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انخطخ انكهُخ نًشاخعخ وتحذَث انغُبعبد انحبكًخ نهكهُخ 

 :-انتعهُى وانتعهى : أوال 

  :ILOsانًخشخبد انتعهًُُخ انًغتهذفخ  (أ  )

قميميا مع عقد اجتماعات دورية مع المستفيدين لمعرفة 1 ـ المتابعة المستمرة الحتياجات سوق العمل محميا وا 
 .آرائيم في مستوى الخريج ونوعية االختصاصات المطموبة 

عادة صياغتيا بما يحقق رسالة الكمية وأىدافيا والتقدم  ـ مراجعة المخرجات التعميمية المستيدفة 2 لكل البرامج وا 
  .العممي واحتياجات سوق العمل والمستفيدين من الخريجين

  :يشاخعخ دوسَخ نهًمشساد انذساعُخ (ة  )

  بما يؤدى إلىبإشراك القائمين بالتدريس مع العاممين من قدامى الخريجين من ذوى الخبرة والمستفيدين  
كساب الميارات  الخاصة بسوق العمل عن  تحقيق المخرجات التعميمية المطموبة ، وتحقيق رسالة الكمية وا 

 : طريق مراجعة طرق تقييم الطالب بما يحقق

 . ـ تقييم صحيح لكل المخرجات التعميمية 1

.  ـ توزيع الدرجات توزيعا عادال عمى طرق التقييم المختمفة2
 . ـ صياغة نموذج موحد لورقة األسئمة وتوزيع الدرجات عمييا بما يتمشى مع أىداف المقرر3

 ـ ضرورة تسميم نماذج اإلجابة لكل االمتحانات لوكيل الكمية المختص وذلك لنشره عمى شبكة المعمومات 4
. الخاصة بالكمية بعد انتياء االمتحان

 لبعض المقررات الدراسية التي تتناسب Long essay واإلقالل من أسئمة المقال MCQs ـ األخذ بنظام 5
 صياغتيا مع ىذا النظام

 :انطالة عهً أٌ َحتىي عهً  ـ إعذاد دنُم انًمشس وتىصَعه عهً 6

 . توزيع المنيج عمى أسابيع الدراسة1 ـ 6

.   تحديد مواعيد االمتحانات الدورية2 ـ 6
المراجع الدراسية التي يعتمد عمييا الطالب بحيث تكون متاحة بالمكتبة أوعمي شبكة المعمومات الدولية  3ـ 6
.  ـ مراجعة قواعد الرأفة بما يحقق العدالة المطمقة بين الطالب7
 (اإلشراف األكاديمي) ـ إتباع نظام يسمح بمتابعة حالة كل طالب عمى حده طوال سنوات الدراسة 8

 

 .  ـ  االستعانة بمقيم خارجي لكل مقرر وبرنامج دراسي 9

لُبط سضبء انطالة عٍ أداء أعضبء هُئخ انتذسَظ ،  وانعًهُخ انتعهًُُخ   (ج  )
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 نتائج االستبيانات وتحميميا عن طريق التصويت االلكتروني واقتراح الحمول المناسبة خالل تفعيلوذلك من 
 .لنقاط الضعف وعرضيا عمى مجالس األقسام ثم مجمس الكمية 

 ورنك يٍ خالل: اعتًشاسَخ انتىاصم يع انخشَدٍُ   (د  )

 ـ اجتماعات دورية مع الخريجين لمعرفة ما ينقصيم من المخرجات التعميمية المستيدفة  بما يزيد من فرصيم 1
 .في سوق العمل محميا وعالميا

المستفيدين لموقوف عمى مستوى الطالب من تحقيق المخرجات التعميمية المستيدفة   ـ اجتماعات دورية مع 2
 .وما يحتاجو المستفيدون

 ـ تنشيط وحدة شئون الخريجين وتنمية قدرات القائمين عمييا وتزويدىا بما تحتاجو من إمكانيات بما يساعدىا 3
بما يضمن استمرارية االتصال  [ماكينة تصوير– حاسب آلي  – ميكنة قاعدة البيانات  ]عمى أداء عمميا 

 .بالخريجين أثناء مزاولتيم ألعماليم

 :-خىدح فشص انتعهى : ثبَُب 

: انتعهُى وانتعهى  (أ  )
 :- ـ وضع خطخ نهتذسَظ تعتًذ عهً إعتشاتُدُخ ثبثتخ نهتعهُى وتشًم 1

.   تشجيع الطالب عمى التعمم الذاتي1 ـ 1
من المقررات الدراسية إلى مقررات الكترونية % 25 تحويل نسبة 2 ـ 1
.   تشجيع الطالب عمى استخدام المكتبة الرقمية3 ـ 1
:   تنويع طرق التدريس الفعال لتشمل 4 ـ 1

ـ  محاضرات     ـ  دروس عممية   ـ  تدريب ميداني      ـ  دراسة حالة        ـ  العمل في مجموعات    
ـ  بحـث من شبكو المعمومات      ـ  حل مشكمة           ـ  ورش عمل         ـ  المناقشات المفتوحة      
.   تطوير التدريب الميداني5 ـ 1
.   مراجعة توصيف المقررات وتطويرىا لتتالءم مع متطمبات الجودة واالعتماد6 ـ 1
 
 
.   التأكيد عمى مواصفات الكتاب الجامعي وفقا لممعايير المنشودة من العممية التعميمية7 ـ 1
:-  ـ تذعُى يكتجبد انكهُخ يٍ حُث 2

.  توصيميا بشبكة المعمومات الدولية بصفة مستمرة1 ـ 2
. زيادة عدد الكتب والمراجع العممية المطموبة المطبوعة و االلكترونية2 ـ 2
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.          إطالة فترة عمل المكتبة3 ـ 2
.   توفير سبل الراحة لمطالب بتحسين تجييزات المكتبة4 ـ 2
.   زيادة عدد أجيزة الكمبيوتر بالمكتبة5 ـ 2
 ـ سفع كفبءح انمُبداد األكبدًَُخ ، و أعضبء هُئخ انتذسَظ ويعبوَُهى وأيُبء انًعبيم وانًىظفٍُ عٍ طشَك 3

 (طشق تمُُى انطالة انخ – طشق انتذسَظ  )ثشايح تذسَجُخ يُبعجخ 

.  ـ وضع َظبو العتخذاو انىعبئم انغًعُخ وانجصشَخ فٍ لبعبد انذسوط ثبنكهُخ  4

  ـ تضوَذ انًعبيم ثبألخهضح و األدواد وانخبيبد نتذعُى وتحغٍُ األهذاف انتذسَغُخ نهًمشساد وانجحث انعه5ًٍ

 . ـ اعتكًبل انتأثُث نهمبعبد وانًكتجبد ويكبتت أعضبء هُئخ انتذسَظ 6

 : ـ تطىَش انمذسح انًؤعغُخ ثًُكُخ اإلداساد انتبنُخ 7

 .شئون خدمة المجتمع.     - الدراسات العميا.        - شئون الطالب-    

. شئون أعضاء ىيئة التدريس.     - العالقات العامة والثقافية.  - شئون الخريجين   - 
سكرتارية األقسام - الشئون المالية واإلدارية   - شئون العاممين          -
.  ـ وضع َظبو نهًشاخعخ انخبسخُخ نهًمشساد وانجشايح 8

 . ـ لُبط انشضبء انىظُفٍ ألعضبء هُئخ انتذسَظ ويعبوَُهى9

 :-دعى انطالة عهًُب ، ثمبفُب ، اختًبعُب  (ة  )

. تفعيل الريادة الطالبية بالكمية  -1
. زيادة األنشطة الطالبية وتحسينيا وتوفير وقت في الجدول الدراسي لممارستيا -2
توفير دليل الطالب مع أول يوم لمدراسة عمى أن يشمل ىذا الدليل كل ما يحتاجو الطالب سواء عن مدينة المنيا  -3

.أو الجامعة أو الكمية والبرامج الدراسية والمخرجات التعميمية المستيدفة ،  ورسالة الكمية وأىدافيا  

 .الدعم المالي والمعنوي لمطالب المحتاجين -4

 توفير نظام لمساعدة الطالب المعرضين لمفصل من الكمية بسبب تكرار رسوبيم من خالل نظام الريادة العممية  -5

 .(عمميا ، ثقافيا ، اجتماعيا  )توفير نظام لتشجيع الطالب المتفوقين  -6

 
 

 :يصبدس انتعهى  (ج  )

. وضع خطة لالستفادة من الوفرة المتاحة في أعداد أعضاء ىيئة التدريس -1
. تأثيث معامل الحاسب اآللي وتزويدىا بعدد من أجيزة الكمبيوتر والطابعات -2
 .لجميع األقسام (بصرية ، سمعية  )توفير الوسائل المساعدة عمى التعمم  -3

.وقاعات الدرس بوسائل األمان الالزمة لضمان سالمة الطالب  (العموم األساسية  )تزويد المعامل وورش  -4  

 .تزويد المعامل باألجيزة والمعدات الالزمة لمتدريس والبحث العممي  -5
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 .وضع خطة لمصيانة الدورية لألجيزة والمعدات -6

استكمال تأثيث و إحالل و صيانة جميع مباني الكمية من حيث قاعات الدرس و المعامل ومكاتب   -7
 .أعضاء ىيئة التدريس و المكاتب اإلدارية

 :   انجحث انعهًٍ واألَشطخ انعهًُخ :     ثبنثب 
تفعيل الخطة اإلستراتيجية الخمسية لألبحاث عمى مستوى الكمية لتكون نابعة من إمكانياتيا وتمبى حاجة  -1

 .المجتمع ومتسقة مع الخطة الخمسية لمجامعة 
 .توفير قاعدة بيانات لألبحاث والرسائل العممية -2

 .تشجيع األبحاث المشتركة بين األقسام التربوية وبينيا وبين كميات أخرى -3

 .تشجيع التأليف العممي والتعريب و الترجمة ألعضاء ىيئة التدريس -4

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لمحصول عمى مشاريع بحثية ممولة من جيات وطنية أو أجنبية  لدعم  -5
 .األبحاث بالكمية

 .تشجيع توقيع اتفاقيات ثنائية ثقافية وبرامج تنفيذية مع الجامعات العربية و األجنبية -6

 .وضع خطة لتسويق األبحاث العممية -7

. تشجيع نشر األبحاث في الدوريات العالمية -8
 .تطوير الئحة الدراسات العميا ، واستحداث برامج جديدة لتمبية احتياجات سوق العمل  -9

 .تطوير نظام تقييم طالب الدراسات العميا -10

 .قياس مستوى رضاء طالب الدراسات العميا -11

 
 

 

 :-أَشطخ خذيخ انًدتًع وتًُُخ انجُئخ :    ساثعب 
 :  وضع خطة لزيادة وتنامي أنشطة خدمة المجتمع وتشمل اآلتي 

 .      ورش عمل-    أ
.          دورات تدريبية-  ب
. تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص لتوفير الخدمات المجتمعية -  جـ
. عقد مؤتمرات عممية لمناقشة مشاكل المجتمع-  د
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المعامل ـ أعضاء – الوحدات ذات الطابع الخاص ]تشجيع استفادة المجتمع المحمى من إمكانيات الكمية -  و
ىيئة التدريس في مجال الجودة ، المعايير ، محو األمية ، التدريب ، التنمية البشرية ، إعداد ومراجعة البرامج 

. ) 
. تقييم وقياس مستوى رضاء المستفيدين من خدمات الكمية-  ىـ

: انًصبدس انًتبحخ نهتًىَم 

مساىمة وحدة إدارة المشروعات التابعة لوزارة التعميم العالي  -
 مساىمة الجامعة -

 .الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالكمية  -

  .ترتيب األولويات في ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح

: تطىَش انهُكم انتُظًٍُ نهكهُخ : أوال 

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

 إنشاء وحده إلدارة األزمات والكوارث–  .3

  تفعيل دور وحدة توكيد الجودة واالعتماد .4

  إنشاء موقع لمكمية عمى االنترنت لتوفير البيانات عن الكمية .5

  تحديث الييكل التنظيمي لتحقيق رؤية ورسالة الكمية .6

 تنمية الجياز اإلداري  .7

 إعداد إدارات متطورة لخدمات دعم العممية التعميمية .8

 
 

 

 :تًُُخ انًهبساد اإلداسَخ نهمُبداد األكبدًَُخ : ثبَُب 
. وضع خطة لتدريب القيادات األكاديمية وتنمية مياراتيم اإلدارية  -1

 .تفعيل دور القيادات في تنمية الموارد الذاتية لمكمية  -2

 .تقييم األداء الكمي لمكمية بصفة دورية  -3
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 :تحمُك انًصذالُخ واالنتضاو ثأخالق انًهُخ : ثبنثب 
. االلتزام بحقوق الممكية الفكرية  -1

 .االلتزام بالعدالة وعدم التمييز بين أعضاء ىيئة التدريس  -2

 .االلتزام باألخالقيات المينية التعميمية لمكمية  -3

 .حغٍ اعتغالل انًىاسد انًبنُخ وانًبدَخ انًتبحخ : ساثعب 
.صيانة المباني والمرافق العامة وأماكن ممارسة األنشطة الطالبية لتتوافق وطبيعة نشاط الكمية  -1  

 .توفر وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا المعمومات  -2

 .توفير أماكن لممارسة األنشطة الطالبية  -3

 .توفر أنظمة لممراجعة والرقابة الدورية عمى استخدام موارد الكمية   -4

تهجُخ احتُبخبد انًدتًع انًحُظ ، وتفعُم يشبسكخ األطشاف انًدتًعُخ فٍ : خبيغب 

 .األَشطخ انتعهًُُخ وانخذيُخ نهكهُخ 
تحديد االحتياجات الحقيقية لممجتمع المحيط   -1
 تبنى إستراتيجية تضمن زيادة الموارد المتاحة -2

 .إنشاء وحدة لمتابعة الخريجين  -3

 رفع مستوى رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن مستوى الخريج -4

 وضع خطة لتفعيل برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعتمادىا -5

 تفعيل مشاركة أعضاء ىيئة التدريس والعاممين والطالب في خدمة المجتمع -6

 . إنشاء إدارة تنظيمية ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -7

 

 
 

 

: انطالة وانخشَدىٌ : عبدعب 

. تحديث سياسات قبول الطالب بما يتفق مع رسالة الكمية وأىدافيا اإلستراتيجية  -1
 .وضع خطة لمدعم الطالبي  -2

 .إنشاء قاعدة بيانات لمخريجين  -3

 :انًعبَُش األكبدًَُخ وانجشايح انذساعُخ : عبثعب 
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. تحديث معايير قومية ومقارنتيا بالمعايير المرجعية  -4
 .تحديث البرامج التعميمية في ضوء المعايير القومية  -5

 .مراجعة البرامج التعميمية من قبل األقسام العممية  -6

 .تقييم المقررات الدراسية من قبل الطالب  -7

 .تحويل نسبة معينة من المقررات الدراسية إلى مقررات الكترونية  -8

 .اتخاذ آليات محددة لتنفيذ برامج التدريب الميداني  -9

 تطىَش يغتًش نًُظىيخ انجحث انعهًٍ وانذساعبد انعهُب : ثبيُب 
إنشاء برامج متميزة لمدراسات العميا  -1
 تفعيل نظم التقويم لطالب الدراسات العميا -2

 رفع مستوى رضاء طالب الدراسات العميا والمستفيدين -3

 .تحديث خطة البحث العممي بالكمية  -4

 .تشجيع القيام بالمشروعات البحثية  -5

 .رفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس  -6

: انصعىثبد وانتحذَبد 

 . مقاومة التغيير من قبل أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة واإلداريين لمتطوير تمثل تحديًا  -1

   .(المشتريات ـ المكافآت  )الروتين في انجاز األعمال  -2

 .عدم تمكن الجامعة من تقديم حصتيا المالية لدعم المشروع   -3
 .عدم وصول الدعم المالي في موعده المحدد أو قبل القيام باألنشطة  -4
 .عدم تقدير جيود العاممين في تنفيذ المشروع بشكل جيد  -5

 

 

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

 :  كُفُخ يىاخهخ انصعىثبد وانتحذَبد 
 .حمالت التوعية الجيدة في مجال التطوير  ـ 1

.  ـ تجييز األوراق الخاصة بعمميات الشراء لحين وصول االعتمادات 2
.  ـ تنفيذ األنشطة حسب األولويات مع مراعاة األنشطة التي تدر دخل لمكمية 3
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.  ـ إعداد نظام لتقدير جيود العاممين في المشروع معنويا وماديا 4
.  ـ توفير نسبة من موارد الكمية إذا لم تتمكن الجامعة من تقديم حصتيا 5

 .آنُبد انتُفُز وطشق يتبثعخ االعتًشاسَخ 
الخطة التنفيذية تم تشكيل الفريق اإلداري لممشروع و عمل لجان منبثقة من وحدة لضمان المتابعة و استمرارية 

الجودة بيانيا كاألتي 
 لجنة البرامج والمقررات الدراسية ـ  1
  ـ لجنة شئون الطالب2

 ـ لجنة الدراسات العميا والبحوث 3
  (ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ، الييئة اإلدارية  ) ـ لجنة المتابعة وتقييم األداء 4

  ـ لجنة تقييم الطالب5

.  ـ لجنة متابعة الخريجين 6
  ـ لجنة مشروعات التطوير7

دارية  ) ـ  لجنة الخدمات المساعدة وتطوير النظام اإلداري 8   (تدريب ـ شئون مالية وا 

 . ـ لحنة الخدمات المجتمعية ومواجية األزمات 9

باإلضافة االستعانة بالمقيمين الخارجيين  واإلشراف المباشر من مركز ضمان الجودة و االعتماد بالجامعة و 
. اإلشراف العام من وحدة إدارة المشروعات 

 

 

 

 

: انًغتفُذوٌ يٍ انخذيخ 

 الطالب -1

 الخريجون -2

 أعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة -3

 مستفيدوا  الخدمة  -4
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 عًُذ انكهُخ انًذَش انتُفُزٌ نىحذح اندىدح سئُظ ندُخ إعذاد انخطخ اإلعتشاتُدُخ

   
 د َجُم انغُذ حغٍ.أ وفبء سشبد ساوٌ. د  د أحًذ شحبتخ يحًذ.أ

 

 


