
 

 

 

 7102/7102تمزَز هتابعت الخطت التٌفُذَت للعام 

 7171-7102هي الخطت االستزاتُجُت للكلُت 

 

 األولً الغاَت

 [7102 لإلصذار]  االعتواد هعاَُز هع َتواشً بوا الوستوز والتطىَز الجىدة ضواى ثمافت وتزسُخ الوؤسسُت المذرة كفاءة سَادة

مبررات  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات االهداف االجرائية
عدم 
 االنجاز

 السياسات وضع -1
 لمخطة الداعمة ةواألنشط

 اإلستراتيجية

 إستراتيجية خطة وجود
 تحميل من نابعة حديثة
 مرتبطة ممنيج بيئي

 اإلستراتيجية بالخطة
 .لمجامعة

 لوضع محددة معايير وضع -
 اإلستراتيجية الخطة

 الخطة لتنفيذ آليات وضع -
 .اإلستراتيجية

 لتنفيذ متابعة خطة وضع -
 اإلستراتيجية الخطة

 ستراتيجيةاإل الخطة نشر -
 الكمية مجمس من اعتمادىا بعد

 وا عالنيا كتيبات خالل من
  لمكمية االلكتروني الموقع عمى
 الكمية خطة بين الربط -

 . الجامعة وخطة

 حديثة إستراتيجية خطة -
 طبقا   لمتنفيذ وقابمة واقعية

 واإلطار المتاحة لإلمكانات
 المحدد الزمني

 الخطة بنود ارتباط -
 مع لمكمية اإلستراتيجية
 الجامعة إستراتيجية

 إعداد في المعنيين مشاركة -
 الخطة ومتابعة وتنفيذ

 . اإلستراتيجية

 الخطة إعداد فريق
 مع بالتنسيق اإلستراتيجية

 الجودة ضمان وحدة مدير
 ورؤساء الكمية ادارة و

 واالطراف األقسام
 .المجتمعية

100% 
ة تم تحديث البيانات المالية لمخطة االستراتيجي -

  67في مجمس الكمية رقم 
 تم مناقشة الخطة واعالنيا بالوسائل المختمفة -

--- 

 وحدة ضمان الجودة 

   كلية التربية النوعية ـ جامعة المنيا



مبررات  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات االهداف االجرائية
عدم 
 االنجاز

 الييكل تحديث -2
 بصفة لمكمية التنظيمي

 مع يتناسب بما دورية
 واحتياجات أىداف

 مع الكمية   واختصاصات
 . الشفافية تفعيل ضمان

 تنظيمي ىيكل توافر -
 ومعمن ومحدد واضح
 اإلدارية ولألقسام لمكمية

 التوصيف كتيب تواجد -
 عمى معمنا الوظيفي

 لمكمية االلكتروني الموقع
  كتيب تسميم كشف -

 الوظيفي التوصيف
 .  لممعنيين

 الفترة في أنو مالحظة مع
 كتيب وضع سيتم القادمة

 طبقا   الجديد التوصيف
 المدنية  الخدمة لقانون 
 م2015 لسنة 18 رقم

 قابمة محددة معايير وضع -
 في فافيةالش تضمن لمقياس
 واالختصاصات األدوار توزيع

. 
 معتمدة وثيقة وضع -

  مستمرة بصورة لممحاسبية
 . والموضوعية بالشفافية تتميز
 طبقا   تدريبية دورات تنظيم -

 لرفع التدريبية لالحتياجات
 نوع توافر مع المينية الكفاءة
 إذا التحولية التدريبات من

 .  األمر تطمب
 ءاألدا تقييم نظام تفعيل -

 ىيئة أعضاء وأداء االدارى 
 . التدريس

 التوصيف كتيب تسميم -
 الوظيفي

 إعالن بأماكن قائمة توافر -
 بالكمية التنظيمي الييكل

 واألقسام
 الكفاءة مستوى  زيادة -

 لمعاممين المينية
 األداء تقييم تقارير توافر -
 عمى التنظيمي الييكل نشر -

 لمكمية االلكتروني الموقع
 معتمدة وثيقة وجود -

 . مفعمة لممحاسبية

 الكمية وكالء
 األقسام رؤساء -
 الوحدات مديري -

 الكمية أمين-

100% 
تم مراجعة الييكل التنظيمي ودليل التوظيف  -

 الوظيفي لمعام الحالي 
تم تحديث  خطة تدريب الجياز االداري في  -

لتشمل بنود جديدة لمتعمق  68مجمس الكمية رقم  
 بثقافة الجودة 

مناقشة تقرير خطة التدريب الجياز االداري تم  -
 76في مجمس الكمية رقم 

 
 

--- 

 تحقيق فاعمية زيادة -3
 بأخالقيات وااللتزام العدالة

 متميزة بصورة المينة

 حقوق  ثقافة نشر -
 . الفكرية الممكية

 الممارسات تفعيل -
           التمييز وعدم العادلة
 .    الموسسة داخل

 مفعمة واضحة أسس تحديد
 . العممي النشر لحقوق  ومعمنة

 عمى لمرد اىتمام وجود
 الخاصة والمقترحات  الشكاوى 

 ىيئة وأعضاء بالعاممين
 . والمستفدين التدريس

 اختيار معايير وثيقة وجود -
 . معتمدة  األكاديمية القيادات

 معيير تحدد الفتات توافر -
 حقوق  عمى العممى النشر

 الفكرية الممكية
  قانون  عن كتيبات توزيع -

 الفكرية الممكية حقوق  حماية
 .المينة واخالقيات

  والطالب العاممين وعى-
 بحقوق  التدريس ىيئة وأعضاء

         الكمية عميد
 السادة مع بالتنسيق

 األقسام ورؤساء الوكالء
 المصداقية رمعيا واعضاء

 . واألخالقيات

100% 
تم مراجعة دليل اخالقيات البحث العممي  -

 -وحقوق الممكية الممكية ونشره بالوسائل المختمفة 
لجنة اخالقيات البحث العممي وحقوق تم تفعيل 

الممكية الفكرية وعقد اجتماعات لمجنة لمناقشة 
االنتاج العممي المقدم خصوصا من اعضاء ىيئة 

تنفيذ ورش التوعية باخالقيات تم  –التدريس 
عقد ورشتين لمبحث البحث العممي حيث تم 

--- 



مبررات  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات االهداف االجرائية
عدم 
 االنجاز

 لقياس استبيانات تطبيق -
 عن المعنية اإلطراف رضا
  األكاديمية القيادات اداء

 االستبيانات نتائج تحميل
 . المعنيين مع ومناقشتيا

 . الفكرية الممكية
 دعم عن أبحاث توافر -
 قبل من الفكرية الممكية حقوق 

 .  الطالب
 رضا لقياس استبانات توافر -

 ىيئة وأعضاء العاممين
 . التدريس

 الى تشير االستبانات نتائج -
 ودرجة الرضا نسب ارتفاع

 .التمييز وعدم العدالة

الخالقيات البحث العممي موجية لييئة التدريس 
 ولمطالب 

تم مناقشة واعتماد نتائج استبيان الرضا  -
الوظيفي لمجياز االداري في مجمس الكمية رقم 

تم مناقشة واعتماد نتائج استبيان الرضا  - 74
ضاء ىيئة التدريس في مجمس الكمية الوظيفي الع

  75رقم 
تم تفعيل الية تبادل السمطة في تعيين مدير  -

 80وحدة الجودة في مجمس الكمية رقم 

 النظام دعم زيادة -4
 الجودة لضمان الداخمي

 السياسات ووضع
 . لمعمل المنظمة

 فاعل دور وجود -
 الجودة ضمان لوحدة
 تحقيق عمى قادر
 .لمكمية الشاممة الجودة

 لتنمية تدريبية خطة وضع -
 التدريس ىيئة أعضاء قدرات

 طبقا والعاممين ومعاونييم
 التدريبية الحتياجاتيم
 . الييئة ومتطمبات

 المرجعية المعايير مراجعة -
 بما النوعية التربية لكمية
 الييئة متطمبات مع يتماشى
 التعميم جودة لضمان القومية

 . واالعتماد
 عمل ورشو  ندوات تنظيم -

 بما مستمرة بصورة واجتماعات
 المستحدثات مع يتماشى

 .لمكمية سنوي  تقرير وجود -
 الكمية بانجازات قائمة وجود -

. 
 محدثة بيانات  قواعد وجود -

 . بالكمية دوريا  
 استبيانات نتائج توافر -
 تطوير في التدريب اثر لقياس

 وكذلك التعميمية العممية
 وقياس المعنيين رضاء

 مقارنة  التعميمية لفاعميةا
 وتطور السابقة بالسنوات
 . . األداء نسب

 ىيئة أعضاء إشراك زيادة -

 بالتنسيق      الكمية عميد
 ضمان وحدة مدير مع

 الءالوك السادة و الجودة
 وامبن األقسام ورؤساء
 المشاركة ولجنة الكمية

 الموارد وتنمية المجتمعية
 . الذاتية

100% 
تم تحديث خطة تدريب الجياز االداري في  -

وتم تنفيذ الخطة خالل  68مجمس الكمية رقم 
تم اعتماد دورات تدريبية لمخريجين في  -العام 

  وتم تنفيذ الدورات التدريبية 74مجمس الكمية رقم 
تم مناقشة تقرير خطة تدريب ادارة االزمات  -

والكوارث وخطة تدريب الجياز االداري وخطة 
تدريب اعضاء ىيئة التدريس وخطة التنمية 

  76المينية المستمرة في مجمس الكمية رقم 
تم تجديد اعتماد المعايير االكاديمية المرجعية  -

تم عقد  -وتم العمل بيا  68في مجمس الكمية 
ة عمل في ثقاقة الجودة مدرجة في ورش 32

تم مناقشة واعتماد واعالن نتائج  -التقرير السنوي 

--- 



مبررات  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات االهداف االجرائية
عدم 
 االنجاز

 القومية الييئة ومتطمبات
 بالتنسيق التعميم جودة لضمان
 . والخبراء المعنيين مع

 لتتفق الصيانة خطة تحسين -
 .الحاكمة المعايير مع

 لتفعيل جاذبة خطة وضع  -
  المجتمعية المشاركة

 المستفيدين مقترحات دعم -
  الخارجي مجتمعال وأعضاء
 تقارير بخصوص والخريجين
 . ومقترحاتيم التقييم

 المعاونة والييئة التدريس
 والعاممين والخريجين والطالب

 وحدة مع اإلعمال انجاز في
 . الجودة ضمان

 سنوية  قائمة وجود  -
 .بالتكيينات

 بانجازات قائمة توافر -
 . الوحدة

 التي بالخدمات ئمقوا وجود -
 لممجتمع الكمية قدمتيا

 .المحمى
 تنفيذ تفيد تقارير وجود -

 مؤتمر وتقارير دولية مؤتمرات
 .  األقسام  ومؤتمرات الكمية

 داخل عرض شاشات توافر -
 إخبار لعرض الكمية مبنى

 . الكمية وانجازات

التقرير السنوي والدراسة الذاتية وتقرير متابعة 
الخطة التنفيذية وتقرير وحدة ضمان الجودة في 

 82مجمس الكمية رقم 

 ثقافة نشر في التوسع
 لدى واالعتماد الجودة
 التدريس ىيئة أعضاء
 والعاممين اونييمومع

 .    والمعنيين

 األداء لتحسين خطط وضع -
 القومية الييئة من الواردة
 واالعتماد التعميم جودة لضمان

. 
 عمل ورش تنظيم -

 ومناقشات وندوات واجتماعات

 مفعمة تحسين خطة توافر -
  التعميم جودة ضمان لتحقيق

 تنفيذ تفيد وثائق توافر -
 العمل وورش مراتالمؤت

 والندوات واالجتماعات
 . المختمفة

 
 الجودة ضمان وحدة مدير

 الكمية عميد مع بالتنسيق
 ورؤساء الوكالء والسادة
 الوحدات ومديري  االفسام

. 



مبررات  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات االهداف االجرائية
عدم 
 االنجاز

 . األداء بتحسين خاصة

 مواجية فاعمية زيادة-5
 والمخاطر األزمات
     عممي بأسموب والكوارث

 وحدة توافر -
 األزمات إلدارة  فاعمة

  يزةمج والكوارث
 تشكيل وجود -

 الكمية مجمس من معتمد
 األزمات لوحدة
 لألدوار طبقا    والكوارث

 .  والمسؤوليات
 خطة وجودة -

 التنبؤ عمى قائمة مفعمة
 لمواجية  والتوقع
 والكوارث المخاطر

 واألزمات

 األزمات إلدارة فريق تشكيل -
 .    عالي مستوى  عمى
 بيانات قاعدة إنشاء -

 لمواجية ةالمتاح باإلمكانات
 . األزمات

 كل توافر عمى العمل  -
 بمواجية الخاصة اإلمكانات
  لمخطة طبقا   والكوارث األزمات

 اتصاالت نظام توافر -
 . فعال وخارجي داخمي

 األزمات أدارة ثقافة نشر -  
 – طالب)  المعنيين لدى

 ىيئة أعضاء – عاممين
 ( المعاونة والييئة التدريس

 اعتماد إعالن -
 األزمات إدارة فريق تشكيل

  والكوارث
 سجالت توافر -

 المواجية خطة تنفيذ لمتابعة
 ونتائج  واألزمات لمكوارث
 .معيا التعامل

 محدثة بيانات قاعدة وجود -
  لمواجية المتاحة باإلمكانات

دارة  .   األزمات وا 

 األزمات إدارة وحدة
 مع بالتنسيق والكوارث

 ضمان ووحدة الكمية ادارة
 .الجودة

100% 
تم الكشف عمى طفايات الحريق مرة شيريا ،  -

تم مراجعة طفايات الحريق من مندوب بافاريا مرة 
سنويا ، تم مراجعة جميع حنفيات الحريق مرة 
شيريا ، تمت المراجعة الدورية لفيش الكيرباء ، 
تم مراجعة المعامل التي تحتوي عمى كيماويات 

 ومواد قابمة لالشتعال 
الخالء مرتين ، تم تنفيذ تم عمل محاكاة ا -

ورشتين السعافات االولية وواحدة لطفايات الحريق 
 وثالثة ورش طبية

 

 

 

 

 

 

 



 الثاًُت الغاَت

 الحاكوت للوعاَُز طبما   الوجتوع واحتُاجاث العول سىق احتُاجاث هع َتىاكب بوا الذراسُت والومزراث التعلُوُت للبزاهج الوستوز التطىَز

مبررات عدم  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات ائيةاالهداف االجر 
 االنجاز

 خدمات توفير -1
 لمطالب جاذبة تعميمية
 وثيق ارتباط ذو

 العمل سوق  باحتياجات
 .    الخارجي والمجتمع

 صمة ذات ومقررات برامج -
 والفعمية الراىنة باالحتياجات
 . العمل لسوق 

 األكاديمية اييرالمع اتساق -
 مع المختمفة الكمية لبرامج

 واإلقميمية القومية المعايير
 . المناظرة لمبرامج والعالمية

 قبل  من إقبال وجود -
 بالبرامج.الدراسة عمى الطالب

 .  بالكمية المختمفة
 رضا تفيد استبيانات نتائج -

 الدراسة نظام عن المستفدين
  والتخصصات البرامج ووفرة

  الكميةب المختمفة
 الطالب اعداد نسب زيادة -

 . العميا بالدراسات المسجمين

 سوق  الحتياجات دقيق تحديد -
 خالل من والمجتمع العمل

 والمقابالت والندوات المؤتمرات
 وورش واالستبيانات والمالحظات

 . العمل
 لممقررات المستمر التحديث -

 ضوء فى التعميمية واألنشطة
 حظةمال مع األكاديمية المعايير
 باحتياجات ارتباطيا عمى التأكيد

 .   العمل وسوق  المجتمع
  المعنيين  أراء مناقشة -

 .  التحديث فى والمستفيدين
 لمبرامج سنوية تقارير عمل -

 خطة توافر مع الدراسية والمقررات
 . المستقبمي واالرتقاء لمتحسين

 معتمدة معايير وثيقة عمل -
 .   والخارجيين الداخمين لممراجعيين

 برامج تفعيل -
 دراسية ومقررات
 . ومعتمدة متطورة

 البرامج أتساق -
 المعايير مع والمقررات
 . القومية

 عمل فرص توفير -
 . الكمية لخريجي

 مشاركة زيادة -
 وأعضاء الكمية خريجي
 فى التدريس ىيئة

 العممية تطوبر
 . التعميمية

 التقارير توافر -
  السنوبة

 اختيار معايير وثيقة -
 الداخمين لمراجعببنا

 معتمدة والخارجيين

 الكمية عميد
 لجنة مع بالتنسيق
 األكاديمية المعايير
 .التعميمية والبرامج

 الكمية وكيل-
 التعميم لشئون 

 . والطالب
   األقسام رؤساء-

100% 
تم تجديد تبني المعايير االكاديمية في مجمس  -

  65الكمية رقم 
ررات تم تحديث توصيف محتوى برامج ومق -

لتتالئم مع  66الكمية في مجمس الكمية رقم 
التقارير المختمفة ، تشير التقارير إلى وجود 
زيادة في اعداد الطالب سواء في البكالوريوس 

 او الدراسات العميا 
تم مناقشة واعتماد نتائج استبيان رضا  -

االطراف المجتمعية عن خدمات الكمية في 
في مجمس ورضا الخريج  73مجمس الكمية رقم 

تم ،  75، ورضا الطالب في مجمس  74
مناقشة واعتماد تقارير البرامج والمقررات في 

 65مجمس الكمية رقم 

--- 

 عمى العمل -2
 جديدة برامج استحداث

 باحتياجات ارتباط ذي

 المستحدثة بالبرامج قائمة
 . المقترحة

 البرامج بعض أعتماد

 ترتبط جديدة برامج استحداث
 الطالب واحتياجات العمل بسوق 

. 

 بالبرامج قائمة توافر
 . المقترحة

 من نماذج وجود

 الكمية عميد
 السادة مع بالتنسيق
 ورؤساء الوكالء

75% 
تم اعداد برنامج جديد لمعمم الكمبيوتر بالمغة  -

االنجميزية ، وتم اعتماده في مجمس الكمية رقم 

جاري اعتماد 
البرنامج  في 
المجمس االعمى 
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 بسوق  المرتبطة المستحدثة .العمل سوق 
 . العمل

 الطالب اراء استبيانات نتائج
 البرامج عن والمعنيين

   المقترحة

 حول المعنيين اراء استطالع
 برامج من العمل سوق  احتياجات
 .مستحدثة

 تؤكد االستبيانات
 الى يةالكم احتياج
 . مستحدثة برامج

وجاري االعتماد من المجمس االعمى  75 . األقسام
 لمجامعات

 لمجامعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثالثت الغاَت

 التعلُوُت الفاعلُت سَادة َحمك بوا لهوا الذاعوت والىسائل والتعلن التعلُن إستزاتُجُت تطىَز

مبررات عدم  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات االهداف االجرائية
 االنجاز

 توفير فاعمية زيادة -1
 جاذبة ميةتعمي بيئة

 متميزة بشرية وكوادر
 استخدام عمى القدرة لدييا

 التكنولوجية الوسائل
 عمميتي في الحديثة
 . والتعمم التعميم

 فدرة ذو مينية كوادر
 استخدام عمى عالية

 الحديثة االستراتبجبات
 التعميم عمميتي في

 .والتعمم
 وأجيزة قاعات  -

 بصورة مجيزة ومعامل
 زيادة في تساىم جيدة
 التعميمية الفاعمية يقتحق

 قدرات بناء زيادة
 التدريس ىيئة أعضاء

 عمى ومعاونييم
 الوسائل استخدام

 في الحديثة التكنولوجيا
 . التدريس
 الدورية الصيانة
 . والقاعات لممعامل
 األجيزة وتوفير تحديث
 طبقا لألقسام العممية

 .  الحتياجاتيم
 باألجيزة القاعات تزويد

 يف تساىم التي الحديثة
 التعميم عممية تطوير
 والتعمم

 ىيئة أعضاء استخدام -
 لالحيزة ومعاونييم التدريس
 التعميم عمميتي فى الحديثة
 .والتعمم

 . الصيانة محاضر توافر -
 باألجيزة مزودة قاعات -

 .الحديثة

 الكمية عميد
 السادة مع بالتنسيق
 وحدة ومدير الوكالء

 التدريب

100% 
معامل  9كنولوجيا التعميم ومعامل ت 6يتوفر بالكمية  -

ورش مالبس ووحدتين تغذية وبيت  3كمبيوتر و
تدريبي واستوديو اعالم تربوي ومقصورات بيانو 
ومقصورات عزف جميعيا مزودة بكشافات اضاءة 
وفيش كيرباء وكابل تميفون وانترنت وجياز انذار 

ماسح  5طابعة و 20وطفايات حريق  ، يتوفر 
مكبر  16ة تفاعمية وسبور  2داتا شو و 8ضوئي و
 ماكينات تصوير  7صوت و

تم عمل تجييز شامل لمعممي التصوير الفوتوغرافي  -
 واالستوديو التمفزيوني 

داتا شو ، تم اضافة  7اضافة سمارت بورد وتم  -
خامات لقسم التغذية وشراء اجيزة كيربية ، وشراء 

 مجموعة من االالت الموسيقية 
جنيو باالضافة إلى  33620بمغت التكمفة الكمية  -

 االىداءات 
قطع غيار الجيزة الكمبيوتر وتنفيذ اعمال تم شراء  -

الصيانة بجميع معامل الكمية وملء االحبار وصيانة 
 ماكينات التصوير ومواتير المياه بالكمية 

 2017/2018لمعام  46569بمغت تكمفة الصيانة  -
 

--- 
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 التعمم دور تعظيم -2
 استخدام وزيادة الذاتي

 التدريس في المراجع

 عمى الطالب قدرة -
 متعددة اساليب استخدام
 دور تعظيم فى تساىم

 . الذاتى التعمم

 التعمم ثقافة نشر زيادة
 بين وااللكتروني الذاتي

 ىيئة وأعضاء الطالب
 . التدريس

 . الطالب مستوى  ارتفاع
 في المراجع استخدام كثرة

 االمتحانات عمى اإلجابة

 الكمية وكيل -
 التعميم ن لشئو 

 .الطالب
 وحدة مدير -

 الجودة ضمان
 وحدة مدير -

 الخدمات
 االلكترونية

100% 
تم تطوير أساليب التدريس باستخدام التعمم الذاتي  -

% من المعرفة والفيم لجميع مقررات 17.5لتصبح 
% من 25.25برامج الكمية االكاديمية ، وتدريس 
ريس % من تد26اساليب تدريس الميارات الذىنية  ، 

% من تدريس الميارات 54.5الميارات المينية ، 
 العامة 

مقررات الكترونية بالكمية بالتعاون مع  8تم انتاج  -
عمى مدار االعوام مركز التعميم االلكتروني بالجامعة 

 السابقة
جاري في العام الحالي انتاج مقرر لقسم التربية  -

 الموسيقية 
الكتروني وبمغ عدد الحسابات مقرر  18تم تفعيل  -

 5445االلكترونية المخصصة لمطالب " التفعيل" 
 طالب

 11103يبمغ عدد اوعية المعمومات بمكتبة الكمية  -
 116رسالة ماجستير و 175اجنبي و 714عربي و

قوائم  10مقعد و 140دكتوراه  ، يتوفر بالمكتبة 
دائرة معارف ،  10قاموس و 13يوجرافية لمكتب وببم

 كتاب  63الف جنيو لشراء  12وتم تخصيص 
بمغ عدد المستعيرين من اعضاء ىيئة التدريس  -

بزيادة  512وطالب البكالوريوس والدراسات العميا 
 1930المترددين عدد بمغ و ،  % عن العام الماضي7

  % عن العام الماضي28بزيادة 

--- 
 المقررات بعض توافر -

 عمى ونشرىا اإللكترونية
 . الكمية موقع

 لتشجيع  آلية وضع-
 التدريس ىيئة أعضاء
 مقررات عمل عمى

 .اإللكترونية
 استبيانات تصميم
 الطالب رضا لقياس
 توافر أىمية عمى

 . إلكترونية مقررات
 ثقافة نشر زيادة -

 . لكترونىاإل التعمم

 معتمدة  آلية وجود -
 ىيئة أعضاء لتشجيع
 مقررات عمل عمى التدريس

 مقررات توافر. اإللكترونية
 موقع عمى اإللكترونية

 . الكمية
 تعكس  استبيانات نتائج
 أىمبة عمى الطالب رضا
 اإللكترونية مقررات توافر
 الفاعمية تحقيق فى تساىم

 التعميمية

 الكمية وكيل -
 مالتعمي لشئون 

 .الطالب
 وحدة مدير

 الخدمات
 االلكترونية

 الكتب استخدام زيادة -
 من العممية والمجالت

 وأعضاء الطالب قبل
 التدريس  ىيئة

 التدريس ىيئة تشجيع
 استخدام عمى والطالب
 والمجالت الكتب

 المرجعية

 عضو وعى درجة زيادة
 والطالب التدريس ىيئة
 زيادة أىمبة حول

 لمكتب استخداميم
 الحديثة العممبة مجالتوال

 الكمية وكيل-
 التعميم لشئون 

 . والطالب
 األقسام رؤساء
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 التعميم عمميتى تطوير فى
 . والتعمم

جميع قاعات ومعامل الكمية بالمبنى الرئيسي تضم  -
نقطة انترنت لكل حجرة متصمة بشبكة الجامعة ، 
جميع قاعات وحجرات المبنى أ تتصل باالنترنت عن 

وايفاي  طريق الكابالت الممتدة ، ويوجد بالكمية شبكة
 متاحة لالستخدام مجانا لجميع المنسوبين بالكمية

 المعنيين قدرة زيادة -
 الذاتي التعمم عمى

 .جيدة بطريقة
 متصمة قاعات  وجود -

 .مجانا   باالنترنت
 داعمة مكتبة افر تو -

. 

 مصادر توفير زيادة
 . الذاتي التعمم
 توفير عمى العمل
 متصمة قاعات

 .مجانا   باالنترنت
 بمراجع المكتبة تزويد -

 عممية ومجالت وأبحاث
 التعمم تحقيق في تساىم
 الذاتي

 استخدام زيادة -
 . الذاتي التعمم استراتيجيات

 ودراسات أبحاث وجود -
 الطالب قبل من واستجابات
 التدريس ىيئة وأعضاء
 استراتبجبات عمى تعتمد
 الذاتي ممالتع

 الكمية عميد
  مع بالتنسيق

 الوكالء السادة
 األقسام ورؤساء

 ضمان وحدة ومدير
 . الجودة

 سياسة فاعمية زيادة -3
 في المستمر التطوير
   التدريس طرق 

 لقياس آلية توافر -
 . التدريس طرق  فعالية
 عمى بشربة كوادر -

 القدرة من عالية درجة
 استخدام عمى

 في ةمتنوع استراتبجبات
 والتعمم التدريس عمميتى

. 

 فعالية لقياس آلية عمل
 .التدريس طرق 
 متعددة مصادر توفير
 أىمية ثقافة لنشر

 استراتبجبات استخدام
 تطوير  في متنوعة
 . والتعمم التعميم عممية

 متنوعة دورات تنظيم -
 أعضاء قدرات لبناء
 طبقا   التدريس ىيئة
 . أحتباجاتيم لدرجة

 جياتاستراتي استخدام -
 الفكر عمى تعتمد متنوعة

 أعضاء قبل من والتكتولوجيا
 . التدريس ىيئة

 لشئون  الكمية وكيل
 والطالب التعميم
 رؤساء مع بالتنسيق
 وحدة ومدير األقسام

 الجودة ضمان

100% 
 باستخدامالغير تقميدية  التدريس أساليب تطوير تم - 

والتعمم المشروعات والتكميفات التعمم القائم عمى 
  االكاديمية الكمية برامج مقررات لجميعالتعاوني 

تم عقد العديد من الورش الموجية ألعضاء ىيئة  -
في  6ورش في مجال الجودة و 4التدريس وتشمل 

 5في مجال البحث العممي و 4مجال التنمية البشرية و
نولوجيا في مجال التك 2في مجال ميارات التدريس و

 15اساسيين في مجال ادارة االزمات  والكوارث و 3و
 ورشة عمل في المجاالت النوعية المتخصصة 

 

 

 معتمدة  آلية وجود
 ىيئة عضو تشجيعل

 فاعمية لزيادة آلية وضع
 ىيئة عضو تشجيع

 تدريس طرق  استخدام
  بعض قبل من  فعالة جديدة

 لشئون  الكمية وكيل
 والطالب التعميم
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 استخدام عمى التدريس
 جديدة تدريس طرق 

 . وفعالة
 استبيانات توافر

   التدريب اثر لقياس 

 استخدام عمى التدريس
 جديدة تدريس طرق 
 اثر وقياس فعالة

 وتعميميا تطبيقيا

  التدريس ةىيئ أعضاء
 

 في تعكس استبيانات نتائج
 فعالية ايجابي اتجاه

 المستحدثة االستراتبجبات
 تعميميا وأىمية

 رؤساء مع بالتنسيق
 وحدة ومدير األقسام

 الجودة ضمان

 استخدام زيادة -4
 التعاوني التعميم اساليب
 التعميمبة العممية فى

   والتدريب

 استبيانات ائجنت
 مدي لتقييم ومقابالت
 التعميم اساليب استخدام

 العممية فى التعاوني
 . والتدريب التعميمة

 التدريب تقييم -
 الوضع)  الصيفي
 تقديم(  الحالي

 وزياه التطوير مقترحات
 . التعاوني التعمم فاعمية

 الرضا لقياس استبيانات  
 الميدانى التدريب عن

 لشئون  الكمية وكيل
 والطالب ميمالتع

 رؤساء مع بالتنسيق
 وحدة ومدير األقسام

 الجودة ضمان

100% 
التدريب الميداني خالل العام حيث تم تنفيذ برنامج  -

 26طالب من الفرقة الثالثة في  1079تم تدريب عدد 
طالب من الفرقة الرابعة في  940مدرسة وتم تدريب 

عضو ىيئة  61ت إشراف مدرسة وذلك تح 22
 تدريس من جميع االقسام العممية بالكمية 

تم تطوير برنامج التدريب الميداني بالكمية من  -
خالل زيادة ايام التدريب الميداني وزيادة عدد 

وارسال نشرات دورية المشرفين وتنويع طرق التقييم 
وتم لألىداف التدريب الميداني إلى مديري المدارس 

 مناقشة ذلك في مجالس الكمية الرسمية 
ل تقييم من خالتم تقييم فاعمية التدريب الميداني  -

الطالب لفاعمية التدريب الميداني وتم مناقشة جميع 
تقارير التدريب الميداني وجميع نتائج التقييم في 

  66مجمس الكمية رقم 

 

 استبيانات نتائج -
 الطالب رضا تعكس
 الميداني التدريب عن

 لمتدريب خطة وضع
 والرحالت الميداني
   والزيارات العممية

 لمتدريب معتمدة خطة
 والزيارات الميداني
 العممية والرحالت

 لشئون  الكمية وكيل
 والطالب التعميم
 لجنة مع بالتنسيق
 المجتمعية المشاركة
 الموارد وتنمية

 . الذاتية

 

 مع  بروتوكوالت وجود
 التدريب جيات

 .والتوظيف

 والتبروتوك عقد  
 المؤسسات مع تعاون 
 ذات التوظيف وجيات

 بالخريجين بيانات قاعدة -
 . لمعمل المؤىمين

 تم الذين بالطالب قائمة

 لشئون  الكمية وكيل
 والطالب التعميم
 رؤساء مع بالتنسيق

75% 
يتوفر بالكمية وحدة لمتابعة وتدريب الخريجين اعتمد  -

قامت بتطبيق استبيان ،  49بقرار مجمس الكمية رقم 

عقد الممتقى لم يتم 
نظرا ألنيا المرة 

األولى واليوجد سابقة 
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 تتضمن بالكمية الصمة
 . الكمية طالب تدريب

 وحدة ومدير األقسام . تدريبيم
 الجودة ضمان

 التوجو الوظيفي لمخريجين 
تقوم باالعالن عن الورش التدريبية عمى صفحتيا  -

 االلكترونية
تقوم الوحدة بدعوة الخريجين لممشاركة في فعاليات  -

 الكمية المختمفة
 عمى رابط خاص  تحديث قاعدة بيانات الخريجينتم  -
وذلك  ممتقى التوظيفعقد وافق مجمس الكمية عمى  -

 80الكمية رقم في مجمس 

لمجيات المجتمعية 
بمشاركة الكمية في 
 مثل ىذا الحدث

 تقويم أنظمة تعديل  -5
   الطالب

 تعكس استبيانات نتائج
 عن  الطالب رضا

 التقويم اساليب
 المستخدمة

 التقويم أنظمة تطوير
  لمطالب المستمر

 لمتقويم معتمدة فاعمة انظمة
  لمطالب المستمر

 لشئون  الكمية وكيل
  والطالب التعميم
 ضمان وحدة مدير

 ةالجود

100% 
لضمان موضوعية ودقة  يتوفر بالكمية آليات لمتقويم -

التأكد من عدالة التقويم وآلية إعالن آلية تشمل التقييم 
النتائج وآلية االحتفاظ بأوراق االجابة وآلية تشكيل 

رية وآلية توثيق نتائج لجان االمتحانات النظ
االمتحانات ، ويتم مراجعتيا بشكل دوري سنويا ، تم 
اعتمادىا لممرة األولى في دليل االمتحانات في مجمس 

 53الكمية رقم 
الطالب في تم مناقشة واعتماد نتائج استبيان رضا  -

 75الكمية رقم مجمس 

--- 

 الورقة مواصفات وثيقة-
 معتمدة االمتحانية

 ومفعمة لألقسام ومسممة

 لمتحسين سياسة وضع
 جودة في المستمر
 بما االمتحانية الورقة

 المعايير مع يتماشى

 لمتحسين معتمدة اسةسي
 الورقة جودة فى المستمر

 االمتحانية

 لشئون  الكمية وكيل
 والطالب التعميم
 رؤساء مع بالتنسيق
  وحدة ومدير االقسام

 الجودة ضمان

100% 
، وتم ورقة االمتحانية ال وثيقة مواصفاتتم اعتماد  -

مراجعة جميع االوراق االمتحانية لمتأكد من مطابقتيا 
 لبنود الوثيقة

قامت الكمية بالبدء في التصحيح االلكتروني منذ  -
، وقد تم في العام  2015/2016العام 

 



مبررات عدم  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات االهداف االجرائية
 االنجاز

مقرر دراسي وىو يمثل  123تصحيح  2017/2018
 % من نسبة المقررات بالكمية 47.31

وحدة التقويم بعقد ورشة عمل لشرح كما قامت  -
 مواصفات الورقة االمتحانية

 وتطوير تعزيز زيادة  -6
 المقدمة والخدمات الدعم

 لمطالب

 في دينالمستفي رضا
 ايجايى اتجاه

 لمخدمات الدوري  التقييم
 . لمطالب المقدمة

 لمتقويم معتمدة خطة -
 المقدمة لمخدمات الدورى 
 لمطالب
 فى تعكس االستبانات نتائج
 رضا ايجابى اتجاة

   المستفدين

  لشئون  الكمية وكيل
 والطالب التعميم
 رعاية مع بالتنسيق

 الطالب

100% 
تكافل صندوق الالمستفيدين من الطالب بمغ عدد  -

في صورة دعم نقدي ودعم عيني ،  646االجتماعي 
بون تغذية اسبوعيا لمطالب ، وتم  100وتم تقديم 

توفير بطاقات تأمين صحي لمطالب ، وبمغ عدد 
طالب ، وبمغ  2129الحاصمين عمى مكافآت التفوق 

 386عدد الطالب المشاركين باالنشطة الرياضية 
د المشاركين في االنشطة االجتماعية والعممية وعد
 طالب وطالبة 350

 في الطالب رضا استبيان نتائج واعتماد مناقشة تم -
 75 رقم الكمية مجمس

 

 الدعم عن الطالب رضا
 . ليم المقدم

 الدعم خطة تطوير
 الطالبي

 الطالبي الدعم خطة -
 معتمدة

  لشئون   الكمية وكيل
 والطالب التعميم
 مدير مع بالتنسيق

 الجودة ضمان وحدة
 رعاية وادارة

 الطالب

 

 بالطالب قوائم وجود -
  المتعثرين

 ايةلرع معتمدة خطة -
 المتعثرين الطالب

 الكتشاف آلية وضع
 الطالب ورعاية

 المتعثرين

 الكتشاف معتمدة آلية -
 المتعثرين الطالب ورعاية

 لشئون  الكمية وكيل
 . الطالب و التعميم
 الطالب رعاية وحدة

100% 
آلية دعم الطالب المتعثرين في مجمس تم اعتماد  -

 49الكمية رقم 
تم حصر الطالب المتعثرين وتخصيص مشرف  -

 اكاديمي لبحث اسباب التعثر 

 

 جوائز عمى الحصول -
 ومراكز اختراع وبراءة
 وى مست عمى متقدمة

 لتشجيع نظام وضع
 الطالب ورعاية

 والموىوبين المتفوقين

 الكتشاف معتمدة آلية -
 المتفوقين الطالب ورعابة

 والمبدعين

 لشئون  الكمية وكيل
 . والطالب التعميم
 رعاية  وحدة

100% 
حصمت الكمية عمى المستوى الثاني عمى مستوى  -

ركز الثالث في مجموع الجامعة في كأس النشاط ، والم
 



مبررات عدم  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات االهداف االجرائية
 االنجاز

  النوعية التربية كميات
 المجاالت مختمف فى

االنشطة الرياضية ، والمركز الخامس في مجموع  الطالب . والمبدعين
االنشطة العممية ، والمركز الرابع في مجموع االنشطة 
االجتماعية ، والمستوى األول في القيم واالتجاىات 

 السموكية والكرنفال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الزابعت َتالغا

 الوحُظ للوجتوع ووالعُت فعلُت احتُاجاث أولىَاث علً هبًٌ تطبُمٍ علوٍ بحث طزَك عي الوجتوع لضاَا   حل فٍ والفكزٌ العلوٍ اإلسهام

مبررات  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات االهداف االجرائية
عدم 
 االنجاز

 لتنمية آلية وضع  -1
 الذاتي التمويل رمصاد
 وضمان العممي لمبحث

   ليا العادل التوزيع

 تعكس تقارير -
 من القصوى  االستفادة
 والمعامل األجيزة

 المتاحة واإلمكانات
 بالكمية

 لالستفادة آلية وضع -
 األجيزة من القصوى 
 واإلمكانات والمعامل
 . بالكمية  المتاحة

 معتمدة آلية وجود -
 القصوى  لالستفادة

 يزةاألج من
 بالكمية واإلمكانيات

 خدمة لشئون  الكمية وكيل
 البيئة وتنمية  المجتمع

100% 
تم تحديث خطة تنمية الموارد الذاتية في مجمس الكمية رقم  -

لتشمل بنود جديدة تمويل الفعاليات العممية وجيات  68
 التوظيف المحتممة ، 

تم اعتماد الية الحفاظ عمى الموارد المتاحة في مجمس الكمية  -
معامل  6معامل كمبيوتر و 9يتوفر بالكمية  -  49رقم 

ورش اقتصاد منزلي ومعمل اعالم تربوي  5تكنولوجيا التعميم و
مقصورات  3مقصورات بيانو و 7ومعمل تدريس مصغر و

كابينات ، وجميع ماسبق يعمل بأقصى طاقتو  4لمعزف و
 اداء اكاديمي لمطالبلتوفير افضل 

 --- 

 عمى   الباحثين إقبال -
 تطبيقيةال لمبحوث التوجو

 عمى الباحثين تشجيع -
 البحوث إلى التوجو

 االختراع وبراءات التطبيقية
 حل في تساىم التي

 . المجتمع مشكالت

  آلية وجود -
 الباحثين لتشجيع
 البحوث إلى لمتحول

 وبراءة التطبيقية
 لشئون  الكمية وكيل االختراع

 والبحوث العميا الدراسات

100% 
 2018و العام  2017العام  زاد االنتاج البحثي لمكمية في -

% من االنتاج 140بحث تطبيقي وىذا الرقم يمثل  158ليبمغ 
  2013البحثي لمكمية منذ العام 

قامت الكمية بدعم اعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في نشر  -
البحوث والمؤتمرات بالكمية من خالل التدريبات والتعويضات 

 المالية 
لنشر بحوث الكمية عمى تعاقدت الكمية مع دار المنظومة  -

قاعدة البيانات االلكترونية لتصل لجميور اكبر من المجتمع 

 األبحاث نسب ازدياد -
 باألعوام مقارنة لمنشورةا

 . السابقة
 ودعاية إعالنات -

 لزيادة نظام وضع -
 العممي النشر تشجيع
 التطبيقية البحوث وتسويق

 لزيادة معتمدة آلية -
 العممي النشر تشجيع
 البحوث وتسويق
 التطبيقية



مبررات  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات االهداف االجرائية
عدم 
 االنجاز

 البحوث لتسويق جاذبة
 التطبيقية

 العربي 
تم اعتماد آلية دعم البحوث المشتركة بين االقسام العممية  -

وجعل تقديم الدعم لمبحوث المشتركة والتكاممية بين االقسام 
 81العممية وذلك في مجمس الكمية رقم 

 لقياس آلية وضع -2
 البحثية العممية كفاءة
 بحل رتباطياا ومدى

 ومشكالت قضايا
 الفعمية المجتمع

 التي المقاييس نتائج -
 العممية كفاءة تعكس

  البحثية
 محدد نظام وجود -

 العممية كفاءة لقياس
 التعميمية

 كفاءة لقياس استبيان -
 .البحثية العممية

 األطراف رضا -
 كفاءة عن المعنية
 التعميمية العممية
  بالكمية

 مفعل نظام توافر -
 كفاءة لقياس تمدمع

   البحثية العممية

 لشئون   الكمية وكيل
 والبحوث العميا الدراسات
 الكمية وكيل مع بالتنسيق
  المجتمع خدمة لشئون 
 ورؤساء البيئة وتنمية

   األقسام

 

 أعضاء وعى زيادة -
 بأىمية التدريس ىيئة

 نحو البحثي التوجو
 ومشكالت التعميم قضايا

 المجتمع

 أعضاء تشجيع زيادة -
 رفع عمى التدريس ىيئة
 مع البحثية العممية كفاءة

 التعميم قضايا نحو توجييا
 . المجتمع ومشكالت

 بحثية خطة -
 مرتبطة معتمدة
 ومشكالت بقضايا
 . المجتمع

 لشئون   الكمية وكيل
 والبحوث العميا الدراسات
 الكمية وكيل مع بالتنسيق
  المجتمع خدمة لشئون 
 ورؤساء البيئة وتنمية

   قساماأل

100% 
تم تنفيذ المؤتمر الدولي االول لمكمية بعنوان االبتكارية  -

وسوق العمل ييدف لبحث تأثير المجتمع النوعي عمى 
تم عقد  -المجتمع من خالل اعداد خريج يناسب سوق العمل 

وقد بمغ عدد البحوث  7/2018/ 17و  16المؤتمر يومي 
 بحث  118المعروضة بالمؤتمر 

 

 اليبأس استخدام -
 من فاعمية أكثر تدريس
 ىيئة أعضاء قيل

  التدريس
  ايجابية مؤشرات -

 الطالب قدرة لزيادة
 البحثية

 التدريس أساليب تطوير -
  البحثية الميارات وتقييم
 العميا الدراسات لطالب

 استبيانات نتائج -
 الطالب رضا تفيد
 التدريس أساليب عن

 .المستخدمة

 لشئون   الكمية وكيل -
 والبحوث العميا تالدراسا

100% 
تم تحديث أساليب التدريس لتشمل التعمم القائم عمى  -

المشروعات والتعمم الذاتي والبيان العممي والتعمم التعاوني 
باالضافة إلى العصف الذىني والمحاضرة التقميدية وذلك في 

 جميع برامج الكمية 
مقررات الكترونية عمى مدار السنوات  8قامت الكمية بإنتاج  -

السابقة وجاري في العام الحالي انتاج مقرر الكتروني بعنوان 
 تاريخ وتحميل الموسيقى العربية 

 



مبررات  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات االهداف االجرائية
عدم 
 االنجاز

مقرر الكتروني بالتعاون مع مركز التعميم  18تم تفعيل  -
االلكتروني بالجامعة وقد بمغ عدد الطالب المشاركين الكترونيا 

طالب "مع مالحظة انو ممكن ان يشارك طالب واحد  5445
 قررات الكترونية" في عدة م

تم قياس رضا طالب البكالوريوس والدراسات العميا عن  -
اساليب التدريس من خالل استبيانات تقييم المقررات وتم 

في مجمس  2017/2018مناقشتيا واعتماد نتائج تقارير العام 
 80الكمية رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاهست الغاَت

  [التخصصاث الٌىعُت هزكش]  هي والوستفُذة الوعٌُت األطزاف هع الفاعلت الشزاكت

االهداف 
 االجرائية

مبررات  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات
عدم 
 االنجاز

 فاعمية زيادة -1
 في الكمية دور
 مشاكل حل
 المجتمع وقضايا

 . المحيط

 معتمدة قوائم -
 التطوعية بالفرق 

 ىيئة أعضاء من
 . التدريس

 من وعيةتط فرق  تشكيل -
 في التدريس ىيئة أعضاء

 المختمفة التخصصات
 قادرين عمميين كمستشارين

 المجتمع مشاكل حل عمى
 . بالكمية المحبطة

 ندوات تقديم تفيد وثائق -
 في  استشارية وخدمات
 التخصصات نطاق

 المتاحة

 مع بالتنسيق الكمية عميد
 وحدة ومدير الوكالء السادة
 رؤساء والسادة الجودة ضمان

  قساماأل
 المجتمعية المشاركة لجنة -

 الذاتية الموارد وتنمية

100% 
فعالية خالل العام الجامعي ما بين  17قامت الكمية بتنفيذ  -

 مؤتمر واحتفالية ومسرحيات وحفالت 
فعاليات قامت بيا الجامعة ،  7قامت الكمية بالمشاركة في  -

وقد كانت مشاركة الكمية مابين انتاج مالبس الفعاليات او 
 ت المختمفة العروض الموسيقية وعرض المنتجا

تقوم الكمية سنويا بمحو امية المواطنين وذلك حسب  -
البروتوكول المبرم مع الجامعة وىيئة تعميم الكبار وقد بمغ 

، وقد قامت  خالل العام الجامعي 2313عدد الممحي اميتيم 
ل العامين السابقين بمحو امية عدد من المواطنين الكمية خال

 % من العدد المطموب في المخطط 400يمثل 
ورشة عمل في مجال ثقافة الجودة االكاديمية  16تم عقد  -

ل التنمية في مجا 7في مجال الكمبيوتر ، و 6واالدارية ، و
في  8في مجال ادارة االزمات والكوارث ، و 6البشرية ، و

 6في مجال االعالم التربوي ،  2مجال االقتصاد المنزلي ، 
في  2في مجال الموسيقى ،  2في مجال تكنولوجيا التعميم ، 

ورشة موجية لمطالب  11المجاالت القانونية واالدارية ، و
 والخريجين 

 المينية واألكاديمية الكمية بين مشترك تعاون قامت الكمية  -
  المنيا وجامعة المعممين

--- 

 استبيانات نتائج -
 رضا تعكس
 عن فيدينالمست

 المقدمة الخدمات

 ثقة كسب عمى العمل -
 ورضاىم المستفيدين

 لقياس  استبيانات وجود -
 . المستفيدين رضا
 تحميل نتائج -

 االستبيانات

 بالتنسيق الجودة ضمان وحدة
 المجتمعية االطراف مع

 نسبة زيادة -
 بقضايا الوعي

 . التعميم
 بحثية خطة -

 بقضايا ترتبط
 المجتمع

 والبيئي الثقافي الوعي نشر -
 المجتمع ومشكالت بقضايا
 والتعميمية البيئية

 استطالع تفيد وثائق -
 المشكالت أىم حول اآلراء

 بالتعميم المرتبطة والقضايا
 المؤتمرات توصيات -

 . المقترحة الحمول حول
 حضور كشوف -

 والندوات التدريبية الدورات
 المرتبطة العمل وورش
 الثقافي الوعي بنشر

 بالبيئة المرتبطة البيئىو 

 لخدمة الكمية وكيل -
 و البيئة وتنمية المجتمع

 الدراسات لشئون  الكمية وكيل
 مع بالتنسيق والبحوث العميا
 المجتمعية المشاركة لجنة

 الذاتية الموارد وتنمية



االهداف 
 االجرائية

مبررات  نسبة االنجاز مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات
عدم 
 االنجاز

 باحتياجات قوائم -
 . الفعمية المجتمع
 قائمة -

 التي بالمشكالت
  منيا يعانى
 . يطالمح المجتمع

 مفعمة خطة -
 فى لممساىمة
 عمى القضاء
 .التعميم مشكالت

 الدراسات إجراء من مزيد -
 احتياجات عمى لمتعرف
 والمشكالت الفعمية المجتمع

 . منيا بعاني التي

 معتمدة بحثية خطة -
 احتياجات من نابعة

 التي والمشكالت المجتمع
 .     تواجيو

 المجتمع لخدمة الكمية وكيل
 مع بالتنسيق ةالبيئ وتنمية
 المجتمعية المشاركة لجنة

 الذاتية الموارد وتنمية

 عقميا لممعاقين  النوعي المعمم إلعداد تدريبي برنامج
،  52معتمدة في مجمس الكمية رقم لمكمية خطة بحثية  -

ثالثة محاور ، تضم محاور التوصل الساليب  تعتمد عمى
تدريس حديثة وتحسين كفاءة المعمم النوعي واستخدام 

 التكنولوجيا في االبحاث العممية في التخصصات النوعية 
 2018و العام  2017العام  زاد االنتاج البحثي لمكمية في -

% من االنتاج 140بحث تطبيقي وىذا الرقم يمثل  158ليبمغ 
  2013البحثي لمكمية منذ العام 

وذلك في مجمس تم تحديث خطة تنمية الموارد الذاتية  -
تشمل التسويق لمؤتمرات الكمية وعقد ممتقيات ل 68لكمية رقم ا

التوظيف وانشاء وحدات خدمية جديدة تصب دخميا في 
 مصمحة انشطة الكمية 

 
 

 

 

 

 

 

 



 السادست الغاَت

 الجذَذة البزاهج بعض  اعتواد فٍ هتوثلت هصز بصعُذ الٌىعُت التزبُت كلُاث هستىي علً التوُُش تحمُك

مبررات عدم  ة االنجازنسب مسئولية التنفيذ مؤشرات النجاح االنشطة المخرجات االهداف االجرائية
 االنجاز

 اعتماد نحو االتجاه  -1
    تمبى  جديدة برامج

 الطالب رغبات
 المجتمع واحتياجات

 المحيط

 . جديدة برامج اعتماد -.
 إعالنات وجود -

 البرامج عن لمدعاية ومطويات
 . المعتمدة الجديدة

 الطالب رضا -
 ىذه مثل وجود من المستفدين
 ويةالثان طالب)  البرامج
  العممية الشعبة العامة

 (واألدبيـة

 استطالعات إجراء من مزيد   -
 التي البرامج أىم حول والمقابالت اآلراء
 والتي االنجميزية بالمغة اعتمادىا يمكن
 واحتياجات الطالب رغبات تمبى

 .المحيط المجتمع
 لبدء شامل تعميمي مناخ توفير -

 .المعتمدة بالبرامج الدراسة تنفيذ

 جنتائ -
 اآلراء استطالعات
 أولوية حول والمقابالت

 . يجب التى البرامج
 وثائق وجود -

 مع الخبرات تبادل تفيد
 . المماثمة الكميات

 الدراسة تنفيذ -
 تم التى بالبرامج
 . اعتمادىا

 التعميم لشئون  الكمية وكيل
 عميد مع بالتنسيق والطالب
 ضمان وحدة ومدير الكمية

 رؤساء والسادة الجودة
 .                       قساماأل

75% 
تم اعداد برنامج جديد لمعمم  -

الكمبيوتر بالمغة االنجميزية ، وتم 
اعتماده في مجمس الكمية رقم 

وجاري االعتماد من  75
 المجمس االعمى لمجامعات

جاري اعتماد 
البرنامج  في 
المجمس االعمى 

 لمجامعات

 

 

 


