطية خطة المؤسسة فى المجاالت 

 .األكاديمية المختمفة

وضع اليات لتحديد بنود الصرف واالنفاق عمى المجاالت 
 االكاديمية المختمفة

 .اعداد خطة معتمدة لممجاالت االكاديمية المختمفة 

 مبنى الكمية فى حاجة الى التوسع واعادة التاىيل والتوظيف 
عمل خطابات لمقيادات لسرعة انجاز بعض المبانى المعده 

 .الستقبال اعداد كبيرة من الطالبات

مبنى يتسع عدد كبير وكافى لمطالبات لمتخفيف العب ء الذى 
 يقع عمى عاتي المبنى الرئيسى

 عدم كفاية الموارد الذاتية لمكمية 

تحويل بعض المشروعات التمايز الطالباتى الى وحدات 
 .انتاجية

تفعيل دور الوحدات الخاصة والصناديي ذات الطابع 
 .الخاص

االعالن والدعاية عن الدورات التدريبية التى تعقدىا وحدات 
 . التدريب

تفعيل دور البرتوكوالت والشراكات مع ىيئات المجتمع 
 (كالييئة العامة لتعميم الكبار )الخارجى 

 .اتاحة الفرصة النتداب بعض العاممين لمعمل داخل المؤسسة عمل خطابات لمقيادات لتدعيم الموارد البشرية بالكمية عدم كفاية العاممين بالكمية 

 عدم كفاية القاعات والمعامل وتجييزاتيا لمطالبات

عمل خطابات لمقيادات لسرعة انجاز بعض المبانى المعده 
. الستقبال اعداد كبيرة من الطالبات

 

االستفادة من تدعيم المشروعات بتجييز المعامل ببعض 
 .االدوات الالزمة لالنشطة

 عدم وجود صيانة دورية لطفايات الحرائي والحنفيات 
عمل خطاب موجو لالدارة اليندسية بتحديد عدد من العمال 

 .وميندسين الصيانة بصفة منتظمة 

 اليندسية لصيانة الطفايات اإلدارةانتداب بعض العاممين من 
 بصفة دورية 

عدم وجود مصعد لمكمية وغير موضحة بالييكل التنظيمى 
 . لممبنى

 إنشاء إلمكانيةوضع خطة لالستفادة من فراغات الزائدة 
 .مصعد بالكمية 

 . سمم بالمبنى 2 تقسيم المبنى واالستفادة من وجود إعادة

 االستفادة من اوفيس الكمية موقتا  المحاولة االستفادة من الكافتيريات المجاورة لمكمية  .عدم وجود كافتيريات لمطالبات

 .خطة لمصيانة الدورية لممرافي المؤسسة وضع اليات لمصيانة الدورية لممرافي  عدم وجود خطة لمصيانة الدورية لممرافي معتمدة 

 .خطة لصيانة المبنى  وضع اليات لمصيانة المبنى  التوجد خطة لصيانة المبانى والتسييالت التعميمية 

 

 المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة- 7
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مؤشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج إلى تحسين 
نقص الدعم الفني والمادر واإلعالمي بمركا رعاية . 1

 .الطفولة 
   تحقيق أهداف مركا رعاية الطفولة من خالل توفير

 . لهاإلعالميالدعم الفني و المادر و 
 التي والخبرات لمخدمات تسويقية سياسة وجود عدم. 2

 .المحيط لممجتمع الكمية تقدمها أن يمكن

  لمخدمات تسويقية سياسة خطة معتمدة لوضع 
 لممجتمع الكمية تقدمها أن يمكن التي والخبرات
 .المحيط

 في الالامة الكفاءات لتوظيف ومعمنة واضحة خطة وجود عدم. 3
 رسالتها الكمية تحقق لكي األساسية العموم مجال

   في الالامة الكفاءات لتوظيفوجود خطة معتمدة ومعمنه 
 .األساسية العموم مجال

 والجامعات الجامعة كميات مع الخبرات لتبادل التواصل إلى الحاجة. 4
  .والعربية المصرية

تجهيا مواقع إلكترونية خاصة بالكمية بشبكة المعمومات 
 .الدولية

 إعداد البرامج التعميمية لتدريب الطالبات   

 المصرية والجامعات الجامعة كميات مع الخبرات لتبادل التواصل 
 .والعربية

 لمطالبات متنوعة إرشادية خدمات مركا وجود عدم. 5
  (نفسية – تربوية)

  ( نفسية–ية تربو )لمطالبات متنوعة إرشادية خدمات 
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الطالبات والخريجون - 8
 

مؤشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج إلي تحسين م 

1 

عدم وجود آلية لمتواصل بين الخريجين 
وبعضيم وبين الخريجين والكمية 

تنظيم الدورات التدريبية لالرتقاء بمستوي  -
. الخريجين

. إنشاء منتدي الكتروني لخريجي الكمية -
 .دعم التواصل مع الخريجين -
. رابطة الخريجين -
. منتدي لمخريجين عمي موقع الكمية -

2 

ضعف رضا الطالبات عن األنشطة 
 الطالباتية

زيادة وتنوع األنشطة بما يتناسب مع حاجات  -
 .الطالبات واإلعالن المسبي عنيا

 

توفير أماكن مناسبة لممارسة األنشطة المتنوعة في  -
. مالعب الجامعة وأستاد الجامعة

حصول الطالبات عمي جوائز وتحقيي مراكز  -
. متقدمة في األنشطة الطالباتية المختمفة

. توفير األماكن المناسبة لممارسة األنشطة- 

 .تقارير عن المقاءات التي تم عقدىا - عمل لقاءات دورية مع الخريجين وتصميم منتدي ضعف الصمة بخريجي الكمية 3
. منتدي لمخريجين عمي موقع الكمية -

4 
ضعف االستفادة من نتائج تقييم الكتاب 

 الجامعي
تحميل النتائج وعرضيا عمي مجالس األقسام 

 والكمية 
 .تقارير عن تحميل النتائج -
اإلجراءات التصحيحية المتخذة في ضوء نتائج  -

. التقويم

تصميم استبيانات الكترونية لمطالب  5
لتوضيح رأييم في مدي التزام أعضاء ىيئة 

عمل استبيان الكتروني ونشره عمي موقع الكمية 
لقياس مدي التزام أعضاء ىيئة التدريس بأخالقيات 

وجود نتائج إحصائية بعد تطبيي االستبيان 
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مؤشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج إلي تحسين م 
 المينة (لكل أستاذ مادة)التدريس 

6 
محدودية االستفادة من نتائج الطالبات 

 لمراجعة استراتيجيات التعميم والتعمم
وضع آلية يتم من خالليا تحميل نتائج الطالبات 
 في ضوء استراتيجية التعميم والتعمم المستخدمة

 .عقد ورش عمل ألعضاء ىيئة التدريس -
ارتفاع نتائج الطالبات مقارنة باستراتيجية التعميم  -

. المستخدمة

7 

عمي  (عضو ىيئة التدريس)محدودية متابعة 
 طالبات التربية العممية

تقميص عدد المدارس التي يشرف عمييا  -
 .أعضاء ىيئة التدريس 

وضع آلية لمتابعة المشرفين األكاديميين  -
 .بالمدارس

عقد ورش عمل ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم 
لمتعرف عمي أىم المشكالت التي تواجو طالبات التربية 

. العممية وكيفية حميا

8 

قمة نقاط االنترنت لتغطيو أجيزة الكمبيوتر 
 المتاحة بالكمية

. زيادة نقاط االنترنت -
إتاحة االنترنت الالسمكي في محيط الكمية  -

لخدمة الكمبيوتر المحمول وتميفونات المحمول 
الحديثة لمدخول عمي االنترنت من أي مكان 

 .بالكمية

تناسب نقاط االنترنت مع أعداد أجيزة الكمبيوتر  -
. بالكمية

إمكانية دخول أجيزة الالب توب والمحمول عمي  -
. االنترنت بمحيط الكمية

9 
القصور في إعالم الطالبات بدرجات أعمال 

السنة من قبل أعضاء ىيئة التدريس 
تطبيي آلية إلتاحة درجات أعمال السنة لمطالب 

عمي موقع الكمية أو عن طريي أعضاء ىيئة 
التدريس مباشرة خالل المحاضرات 

رضا الطالبات عن مدي توفر درجات أعمال السنة 
. ليم
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المعايير األكاديمية والبرامج التعميمية - 9

 

مؤشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج إلي تحسين م 
ال توجد إجراءات موثقة لممراجعة الدورية فى -  1

. البرامج التعميمية والمقررات الدراسية
تقارير دورية لممراجعين الداخميين والخارجيين لمبرامج الدراسية - وضع نظام دورى لممراجعة الداخمية والخارجية - 

. والمقررات
تم استخدام المعايير العامة لمييئة القومية لالعتماد معايير الدراسات العميا  

والجودة 
عمل معايير لمدراسات العميا لكمية رياض األطفال في ضوء 

. معايير األكاديمية لمييئة القومية لالعتماد والجودة

إعداد خطة لتحويل المقررات الدراسية إلي  -عدم تحويل المقررات الدراسية إلي الكترونية  
. الكترونية

تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمي إعداد المقرر  -
. االلكتروني

. تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمي إنتاج المقررات -
.  مقرر الكتروني8إعداد عدد  -
إعداد دراسة حول كيفية التعامل مع مشكالت  -

. التعميم

.  التوسع في استخدام التعميم االلكتروني
. إعداد المقرر االلكتروني
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والتسهيالت الداعمة التعليم والتعلم - 10

  األداء مؤشرات  واألنشطة المهام تحسين إلى تحتاج نقاط م

 مالئمة غير والمعامل الدراسية والفصول المحاضرات قاعات مساحة 1
 .الطالبات لمساحة مناسبة وغير التعميمية لمعممية

عمل حصر بقاعات التدريس والمعامل الموجودة - 
 .بالكمية

وصف لموضع الراىن لممعامل من حيث المساحة - 
.  والتيوية والتجييزات المادية

يتم إعداد الجداول بما يسمح بتحقيي أقصي استفادة من - 
 .كل قاعات ومعامل الكمية

جداول دراسية تحقي أقصي استفادة من قاعات - 
 . التدريس ومعامل الكمية

جراءات قرارات اتخاذ يتم ال 2  نتائج تحميل ضوء في تصحيحية وا 
 .التقويم

تشكيل لجنة لتحميل نتائج التقويم واالمتحانات وتقديم - 
 .تقرير عنيا

تقديم تقارير عن نتائج التقويم لمجمس الكمية ومجالس - 
 واتخاذاألقسام لمناقشتيا مع أعضاء ىيئة التدريس 

 . إجراءات تصحيحية

 . إجراءات تصحيحية متخذة في ضوء نتائج التقويم- 

 طبيعة مع تتفي ال المكتبة ومساحة المتاحة التجييزات 3
 . الطالبات أعداد أو المكتبة نشاط

مد فترة العمل بالمكتبة إلى الرابعة مساًءا بداًل من - 
  .الثالثة مساًءا لتقميل كثافة الطالبات

عمل قاعدة بيانات بالكتب والمراجع وتشمل رقم - 
 والرف والحفظ، بحيث تقل فترة واإليداعالتصنيف والقيد 

 . تواجد الطالبات بالمكتبة وتوفير وقتين

 .مكتبة مجيزة مالئمة الحتياجات الطالبات- 

 متاحة لممكتبة المستخدمة( االنترنت )المعمومات تكنولوجيا 4
 .لمطالبات وليس المكتبة ألعمال فقط

تزويد المكتبة بأجيزة حاسب آلى ونقاط انترنيت يتاح - 
 . لمطالبات استخداميا في البحث

 .مكتبة مزودة بتكنولوجيا المعمومات الحديثة- 

 المؤىمين العاممين من المناسبة والمؤىالت األعداد يتوافر ال 5
 . بالمكتبة

 الطالبات إرشادتدريب العاممين بالمكتبة عمى كيفية - 
 . االلكترونية أعمال التصنيف والفيرسة وعمى

 . عاممين مدربين عمى أعمال المكتبة- 
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مخاطبة وحدة التدريب بالكمية لتنظيم عقد دورات -  .المعامل في الفنيين من كافية أعداد وجود عدم 6
تدريبية لمييئة المعاونة عن كيفية استخدام الوسائل 
 .التعميمية لمتغمب عمى مشكمة نقص الفنيين بالمعامل

 . كافى عنيا بوقت واإلعالنالتنظيم لعقد تمك الدورات - 

ىيئة معاونة مدربة عمى كيفية استخدام الوسائل - 
 . التعميمية

 والمعامل التدريس بقاعات االنترنيت نقاط عدد قمة 7
 . الدراسية

بنقاط انترنيت  قاعات التدريس والمعامل الدراسية تزويد- 
 . وأجيزة حاسب آلى يتاح لمطالبات استخداميا في البحث

بتكنولوجيا المعمومات  قاعات تدريس ومعامل مزودة- 
 .الحديثة
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 أعضاء هيئة التدريس- 11

 مؤشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج إلي تحسين م

1 
ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الدوريات العممية باألقسام 

. 
 تقديم حافا لممشاركين في الدوريات العممية

وجود مشاركين من أعضاء هيئة التدريس 
 في الدوريات العممية بالقسم

 عدم حصول أعضاء هيئة التدريس بالكمية عمي جوائا عممية 2
تقدم أعضاء هيئة التدريس بأبحاث لمحصول عمي الجوائا 

 العممية  عمي المستور القومي مع جعمها ثنائية لمتطوير

حصول أعضاء هيئة التدريس عمي جوائا 
عمي المستور القومي وحضور المؤتمرات 

 الدولية

3 
 أنخفاض نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في 

 .البحث العممي 
 قيام أعضاء هيئة التدريس  بالمشاركة في البحث العممي

تشجيع أعضاء هيئة التدريس لممشاركة في 
 البحث العممي

 عقد دورات تدريبيةغير تقميدية العضاء هيئة التدريس  .تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس  4
حصول أعضاء هيئة التدريس عمى هيئة 

 التدريس
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البحث العلمي - 12

 مإشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج إلي تحسين م

عدم توافر آلية لتسويق األبحاث في المإسسات  1

 الخدمية

 إلي جانب اللوائح المنظمة لتمويل األبحاث يتم
دراسة خطة أو آلية إليجاد مصادر لتعزيز 

 .وتمويل البحث العلمي

 التواصل مع قطاعات العمل والتوظيف المختلفة
. لمعرفة االحتياجات البحثية وابرام االتفاقيات

 وضع نظام لتسويق نتائج األبحاث واإلعالن عنها
خاصة األبحاث ذات الجانب التطبيقي الذي يساهم 

. في خدمة المجتمع

  تشجيع وتدريب الكوادر علي كتابة والتقدم
 .بالمشروعات الممولة محليا أو دوليا

توافر آلية لتسويق األبحاث في المإسسات الخدمية. 

  وجود اتفاقيات بحثية مع مإسسات علمية وخدمية
 .بالمجتمع

تشجيع النشر الدولي في مجاالت ذات مردود علمي  عدم وجود آليات لدعم األبحاث العلمية الدولية 2

 عالي بتخصيص مكافآت مالية
إتباع اإلجراءات الرسمية في دعم األبحاث العلمية. 

 زيادة األبحاث العلمية المنشورة دوليا. 

محدودية توافر وثائق تفيد بوجود وتفعيل  3

 االتفاقيات

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس الذين درسوا
بالخارج للتواصل مع المإسسات الدولية لعقد 

 .اتفاقيات ثقافية

  مراسلة المإسسات الدولية لتسويق الكلية
 .وبرامجها

 إيجاد آليات إلبرام االتفاقيات الثقافية مع مإسسات

 .علمية ودولية وتفعيلها

 وجود اتفاقيات دولية. 

قلة إجراء البحوث البينية بين أقسام الكلية  4

 والكليات األخري

التعاون في إجراء األبحاث بين أقسام الكلية. 

  التعاون في إجراء األبحاث بين الكلية والكليات
 .األخري

المجراة عمل مإتمرات علمية لمناقشة األبحاث البينية 
 .بين أقسام الكلية المختلفة وإعالن نتائجها

نشر األبحاث في مجلة الكلية .

 عمل مإتمرات علمية لمناقشة األبحاث البينية المجراة
. بين الكلية وكليات الجامعة

 نشر األبحاث في المجالت المتخصصة . 
 .االعتماد علي الموارد الذاتية للكلية  الدعم المالي للبحث العلمي غير كاف 5

 االعتماد علي جزء من دخل المعارض الخيرية
. التي تتم داخل الكلية

عمل معارض داخل الكلية. 

 تخصيص جزء من الموارد الذاتية للبحث العلمي. 
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 مساهمات أعضاء هيئة التدريس. 
توجيه جزء أكبر لميزانية البحث العلمي عن  ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي بالكلية 6

طريق زيادة الجزء المخصص من مشروعات 

 .الكلية

  مخاطبة وزارة التعليم العالي ورئيس الجامعة
لزيادة ميزانية الكلية أو علي األقل رفع ميزانية 

 .البحث العلمي

 .زيادة المخصصات للبحث العلمي بالكلية

وجود نسخة من قاعدة بيانات األبحاث بمكتبة الطالب ومكتبة  .عمل قاعدة بيانات للبحوث العلمية بالكلية القصور في قاعدة البيانات للبحوث العلمية بالكلية 7

 .الدراسات العليا وبوابة الكلية اإلليكترونية

  

ضعف االستفادة من نتائج األبحاث التربوية في  8

 تطوير العملية التعليمية

خروج توصيات وتكليفات باستخدام نتائج األبحاث في 

 تطوير العملية التعليمية

عمل ورش عمل لتطبيق األبحاث التربوية في تطوير العملية  .

 التعليمية
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 علياالدراسات ال- 13

 

 مإشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج إلي تحسين م

عدم وجود خطة لجذب الطالبات المصريين  2

  والوافدين

 .وضع خطة لجذب الوافدين- 
نشر البرامج التعليمية بصورة جيدة لجذب - 

. الوافدين
مخاطبة الجامعات والمؤسسات التعليمية لنشر - 

 .برامج الكلية

وضع خطة معتمدة والعمل علي تفعيلها لجذب 

 .الوافدين

استكمال النقص في بعض التخصصات  4

 الحديثة

 .تحديد النقص في التخصصات الجديدة- 
إعادة ترتيب أولوية البعثات الخارجية - 

واإلشراف المشترك والمهمات العلمية وتسجيالت 
 . األفالم للتخصصات النادرة

وجود قاعدة بيانات عن نوع وأولويات التخصصات - 
 .الجديدة المطلوبة باألقسام

متابعة اللجنة الدائمة لمراجعة الخطة اإلستراتيجية - 
 .والالئحة الداخلية بالكلية

عدم مناسبة توقيتات المكتبة مع ظروف  7

  الباحثين

عمل فترات إضافية بالمكتبة أو إتاحة مصادر 

  إلكترونية علي موقع الكلية

 زيادة معدل رضا الباحثين عن توقيتات المكتبة

 زيادة معدل رضا الطالبات عن الدعم الفني بالمكتبة .زيادة الدعم الفني بالمكتبة للطالبات  الدعم الفني بالمكتبة للطالبات غير كاف 8

ضعف المخصصات المالية لشراء المراجع  9

 األجنبية

زيادة المخصصات المالية لشراء الكتب 

 والمراجع األجنبية بمكتبة الكلية

زيادة أعداد الكتب والمراجع األجنبية بمكتبة الكلية بما 

 يناسب أعداد الطالبات
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نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر   - 14

 

مؤشرات األداء المهام واألنشطة نقاط تحتاج إلي تحسين م 
ضعف مناقشة نتائج تقييم الفاعمية التعميمية فى المجالس  1

الحاكمة 
إدراج مناقشة نتاج التقويم فى مجمس الكمية ومجالس 

األقسام 
دعم التقييم المستمر لمفاعمية التعميمية 

تقارير دورية عن تنفيذ اإلجراءات التصحيحية وضع إجراءات تصحيحية بناًء عمى نتائج التقويم وتنفيذىا ضعف تنفيذ ومتابعة اإلجراءات التصحيحية  2
ضعف االستفادة من نتائج تقويم الطالبات ومقارنتيا  3

بالسنوات السابقة 
تعظيم االستفادة من نتائج التقويم وتحميمييا ومقارنتيا 

بالسنوات السابقة 
تحديد نقاط القوة وتعزيزىا وتحديد نقاط الضعف والعمل 

.  عمى عالجيا
محدودية الممارسات الفعمية لتعزيز وتطوير الفاعمية  4

التعميمية بالكمية 
. االنتياء من الئحة الساعات المعتمدة -
. نظام اإلرشاد الطالباتي -
. زيادة مشاركة الطالبات في المجان المختصة -

. تفعيل دور الممتحن الخارجي
. نشر إستراتيجية التعميم والتعمم

وضع ممارسات فعمية لتعزيز وتطوير الفاعمية  -
. التعميمية بالكمية

 .التقييم المستمر لمورقة االمتحانية -
. وجود ممارسات لتعزيز الفاعمية التعميمية -

تطوير نظم المساءلة والمحاسبة فيما يخص تحسن الفاعمية  5
التعميمية 

. نشر رأي الطالبات عمي مجتمع الكمية
مخاطبة رئيس القسم بآراء الطالبات التخاذ إجراءات 

. المساءلة والمحاسبة الضرورية

لتطوير نظم المساءلة والمحاسبة فيما يخص تحسن 
الفاعمية التعميمية 

استبيان لقياس مردود التحسين من خالل األقسام عدم قياس مردود خطط التحسين  
. األكاديمية والعممية والطالبات

 .قياس مردود خطة التحسين السابقة -
. وجود نتائج لمتحسين -

. توثيي واعتماد اإلجراءات التصحيحية -دعم النظام الدوري لممراجعة الداخمية  
. إعداد خطة لممراجعة الداخمية -
. إعالن الخطة وتحديد األدوار -

نظام دوري لممراجعة الداخمية 
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تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمي حضور الدورات  -
. التدريبية الخاصة بالمراجعة الداخمية

. استطالع الرأي حول كفاءة األداء باإلدارات المختمفة -
. نشر آليات تقييم كفاءة الكمية -
. إعداد وثيقة آلليات المراجعة الداخمية -

ضعف المؤشرات الموضوعية لمتقييم المستمر ألداء  6
الفاعمية التعميمية 

 نتائج الطالبات –تطوير أدوات التقييم من خالل المقابالت 
.  القسم العممي– المجتمع الخارجي – الممتحن الخارجي –

 .دعم لمتقييم المستمر ألداء الفاعمية التعميمية -
. أدوات موضوعية لتقييم الفاعمية التعميمية -

 .وجود استبيانات إلكترونية عمي موقع الكمية - توفر تقويم لمطالبات بطريقة إلكترونية ال يوجد تقويم لطالبات بطريقة إلكترونية 7
اإلعالن لمطالبات عن وجود استبيانات الكترونية  -

. لمدخول عمييا وتطبيقيا
ضعف االستفادة من نتائج تقويم الطالبات ومقارنتيا  8

بالسنوات السابقة 
تعظيم االستفادة من نتائج التقويم وتحميميا ومقارنتيا  -

. بالسنوات السابقة
عرض نتائج الطالبات عمي مجالس األقسام  -

. ومناقشتيا

تحديد نقاط القوة والضعف والعمل عمي عالج نقاط 
. الضعف الناتجة من تحميل نتائج التقويم

  


