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 وثيقت انسياساث انحاكمت نهكهيت
:  في مجال انمعاييز األكاديميت  ( 1) 

 وضع وتطبيق نظام داخمي لممتابعة والمراجعة لممعايير األكاديمية وآليات القياس ووسائل العالج  ( 1) 

 .توفير آليات لتحقيق معايير االعتماد األكاديمي من خالل األقسام والكمية  ( 2) 

. رصد المبادرات المجتمعية المحققة لألهداف بواسطة األفراد والوحدات اإلدارية في إطار منظومي محفز ( 3) 
: في مجال جودة فزص انتعهم   ( 2) 

وجود سياسة قبول وتحويل لمطالب تتفق مع رسالة الكمية وغاياتها وأهدافها اإلستراتيجية ، يتم مراجعتها دوريا في  ( 1) 
. ضوء التغيرات والتطورات المختمفة 

  والتعميم عن بعدوالتفاعمي الذاتيتنوع طرق التعميم مثل  ( 1) 

 تطوير وتنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ( 2) 

 االستفادة من نتائج البحث العممي في تطوير المناهج والمقررات الدراسية ( 3) 

 الخ ....االهتمام بالبنية األساسية مثل القاعات والمعامل ( 4) 

 التحديث المستمر لممراجع والكتب العممية لمواكبة البرامج التعميمية المطورة ( 5) 

 زيادة المشاركة مع المؤسسات والمجتمع الخارجي إلكساب الطالب المهارات العممية والمنقولة  ( 6) 

 وضع نظم لمجودة الداخمية واالستعانة بالمراجع الخارجي ( 7) 

 تطوير طرق التقويم لممخرجات التعميمية المستهدفة ( 8) 

. وضع آلية لجذب الطالب الوافدين  ( 9) 
. تخصيص وحدة إدارية لخدمات الخريجين  ( 10) 
. وضع آلية لتقييم أداء الطالب  ( 10) 
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: في مجال فعانيت إدارة انجودة وانتحسين   ( 3) 

نشر رسالة الكمية ورؤيتها وأهدافها عمى الطالب ، العاممين ، هيئة التدريس والمستفيدين بمختمف طرق النشر  ـ 1
 .االلكترونية والورقية

.تفعيل المؤتمرات العممية لألقسام والكمية سنوياـ 2  

.منسقي البرامج المميزة ومنسقي األنشطة الطالبية  الختيار معاييروضع  ـ 3  

. لكل البرامج الدراسية ومناقشة تقاريرهم عمى مستوى األقسام ثم مجمس الكميةاختيار المقيمين الخارجيناعتماد  ـ 4  

 تقرير لجنة النظراء في ضوء لمعالجة ما ظهر من قصور مواصفات المقررات والبرامج الدراسيةمراجعة  ـ 5
 .المراجعين 

 .عممياعتماد لجنة المناهج بكل قسم  ـ 6

 :زيادة موارد الكمية المالية عن طريق  ـ 7
.  الوحدات ذات الطابع الخاصأداءتحسين أ ـ  
.  الحصول عمى مشاريع بحثية ممولة من جهات خارجية محمية وأجنبيةب ـ 
 .    تسويق أبحاث أعضاء هيئة التدريسج ـ 

. تحديث الهيكل التنظيمي بالكمية بما يالئم حجم ونوع أنشطتها ، ويضمن تحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها ـ 8
.  ـ تحديث الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة 9

. ـ االلتزام باألخالقيات المهنية لممؤسسة التعميمية 10  

. ـ  تعزيز األداء اإلداري من خالل مشاركة العاممين في صنع القرارات9  

.وضع معايير الختيار وترقية القيادات اإلداريةـ 10  
. اإلداري توصيف وظائف الجهاز ـ  11
.  ـ تدريب القيادات األكاديمية لتنمية مهاراتهم اإلدارية 12  

.دراسة مستمرة الحتياجات سوق العمل ـ 13  
 . عمى إجادة عممهاإلداريتحفيز الجهاز  ـ  14
 .اإلداري الجهاز ءقياس مدى رضا ـ 15

.  ـ إنشاء وحدة لمتدريب 16
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.  ـ إنشاء وحدة إلدارة الكوارث واألزمات17  

.  ـ إنشاء وحدة لمتابعة الخريجين 18
 . (أعضاء هيئة تدريس ـ طالب ـ عاممين  ) ـ وضع آلية لتقييم األداء الكمي لمكمية 19
.  ـ وضع آلية محددة لنظام المحاسبية بالكمية20
.  ـ تطوير ميكنة النظام اإلداري بالكمية 21
: في مجال األبحاث واألنشطت انعهميت األخزى   ( 4) 

 ـ توصيف البرامج والمقررات لمرحمة الدراسات العميا طبقا لمعايير الهيئة القومية 1
.  ـ  تحديث الخطة البحثية لمكمية وتفعيمها 2
  ـ وضع خطط بحثية لحل مشاكل القطاع التربوي في صعيد مصر3

 زيادة الموارد المالية من خالل عقد البروتوكوالت والشراكة مع المجتمع المدني والخارجي- 4

 زيادة فاعمية المؤتمرات العممية لألقسام والكمية-5

 التحفيز عمى نشر األبحاث العممية في مجالت عالمية والحضور لممؤتمرات الداخمية والخارجية-6

. زيادة التبادل العممي مع الجامعات المحمية  واألجنبية وعقد اتفاقيات ثنائية -7
. وضع آلية لتقييم مخرجات البحوث العممية بشكل دوري لخدمة العممية التعميمية والمجتمع -8

: في مجال انمشاركت انمجتمعيت   ( 5) 

 مجال تربية الطفل فيوضع خطة لتغطية احتياجات المجتمع  ـ 1
المختمفة بالمجتمع المحمى ، ومنظمات المجتمع المدني  التربوية تعاون مع القطاعات تبروتوكوالعقد  ـ 2
.  المجتمعية والخدماتاألنشطة قاعدة بيانات وتوثيق  ـ إنشاء3
 .  ذات الطابع الخاص لتنمية الموارد الذاتية والمراكززيادة عدد الوحدات ـ 4

 عميذ انكهيت انمذيز انتنفيذي نوحذة انجودة رئيس نجنت إعذاد انخطت اإلستزاتيجيت

   
 د نبيم انسيذ حسن.أ وفاء رشاد راوي. د  د أحمذ شحاتت محمذ.أ

 

 


