
مقدمـة

00-3

السمات املميزة للخطة الاستراتيجية

01-06

آليات تفعيل الخطة الاستراتيجية

61-01

التحليل البيئى

10-60

الرؤية والرسالة ،القيم  ،والغايات الاستراتيجية

12-16

استراتيجيات الكلية لتطوير ألاداء وألاولويات

23-15

الخطة التنفيذية

16-26

املالحق

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

11

 6161- 6102بكم نحقق الاعتماد

2

كلمة ألاستاذ الدكتور  /عميد الكلية
تعتز كلية التربية النوعية – جامعة املنيا بإعداد الخطة
ُ
الاستراتيجية للكلية فى ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة والتى تعد
ً
منهجا سارت عليه الكلية فى صياغة غاياتها وأهدافها.
ً
وإيمانا منا بأنه من الضرورى تحقيق الجودة للوصول لقدرة
ذاتية للتطوير املستمر ،وتحقيق جودة اكاديمية ذات قدرة تنافسية للكلية تؤهلها للعتماد
كان لز ًاما علينا تشكيل فريق إلعداد الخطة الاستراتيجية وذلك للوقوف على نقاط القوة
والضعف والعمل على تعزيز نقاط القوة وتصحيح نقاط الضعف والعمل على تعزيز نقاط
القوة وتصحيح نقاط الضعف واستثمار الفرص املتاحة لتحقيق أكبر استفادة للكلية مع
تجنب املخاطر التى تعرقل مسيرة الكلية.
ً
وأخيرا فإن التخطيط الاستراتيجي ال غنى عنه للوصول إلى جودة أي مؤسسة تعليمية
بما يتضمنه من آليات علمية موضوعية تؤدي إلى تحقيق املعايير املتطلبة للجودة بطريقة
منهجية تتناسب وإمكانات وتطلعات كل مؤسسة وتدعم العمل املؤسس ي املبني على أسس
علمية لنوع من إلادارة يطل على املستقبل من شرفه متفائلة لحياة مشرقة تقفز بنا ملواكبة
املجتمعات املتقدمة ومسايرة ركب التقدم والرقي.
عميد الكلية
أ.د  /زينب محمد أمين
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تمهيد :
يتسم هذا العصر بكثرة تعقيداته وكثرة العوامل املؤثرة على مختلف نشاطاته وهذا يحتم
علينا ألاخذ بعين الاعتبار التخطيط ألاستراتيجي كمخرج من هذه التعقيدات ،وطريقة علمية تحقق
لنا الكثير من الفوائد وتجنبنا الكثير من املشكالت
ونتيجة التحديات املستقبلية الواقعة على مؤسسات التعليم بشكل عام ومؤسسات
التعليم العالى بشكل خاص يقتض ى على القائمين بتلك املؤسسات أن يضعوا خطط استراتيجية
مدروسة ومتناغمة وذلك من أجل :
 الارتقاء بالتعليم الجامعى فى سنوات البكالوريوس مع الحرص فى الوقت ذاته على
دعم التعليم فى مرحلة الدراسات العليا إلفادة املجتمع املصرى.
 التميز فى التدريس ،مع الحرص فى الوقت ذاته على بناء قدرات بحثية متميزة .
 ضمان إعداد خريج أفضل متمكن من املهارات العملية والتطبيقية التى يتطلبها
السوق املصرى على املستويين إلاقليمى والعالمى.
 تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية ،مع الحرص فى الوقت ذاته على دعم
التعليم فى املرحلة الدراسية إلفادة املجتمع املصرى.
فهدف التخطيط إلاستراتيجي وضع أهداف واضحة والعمل على تحقيقها في إطار فترة زمنية محددة
في ظل املوارد البشرية واملالية املمكنة حتى يتسنى بلوغ الحالة املستقبلية.
ً
وإيمانا بأهمية التخطيط إلاستراتيجي والدور الحيوي له قامت إدارة كلية التربية النوعية
– جامعة املنيا بمشاركة املعنيين بوضع خطة إستراتيجية للفترة من ( ) 6161 -6102تقود الكلية
إلى ما تطمح الوصول إليه وما يحقق رؤيتها املستقبلية وأهدافها العامة انطالقا من وضعها الحالي
ومن خالل الاستغالل ألامثل لنقاط القوة والفرص املتاحة من جهة ،والتغلب على نقاط الضعف
والتهديدات من جهة أخرى بجانب التأكد من أن الكلية تتحرك في الاتجاه الصحيح .
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ً
أوال ـ مقدمة عن كلية التربية النوعية:
إلانشــاء:
أنش ئ ئ ئ ئ ئئت الكليئئة عئئام  0990بئئالقرار الوزاري رقم ( )953تئئابعئئة لوزارة التعليم العئئالي،
وصدر القرار الجمهوري رقم ( )369بتاريخ  ،0991/01/0بنقل تبعية الكلية إلي جامعة املنيا.
الوحدات ذات الطابع الخاص:
مركز الخدمات النوعية.

العنوان البري ــدي  :مح ئئافمل ئئة املني ئئا ،ج ئئامع ئئة املني ئئا،
كلية التربية النوعية ،ص.ب.20509 :

املوقع الالكتروني

http://www.minia.edu.eg/spedu :

البريد الالكتروني E-mail dsed.office@mu.edu.eg

 -تليفون 182 /6229262:

 -تليفون وفاكس 182 /6252462 :

 تليفون الداخلى وحدة ضمان الجودة082 : -عميد الكلية

أ.د /.زينب محمد أمبن

 -مدير وحدة ضمان الجودة د .أريج سالمةعلى

بدرجة أستاذ
بدرجة مدرس

وتمنح الكليئئة درجئئة البكئئالوريوس في أربع برامج علميئئة كمئئا تمنح درجئئة الئئدبلوم في 00
علميا  ،والدكتوراه في  00برنامج ً
علميا ودرجة املاجستير في  00برنامج ً
برنامج ً
علميا.
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* يوجد بالكلية خمس أقسام علمية هي :
 .6التربية املوسيقية
 .5إلاعالم التربوى

 .0تكنولوجيا التعليم
 .2اقتصـاد منزلى
 .4مناهج وطرق تدريس املواد النوعية

يتوزع أعضاء هيئة التدريس على خمس أقسام علمية على النحو التالي حتى أول أغسطس
 6102م:

إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس
للكلية من العام الجامعى /6102

أستاذ

أستاذ

مدرس

املعاريين

على رأس

اجمالى

وألاجازات

العمل

55

8

22

2

51
52

عامل

متفرغ

مساعد

6105/6102الفصل الدراس ى ألاول

4

0

2

24

 6105/6102الفصل الدراس ى الثانى

4

0

2

22

52

 6104/6105الفصل الدراس ى ألاول

4

0

5

51

41

2

 6104/6105الفصل الدراس ى الثانى

4

0

5

51

41

2

52

6102/6104الفصل الدراس ى ألاول

5

6

2

50

45

01

55

 6102/6104الفصل الدراس ى الثانى

5

6

2

51

42

8

54

 6105وحتى 6102 /6104

جدول ( )0يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس للكلية ودرجاتهم العلمية ونسبة القائمين على العمل إلى املشغول الفعلى من
العام الجامعى  6105-6102وحتى العام الجامعى 6102 -6104
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54

53

50

50

46

44

60
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40
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شكل ( )0إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية خالل الفترة  6105-6102وحتى العام 6102-6104

التعليق على إلاحصائيات الخاصة بأعداد أعضاء هيئة التدريس:
من خالل قراءة الجدول الس ئئابق يت ئئة أن المس ئئبة ألاكةر من أعض ئئاء هي ة التدريس
على درجئة "مدرس" بمسبة تصل إلى  % 7554فى العام الجامعى  6102 / 6105وهذا يعنى:
ضئئرورة اسئئتثمار طاقا هم للمشئئاركة فى املشئئروعات البحثية وكذلك لمشئئر أبحاعهم على
املستوى ألاقليميى والدولى واملشاركة فى تنمية البي ة وخدمة املجتمع.
إجمالى الكلية

مدرس مساعد

معيد

الاجمالى

ألاجازات

على رأس العمل

6105/6102فصل أول

66

1

31

4

62

 6105/6102فصل ثانى

01

00

69

0

61

6104/6105فصل أول

07

01

67

0

62

 6104 /6105فصل ثانى

07

01

67

6

65

6102/6104فصل أول

02

7

63

0

66

6102/6104فصل ثانى

02

7

63

0

66

جدول ()6يوضح عدد أعضاء الهيئة املعاونة بالكلية ودرجاتهم العلمية ونسبة القائمين على العمل إلى املشغول الفعلى من
العام الجامعى  6105/6102وحتى العام الجامعى 6102 /6104
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التعليق على إلاحصائيات الخاصة بأعداد أعضاء الهيئة املعاونة:
من خالل قراءة الجدول السئابق يت ة أن نسبة عدد املعيدين للمدرسين املساعدين
 %43575مؤشئئر لزيادة عدد املعيدين وعليه سئئوف يتم زيادة عدد املعيدين فى الخطة
الخمس ئ ئئية للس ئ ئئنوات  ،6161-6109 : 6107-6102وتم التغلب على هذه المس ئ ئئبة بزيادة عدد
املنتدبين لألقس ئ ئئام لحين تنفيذ الخطة الخمس ئ ئئية لتعيين املعيدين وكذلك تم تكليف أعض ئ ئئاء
هي ة التدريس بالكلية من املدرسين بتدريس الجانب العملى باإلضافة لجانب النملرى.
27
23

30

29

27

30

23

25
20
15
10

5
0
2015/2016
فصل ثانى

2015/2016
فصل أول

2014/2015
فصل ثانى

2014/2015
فصل أول

2013/2014
فصل ثانى

2013/2014
فصل أول

شكل ( )6إجمالى عدد أعضاء الهيئة املعاونة بالكلية خالل الفترة  6105-6102وحتى العام 6102-6104

 .0تمنح الكلية درجتي املاجستير والدكتوراه في التربية النوعية في التخصصات آلاتية:
م

القسم والتخصص

 0قسم تكنولوجيا التعليم (تخصص تكنولوجيا ذوى الاحتياجات الخاصة)
 6قسم تكنولوجيا التعليم (تخصص تصميم التعليم)
 2قسم تكنولوجيا التعليم (تخصص التعليم إلالكترونى)
 5قسم التربية املوسيقية (موسيقى عربية)
 4قسم التربية املوسيقية (بيانــو)
 2قسم التربية املوسيقية (صولفيج وايقاع حركى وارتجال)
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القسم والتخصص

م
 2قسم اقتصاد منزلى (إدارة منزل)

 8قسم اقتصاد منزلى (تغذية وعلوم أطعمة)
 9قسم اقتصاد منزلى (مالبس ونسيج)
 01قسم إعالم تربوى (إذاعة وتليفزبون)
 00قسم إعالم تربوى (صحافـة)
جدول ()2يوضح التخصصات التى تمنحها الكلية فى درجتى املاجستير والدكتوراه

 :6درجة الدبلوم:
م

القسم العلمي

اسماء البرامج التعليمية
 -0تكنولوجيا ذوى الاحتياجات الخاصة

0

قسم تكنولوجيا التعليم

6

قسم التربية املوسيقية

2

قسم الاقتصاد املنزلى

5

قسم إعالم تربوى

 -6تصميم التعليم
 -2التعليم إلالكترونى
 -0موسيقى عربية
 -6بيانو
 -2صولفيج وايقاع حركى وارتجال
 -0إدارة منزل.
 -6تغذبة وعلوم أطعمة
 -2مالبس ونسيج
 -0إذاعة وتليفزيون
 -6صحافة

جدول ()5يوضح اسماء البرامج التعليمية [ درجـة الدبلوم ]
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الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية -:
 -أوال :درجة البكالوريوس في التربية النوعية في تخصصات البرامج آلاتية:

م

اسم البرنامج التعليمي

عدد املقررات لكل برنامج

 0تكنولوجيا التعليم

28

 6التربية املوسيقية

48

 2الاقتصاد املنزلى

49

 5إلاعالم التربوى

48

جدول ()4يوضح عدد املقررات للبرامج التعليمية [ مرحلة البكالوريوس ]

 -مدة البرنامج  5 [ :سنوات ]

 تطور أعداد طالب مرحلة البكالوريوس امللتحقين بالكلية -نسب تطور أعداد طالب مرحلة البكالوريوس امللتحقين بالكلية

العام الدراس ي

اجمالى إعداد الطالب

6106/6100

246

6102/6106

924

6105/6102

0664

6104/6105

6024

6102/6104

2144

جدول ()2يوضح أعداد الطالب امللتحقين بالكلية خالل الفترة من 6102-6100
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يت ة زيادة أعداد الطالب امللتحقين بالكلية ً
نملرا لزيادة الوعى املجتمعى وأهمية دور
املعلم النوعى .

حتى نهاية مايو 6102م .
تمتلئك كليئة التربيئة النوعيئة جئامعئة املنيئا مقومئات بشئ ئ ئ ئئرية متميزة قادرة على تحقيق الجودة الشئ ئ ئ ئئاملة

وفيما يلى عدد العاملين بالجهاز إلاداري وفقا لحالتهم الوظيفية .
 موظفون 22
 عمال

66

إناث 25 :
إناث 5 :

ذكور 26 :
ذكور 08 :

شكل ( )2أعداد العاملين بالكلية حتى نهاية مايو 6102

تمتلئئك الكليئئة جهئئاز إدارى متنول فى التخص ئ ئ ئ ئص ئ ئ ئ ئئات يخئئدم أنش ئ ئ ئ ئطئئة الكليئئة املختلفئئة وقئئادر على التطور
وتحسين ألاداء
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السمات املميزة للكلية:
فى مجال التعليم ،والتعلم  ،والتدريب:
 حصول طالب من الكلية فى املسابقات الابداعية على املراكز ألاولى على مستوى
كليات التربية النوعية بجمهورية مصر العربية.
 مدت كثير من املنافذ إلاعالمية والصحفية بكوادر إعالمية من خريجى الكلية.
 تنظيم معارض متخصصة لعرض إنتاج الطالب من ألاقسام املختلفة [ اقتصاد
منزلى ،تكنولوجيا التعليم ،إلاعالم التربوى] وعرضها داخل الجامعة .

فى مجال البحث العلمى:
 وجود أعضاء هيئة تدريس يعملون كمحكمين لإلنتاج العلمى على املستوى
القومى فى املجاالت التى تنفرد الكلية باالختصاص فيها.
 وجود أعضاء فى لجان القطاع النوعى ،وقطاع الفنون واملوسيقى.
 إشراف أعضاء من هيئة التدريس على رسائل املاجستير والدكتوراه من خارج
الجامعة .
 استحداث وحدات ولجان تخدم البحث العلمى وهى [ لجنة اخالقيات البحث
العلمى – حقوق امللكية الفكرية -وحدة الابتكار وريادة ألاعمال -وحدة القياس
والتقويم].

فى مجال تنمية البيئة وخدمة املجتمع:
 تمثل الكلية بيت خبرة وتقديم استشارات فى املجاالت النوعية.
 تبنى استراتيجية متكاملة املحاور ملحو ألامية من منظور فريد تتكامل فيه
امكانيات الكلية فى التخصصات الاكاديمية املختلفة  ،ويتم من خاللها جذب
ألاميين وتشجيعهم على الالتحاق بفصول محو ألامية.
 تحافظ الفرقة املوسيقية للكلية على هوية وتراث إلاقليم  ،وقد تم تنظيم عديد
من الفعاليات املوسيقية على مستوى الجامعة.
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فلسفة الكلية في مجال الجودة الشاملة:
تبني الكليةةة فج مجةةال الجودة الشة ة ة ة ةةاملةةة فلس ة ة ة ةفةةة تقوم علج توجيةةه كةةافةةة ألا ش ة ة ة ةطةةة
ألاكاديمية وإلادارية واملالية نحو تحقيق رض ة ة ة ةةاء العمالء وألاطراف ات املص ة ة ة ة حة م التطوير
والتحسةةين املسةةتمر لجودة ال دمة التعليمية املقدمة للطالب للوبةةول هم إلج املسةةتويات التي
تحقق التميز التنةةافي ة ة ة ة ي فج س ة ة ة ةةوق العمةةل املحلج  ،و لة من خالل قةةافةةة تنظيميةةة تقوم علج
الالتزام بالتوجه نحو املسةةتفيدين والتحسةةين والتطوير املسةةتمر ،ومشةةاركة إلادارة والعاملين فج
تحقيق الجودة والتميز فج ألاداء ،م نظةةام لتقويم ألاداء ألاكةةاديمي فج ك ةافةةة جوانبةةه بمةةا يحقق
املعايير ألاكاديمية ومعايير الجودة الشاملة.
.
ومن ثم فإن الكلية في س ع ععع تا نحو تحقيق الجودة لعتمد عاي الالتزاو بزش ع ع ولع ي
ثق ععاف ععة الجودة مع العم ععر عاي تحقيق الترابا والتج ععات بين الن م وإلاج ا ات املتبع ععة
بالكلية من خالل الخطة الاستراتيجية والتي تلتزو باآللي:
 التوجه فج إدارة الكلية ووحداتها برسالة وغايات الكلية وقيمها وأهدافها.
 املسئولية الواضحة وفهم كل فرد لدوره فج تطبيق و شر الجودة.
 تفعيل العملية التعليمية والبحثية بما يخدم املجتم والبيئة.
 تحقيق املساواة والعدالة والشفافية واملرونة الالزمة فج أسلوب تقديم ال دمة بما يقابل
احتياجات وتوقعات أصحاب املص حة.
 التعامل م املستويات إلاجتماعية والثقافية املختلفة بين الطالب بما يخدم توقعاتهم
ويلبى احتياجاتهم.
 تحديد املجاالت املختلفة واملمكنة لتحقيق التميز وإلابداع والابتكار.
 الالتزام بالتحسين والتطوير املستمر لجوانب املنظومة التعليمية والبحثية بالكلية.
 اتباع منهجية قائمة علج املبادرة والتنبؤ باالحتياجات املستقبلية للمجتم .
 املتابعة واملراجعة املستمرة لألداء علج ضوء ألاهداف واملعايير املوضوعة.
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ً
ثالثا ع النقاط ألاساسية للخطة الاستراتيجية:
تقوم خطة الكلية الاس ة ةةتراتيجية لتوكيد الجودة علج مجموعة من النقاط ألاس ة ةةاس ة ةةية
التي يمكن إيجازها فيما يلج:
 تطوير خطة شمولية تحقق التوازن بين توقعات املستفيدين واحتياجات ملجتم .
 بناء ال طة علج الدراسة الذاتية للكلية من خالل تحليل ( )SWOTلتحديد نقاط القوة
والضعف الداخلية ،والفرص والتهديدات ال ارجية.
 شر قافة الجودة والتميز فج ألاداء من اجل تحسين البيئة التعليمية بالكلية وتوفير القوة
الدافعة لتنفيذ ال طة بكفاءة وفاعلية.
 وض برامج وخطط متوازنة ات رؤي مستقبلية لتحسين جودة جمي العمليات
وألا شطة بالكلية.
 تمت جمي العاملين علج كافة املستويات بالحق فج املشاركة واملسئولية.
 وض مقاييس واضحة لألداء.
 املتابعة املستمرة لتنفيذ ال طة الاستراتيجية وال طة التنفيذية لعمليات التطوير
والتحسين.
 التقييم الدوري من خالل مجموعة استشارية داخلية وخارجية.
 شر نتائج املتابعة والتقييم م مراجعة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
ال ارجية.

ر ً
ابعا ع منهجية إعداد الخطة:
تقوم خط ةةة الكلي ةةة الاس ة ة ة ةةتراتيجي ةةة لتوكي ةةد الجودة علج منهجي ةةة مركب ةةة هج التحلي ةةل
املسة ة ة ةةتقبلج  .Prospective Analysisوتكمن أهمية هذه املنهجية فج قدرتها علج تحليل البيئة
ال ةةارجيةةة للكليةةة الس ة ة ة ةةتقراء الفرص والتهةةديةةدات املحتملةةة ،وتحليةةل البيئةةة الةةداخليةةة للكليةةة
من حيةث كفةاءتهةا وقةدراتهةا الةذاتيةة لتحةديةد نقةاط القوة والض ة ة ة ةةعف فيها ،س ة ة ة ةةعيا نحو إحداث
التنةةاس ة ة ة ةةق والتعةةاون بين جمي ألا ش ة ة ة ةطةةة لتنفيةةذ اس ة ة ة ةةتراتيجيةةة الجودة للكليةةة وتحقيق رؤيتهةةا
املستقبلية وغاياتها الاستراتيجية .كما أنها تمدنا بأساس سليم التخا القرارات الاستراتيجية
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للمعايير املحددة ،وبالتالج تعد مدخال أسةاسيا للتخطيط الاستراتيجج للكلية فج عالقتها
ببيئتها وسوق العمل واحتياجات التنمية املجتمية وحركة املستجدات علج املستوي العالمي.
وتستند منهجية التحليل املستقبلج ة من حيث كونها مطالعة للمستقبل ة علج منهج
النظم  ،System Approachوهةةذا املنهج يقوم علج أس ة ة ة ةةلوب تفكير منظم قةةادر علج دراسة ة ة ة ةةة
منظومةة الكليةةة فج ترابطهةةا وتش ة ة ة ةةابكهةا م بةا ج املنظمةات املجتمعيةةة ألاخري علج ض ة ة ة ةةوء عالقةةة
تبادلية ال تتجاهل طبيعة البيئة املؤ رة بكامل عنابةرها .وأيضا باعتبار هذا املنهج ة ة ة ة ة ب مكاناته
التحليلية والتركيبية ة ة ة ة ة ة ة ة قادرا علج تقديم منظور متعمق ومتسة ة ة ة يأخذ فج اعتباره الس ة ة ةةياقات
التاريخية املمتدة لكلية التربية النوعية وحاضة ة ة ةةرها ومسة ة ة ةةتقبلها .كما أن هذه املنهج يلتفت إلج
العنةاب ة ة ة ةةر الرئيس ة ة ة ةةة فج منظومةةات بقةةدر متكةةافا ،ويحلةةل هةةذا كلةةه فج إطةةار التبةةادل املس ة ة ة ةةتمر م
املجتم بمتغيراتةةه املتعةةددة كمةةا يقةةدم لصة ة ة ة ةةا مج القرارات بةةدائةةل وخيةةارات ممكنةةة ملوض ة ة ة ةةوع
الدراسة.
وقةةد اعتمةةدت ال طةةة علج منهج تحليةةل املض ة ة ة ةةمون  Content Analysisوالةةذي يقوم
علج اس ةةتخدام تحليل الو ائق واللوائت املتص ةةلة بالتعليم الجاممج ،كما اعتمدت املنهجية علج
عدد من ألادوات البحثية كاالس ة ةةتبيانات واس ة ةةتمارات الرأي وأدوات املقابلة املفتوحة فج س ة ةةبيل
إتمام عملية املسح البيئي للكلية.
وتأسععي ًس عا عاي ما سععبق فإن لسععلو العمر في الخطة الاسععتراتيجية لتو يد الجودة
بالكلية قد اعتمد عاي ما ياي:
 ة تحديد إطار حاكم للرؤية املنظومية الشاملة ،ووايضا فهم سوق العمل وهيكل العمالة
واملهن فيه ،م تحديد إطار تحليلج لحركة املستجادات املحلية وألاقليمية والعاملية
وتداعياتها املتنوعة علج القطاعات املجتمعية.
 ة املسح البيئي  SWOT Analysisلتحديد نقاط القوة والضعف فج البيئة الداخلية للكلية،
والفرص والتهديدات املحتملة ال ارجية للكلية.
مععا تم التر يز بش ع ع ع عكععر خععا
الاستراتيجية لتو يد الجودة بالكلية:

عاي ألاس ع ع ع ععاليععب وألادوات تيععة عنععد إعععداد الخطععة
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 استمارات واستبيانات للمقابالت الش صية والتي يرتبط مضمونها باملسح البيئي
للبيانات واملعلومات املرتبطة بموضوع ال طة .وقد استخدمت تل املقابالت للوقوف
علج مدي جودة ألاداء فج كافة عنابر منظومة الكلية والتعرف علج أهم سبل إلارتقاء
به.
 العصف الذهني  Brain Storming Methodالذي استخدم م عدد من قيادات الكلية
ورموزها من أعضاء هيئة التدريس ومديري الوحدات والطالب بغية توليد أفكار تعمق
من نتائج تحليل مضامين الو ائق واللوائت واملقابالت الش صية.
 دراسة مقترحات خريجج الكلية.
 تنظيم حلقات نقاشية حرة متنوعة بين فريق العمل حيث دارت تل الحلقات حول
ربد وتحليل الحالة املجتمعية وألاكاديمية الراهنة من حيث التخصصات وإلامكانات
والقدرات املتاحة ،وآليات تحقيق تل الحالة املبتغاه ،بما يكفل توفير عدد من
التصورات وال يارات املرغوبة واملمكنة لتحقيق رؤية كلية التربية النوعية وغاياتها
وأهدافها الاستراتيجية.
ً
والس ع ع ع ععاقعا مع رهيعة الكليعة ومنهجية الخطة املس ع ع ع ع تدفة فإن إج ا ات التنفي م ت
بامل احر تية:
 تشكيل فريق ال طة وتوزي العمل بشكل يضمن مشاركة غالبية إلاطراف املعنية
داخل الكلية.
 الوقوف على أهم مصادر جم املعلومات وتحديد ألادوات املناسبة لكل مصدر.
 تصميم وتطبيق أدوات الدراسة امليدانية.
 تحليل النتائج والو ائق والدراسات املرتبطة بال طة.
 عقد اجتماعات لعضاء الفريق ملناقشة النتائج ووض مسودة أولية ل طة.
 كتابة ال طة الاستراتيجية بصورة مبدئية وتوزيعها على ألاقسام العلمية وإلادارات
للمراجعة وأقتراح التعديالت الضرورية.
 مناقشة الصورة املبدئية ل طة الاستراتيجية للكلية م رؤوساء ألاقسام ومديرى
إلادارات ومجلس الكلية.
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 كتابة ال طة بعد إجراء التعديالت املطلوبة بصورتها النهائية وعرضها على مجلس
الكلية العتمادها.
 شر ال طة الاستراتيجية على موق الكلية.
 توزي ال طة الاستراتيجية على ألاقسام العلمية والوحدات واملعنيين داخل وخارج
الجامعة.

ً
خامسا ع املستفيدون من الخطة الاستراتيجية:
 يعد تحديد املستفيدين  Stakeholdersمن العوامل املهمة لضمان فاعلية ال طة،
حيث أن مقابلة احتياجات وتوقعات تل ألاطراف من أولج الضمانات التي توضح مدي
واقعية ال طة املقترحة فج توكيد الجودة وتميز ال دمة التعليمية البحثية ومدي
املساهمات التي تقدمها الكلية ل دمة املجتم والبيئة .ويمكن تحديد ألاطراف أصحاب
املص حة علج النحو آلاتي:
 إدارة الكلية والوحدات.
 أعضاء هئية التدريس والهيئات املعاونة والعاملون.
 الطالب.
 خريجى الكلية.
 ال ريجون من طالب كليات التربية النوعية على مستوى الجمهورية
 الكليات املناظرة على مستوى الوطن العربى.
 أولياء ألامور.
 املنظمات والهيئات العامة وال ابة بسوق العمل.
 الجهات الحكومية املختلفة.
 املجتم بوجه عام.

ً
سادسا ع مقومات نجاح الخطة:
لتوفير مقومات النجاح للخطة من الالزو تحديد وتقييم الاحتياجات وهى موزعة
كاآللى:
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2ة شر قافة الجودة واملعرفة والتميز فج ألاداء وتطبيق فلسفتها وأدواتها وآليات تنفيذها
فج إدارة الكلية ووحداتها املختلفة.
 1ة توفير كيان إداري مسئول عن تطبيق الجودة وتقييم ألاداء فج الكلية وهو املمثل فج
وحدة ضمان وتوكيد الجودة بالكلية.
 1ة وض نظام داخلج للمتابعة واملراجعة لتقييم جهود الكلية فج مجال توكيد الجودة
ومقارنة ألاداء بمعايير الجودة واملعايير ألاكاديمية واتخا إجراءات تصحيحية عند وجود
انحرافات فج ألاداء.
 1ة إتباع استراتيجية تكاملية متطورة تسمج للتغيير والتحسين املستمر بأسلوب مبادر
هدف إرضاء جمي ألاطراف ات املص حة م الالتزام بتوكيد الجودة والشفافية
واملساءلة واملسئولية وتحقيق التميز فج ألاداء.
 1ة تنمية القيم التي تتعلق بالقيادة والعمل بروح الفريق والشفافية واملسائلة وزيادة
الرضاء الوظيفي لدي جمي العاملين بالكلية.
 1ة تحديد املهارات والقدرات الالزم توافرها فج اعضاء هيئة التدريس والعاملين والعمل
علج تنمية تل املهارات والقدرات للمستويات املطلوبة عن طريق التدريب املستمر.
 1ة وض نظام لتشجي ومكافاة التميز فج ألاداء و شر التجارب الناجحة.
 1ة توفير الدعم الالزم لتحقيق الاستمرارية فج جهود التحسين والتطوير بالكلية.
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آلية تحقيق الخطــة :
املتابعة:
هى مالحظة التنفيذ وتحديد درجة النجاح أو الفشل فيه خطوة بخطوة والتنبؤ باحتماالت
الخروج عن الخطة املحددة بما يضرها ومن ثم العمل على تالفيها قبل حدوثها
 مراجعة الخطة نفسها:
حيث تتسم الخطة املوضوعة للكلية باملرونة الالزمة والتى تمكن فريق املتابعة من
التعديل والتطوير ً
بناء على املستجدات التى قد تحدث فى املستقبل دون التأثير على
الخطة نفسها.
وتتم عمليات املتابعة من خالل إلاجراءات التالية:
 استخدام أدوات القياس املناسبة فى عملية التقييم الذاتى أثناء تنفيذ الخطة.
 الاستعانة باملراجعين وكذلك املقيمين الخارجيين والداخليين لكل من العلميات
واملخرجات.
 التعديل والتحديث للخطة على فترات منية ً
طبقا ملا يستجد من تغييرات للوصل
ز
بأداء الكلية إلى أعلى معدل من الكفاءة ورضاء أصحا باملصلحة.
 مراجعة التنفيذ:
متابعة خطوات التنفيذ والتعديل فيها إذا لزم آلامر من أجل تفادى املشاكل التى قد تمر
بأى خطوة من خطوات التنفيذ ومعالجته.

التنفيذ:
يقوم عميد الكلية ووكالء الكلية بمتابعة تنفيذ الخطة كل فيما يقع فى دائرة اختصاصه،
وكذلك لجنة املتابعة املشكلة من وحدة توكيد الجودة والاعتماد بالكلية.

استمرارية الخطة :
تتحقق استمرارية الخطة من خالل الضمانات آلاتية :
 دعم القيادة ألاكاديمية أو إلادارية بالكلية.
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 وجود وحدة توكيد الجودة والاعتماد بالكلية.
ً
سنويا ملا تم تحقيقه عقب كل سنة ،ومراجعته على ضوء
 التقييم الدورى
املستجدات.
 تخصيص دعم مالى لتنفيذ الخطــة.

آلية نشر الخطة إلاستراتيجية :
يتسم حتى يتم تحقيق هداف الخطة إلاستراتيجية ،يجب العمل على نشرها بين أعضاء
هيئة التدريس بالكلية وألاقسام العلمية ووحدات إلادارية بالكلية ،بهـدف تعميم ونشر تلك
ألاهداف بين جميع ألاطراف.
لذا فإن آلية نشر الخطة سوف تتبع الخطوات التالية وذلك بعد اعتمادها والتصديق
عليها من قبل مجالس ألاقسام ومجلس الكلية :
 عرض الخطة إلاستراتيجية على جميع ألاطراف املشاركة واملساهمة فى وضع الخطة
وذلك من خالل إقامة ندوة يدعى لحضورها جميع املستفيدين.
 عمل زيارات توعية لجميع ألاقسام وللوحدات إلادارية الكلية املختلفة لتوضيح ما
اشتملت عليه الخطة.
 وضع نسخة من الخطة إلاستراتيجية على املوقع إلالكترونى للكلية.
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عناصر البيئة الداخلية :
تعتمد عناصر البيئة الداخلية على نتائج الد اسة الذاتية للكلية ً
وطبقا للمعايير التى أقرتها
ر
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى نسخته املعدلة [ يوليو  ] 1122وهى  :القيادة
والحوكمة ،إدارة الجودة والتطوير ،أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة ،الجهاز إلادارى ،املوارد
املالية واملادية  ،املعايير ألاكاديمية والبرامج التعليمية ،التدريس والتعلم ،الطالب والخريجون،
البحث العلمى وألانشطة التعليمية ،الدراسات العليا ،املشاركة املجتمعية وتنمية البيئة.
وبدراستها من خالل التقويم الذاتى للكلية يمكن تحديد نقاط القوة والضعف.

عناصر البيئة الخارجية :
تعتمد دراسة البيئة الخارجية على رصد املتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية
التى تتعلق بالعملية التعليمية ويمكن من خالل دراستها تحديد الفرص التى يمكن للكلية أن تقتنيها
لتحقيق ميزة تنافسة مع الكليات املناظرة ،وكذلك تحديد التهديدات التى يجب أن تتفاداها الكلية
والتى يمكن أن تؤثر ً
سلبا على الفرص التنافسية للكلية وعلى ثقة املجتمع بها.

مصادر جمع البيانات
0

الدراسة الذاتية للكلية

6

استطالعات رأى الطالب والخريجيين

3

املقارنة باملعايير ألاكاديمية القياسية .

4

املؤسسات التعليمية .

5

قصور الثقافة وإلاذاعة والتليفزيون

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

أدوات جمع البيانات
 0استبيانات
 6مقابالت شخصية
 3فحص وثائق مثل الدراسة الذاتية
 4ورش عمل
 5حلقات نقاش
 2جلسات عصف ذهنى
 7التقارير الدورية.
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تحليل الوضع الراهن للكلية
أوال  -:تحليل البيئة الداخلية :
ً
فيما يلي توضيح مفصل لنقاط القوة والضعف للكلية الناتجة عن التحليل البيئي طبقا ملعايير
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد [ إصدار يوليو ] 6105
املعيار

نقاط القوة

نقاط الضعف

التخطيط إلاستراتيجي

 -2للكلية رؤية ورسالة واضحة معتمدة ومعلنة تعكس  -2ضعف بعض الامكانبات
شخصيتها ودورها التعليمي ومسئوليتها الاجتماعية الالزمة لتنفيذ بعض ألانشطة
الواردة بالخطة الاستراتيجية .
بما يتفق مع احتياجات املجتمع .
 -1تقوم الكلية بنشر الرؤية والرسالة من خالل وسائل  .1ضعف مستوى املشاركة في
متعددة ( موقع الكلية  -مطويات – نشرات -
صياغة الرؤية والرسالة من
لوحات إعالنية)
جانب مختلف ألاطراف
 -2توافر تقرير يفيد توافق استراتيجية الكلية مع
خارج الكلية.
استراتيجية الجامعة .
 .2غياب ثقافة التخطيط
 -2تحرص الكلية على تنمية ونشر الوعي بين الطالب
الاستراتيجى عند البعض.
وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين
 .2عدم وجود قواعد بيانات
وألاطراف املجتمعية برؤيتها ورسالتها .
كافية يمكن الاعتماد عليها
 -2يوجد بالكلية فريق عمل للتخطيط إلاستراتيجي
فى التحليل البيئى.
وآليات لعملية التخطيط تتمثل في الاجتماع الدوري
إلدارة الكلية مع رؤساء ألاقسام العلمية وإلادارية .
 -6توجد بالكلية خطة تنفيذية معتمدة.
 -7للكلية أهداف إستراتيجية وقيم معتمدة ومعلنة من
خالل الوسائل املختلفة.
 -8تحرص الكلية على مراجعة رؤيتها ورسالتها
املستقبلية تبعا للمتغيرات املحلية وإلاقليمية
والدولية.

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

 6161- 6102بكم نحقق الاعتماد

12

القيادة والحوكمة

 -2تقوم الكلية باختيار القيادات ألاكاديمية بناء على  .2عدم تفعيل دور وحدة إدارة
ألازمات والكوارث.
معايير موضوعية معلنة تحقق تكافؤ الفرص
 .1ضعف نظام التقييم
أعضاء هيئة التدريس.
املستمر واملنتظم للجهاز
 -1تتبنى الكلية نمط قيادي ديمقراطي يشجع على
إلاداري بالكلية.
املشاركة وإبداء الراى وحرية النقد والابتكار
 .2عدم مالئمة تخصص بعض
ويستخدم أسلوب الحوار فى الوصول للقرارات.
العاملين مع متطلبات
 -2دعم قيادات الكلية لوحدة ضمان الجودة.
الوظيفة التى يشغلها.
 -2يوجد هيكل تنظيمي موثق ومعتمد من مجلس
الكلية  ،وتم تحديث اعتماده من مجلس الكلية  .2ضعف اتخاذ إجراءات
تصحيحية لتصحيح نتائج
ويحقق الهيكل التنظيمى رسالة الكلية وأهدافها
الاستبانات الخاصة بنمط
إلاستراتيجية.
القيادة.
 -2مساهمة مجالس ألاقسام ومجلس الكلية فى
مناقشة واتخاذ القرارات املختلفة بالتعليم  .2ضعف قياس مردود
التدريب من قبل الكلية (
والتعلم والبحث العلمي.
الاثر الذى احدثة التدريب).
 -6مشاركة ممثلين عن املستفيدين من املجتمع
املحلي فى مجلس الكلية ووحدة ضمان الجودة .
 -7تتوافر بالكلية خطة لتدريب وتنمية املهارات
إلادارية للقيادات الاكادبمبة .
 -8توفر نظام فعال لحفظ واستدعاء وإتاحة تداول
الوثائق.
 -9يوجد دليل ألخالقيات املهنة ،.تم تحديثه
واعتماده من مجلس الكلية .
 -21يتضمن الهيكل التنظيمي إلادارات ألاساسية
الالزمة لتقديم الدعم للعملية التعليمية
والدراسات العليا والبحث العلمي ووحدات
مستحدثة وذلك لتلبية احتياجات محددة ناتجة
عن التغيير والتطوير مثل وحدة ضمان الجودة .
 -22يوجد توصيف وظيفى موثق لجميع وظائف
الكلية وتحديد دقيق للمسئوليات .

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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 -21نشر التوصيف الوظيفى لألكاديمين و الاداريين
بطرق مختلفة مثل لوحات العرض أو على
موقع الكلية.

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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 -2توجد وحدة ضمان الجودة فى الهيكل التنظيمي
للكلية تتولي مهام التقويم الذاتي املستمر  ،كما تلعب
ً
دورا مهما في نشر ثقافة الجودة بين أفراد الكلية وفى
تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والجهاز إلاداري
فيما يتعلق بنظم إدارة الجودة.
 -1توافر الئحة داخلية ومجلس إدارة وحدة ضمان
الجودة محدد السلطات وألادوار ويقوم بدوره
بفاعلية.
 -2زيادة ثقافة الجودة بين الطالب وأعضاء هيئة
التدريس والعاملين بالكلية .
 -2وجود دور فعال وايجابي ملدير وحدة ضمان
الجودة داخل اجتماعات مجلس الكلية .
 -2مشاركة جميع ألاقسام العلمية وإلادارية في أنشطة
الجودة.

إدارة الجودة والتطوير

 -6وجود قائمة بانجازات الكلية.

 -2ضعف الدعم املادي
للوحدة في الفترة الحالية ،
وعدم وجود بند خاص
لتمويل الوحدة بامليزانية
الكلية .
-1ضعف مشاركة ألاطراف
املجتمعية فى التقييم الذاتى
ألداء الكلية .
 -2ال توجد قواعد بيانات
ألنشطة وحدة ضمان
الجودة بالكلية.
 -2ضعف تقويم أنشطة الكلية
عن طريق مؤشرات أداء
موضوعية عن طريق
املراجع الداخلي أو الخارجى.

 -7يوجد عالقة وطيدة بين وحدة ضمان الجودة ومركز
ضمان الجودة بالجامعة ،مما يسهم فى تفعيل دورها
ودعمها فنيا ويساند أنشطتها .

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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 .2مالئمة التخصص العلمي ملعظم أعضاء هيئة
التدريس للمقررات التي يشاركون في تدريسها.
 -2ال توجد آلية لتسويق
 .1توجد آلية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
البحث العلمى.

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة

من خالل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
-1الاعارات املمتدة لبعض
التدريس.
أعضاء هيئة التدريس خارج
 .2يوجد بالكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس ذوى
الوطن.
الكفاءة والتميز.
 -2ضعف دور بعض أعضاء
 .2يشارك بعض من أعضاء هيئة التدريس فى اللجان
هيئة التدريس فى مجال
العلمية الدائمة للترقية ( أعضاء فى اللجنة –
خدمة املجتمع وتنمية
محكمين ).
البيئة.
 – 2إلتزام بعض أعضاء هيئة التدريس بمعايير الجودة  -2نسبة أعضاء هيئة التدريس
والاعتماد.
والهيئة املعاونة إلى الطالب
 -6مشاركة عديد من أعضاء هيئة التدريس فى أنشطة
على مستوى الكلية.
البحث العلمى.

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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 -2توافر جهاز إدارى متنوع التخصصات له القدرة على  -2ضعف وجود آلية لتحقيق
الاتزان فى توزيع العاملين
قيادة مؤسسة ذات رسالة ورؤية وأهداف طموحة .
وخاصة الوظائف الفنية
 -1تحرص الكلية على تنمية املهارات القيادية وإلادارية
والحرفية.
للعاملين بها .
 -2تراعى الكلية أهمية التدريب كمعيار عند اختيار  -1ضعف الرضا عن عدالة
توزيع املكافآت املادية
القيادات إلادارية .
ونظام الحوافز املعنوية .
 -2تعتمد الكلية في تقييم أداء القيادات إلادارية على
-2عدم تحديد الاحتياجات
معايير تقييم ألاداء .

الجهاز إلاداري

التدريبية التى تالئم كل
وظيفة.

 -2توجد عالقة بينية بين الرؤساء واملرؤوسين .
ً
 -6وجود خطة لتدريب الجهاز إلاداري وفقا لالحتياجات
التدريبية .
 -2عدم وجود العدد الكافي من
 -7توجد معايير واضحة ومعلنة الختيار القيادات
إلادارية معتمدة

الفنيين املدربين إلدارة
املعامل وصيانة أجهزتها.

 -8توجد قاعدة بيانات اليكترونية محدثة عن الجهاز  -2ضعف نشر ومناقشة
إلاداري.
مؤشرات التقويم الذاتى
 -9وجود آلية لقياس مستوى الرضا الوظيفي تعكس
ارتفاع درجة الرضا في اتجاه ايجابي .

ألداء الكلية مع ألاطراف
املختلفة.

 -21نشر كتاب التوصيف الوظيفي على العاملين وعلى
املوقع الالكتروني للكلية .

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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-2
-1

املوارد املالية واملادية

-2
-2
-2
-6

توافر شيكه داخلية لربط الاتصال بين إدارات  .2ضعف خطة لتنمية املوارد
الذاتية .
الكلية .
توافر املناخ الصحي بجميع املباني واملنشآت بالكلية  .1ضعف فعالية الصيانة
من حيث التهوية وإلاضاءة وتوافر العالمات
بالكلية وانخفاض مستوى
إلارشادية املناسبة
خدمات الصيانة لألجهزة.
توجد قاعات ومعامل تعليمية مجهزة بأحدث
 .2عدم كفاية مصادر تمويل
التقنيات للتدريب والتعليم.
الكلية ( املوازنة العامة
توافر العديد من املرافق ألاساسية ملمارسة
واملوارد الذاتية) لتحقيق
ألانشطة التعليمية.
رسالتها .
جهاز إلانذار وطفايات الحريق للتعامل مع ألازمات
فعالية إلاشراف على املعامل من قبل أعضاء هيئة
التدريس.

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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 -2تتبنى الكلية املعايير ألاكاديمية املرجعية القومية  -2ضعف املراجعة الدورية
السنوية لتحديث بعض
)(NARS
البرامج واملقررات الدراسية .
 -1نشر ثقافة املعايير ألاكاديمية بين مجتمع الكلية .
وعي

املعايير ألاكاديمية والبرامج التعليمية

 -2البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية متفقة مع -1انخفاض
رسالتها وأهدافها إلاستراتيجية .
وبعض أعضاء هيئة التدريس
 -2يوجد توصيف محدث للبرامج التعليمية واملقررات ومعاونيهم باملعايير ألاكاديمية
التعليمية
الدراسية وتقارير املقررات و البرامج وخطط واملخرجات
التحسين التي تقدمها الكلية ملرحلتى البكالوريوس .املستهدفة .ILO's
-2
-6
-7

-8

الطالب

تحرص الكلية أن تحقق املقررات مخرجات التعليم -2ضعف الالتزام بالتوصيف
املستهدفة للبرامج التعليمية التي تقدمها.
املعلن للمقررات الدراسية فى
تلبي البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية من حيث التدريس والتقويم لبعض
تنوعها ومحتواها احتياجات سوق العمل.
أعضاء هيئة التدريس
تتوافر لدى الكلية إحصائيات موثقة تتعلق بتطور ومعاونيهم.
عدد الطالب امللتحقين بالبرامج التعليمية ونسبة
النجاح وتطور نسبة الخريجين خالل السنوات -2ال يتم مراجعة البرامج
التعليمية وتطويرها بصورة
السابقة في كل برنامج تعليمي.
يوجد اتساق بين مصفوفة نواتج التعلم لكل برنامج دورية بمشاركة ألاطراف
تعليمي ومقرراته.

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

املجتمعية (املستفيدين) .

 6161- 6102بكم نحقق الاعتماد

22

 -2توافر إستراتيجية موثقة للتعليم والتعلم يتم  -2قلة نسبة أعضاء هيئة
التدريس إلى الطالب.
تحديثها دوريا تتفق مع رسالتها وأهدافها ومتسقة مع
املعايير ألاكاديمية املرجعية التي تتبناها الكلية .
 -1ضعف املوارد الذاتية
 -1توافر كادر تعليمي متميز ومتدرب على طرق التعليم
والتعلم والتقييم املختلفة .
 -2عدم مشاركة ألاطراف
املعنية (املستفيدين) فى
 -2تعمل الكلية على توفير أساليب التعليم والتعلم
وصياغة
إعداد
املختلفة للطالب ومصادر التعليم الذاتي التي تتالءم
التعليم
استراتيجيات
مع أنماط املتعلمين .
والتعلم.
 -2تسعى الكلية لتنمية املوارد الذاتية والاستخدام
املتاحة.

التدريس والتعلم

 -2عدم وجود نظام موضوعي
ألامثل للموارد.
لالمتحانات العملية.
 -2تقوم الكلية بتقويم الطالب بعدالة وموضوعية مع
استخدام أسئلة  MCQوإلاقالل من أسئلة املقال  -2ضعف الاستفادة من تحليل
نتائج تقويم الطالب فى
 -6تهتم الكلية بوجود آليات لتوثيق نتائج الامتحانات.
البرامج
 -7قاعة املحاضرات والفصول الدراسية واملعامل
التعليمية،واستراتيجيات
مالئمة للعملية التعليمية .
التعليم والتعلم.
 -8تتناسب قاعات املحاضرات والفصول الدراسية مع
 -6قلة ساعات العمل باملكتبة
أعداد الطالب.
 ،وعدم وجود فترة مسائية
 -9تنوع أساليب تقويم الطالب ما بين تحريرية وشفهية
 -7عدم وجود برامج لتدريب
وعملية ومشا يع تد يبية ً
طبقا الستراتجية التعليم
ر ر
أمناء املعامل على استخدام
والتعلم.
وصيانة ألاجهزة .
 -21توجد مواصفات معتمدة للورقة الامتحانية.
 -8محدودية دعم الكتاب
 -22توجد ضوابط موثقة للعمل بالكنتروالت
الجامعى.
تضمن دقة التصحيح ،ورصد الدرجات.
-21

توافر فرص مقبولة للتدريب امليداني
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 .2توافر قواعد معتمدة ومعلنة لتحويل ونقل الطالب  .2ضعف التسويق وإلاعالن
عن البرامج الدراسية
من وإلى الكليات املناظرة  ،يحتوى املوقع إلالكترونى
للكلية علي كافة املعلومات الخاصة بالقبول
لجذب الطالب الوافدين
من دول عربية.
والتحويالت للطالب
 .1ضعف آلية التواصل مع
 .1يتم تنظيم برامج تعريفية للطالب الجدد.
الخريجين.
 .2تصدر الكلية دليل متاح لجميع الطالب.
 .2ضعف التنمية املهنية وفقاً
 .2تتسم إجراءات القبول بالبرامج التعليمية بالشفافية
الحتياجات سوق العمل.
وتكافؤ الفرص

الطالب والخريجون

 .2يوجد يالكلية لجنة إلاشراف ألاكاديمي .
 .6تحرص الكلية على الاهتمام بدور اتحاد الطالب
والعمل على تفعيل مساهمته في مجال ألانشطة
الطالبية.
 .7تدعم الكلية ألانشطة الطالبية العلمية والثقافية
والرياضية والاجتماعية.
 .8توجد بالكلية وحدة ملتابعة الخريجين
 .9توفر الكلية برامج متنوعة إلعداد الخريجين لسوق
العمل.
 .21تشجيع الطالب على ممارسة ألانشطة.
 .22تحفز الكلية الطالب املوهوبين واملتفوقين .
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 -2ضعف كفاية املوارد املالية
املخصصة للبحث العلمي .

البحث العلمي وألانشطة العلمية

 -2تضع الكلية خطة للبحث العلمي مرتبطة بخطة -1عدم وجود آلية لتسويق
الجامعة ومرتبطة بالتوجهات القومية واحتياجات البحث العلمى.
املجتمع املحلي وتلتزم الكلية بها.
-2عدم وجود قاعدة بيانات
 -1الخطة البحثية موثقة ومعتمدة من مجالس
للمشاريع البحثية محليا،
ألاقسام ومجلس الكلية .
ودوليا.
 -2مالئمة تخصص عضو هيئة التدريس وخبراته مع
موضوعات رسائل الدراسات العليا التي يشرف
عليها.
 -2تصدر الكلية مجلة علمية للبحوث فى التربية
النوعية.

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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عدم وجود مؤتمر
علمى.
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 -2توجد سياسة ُمعلنة للقبول بالدراسات العليا) القيد
 ،التسجيل(.
 -1تبنى الكلية املعايير القومية ألاكاديمية املرجعية

 -2ضعف توافر قواعد
معلنة للتعامل مع تظلمات
طالب الدراسات العليا .

الاسترشادية لبرامج الدراسات العليا الصادرة عن
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

 -1عدم وجود مقررات
الكترونية فى برامج
الدراسات العليا.

-2نشر ثقافة املعايير ألاكاديمية من خالل ورش عمل

 -2ال توجد خطة لتسويق
والتعريف ببرامج الدراسات
العليا.

وذلك باعتماد من مجلس الكلية .
وتوزيع اسطوانات مدمجة وطبع كتيبات وتوزيعها
على كافة املعنيين
2ـ يوجد دليل للدراسات العليا.

الدراسات العليا

 -2الانتهاء من توصيف وتقارير برامج ومقررات
الدراسات العليا لجميع البرامج .
 -6وجود تطور ايجابي في إعداد املقيدين في برامج
الدراسات العليا .

 -2قلة املوارد املالية املتاحة
لدعم ألابحاث.
 -2إجراءات متابعة وتقييم
أداء الباحثين قبل وأثناء
التسجيل للدرجات العلمية
غير كافية.

 -7ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد طالب
الدراسات العليا بالكلية.
 -8يتم اتباع وسائل محددة لقياس رضا الطالب .
 -9تلتزم الكلية متمثلة فى ألاقسام العلمية بتوزيع
ً
إلاشراف على الرسائل العلمية وفقا للتخصصات .
 -21يتسم توزيع أعباء إشراف أعضاء هيئة التدريس
علي الرسائل العلمية ،وتخصيص البعثات بالعدالة
وعدم التحيز ،ينظمها قانون تنظيم الجامعات رقم
 29لسنة 2971وتعديالته .
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-2

-1
-2

املشاركة املجتمعية وتنمية البيئة

-2
-2

تمارس الكلية العديد من املمارسات الجيدة فى
مجال خدمة املجتمع وتنمية وحماية البيئة على
املستويين الفردي واملؤسس ي.
يوجد مركز الخدمة العام ذات الطابع الخاص التي
يقوم بتقديم الخدمات للمجتمع املحلي.
تساهم الكلية من خالل مشروع محو آلامية
والندوات واملحاضرات وورش العمل في معالجة
املشكالت التي تواجه املجتمع املدنى.
تشارك الكلية بحمالت ارشادية وتدريبية فى تنمية
املرأة الريفية.
مشاركة الكلية فى خدمة املجتمع من ناحية
التدريب امليدانى وتبادل املعرفة مساهمة فى حل
املشكالت التعليمية.

 -2ضعف وجود استبيانات
لقياس كفاءة وسائل التوعية
املستخدمة .
-1قلة املوارد املالية لدعم
الخدمات املجتمعية
-2غياب مشاركة ألاطراف
املجتمعية في إعداد البرامج
التعليمية.
 -2ضعف وسائل إلاعالن عن
الخدمات التى تقدمها الكلية
لخدمة املجتمع.
 -2ال يوجد ممثلين عن املجتمع
املحلي فى مجلس الكلية ووحدة
ضمان الجودة .
-6ال توجد بالكلية خطة
متكاملة لخدمة املجتمع وتنمية
البيئة .

خالص ــة:
وبقراءة الجدول السابق يتضح أن عدد نقاط القوة للكلية يبلغ  99نقطة فى مقابل  26نقطة
ضــعف على مســتوى كافة املجاالت ،ويالحظ أن نقاط القوة تمثل (نســبة ً %62
تقريبا )  ،وهو
ما يعكس وض ــع إس ــتراتيجي للبيئة الداخلية بدرجة جيدة ومشـ ــجعة ،ولكن هناك بعض من
نقاط الضعف يتعلق معظمها بضعف املوارد املالية واستجابة ألاطراف املجتمعية بحاجة إلى
إستراتيجيات وخطط وبرامج للمواجهة وهذا ما سوف يتم مراعاته .
الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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ً
ثانيا  -:تحليل البيئة الخارجية:
املعيار

الفرص

التهديدات

التخطيط إلاستراتيجي
القيادة والحوكمة
إدارة الجودة والتطوير

التغيرات فى ألاوضاع
 .2اعتبار التعليم مشروع قومي واهتمامات الدولة .2
والاجتماعية
الاقتصادية
بالتعليم العالي .
 .1وجود وعى قومى بأهمية التخطيط الاستراتيجي املتسارعة واملتالحقة.
 -1إلانفاق الحكومى الضعيف
في تطوير التعليم.
على التعليم الجامعى مقابل
 .2الزيادة املستمرة واملتتالية فى أعداد الطالب
زيادة مضطردة فى أعداد
امللتحقين بالكلية.
امللتحقين بما يؤثر على
الخدمة التعليمية املقدمة
ً
 -2املناخ العام مهيا لقبول تحديث وتطوير الهياكل  -2تغيير التوصيف الوظيفى
للعاملين طبقا لقانون الخدمة
التنظيمية للتوافق مع متطلبات الاعتماد
 -1تبنى الدولة لسياسة ضمان الجودة للمؤسسات املدنية.
-1صعوبة تدبير بعض الدرجات
التعليمية مما يدفع املؤسسات لالعتماد.
املالية للوظائف فى الهياكل
التنظيمية املستحدثة.
 -2زيادة الاهتمام املحلى وإلاقليمي والعالمي بأهمية  -2ضعف مشاركة ألاطراف
املجتمعية ( املستفيدين ) فى
إدارة الجودة والتطوير املستمر فى منظومة التعليم.
عملية التقويم املؤسس ى
 -1وجود دور فاعل للهيئة القومية لضمان جودة
وخطط التحسين .
التعليم والاعتماد من اجل اعتماد املؤسسات طبقا
 -1ضعف الرقابة على تكاليف
للمعايير .
الخدمات الجامعية املدعمة
 -2الدعم الفني الذي يقدمه مركز ضمان الجودة
من قبل الدولة.
بالجامعة للكلية.
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أعضاء هيئة التدريس

 -2وجود مراكز لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  -2ضـ ـ ـ ــعف رواتب أعضـ ـ ـ ــاء هيئة
ال ـت ـ ــدريــس وم ـع ـ ــاون ـي ـهــم م ـق ـ ــارن ـ ــة
[ مثل  ] ICTPتابعة للمجلس ألاعلى للجامعات
 -2وجود جوائز و حوافز تمنحها بعض املؤسسات ب ـ ــأعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس
بــالجــامعــات واملعــاهــد الخــاص ـ ـ ـ ــة و
املحلية وألاقليمية .
اصحاب الكوادر الخاصة.

الجهاز إلاداري

 -2برامج وحزم تدريبية لتنمية املهارات إلادارية
للعاملين والقيادات إلادارية توفرها الجامعة والجهاز  -2ال ـت ـه ـ ــاون فــى ت ـط ـب ـيــق قــوان ـيــن
العـاملين بـالـدولـة بمـا يش ـ ـ ـ ــكل
املركزى للتنظيم وإلادارة .
ع ـ ــائ ـ ًق ـ ـا أم ـ ــام ت ـط ـب ـيــق م ـب ـ ــدأ
 -1وضع نظام لتقويم أداء العاملين وفق قانون
الثواب والعقاب .
الخدمة املدنية الجديد.

املوارد املالية واملادية

 -2مركز الخدمات النوعية.

 -2ع ـ ــدم كـف ـ ــاي ـ ــة املــوازن ـ ــات
الخاصـ ـ ــة بمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليم
العالى( الجامعات ).

املعايير ألاكاديمية والبرامج التعليمية

 -2وجود معايير أكاديمية مرجعية قومية (-2 )NARSالتغيرات السريعة فى متطلبات
تصدرها وتراجعها الهيئة القومية لضمان جودة سوق العمل مما يتطلب تعديل
وتطوير البرامج التعليمية .
التعليم والاعتماد بصفة دورية.
 -1وجود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
والاعتماد وما تصدره من مطبوعات وماتقدمه من
دعم فنى وتدريبى و نشر الوعي باملعايير ألاكاديمية .
 -2 .2املرونة التي تسمح بتعديل اللوائح وتشجيع إنشاء
برامج جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.
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التدريس والتعلم
الطالب والخريجون

 -2توافر شبكة املعلومات تيسر التواصل مع ألاطراف-2
املستفيدة خارج الكلية لتطوير ومراجعة
إستراتيجيات التعليم والتعلم.
 -1وجود وحدة للتعليم إلالكتروني إلنتاج املقررات-1
إلالكترونية.
 -2توافر " بنك املعرفة املصرى" الذى أتاح عديد من
قواعد البيانات ً
مجانا.
 -2إقبال الطالب والزيادة املستمرة و املتتالية فى-2
أعداد امللتحقين بالكلية
-1احتياج سوق العمل [ املصرى – ألاقليمى]
للمهارات التي يمتلكها الخريج فى بعض تخصصات-2
الكلية .

 -2التطور العلمى والتكنولوجى
السريع فى مجاالت التخصص وفى
طرق التدريس.
 -1الاتجاه نحو التعليم
الالكترونى ،E-Learningوالتعليم
املدمج . Blended Learning
 -2ضعف املستوى العلمي
للطالب املقبولين من التعليم ما
قبل الجامعي.
 -1وجود معيار واحد فقط وهو
مجموع الطالب دون مراعاة
الرغبة او إلاستعداد او إلامكانيات
لديه.

-2
-2

البحث العلمي وألانشطة العلمية

 -2التشجيع على النشر العلمي الخارجي
 -1حاجة املجتمع الى تطبيقات البحث العلمي.
 -2سهولة الحصول على ألابحاث العلمية سواء
املنشورة فى دوريات محلية أو أجنبية وكذلك الكتب -1
واملراجع فى صورة رقمية من خالل " بنك املعرفة -2
املصرى" .
-2اهتمام الدولة بالبحث العلمي وتخصيص نسبة
من إلانفاق الحكومى ال تقل عن  %2من الناتج -2
القومى إلاجمالى تتصاعد تدريجيا ( مادة  12من
الدستور املصرى) .
-2زيادة فرص الحصول على تمويل من جهات محلية
وعاملية لتطوير منظومة الجودة بالكلية
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الـبـحــوث وضـ ـ ـ ـ ـعــف الـطـل ـ ــب
عليها.
ضعف ميزانية ألابحاث.
أهمـال الاس ـ ـ ـ ــتفـادة من نتائج
الـبحوث ،وض ـ ـ ـ ــعف الطل ـ ــب
عليها.
غيــاب الوعي بــأهميــة البحــث
العلمي لدى املجتمع املحيط.
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الدراسات العليا

 -- 2زيادة الطلب على الدراسات العليا وذلك لزيادة  -2ارتـف ـ ــاع تـك ـ ــالـيـف ومـتـطـلب ـ ــات
الدراسات العليا.
العالوة وإتاحة فرص للتعيينات والترقيات.
 --1تنوع البرامج ألاكاديميةالتخصصية التى يحتاجها
السوق املحلى وألاقليمى.

املشاركة املجتمعية وخدمة البيئة

 -2مشاركة املجتمع فى مناسباته الدينية والقومية -2ع ـ ــدم وج ــود ق ــواع ـ ــد ب ـي ـ ــان ـ ـات
مل ـعــرف ـ ــة اح ـت ـي ـ ــاج ـ ــات سـ ـ ـ ـ ــوق
من خالل الفرقة املوسيقية وكذلك املشاركة فى
العمل
إحياء املناسبات الاجتماعية .
 -1وجود العديد من الهيئات واملؤسسات باإلقليم  -1انخف ــاض مس ـ ـ ـ ـ ــاهم ــة املجتمع
والتي لديها الاستعدادات في املساهمة في أنشطة املحلى فى توفير الاعتمـادات املالية
الكلية املختلفة وإعداد البرامج التعليمية (تدريب لتموي ــل التعليم و البح ــث العلمى
الطالب– تشغيل الخريجين – املؤتمرات والندوات .
وورش العمل) ،من أمثلتها :الهيئة ألانجلية  ،نقابة
إلاعالميين  ،املطابع الخاصــة  ...ألخ.

خالص ــة:
وبقراءة الجدول السابق يتضح أن عدد الفرص املتاحة للكلية يبلغ  21فرصة فى مقابل  12تهديد
على مستوى كافة املجاالت .وهو ما يعكس وجود بيئة خارجية مشجعة ومحفزة بصورة متوسطة
(بنس ـ ـ ـ ـبـة (  )%28.81ولكن هنـاك بعض من التهـديـدات التي بحـاجـة إلى إس ـ ـ ـ ــتراتيجيات وخطط
وبرامج للمواجهة.
ويتطلــب ألامر وض ـ ـ ـ ــع إس ـ ـ ـ ــتراتيجيــات وخطط وبرامج ملواجهــة التهــديــدات الحــاليــة ،بجــانــب وض ـ ـ ـ ــع
إس ـ ـ ـ ــتراتيجي ــات وخطط وبرامج للنمو والتوس ـ ـ ـ ــع القتن ــاص الفرص املت ــاح ــة.وه ــذا م ــا س ـ ـ ـ ــوف يتم
مراعاته فى الخطة التنفيذية .
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وفيما يلى سرد نتائج تحليل كل من البيئة الداخلية والخارجية ,كما هو موضح بالجدول التالي:
املجال

البيئة الخارجية

البيئة الداخلية
عدد عوامل

عدد عوامل

عدد عوامل

عدد

القوة

الضعف

الفرص

عوامل

التخطيط إلاستراتيجي.

8

4

3

6

القيادة والحوكمة.

06

5

6

6

إدارة الجودة والتطوير

7

4

3

6

أعضاء هيئة التدريس.

2

4

6

0

الجهاز إلاداري.

01

5

6

0

املوارد املالية واملادية.

2

3

0

0

املعايير ألاكاديمية والبرامج التعليمية

8

4

3

0

التدريس والتعلم

06

8

3

6

الطالب والخريجون.

00

3

6

6

البحث العلمي وألانشطة العلمية

4

5

5

4

الدراسات العليا.

01

5

6

0

املشاركة املجتمعية وتنمية البيئة.

5

2

6

6

التهديدات
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مجموع العوامل

52

99

31

60

من خالل الجدول السابق يتضح أن اجمالى نقاط القوة والفرص ( )219نقطة مقابل ( )81نقطة
ملجمل نقاط الض ـ ـ ـ ــعف والتهديدات وبترجمة هذه النقاط إلى نس ـ ـ ـ ــب مئوية نرى أن نس ـ ـ ـ ــب نقاط
القوة والفرص تص ـ ــل إلى  % 61مقابل  % 28لنقط الض ـ ــعف و التهديدات التي س ـ ــتتدنى نس ـ ـ ها
ً
مس ـ ـ ـ ــتقبال يــأذن إلى اقــل من  %22مع مرور العــام ألاول والثــاني من الخطــة التنفيــذيــة للكليــة
وذلك يمثل نسب جيدة للغاية تدفع الكلية إلى الاعتماد في العام الدراس ي 1127/1126م .

ثالثا  -:تقييم عوامل التحليل البيئى( البيئة الداخلية والخارجية )
Internal and External Factors Evaluation
أ -مصفوفة تقييم العوامل الداخلية)Internal Factor Evaluation (IFE
(مجاالت القوة والضعف بكلية التربية النوعية -جامعة املنيا)
 خطوات اجراء املصفوفة IFE Matrixلقد روعي فريق إعداد الخطة إلاستراتيجية بالكلية بعد ان انتهى من دراسة وتشخيص
وتحليل املتغيرات والعوامل إلاستراتيجية في البيئة الداخلية للكلية إتباع منججية تتسم باملوضوعية
من خالل تحديد مجاالت القوة ومجاالت الضعف وإعداد مصفوفة العوامل إلاستراتيجية
الداخلية من خالل الخطوات التالية - :
تحديد من  21-2مجاالت للقوة ومثلها من مجاالت الضعف .
تحديد وزن نسبى لكل عامل استراتيجي من عوامل البيئة الداخلية على حسب أهميته
للكلية والذى يتراوح بين الواحد الصحيح( هام جدا ) إلى الصفر ( غير هام جدا ) ،مع
مراعاة أن مجموع ألاوزان النسبية يجب أن يكون واحد صحيح .
اعطاء قيمة  Rateللعوامل إلاستراتيجية الداخلية على مقياس يمتد من ( )2-2بحيث
تكون القيمة رقم  ( 2ممتاز ) بينما القيمة رقم ( 2ضعيف ) .
مع مالحظة آلاتى -:
 مجاالت القوة تأخذ دائما أرقام من ( . )2-1
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 مجاالت الضعف تأخذ دائما أرقام مابين ( . )1-2
 مجاالت ضعف رئيسية (2في حالة قدرة الكلية على التغلب على نقطة الضعف بنسبة.)%91 - %72
 مجاالت ضعف طفيفة (1في حالة قدرة الكلية على التغلب على نقطة الضعف بنسبة.)%211 - %91
حساب الوزن املرجح لكل عامل استراتيجى عن طريق ضرب( الوزن النسبي × القيمة
الخاصه به )
التعليق على مبررات استخدام العامل الاستراتيجى فى التقييم وتقدير وزن قيمته .
جمع ألاوزان املرجحة لكل عامل من عوامل التحليل الاستراتيجى  ،وذلك كمؤشر
للوصول إلى الوزن الكلى املرجح بالنسبة للكلية ،وهذا الرقم يعبر عن قدرة الكلية على
التعامل مع عوامل البيئة الداخلية ( كلما زاد الرقم واقترب من  2كانت القدرة أكبر
والعكس صحيح).
 تقييم نتائج املصفوفة
يتراوح املجموع الكلى لألوزان املرجحة  Total weighted scoresمابين -:
 )2( تعنى أداء متميز للكلية Strong Internal Position
 إلى ( ) 2تعنى أداء ضعيف للكلية Internally weak Position
 يعكس الرقم ( ) 2أداء متوسط للكلية .
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مصفوفة العوامل الاستراتيجية الداخلية
(مجاالت القوة – مجاالت الضعف لكلية التربية النوعية)

كما هو موضح في الجدول التالي:
العوامل إلاستراتيجية الداخلية

الوزن
النسبي

الدرجة

الوزن
املرجح

التعليق

مجاالت القوة
أعضاء هيئة التدريس

1261

4

1281

مؤهلة وذات خبرة متميزة

البرامج التعليمية

1205

4

1221

متنوعة ومتعددة وموصفة وموثقة

القيادة والحوكمة

1205

5

1275

ديمقراطية ,واقتناع ودعم القيادة لفكر

املشاركة املجتمعية

1201

3

1231

متعددة

الدراسات العليا

1201

3

1231

برامج تخصصية يحتاجها سوق العمل

الجودة.

مجاالت الضعف
املوارد املالية.
ض ـ ـ ـ ــعف فعـاليـة الص ـ ـ ـ ــيانة بالكلية وانخفا

مس ـ ـ ـ ــتوى خدمات

1201

0

1201

غير كافية( ضعف املوازنة ) .

1215

0

1215

موقع الكلية باملنيا بعيدا عن مراكز الصيانة
الكبرى  ,مع عدم وجود وحدات صيانة

الصيانة لألجهزة ,مع عدم وجود فنيين متخصصين

متخصصة بالجامعة
ال يوجد طالب وافدين

1215

6

1201

ضعف التمويل الذاتى

محدودية دور البحوث ألاكاديمية فى مواجهة املشكالت

1215

6

1201

اليتوافر نظام فعال لجذب الطالب الوافدين

املجتمعية
ضعف أداء الجهاز إلادارى واجراءات العمل

125

اجمالى ألا وزان املرجحة

021

6

101

ضعف مستوى ألاداء للجهازإلادارى وروتينة
اجراءات
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وتعكس نتائج مصفوفة العوامل إلاستراتيجية الداخلية للكلية القوة املتوسطة للوضع إلاستراتيجى الداخلى للكلية بشكل
عام حيث يبلغ اجمالى الوزن املرجح " "3261وهو مايعكس تجاوز القيمة املتوسطة والتى تأخذ " "321وهذه نسبة جيدة
للغاية .

ب -مصفوفة تقييم عوامل البيئة الخارجية )External Factor Evaluation)EFE
(الفرص والتهديدات بكلية التربية النوعية – جامعة املنيا)
بعد أن انتهى أعضاء فريق التخطيط إلاستراتيجي بالكلية من دراسة وتشخيص وتحليل
املتغيرات والعوامل إلاستراتيجية في البيئة الخارجية للكلية  ،تم تحديد العوامل الخارجية (الفرص
والتهديدات ) تهيئة إلعداد مصفوفة العوامل إلاستراتيجية الخارجية  ،وهى تشبه تماما IFE
 ،Matrixوتتبع نفس خطوات العمل مع اختالف بسيط فى حساب القيمة . Rating
 خطوات اجراء املصفوفة EFE Matrix
 .2تحديد من  21-2مجاالت للفرص ومثلها من مجاالت التهديد .
 .1تحديد وزن نسبى  weightلكل عامل إستراتيجي من عوامل البيئة الخارجية( فرصة أو تهديد)،
على حسب أهميته للمؤسسة والذى يتراوح بين الواحد الصحيح( هام جدا ) إلى الصفر ( غير
هام جدا ) ،فى ضوء التأثير املحتمل للعوامل السابقة على املوقف إلاستراتيجى للكلية مع
مراعاة أن مجموع ألاوزان النسبية يجب أن يكون واحد صحيح .
 -2اعطاء قيمة  Rateللعوامل إلاستراتيجية الخارجية على مقياس يمتد من ( )2-2بحيث تكون
القيمة رقم  ( 2ممتاز ) بينما القيمة رقم ( 2ضعيف )  ،وذلك فى ضوء مدى فاعلية إستراتيجيات
الكلية فى الوقت الحالى لإلستجابة إلى هذا العامل .
 .4توزع القيم كما يلى-:
o
o
o
o
o

 =2استجابة ضعيفة( )the response is poor
 =1استجابة أقل من املتوسط ( )the response is below average
 =2استجابة متوسطة () average response
 =2استجابة فوق املتوسط ( )the response is above average
 =2استجابة فائقة ()superior response
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 -2حساب ألاوزان املرجحة لكل عامل استراتيجى عن طريق ضرب( الوزن النسبي × القيمة
الخاصه به ).
 -6التعليق على مبررات استخدام العامل الاستراتيجى فى التقييم وتقدير وزن قيمته .

 -7جمع ألاوزان املرجحة لكل عامل من عوامل التحليل الاستراتيجى وذلك كمؤشر للوصول إلى
الوزن الكلى املرجح بالنسبة للكلية ،وهذا الرقم يعبر عن قدرة الكلية على التعامل مع
عوامل البيئة الداخلية ( كلما زاد الرقم واقترب من  2كانت القدرة أكبر والعكس صحيح).
 تقييم نتائج املصفوفة
يتراوح املجموع الكلى لألوزان املرجحة  Total weighted scoresمابين -:
 )2( تعنى قدرة عالية للكلية لإلستجابة واستيعاب التغير فى العوامل الخارجية
Strong ability to respond to external factors
 إلى ( ) 2تعنى قدرة ضعيفة للكلية لإلستجابة Internally Position
weak Ability to respond to external factors
 يعكس الرقم ( ) 2إستجابة متوسطة للكلية .
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وكما هو موضح في الجدول التالي:
العوامل إلاستراتيجية الخارجية
ً
أوال  :الفرص

الوزن
النسبي

التعليم مشروع قومى ,واهتمامات الدولة بالتعليم العالى
وجود دور فاعل للهيئة القومية لضمان جودة التعليم
والاعتماد من أجل اعتماد املؤسسات طبقا للمعايير .

الدرجة

الوزن
املرجح

1261

4

1281

1205

4

1221

وجود معايير أكاديمية مرجعية قومية ( ) NARSتصدرها
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

1205

5

1275

1201

3

1231

1201

3

1231

التعليق

تهدف سياسة الدولة إلى التطوير وإلاهتمام
بالتعليم العالى .
يساهم ما تطرحه الهيئة من أدلة بشكل جيد
الكليات فى الحصول على الاعتماد
تبنى الكلية املعايير ألاكاديمية املرجعية
القومية (,)NARSيشجع الحصول على
الاعتماد.

وجود وحدة للتعليم إلالكتروني بالجامعة إلنتاج املقررات
إلالكترونية.
زيادة ألاقبال على خريجين الكلية فى سوق العمل

لتحقيق معايير الجودة

ثقة املجتمع فى خريج الكلية.

ً
ثانيا – التهديدات
ضعف إلانفاق الحكومى على التعليم العالى  ,وعدم
كفايةاملوزازنات الخاصة بالجامعات .

تواضع إلانفاق الحكومى على التعليم ,
1205

0

1205

1205

0

1205

وبالرغم من زيادة النسبة املخصصة لإلنفاق فى
املوازنة العامة إال اغلبها يكون فى صورة أجور
ومرتبات ).

ً
سنويا
زيادة أعداد الطالب املقبولين

ضعف املستوى للطالب املقبولين من التعليم ماقبل الجامعى
(الثانوية العامة ).

تؤدى إلى نقص نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى
نسبة الطالب.
ضعف مستوى طالب الثانوية العامة امللتحق

1215

6

1201

1215

6

1201

بالكلية يؤدى إلى ضعف قدرات الطالب
وصعوبة العملية التعليمية

انخفا

مساهمة املجتمع املحلى فى توفير الاعتمادات املالية

لتمويل التعليم والبحث العلمى بالكلية
ارتفاع تكاليف ومتطلبات الدراسات العليا.

يؤدى إلى ضعف التمويل الذاتى وعدم تدعيم
ميزانية الكلية لتحقيق رسالتها.
زيادة تكاليف الدراسة فى ظل تدنى ألاوضاع

125

6

101

الاقتصادية مما يؤدى إلى إلاحجام عن التقدم
للدراسات العليا.

اجمالى ألاوزان املرجحة
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وتعكس نتائج مصفوفة العوامل إلاستراتيجية الخارجية للكلية ،أن الوضع إلاستراتيجي
الخارجي للكلية أعلى من املتوسط حيث يبلغ اجمالى الوزن املرجح " "2.22وهو مايعكس تجاوز
القيمة املتوسطة والتى تأخذ " "2.1وهذه نسبة جيدة للغاية .
مما يساهم بمجملة فى تفعيل وتطوير العملية التعليمية ويؤكد أن الكلية تستجيب
الستغالل الفرص بشكل إيجابي ،مما يؤدى إلى التغلب على التهديدات ،وان التهديدات فى مجملها
يمكن التغلب عليه وال تعوق حصول الكلية على الاعتماد.

مصفوفة SWOT/ TOWS
The SWOT/ TOWS Matrix
_____
يتولد منها أربع استراتيجيات وهم - :

الاستراتيجيات
(نمو وتوسيع) ( S-Oاستراتيجيات القوه والفرص)

اسـ ـ ـ ـ ـت ـخ ـ ــدام ن ـق ـ ــاط ال ـقــوه فــي ت ـع ـظ ـيــم
الفرص املتاحة.

(ثبات واستقرار) ( S-Tالقوه والتهديدات ).

اس ــتخدام نقاط القوه في تقليل ألاخطار
والتهديدات املوجودة واملتوقعة

(تطوير وتحس ـ ـ ــين) ( W-Oاس ـ ـ ــتراتيجيات الض ـ ـ ــعف تقلي ــل نق ــاط الض ـ ـ ـ ــعف ب ــانته ــاز الفرص
والفرص)
(ان ـك ـم ـ ــاش) W-T

املتاحة.
(اس ـ ـ ـ ـ ـت ـرات ـي ـج ـي ـ ــات الض ـ ـ ـ ـ ـع ــف تقليل نقاط الضعف وتجنب التهديدات

والتهديدات)..
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ً
من خالل اس ـ ــتعراض ـ ــنا للجدول الس ـ ــايق يمكن اس ـ ــتخدام الكلية الس ـ ــتراتجيات ممنقجة طبقا
للشــكل الســابق للوصــول ملســتوى راق بما يتماتــيى مع متطليات الهيئة القومية لضــمان جودة
التعليم والاعتماد بدرجة متميزة .
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بعد دراسة الوضع الراهن للكلية وفى ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة تم صياغة
الرؤية والرسالة للكلية مع مراعاة ارتباطها برؤية ورسالة الجامعة  ،ويتجسد ذلك فى آلاتى:

رؤية الكلية

رؤية الجامعة

تسعى جامعة املنيا أن تكون لها مكانتها تسعى الكلية أن تكون لها مكانة علمية وبحثية

ً

العلمية املتميزة محليا ودوليا  ،حيث تقدم تعليما متميزة فى املجاالت النوعية تمكنها من املنافسة
عالي الجودة  ،ولباحثيها أفضل الفرص إلنتاج بحث
ً
ً
واقليميا.
محليا

ُ ّ
مكن من التنافس ً
دوليا ،كما تسعى لتنمية
علمي ي
الريف املصرى  ،واملناطق العشوائية  ،والظهير
الصحراوى  ،وجذب رجال ألاعما ل والصناعة
ً
ليتخذوا من الجامعة شريكا يمكنهم من تحقيق
ً
محليا وعر ًبياً ،
ودوليا .
املنافسة

رسالة الجامعة
تلتزم جامعة املنيا بتحقيق رؤيتها ،من خالل
تقديم تعليم فعال يواكب متطلبات العص ر ررر  ،و ل

رسالة الكلية
تلتزم الكلية ةةة بتحقيق رؤينهة ةةا من

تقة ةةد م

ةةدمةةة تعليميةةة تربويةةة وبحثيةةة بمسة ة ة ةةتو جودة

إلعررداد أجيررال متميزة ةررادرة عنى املنررافس ر ر ررة ي ضة ة ة ةةمن توفير ريت قة ةةادر ع ى تلبية ةةة متطلبة ةةات
ً
ً
أس ر ر ررواي العمرل محليرا وعربيرا وعرامليرا ي م ررا ت سوق العمل.

مح ررددة  ،كم ررا تلتزم ب ررالتفوي ي البح ررث العلمي
والرتركرنرولروجرير ررا وترنفير ررذ املش ر ر ر ر ررار البحثير ررة ال ي
تس ر ر ر ر رراترم ري مرواجرهر ررة الرتحر رردير ررات ال ي تواج ر ر
محافظة املنيا وصعيد مصر .

ومن العرض السابق يتضح أن رؤية الكلية تسعى مكانة علمية وبحثية متميزة ى امل ا ت
وإةليميا وتذا ما تؤكده رؤية جامعة املنيا وتسعى ً
ً
ً
أيضا كلية
محليا
النوعية وكذل املنافسة
التربية النوعية باملنيا ى تحقيق رؤيتها.

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

 6161- 6102بكم نحقق الاعتماد

25

وجاءت رسالة الكلية متسقة م رسالة الجامعة من حيث تقديم خدمة تعليمية بمستوى
جودة يضمن خريج ةادر عنى املنافسة وتلبية سوي العمل وتذا ما أكدت رسالة الجامعة ى إعداد
ً
ً
أجيال متميزة ةادرة عنى املنافسة ي أسواي العمل محليا وعربيا وعامليا ي م ا ت محددة.

قيم الجامعة
-

إلالتزام املنهى.
الحرية ألاكاد مية
التمييز وعدم التميز .
الجودة والاتقان.
املصداقية والشفافية.
املحاسبية.

قيم الكلية
-

التعلم املستمر.
الحرية ألاكاد مية املنضبطة.
العدالة والنزاهةة.
القيادة والعمل بروح الفريق.
الشفافية واملسائلة.

الغا ة ألاولى  :زيادة كفاءة القدرة املؤسسية وترسيخ ثقافة ضمان الجودة والتطوير املستمر
بما تماش ى مع معا ير الاعتماد [ لإلصدار ]6102
-0
-6
-3
-4
-2

وضع السياسات وألانشطة الداعمة للخطة إلاستراتيجية:
تحد ث الهيكل التنظيمي للكلية بصفة دورية بما تناسب مع أهداف واحتياجات
وا تصاصات الكلية مع ضمان تفعيل الشفافية .
زيادة فاعلية تحقيق العدالة والالتزام بأ قيات املهنة بصورة متميزة.
زيادة دعم النظام الدا ي لضمان الجودة ووضع السياسات املنظمة للعمل .
زيادة فاعلية مواجهة ألازمات واملخاطر والكوارث بأسلوب علمي
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الغاية الدانية:التطوير املستمر للبرامج التعليمية واملقررات الدراسية بما يتواكب مع
ً
احتياجات سوق العمل واحتياجات املجتمع طبقا للمعايير الحاكمة .
 .0توفير خدمات تعليمية جاذبة للطالب ذو ارتباط وثيق باحتياجات سوق العمل واملجتمع
الخارجي.
 .6العمل على استحداث برامج جديدة ذي ارتباط باحتياجات سوق العمل.

الغاية الدالدة :تطوير إستراتيجية التدريس والتعلم والوسائل الداعمة
.3
.4
.2
.2
.7

زيادة فاعلية توفير بيئة تعليمية جاذبة وكوادر بشرية متميزة لديها القدرة على استخدام
الوسائل التكنولوجية الحديدة في عمليتي التعليم والتعلم .
تعظيم دور التعلم الذاتي وزيادة استخدام املراجع في التدريس
زيادة فاعلية سياسة التطوير املستمر في طرق التدريس
زيادة استخدام اساليب التعليم التعاوني فى العملية التعليمية والتدريب
تعديل أنظمة تقويم الطالب

ً
الغاية الرابعة  :إلاسهام العلمي والفكري في حل دضايا املجتمع عن طريق بحث علمي
تطبيقي مبنى على أولويات احتياجات فعلية ووادعية للمجتمع املحيط .
 .0وضع آلية لتنمية مصادر التمويل الذاتي للبحث العلمي وضمان التوزيع العادل لها
 .6وضع آلية لقياس كفاءة العملية البحدية ومدى ارتباطها بحل دضايا ومشكالت املجتمع
الفعلية

الغاية الخامسة  :الشراكة الفاعلة مع ألاطراف املعنية واملستفيدة من [ مركز
الخدمات النوعية]
 -0زيادة فاعلية دور الكلية في حل مشاكل ودضايا املجتمع املحيط .

الغاية السادسة  -:تحقيق التمييز على مستوى كليات التربية النوعية بصعيد مصر
متمدلة في اعتماد بعض البرامج الجديدة
 -0الاتجاه نحو اعتماد برامج جديدة تلبى رغبات الطالب واحتياجات املجتمع املحيط
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وفيما يلى استراتيجيات الكلية لتطوير الاداء
إستراتيجيات الكلية
()0استراتجيات القوة والفرص (نمو وتوسيع)

. SO

 طرح برامج وخدمات متطورة تالئم متطلبات واحتياجات سوق العمل .
 الاشتراك في مشروعات التطوير املتاحة.
 اس ت ت ت تتتجتتداي التعلولوجيتتا في التعليم والبتتدا في تيويتتل املرررات التتدراس ت ت ت تيتتة ي مرررات
العترونية.
 التركيز علي التجص ت ت ت تص ت ت ت تتات اللا رة في امل ا ت اللوعية التذيةة العالجية تعلولوجيا
الفئات الخاصة] .
 نشاا برامج تعليمية جدةدة متميزة ملرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
 عرد اتفاقيات شراكة مع جامعات أجلبية متميزة لتبا ل الاعتراف بالبرامج.
( )6استراتيجيات الضعف – الفرص (تطوير وتحسين) . WO
 تطوير ألانظمة الداخلية للتعليم من خالل طرح برامج أكا ةمية جدةدة.
 تطوير البنية التيتية واستجداي الترليات الحدةثة في التعليم وتدريب أعضاا هيئة
التدريس ومعاونيهم ليكونوا أكثر قدره وتميز في الان از وتيريق اللتائج .
 تطوير ألانظمة إلا ارية الداخلية.
 تطوير الشراكة مع املؤسسات امل تمعية .
 تطوير وتعزيز أ اا ملظومة البيث العلمي.
 تسهيالت بيث علمي متلوعة ومتطورة.
( )3استراتيجيات القوه – التهديدات ( ثبات واستقرار) . ST






تبا ل نظم اتصال فعالة مع الكليات امللاظرة .
عدا وتلفيي خطط للمشاركة امل تمعية.
رفع العفااة العلمية واملهلية ألعضاا هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية .
زيا ة تهيئة مكان علمي تعليمي متميز .
زيا ة ت هيز املدرج وقاعات التدريس بوسائل تعليمية حدةثة.
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( )4استراتجيات الضعف – التهديدات (انكماش )

. WT

 امليافظة علي وضع أكا ةمي اري وما ي متزن.
 زيا ة فرص الخدمات املردمة للطالب.
 توجيه كافة ألانشطة ألاكا ةمية والبيثية وإلا ارية واملالية نيو تيريق ألاهداف.
سياسات الكلية في املجاالت وألانشطة املختلفة :
أوال  :في مجال التعليم والتعلم
تلوع طرق التعليم مثل الياتي والتفاعلي والتعليم املدمج .Blended Learning
تطوير وتلمية مهارات وقدرات أعضاا هيئة التدريس والهيئة املعاونة
الاستفا ة من نتائج البيث العلمي في تطوير امللاهج واملرررات التعليمية.
الاهتماي بالبنية ألاساسية مثل الراعات واملعامل....الخ
التيدةث املستمر للمراجع والعتب العلمية ملواكبة البرامج التعليمية املطورة
وضع نظم للجو ة الداخلية والاستعانة باملراجع الخارجي
تطوير طرق الترويم للمجرجات التعليمية املستهدفة
ثانيا  :في مجال البحث العلمي والدراسات العليا :
 -1وضع خطة بيثية متكاملة للكلية وتفعيلها.
 -2وضع خطط بيثية لحل مشاكل التعليم.
 -3زيا ة املوار املالية من خالل عرد البروتوكو ت والشراكة مع امل تمع املدني والخارجي .
-4زيا ة فاعلية املؤتمرات العلمية لألقساي والكلية .
-7التيفيز على نشر ألابياث العلمية في م الت عاملية والحضور للمؤتمرات الداخلية
والخارجية
ثالثا  :في مجال خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 -1وضع خطة لتذطية احتياجات امل تمع في م ال التعليم.
 -2نشاا قاعدة بيانات وتوثيق ألانشطة امل تمعية والخدمات.
 -3زيا ة عد الوحدات ذات الطابع الخاص لتلمية املوار الياتية للكلية
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ألاولويات:
أوال  :تطوير القدرة املؤسسية للكلية للحصول على الاعتماد -:
.1
.2
.3
.4
.7
.0
.5

تيدةث قواعد البيانات لجميع إلا ارات لحفظ واستدعاا وتداول الوثائق العترونيا.
الاستمرار فى تفعيل وحده ارة ألازمات والكوارث
الاستمرار فى تفعيل ور وحدة ضمان وتوكيدالجو ة .
تفعيل موقع الكلية علي شبعة الانترنت لتوفير جميع البيانات عن الكلية ولزيا ة
التواصل .
الاستمرار فى تيدةث الهيكل التلظيمي لتيريق رؤية ورسالة الكلية
تلمية الجهاز إلا اري طبرا لالحتياجات الفعلية .
الاستمرار فى تفعيل إلا ارة املتطورة لدعم العملية التعليمية .

ثانيا  :تنمية املوارد الذاتية للكلية:
.1
.2
.3
.4

زيا ة أماكن النشاط ومراعاة شروط ألامن والسالمة طبرا للمواصفات الرياسية.
تلمية العائد املا ي ملركز الخدمات اللوعية.
ارة ألنشطة خدمة امل تمع وتلمية البيئة.
تفعيل برامج خدمة امل تمع وتلمية البيئة ومشاركة أعضاا هيئة التدريس

ثالثا  :تفعيل املشاركة املجتمعية
.1
.2
.3
.4
.7

تبنى ستراتي ية تضمن زيا ة املوار املتاحة.
زيا ة تنشيط وحدة متابعة الخري ين .
وضع خطة لتفعيل برامج خدمة امل تمع وتلمية البيئة واعتما ها.
تفعيل مشاركة أعضاا هيئة التدريس والعاملين والطالب في خدمة امل تمع.
نشاا ارة لتلظيم أنشطة خدمة امل تمع وتلمية البيئة.
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رابعا  :تطوير نظم التقويم املؤسس ي وإدارة الجودة
 .1وضع نظاي فعال حتواا مراومة التذيير.
 .2قياس مؤشرات الترويم الياتي للكلية ومراجعته.
خامسا  :تطوير النظم التعليمية العتماد الكلية من خالل .
.1
.2
.3
.4
.7
.0

تيدةث البرامج التعليمية ملواكبة احتياجات سوق العمل وتلمية خدمة امل تمع.
تطوير قاعات املياضرات واملعامل .
زيا ة تيدةث املعتبات و عمها العترونيا.
ارة متطورة لالمتيانات وأساليب الترويم العا لة.
تطوير ستراتي ية التدريس والتعلم.
تبنى معاةير أكا ةمية قياسية ( (NARSمعتمده من الهيئة الرومية مع تيدةد عالمات
مرجعية .

سادسا  :تطوير مستمر ملنظومة البحث العلمي وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
.1
.2
.3
.4
.7

صيانة و تيدةث املعامل للمساهمة في اعتما الكلية.
زيا ة عرد ورات تدريبية لتلمية ورفع قدرات أعضاا هيئة التدريس والهيئة املعاونة
ً
طبرا لالحتياجات الفعلية .
ة ا مصا ر لتمويل البيث العلمي.
وضع خطط بيثية متكاملة.
زيا ة النشاط العلمي وتلوعه.

سابعا  :تطوير املعامل
 -1توفير معامل ذات مواصفات قياسية ووسائل حدةثة متطورة .
ثامنا  :تطوير برامج الدراسات العليا
 .1نشاا برامج متميزة للدراسات العليا.
 .2تطوير الدرجات العلمية والتعليمية في الدراسات العليا.
.3
الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

 6161- 6102بكم نحقق الاعتماد

02

 .4تفعيل نظم الترويم لطالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.
 .7رفع مستوى رضا طالب الدراسات العليا واملستفيدةن.
 -7قائمة بمصادر التمويل املتوقع اتاحتها:
 -1زيا ة موار الكلية املالية عن طريق :
أ -زيا ة خدمات وأنشطة مركز الخدمات اللوعية.
ب -الحصول على مشاريع بيثية ممولة من جهات خارجية ميلية وأجلبية.
جت -تبرعات رجال ألاعمال املهتمين بالتعليم والارتراا به.
 تسويق أبياث أعضاا هيئة التدريس. -2راسة مستمرة حتياجات سوق العمل وتوفير متطلبات السوق التي تدر خال علي الكلية.
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"الخطة التنفيذية "Action Plan
اشتملت الخطة التنفيذية للكلية على مجموعة من الغايات منبثق منها مجموعة من ألاهداف إلاستراتيجية تمثلت فيما يلي -:

الغاية ألاولى  :زيادة كفاءة القدرة املؤسسية وترسيخ ثقافة ضمان الجودة والتطوير املستمر بما يتماش
املخرجات
ألاهداف إلاجرائية
outcomes
objectives
 -0وضع السياسات وجود خطة إستراتيجية حديثة
وألانشطة الداعمة للخطة نابعة من تحليل بيئي ممنهج
مرتبطة بالخطة إلاستراتيجية
إلاستراتيجية
للجامعة.

ألانشطة
 وضع معايير محددة لوضع الخطة إلاستراتيجية وضع آليات لتنفيذ الخطة إلاستراتيجية . وضع خطة متابعة لتنفيذ الخطة إلاستراتيجية نشر الخطة إلاستراتيجية بعد اعتمادها منمجلس الكلية من خالل كتيبات وإعالنها على
املوقع الالكتروني للكلية .
 -الربط بين خطة الكلية وخطة الجامعة .

 -6تحديث الهيكل التنظيمي  -توافر هيكل تنظيمي واضح  -وضع معايير محددة قابلة للقياس تضمن
للكلية بصفة دورية بما ومحدد ومعلن للكلية ولألقسام الشفافية في توزيع ألادوار والاختصاصات .
يتناسب مع أهداف إلادارية
الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

ى مع معايير الاعتماد [ لإلصدار ]6102

مؤشرات النجاح

إلاطار الزمني

مسئولية التنفيذ

يناير  6104فريق إعداد الخطة
 نوفمبر  6104إلاستراتيجية بالتنسيق معمدير وحدة ضمان الجودة
و ادارة الكلية ورؤساء
والاطراف
ألاقسام
املجتمعية.

 خطة إستراتيجية حديثةواقعية وقابلة للتنفيذ
ً
طبقا لإلمكانات املتاحة
وإلاطار الزمني املحدد
 ارتباط بنود الخطةإلاستراتيجية للكلية مع
إستراتيجية الجامعة
 مشاركة املعنيين فيإعداد وتنفيذ ومتابعة
الخطة إلاستراتيجية .
 تسليم كتيب التوصيف ديسمبر - 6104عميد الكليةمع مالحظة -مدير وحدة
الوظيفي
التحديث خالل الجودة
 6161- 6102بكم نحقق الاعتماد
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ضمان

واحتياجات واختصاصات  -تواجد كتيب التوصيف
الكلية مع ضمان تفعيل الوظيفي معلنا على املوقع
الالكتروني للكلية
الشفافية .
 كشف تسليم كتيبالتوصيف الوظيفي للمعنيين .
مع مالحظة أنه في الفترة القادمة
سيتم وضع كتيب التوصيف
ً
الجديد طبقا لقانون الخدمة
املدنية رقم  01لسنة 6105م

 وضع وثيقة معتمدة للمحاسبية بصورة مستمرةتتميز بالشفافية واملوضوعية .
ً
 تنظيم دورات تدريبية طبقا لالحتياجاتالتدريبية لرفع الكفاءة املهنية مع توافر نوع من
التدريبات التحولية إذا تطلب ألامر .
 تفعيل نظام تقييم ألاداء الادارى وأداء أعضاءهيئة التدريس .

 -3زيادة فاعلية تحقيق  -نشر ثقافة حقوق امللكية تحديد أسس واضحة مفعلة ومعلنة لحقوق
النشر العلمي .
العدالة والالتزام بأخالقيات الفكرية.
 تفعي للل اململ للارسل ل ل ل ل للات العل للادلل للة وجود اهتمام للرد على الشكاوى واملقترحاتاملهنة بصورة متميزة
داخل للل الخاصة بالعاملين وأعضاء هيئة التدريس
وع ل للدم التمييز
واملستفدين .
املوسسة .
 وجود وثيقة معايير اختيار القيادات ألاكاديميةمعتمدة .
 تطبيق استبيانات لقياس رضا إلاطراف املعنيةعن اداء القيادات ألاكاديمية
تحليل نتائج الاستبيانات ومناقشتها مع املعنيين .
الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

 توافر قائمة بأماكن ألاعوام املقبلة وكالء الكليةإعالن الهيكل التنظيمي اذا تطلب ألامر  -رؤساء ألاقسام
مديري الوحداتذلك
بالكلية وألاقسام
أمين الكلية زيادة مستوى الكفاءةاملهنية للعاملين
 توافر تقارير تقييم ألاداء نشر الهيكل التنظيميعلى املوقع الالكتروني
للكلية
 وجود وثيقة معتمدةللمحاسبية مفعلة .
الكلية
 توافر الفتات تحدد معيير -6104مستمر عميدالنشر العلمى على حقوق
بالتنسيق مع السادة
الوكالء ورؤساء ألاقسام
امللكية الفكرية .
 توزيع كتيبات عن قانونمعيار
واعضاء
املصداقية وألاخالقيات .
حماية حقوق امللكية
الفكرية واخالقيات املهنة.
وعى العاملين والطالبوأعضاء هيئة التدريس
بحقوق امللكية الفكرية .
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 -6زيادة دعم النظام  -وجود دور فاعل لوحدة ضمان  -وضع خطة تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة
الداخلي لضمان الجودة الجودة قادر على تحقيق الجودة التدريس ومعاونيهم والعاملين طبقا الحتياجاتهم
التدريبية ومتطلبات الهيئة .
ووضع السياسات املنظمة الشاملة للكلية.
 مراجعة املعايير املرجعية لكلية التربية النوعيةللعمل .
بما يتماش ى مع متطلبات الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم والاعتماد .
 تنظيم ندوات وورش عمل واجتماعات بصورةمستمرة بما يتماش ى مع املستحدثات ومتطلبات
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالتنسيق
مع املعنيين والخبراء .
 تحسين خطة الصيانة لتتفق مع املعاييرالحاكمة.
الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

 توافر أبحاث عن دعمحقوق امللكية الفكرية من
قبل الطالب .
 توافر استبانات لقياسرضا العاملين وأعضاء
هيئة التدريس .
 نتائج الاستبانات تشير الىارتفاع نسب الرضا ودرجة
العدالة وعدم التمييز.
 وجود تقرير سنوي للكلية6104 . وجود قائمة بانجازات مستمرالكلية .
 وجود قواعد بياناتً
محدثة دوريا بالكلية .
 توافر نتائج استبياناتلقياس اثر التدريب في
تطوير العملية التعليمية
وكذلك رضاء املعنيين
وقياس الفاعلية التعليمية
مقارنة بالسنوات السابقة
وتطور نسب ألاداء . .
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عميد الكلية
بالتنسيق مع مدير وحدة
ضمان الجودة و السادة
الوكالء ورؤساء ألاقسام
وامبن الكلية ولجنة
املشاركة املجتمعية
وتنمية املوارد الذاتية .
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 وضع خطة جاذبة لتفعيل املشاركة املجتمعية  -زيادة إشراك أعضاء دعم مقترحات املستفيدين وأعضاء املجتمع هيئة التدريس والهيئةوالطالب
الخارجي والخريجين بخصوص تقارير التقييم املعاونة
والخريجين والعاملين في
ومقترحاتهم .
انجاز إلاعمال مع وحدة
ضمان الجودة .
 وجود قائمة سنويةبالتكهينات.
 توافر قائمة بانجازاتالوحدة .
 وجود قوائم بالخدماتالتي قدمتها الكلية للمجتمع
املحلى.
 وجود تقارير تفيد تنفيذمؤتمرات دولية وتقارير
مؤتمر الكلية ومؤتمرات
ألاقسام .
 توافر شاشات عرضداخل مبنى الكلية لعرض
إخبار وانجازات الكلية .
الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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التوسع في نشر ثقافة
الهيئة
الجودة وضع خطط لتحسين ألاداء الواردة من -
والاعتماد لدى أعضاء هيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
التدريس ومعاونيهم والعاملين  -تنظيم ورش عمل واجتماعات وندوات
واملعنيين .
ومناقشات خاصة بتحسين ألاداء .

-5زيادة فاعلية مواجهة  -توافر وحدة فاعلة إلدارة
ألازمات واملخاطر والكوارث ألازمات والكوارث مجهزة
بأسلوب علمي
 وجود تشكيل معتمد منمجلس الكلية لوحدة ألازمات
ً
طبقا لألدوار
والكوارث
واملسؤوليات .
 وجودة خطة مفعلة قائمةعلى التنبؤ والتوقع ملواجهة
املخاطر والكوارث وألازمات

 تشكيل فريق إلدارة ألازمات على مستوى عالي . إنشاء قاعدة بيانات باإلمكانات املتاحة ملواجهةألازمات .
 العمل على توافر كل إلامكانات الخاصةً
بمواجهة ألازمات والكوارث طبقا للخطة
 توافر نظام اتصاالت داخلي وخارجي فعال . نشر ثقافة أدارة ألازمات لدى املعنيين ( طالب– عاملين – أعضاء هيئة التدريس والهيئة
املعاونة )

توافر خطة تحسين مفعلة  -6104مستمر
لتحقيق ضمان جودة
التعليم .
 توافر وثائق تفيد تنفيذاملؤتمرات وورش العمل
والاجتماعات والندوات
املختلفة .
 إعالن اعتماد تشكيل  -6104مستمرفريق إدارة ألازمات
والكوارث
 توافر سجالت ملتابعةتنفيذ خطة املواجهة
للكوارث وألازمات ونتائج
التعامل معها.
 وجود قاعدة بياناتمحدثة باإلمكانات املتاحة
ملواجهة وإدارة ألازمات .

مدير وحدة ضمان
الجودة بالتنسيق مع
عميد الكلية والسادة
الوكالء ورؤساء الافسام
ومديري الوحدات .
وحدة إدارة ألازمات
والكوارث بالتنسيق مع
ادارة الكلية ووحدة
ضمان الجودة.

التكلفة املتوقعة لتحقيق الغاية ألاولى  52111 :جنية
مصادر تمويل لتحقيق هذا الهدف  :مركز الخدمات النوعية  -ميزانية الكلية – مساهمات املجتمع الخارجى واملشاركة املجتمعية .
الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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ً
الغاية الثانية:التطوير املستمر للبرامج التعليمية واملقررات الدراسية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل واحتياجات املجتمع طبقا
للمعايير الحاكمة .
املخرجات
ألاهداف إلاجرائية
outcomes
objectives
 -0توفير خدمات تعليمية  -برامج ومقررات ذات صلة
جاذبة للطالب ذو ارتباط باالحتياجات الراهنة والفعلية
وثيق باحتياجات سوق لسوق العمل .
العمل واملجتمع الخارجي  - .اتساق املعايير ألاكاديمية
لبرامج الكلية املختلفة مع املعايير
القومية وإلاقليمية والعاملية
للبرامج املناظرة .
  -وجود إقبال من قبلالطالب على الدراسة.بالبرامج
املختلفة بالكلية .
  -نتائج استبيانات تفيد رضااملستفدين عن نظام الدراسة
ووفرة البرامج والتخصصات
املختلفة بالكلية

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

ألانشطة

مؤشرات النجاح

 تحديد دقيق الحتياجات سوق العملواملجتمع من خالل املؤتمرات والندوات واملقابالت
واملالحظات والاستبيانات وورش العمل .
 التحديث املستمر للمقررات وألانشطةالتعليمية فى ضوء املعايير ألاكاديمية مع مالحظة
التأكيد على ارتباطها باحتياجات املجتمع وسوق
العمل .
 مناقشة أراء املعنيين واملستفيدين فىالتحديث .
 عمل تقارير سنوية للبرامج واملقرراتالدراسية مع توافر خطة للتحسين والارتقاء
املستقبلي .
 عمل وثيقة معايير معتمدة للمراجعيينالداخلين والخارجيين .

 تفعيل برامج ومقرراتدراسية متطورة ومعتمدة .
البرامج
 أتساقواملقررات مع املعايير
القومية .
 توفير فرص عمللخريجي الكلية .
 زيادة مشاركة خريجيالكلية وأعضاء هيئة
التدريس فى تطوبر العملية
التعليمية .
 توافر التقارير السنوبة وثيقة معايير اختيارالداخلين
املراجعببن
والخارجيين معتمدة

إلاطار الزمني

مسئولية التنفيذ

 -6104مستمر عميد الكلية بالتنسيق
مع لجنة املعايير
والبرامج
ألاكاديمية
التعليمية.
وكيل الكلية لشئونالتعليم والطالب .
-رؤساء ألاقسام
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 – زيادة نسب اعدادالطالب املسجلين بالدراسات
العليا .
 -6العمل على استحداث قائمة بالبرامج املستحدثة
برامج جديدة ذي ارتباط املقترحة .
أعتماد بعض البرامج املستحدثة
باحتياجات سوق العمل.
املرتبطة بسوق العمل .
نتائج استبيانات اراء الطالب
واملعنيين عن البرامج املقترحة

استحداث برامج جديدة ترتبط بسوق العمل توافر قائمة
املقترحة .
واحتياجات الطالب .
من
نماذج
استطالع اراء املعنيين حول احتياجات سوق وجود
الاستبيانات تؤكد احتياج
العمل من برامج مستحدثة.
الكلية الى برامج مستحدثة
.

بالبرامج 6161-6104

عميد الكلية بالتنسيق
مع السادة الوكالء
ورؤساء ألاقسام .

التكلفة املتوقعة لتحقيق الغاية الثانية  01111 :جنية
مصادر تمويل لتحقيق هذا الهدف  :مركز الخدمات النوعية  -ميزانية الكلية – مساهمات املجتمع الخارجى واملشاركة املجتمعية .

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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الغاية الثالثة :تطوير إستراتيجية التعليم والتعلم والوسائل الداعمة لهما بما يحقق زيادة الفاعلية التعليمية
ألاهداف إلاجرائية
objectives
 -0زيادة فاعلية توفير بيئة
تعليمية جاذبة وكوادر بشرية
متميزة لديها القدرة على
الوسائل
استخدام
التكنولوجية الحديثة في
عمليتي التعليم والتعلم .

املخرجات
outcomes
كوادر مهنية ذو فدرة عالية على
الاستراتبجبات
استخدام
الحديثة في عمليتي التعليم
والتعلم.
 قاعات وأجهزة ومعامل مجهزةبصورة جيدة تساهم في زيادة
تحقيق الفاعلية التعليمية

ألانشطة

مؤشرات النجاح

إلاطار الزمني

مسئولية التنفيذ

 استخدام أعضاء هيئةالتدريس ومعاونيهم لالحهزة
الحديثة فى عمليتي التعليم
والتعلم.
 توافر محاضر الصيانة . قاعات مزودة باألجهزةالحديثة.

6161-6104

عميد الكلية بالتنسيق
مع السادة الوكالء ومدير
وحدة التدريب

زيادة بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
على استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة في
التدريس .
الصيانة الدورية للمعامل والقاعات .
تحديث وتوفير ألاجهزة العلمية لألقسام طبقا
الحتياجاتهم .
تزويد القاعات باألجهزة الحديثة التي تساهم في
تطوير عملية التعليم والتعلم
 -6تعظيم دور التعلم الذاتي  -قدرة الطالب على استخدام زيادة نشر ثقافة التعلم الذاتي والالكتروني بين ارتفاع مستوى الطالب 6161/6104 .
كثرة استخدام املراجع في
وزيادة استخدام املراجع في اساليب متعددة تساهم فى الطالب وأعضاء هيئة التدريس .
إلاجابة على الامتحانات
تعظيم دور التعلم الذاتى .
التدريس

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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 مدير وحدة ضمانالجودة
 مدير وحدة الخدماتالالكترونية
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 توافر بعض املقررات -وضع آلية لتشجيع أعضاء هيئة التدريس علىإلالكترونية ونشرها على عمل مقررات إلالكترونية.
تصميم استبيانات لقياس رضا الطالب على
موقع الكلية .
أهمية توافر مقررات إلكترونية .
 -زيادة نشر ثقافة التعلم إلالكترونى .

 زيادة استخدام الكتب تشجيع هيئة التدريس والطالب على استخدامواملجالت العلمية من قبل الكتب واملجالت املرجعية
الطالب وأعضاء هيئة
التدريس

 زيادة قدرة املعنيين على زيادة توفير مصادر التعلم الذاتي .ً
التعلم الذاتي بطريقة العمل على توفير قاعات متصلة باالنترنت مجانا.
 تزويد املكتبة بمراجع وأبحاث ومجالت علميةجيدة.
تساهم في تحقيق التعلم الذاتي
الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

 وجود آلية معتمدة 6161-6104لتشجيع أعضاء هيئة
التدريس على عمل
مقررات إلالكترونية .توافر
مقررات إلالكترونية على
موقع الكلية .
نتائج استبيانات تعكس
رضا الطالب على أهمبة
توافر مقررات إلالكترونية
تساهم فى تحقيق الفاعلية
التعليمية
زيادة درجة وعى عضو هيئة 6104-6104
التدريس والطالب حول
أهمبة زيادة استخدامهم
للكتب واملجالت العلمبة
الحديثة فى تطوير عمليتى
التعليم والتعلم .
استخدام 6161-6104
زيادة
استراتيجيات التعلم الذاتي
.
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 وكيل الكلية لشئونالتعليم الطالب.
مدير وحدة الخدمات
الالكترونية

وكيل الكلية لشئونالتعليم والطالب .
رؤساء ألاقسام

عميد الكلية بالتنسيق
مع السادة الوكالء
ورؤساء ألاقسام ومدير
وحدة ضمان الجودة .
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قاعات متصلة
 وجودً
باالنترنت مجانا.
 -تو افر مكتبة داعمة .

 -3زيادة فاعلية سياسة  -توافر آلية لقياس فعالية طرق
التطوير املستمر في طرق التدريس .
 كوادر بشربة على درجة عاليةالتدريس
من القدرة على استخدام
استراتبجبات متنوعة في عمليتى
التدريس والتعلم .
وجود آلية معتمدة لتشجيع
عضو هيئة التدريس على
استخدام طرق تدريس جديدة
وفعالة .
توافر استبيانات
لقياس اثر التدريب

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

 وجود أبحاث ودراساتواستجابات من قبل
الطالب وأعضاء هيئة
التدريس تعتمد على
استراتبجبات التعلم الذاتي
 استخدام استراتيجيات -6104عمل آلية لقياس فعالية طرق التدريس.
توفير مصادر متعددة لنشر ثقافة أهمية استخدام متنوعة تعتمد على الفكر 6161
استراتبجبات متنوعة في تطوير عملية التعليم والتكتولوجيا من قبل
أعضاء هيئة التدريس .
والتعلم .
 تنظيم دورات متنوعة لبناء قدرات أعضاء هيئةً
التدريس طبقا لدرجة أحتباجاتهم .
وضع آلية لزيادة فاعلية تشجيع عضو هيئة استخدام طرق تدريس  -6104مستمر
التدريس على استخدام طرق تدريس جديدة جديدة فعالة من قبل
أعضاء هيئة
بعض
فعالة وقياس اثر تطبيقها وتعميمها
التدريس

وكيل الكلية لشئون
والطالب
التعليم
بالتنسيق مع رؤساء
ألاقسام ومدير وحدة
ضمان الجودة
وكيل الكلية لشئون
والطالب
التعليم
بالتنسيق مع رؤساء
ألاقسام ومدير وحدة
ضمان الجودة

نتائج استبيانات تعكس في
اتجاه ايجابي فعالية
الاستراتبجبات املستحدثة
وأهمية تعميمها
 6161- 6102بكم نحقق الاعتماد
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 -6زيادة استخدام اساليب نتائج استبيانات ومقابالت  -تقييم التدريب الصيفي ( الوضع الحالي ) تقديم استبيانات لقياس الرضا
التعليم التعاوني فى العملية لتقييم مدي استخدام اساليب مقترحات التطوير وزياه فاعلية التعلم التعاوني  .عن التدريب امليدانى
التعليم التعاوني فى العملية
التعليمبة والتدريب
التعليمة والتدريب .
وجود بروتوكوالت مع جهات عقد بروتوكوالت تعاون مع املؤسسات وجهات  -قاعدة بيانات بالخريجين
التوظيف ذات الصلة بالكلية تتضمن تدريب املؤهلين للعمل .
التدريب والتوظيف .
قائمة بالطالب الذين تم
طالب الكلية .
تدريبهم .
 نتائج استبيانات تعكس رضا وضع خطة للتدريب امليداني والرحالت العلمية خطة معتمدة للتدريبوالزيارات
امليداني
والزيارات
الطالب عن التدريب امليداني
والرحالت العلمية

انظمة فاعلة معتمدة
للتقويم املستمر للطالب .

 -5تعديل أنظمة تقويم نتائج استبيانات تعكس رضا تطوير أنظمة التقويم املستمر للطالب .
الطالب عن اساليب التقويم
الطالب
املستخدمة
وثيقة مواصفات الورقة وضع سياسة للتحسين املستمر في جودة الورقة سياسة معتمدة للتحسيناملستمر فى جودة الورقة
الامتحانية معتمدة ومسلمة الامتحانية بما يتماش ى مع املعايير
الامتحانية
لألقسام ومفعلة
الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

 6161-6104وكيل الكلية لشئون
والطالب
التعليم
بالتنسيق مع رؤساء
ألاقسام ومدير وحدة
ضمان الجودة
-6104مستمر وكيل الكلية لشئون
والطالب
التعليم
بالتنسيق مع رؤساء
ألاقسام ومدير وحدة
ضمان الجودة
-6104مستمر وكيل الكلية لشئون
والطالب
التعليم
بالتنسيق مع لجنة
املجتمعية
املشاركة
وتنمية املوارد الذاتية .
 -6104مستمر وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب
مدير وحدة ضمان الجود
 -6104مستمر وكيل الكلية لشئون
والطالب
التعليم
بالتنسيق مع رؤساء
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 -4زيادة تعزيز وتطوير الدعم رضا املستفيدين في اتجاه ايجايى التقييم الدوري للخدمات املقدمة للطالب .
والخدمات املقدمة للطالب

رضا الطالب عن الدعم املقدم تطوير خطة الدعم الطالبي
لهم .

 خطة معتمدة مفعلة للصيانة تحسين مستوى املرافق بالكليةالدورية
 وجود قوائم بالطالب املتعثرين وضع آلية الكتشاف ورعاية الطالب املتعثرين خطة معتمدة لرعاية الطالباملتعثرين

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

 خطة معتمدة للتقويم 6161-6104الدورى للخدمات املقدمة
للطالب
نتائج الاستبانات تعكس فى
اتجاة ايجابى رضا
املستفدين
 خطة الدعم الطالبي 6161-6104معتمدة

الاقسام ومدير وحدة
ضمان الجودة
وكيل الكلية لشئون
والطالب
التعليم
بالتنسيق مع رعاية
الطالب

وكيل الكلية لشئون
والطالب
التعليم
بالتنسيق مع مدير وحدة
ضمان الجودة وادارة
رعاية الطالب
مرافق جيدة تتفق مع  -6104مستمر وكيل الكلية لشئون
خدمة املجتمع وتنمية
املعايير الحاكمة
البيئة
 آلية معتمدة الكتشاف  6106-6104وكيل الكلية لشئونالتعليم و الطالب .
ورعاية الطالب املتعثرين
وحدة رعاية الطالب

 6161- 6102بكم نحقق الاعتماد
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 الحصول على جوائز وبراءة وضع نظام لتشجيع ورعاية الطالب املتفوقين  - -آلية معتمدة الكتشاف  -6104مستمر وكيل الكلية لشئونالتعليم والطالب .
ورعابة الطالب املتفوقين
اختراع ومراكز متقدمة على واملوهوبين واملبدعين .
وحدة رعاية الطالب
واملبدعين
مستوى كليات التربية النوعية
فى مختلف املجاالت

التكلفة املتوقعة لتحقيق الغاية الثالثة  02111 :جنية
مصادر تمويل لتحقيق هذا الهدف  :مركز الخدمات النوعية  -ميزانية الكلية – مساهمات املجتمع الخارجى واملشاركة املجتمعية .

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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ً
ً
الغاية الرابعة  :إلاسهام العلمي والفكري في حل قضايا املجتمع عن طريق بحث علمي تطبيقي مبنى على أولويات احتياجات فعلية
وواقعية للمجتمع املحيط .
ألانشطة

املخرجات
ألاهداف إلاجرائية
outcomes
objectives
 وضع آلية لالستفادة القصوى من ألاجهزة -0وضع آلية لتنمية مصادر  -تقارير تعكس الاستفادة
التمويل الذاتي للبحث
واملعامل وإلامكانات املتاحة بالكلية .
القصوى من ألاجهزة
العلمي وضمان التوزيع
واملعامل وإلامكانات املتاحة
العادل لها
بالكلية
  -تشجيع الباحثين على التوجه إلى البحوث إقبال الباحثين علىالتطبيقية وبراءات الاختراع التي تساهم في
التوجه للبحوث التطبيقية
حل مشكالت املجتمع .
 ازدياد نسب ألابحاثاملنشورة مقارنة باألعوام
السابقة .
 إعالنات ودعاية جاذبةلتسويق البحوث التطبيقية

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

 -وضع نظام لزيادة تشجيع النشر العلميوتسويق البحوث التطبيقية

مؤشرات النجاح

إلاطار الزمني

 وجود آلية معتمدةلالستفادة القصوى
من ألاجهزة
وإلامكانيات بالكلية
 وجود آلية لتشجيعالباحثين للتحول إلى
البحوث التطبيقية
وبراءة الاختراع
 آلية معتمدة لزيادةتشجيع النشر العلمي
وتسويق البحوث
التطبيقية

-6104
مستمر

وكيل الكلية لشئون
خدمة املجتمع وتنمية
البيئة

-6104
6161

 وكيل الكلية لشئونالدراسات العليا
والبحوث

-6104
6161

 وكيل الكلية لشئونالدراسات العليا
والبحوث

 6161- 6102بكم نحقق الاعتماد
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 -6وضع آلية لقياس كفاءة
العملية البحثية ومدى
ارتباطها بحل قضايا
ومشكالت املجتمع الفعلية

 نتائج املقاييس التي تعكسكفاءة العملية البحثية
 وجود نظام محدد لقياسكفاءة العملية التعليمية

 -استبيان لقياس كفاءة العملية البحثية.

 رضا ألاطراف املعنيةعن كفاءة العملية
التعليمية بالكلية
 توافر نظام مفعلمعتمد لقياس كفاءة
العملية البحثية

6106-6104

 زيادة وعى أعضاء هيئةالتدريس بأهمية التوجه
البحثي نحو قضايا التعليم
ومشكالت املجتمع .

 زيادة تشجيع أعضاء هيئة التدريس علىرفع كفاءة العملية البحثية مع توجهها نحو
قضايا التعليم ومشكالت املجتمع .

 خطة بحثية معتمدةمرتبطة بقضايا
ومشكالت املجتمع .

6104

 استخدام أساليب تدريسأكثر فاعلية من قيل
أعضاء هيئة التدريس

 تطوير أساليب التدريس وتقييم املهاراتالبحثية لطالب الدراسات العليا

 نتائج استبيانات تفيد 6161-6104رضا الطالب عن
أساليب التدريس
املستخدمة.

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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 وكيل الكليةلشئون الدراسات
العليا والبحوث
بالتنسيق مع وكيل
الكلية لشئون
خدمة املجتمع
وتنمية البيئة
ورؤساء ألاقسام
 وكيل الكليةلشئون الدراسات
العليا والبحوث
بالتنسيق مع وكيل
الكلية لشئون
خدمة املجتمع
وتنمية البيئة
ورؤساء ألاقسام
 وكيل الكليةلشئون الدراسات
العليا والبحوث

11

 مؤشرات ايجابية لزيادةقدرة الطالب البحثية

التكلفة املتوقعة لتحقيق الغاية الرابعة  52111 :جنية
مصادر تمويل لتحقيق هذا الهدف  :مركز الخدمات النوعية  -ميزانية الكلية – مساهمات املجتمع الخارجى واملشاركة املجتمعية .

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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الغاية الخامسة  -:الشراكة الفاعلة مع ألاطراف املعنية واملستفيدة من [ مركز تكنولوجيا تطوير التعليم وخدمة املجتمع]
ألانشطة

املخرجات
ألاهداف إلاجرائية
outcomes
objectives
 -0زيادة فاعلية دور الكلية  -قوائم معتمدة بالفرق  -تشكيل فرق تطوعية من أعضاء هيئة التدريس  -وثائق تفيد تقديم ندوات
في حل مشاكل وقضايا التطوعية من أعضاء هيئة في التخصصات املختلفة كمستشارين علميين وخدمات استشارية في
قادرين على حل مشاكل املجتمع املحبطة بالكلية نطاق التخصصات املتاحة
التدريس .
املجتمع املحيط .
.

 نتائج استبيانات تعكس رضااملستفيدين عن الخدمات
املقدمة
 زيادة نسبة الوعي بقضاياالتعليم .
 خطة بحثية ترتبط بقضايااملجتمع

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا

مؤشرات النجاح

إلاطار الزمني

مسئولية التنفيذ

-6104
مستمر

عميد الكلية بالتنسيق
مع السادة الوكالء ومدير
وحدة ضمان الجودة
والسادة رؤساء ألاقسام
 لجنة املشاركةاملجتمعية وتنمية املوارد
الذاتية
وحدة ضمان الجودة
بالتنسيق مع الاطراف
املجتمعية
 وكيل الكلية لخدمةاملجتمع وتنمية البيئة و
وكيل الكلية لشئون
العليا
الدراسات
والبحوث بالتنسيق مع

-6104
مستمر

 وجود استبيانات لقياس العمل على كسب ثقة املستفيدين ورضاهمرضا املستفيدين .
 نتائج تحليل الاستبيانات نشر الوعي الثقافي والبيئي بقضايا ومشكالت  -وثائق تفيد استطالع 6106-6104آلاراء حول أهم املشكالت
املجتمع البيئية والتعليمية
والقضايا املرتبطة بالتعليم
 توصيات املؤتمرات حولالحلول املقترحة .
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 كشوف حضور الدوراتالتدريبية والندوات وورش
العمل املرتبطة بنشر الوعي
الثقافي والبيئى املرتبطة
بالبيئة
 قوائم باحتياجات املجتمع  -مزيد من إجراء الدراسات للتعرف على  -خطة بحثية معتمدةاحتياجات املجتمع الفعلية واملشكالت التي بعاني نابعة من احتياجات
الفعلية .
املجتمع واملشكالت التي
 قائمة باملشكالت التي يعانى منها .تواجهه .
منها املجتمع املحيط .
 خطة مفعلة للمساهمة فىالقضاء على مشكالت التعليم.

لجنة املشاركة املجتمعية
وتنمية املوارد الذاتية

-6104
مستمر

وكيل الكلية لخدمة
املجتمع وتنمية البيئة
بالتنسيق مع لجنة
املجتمعية
املشاركة
وتنمية املوارد الذاتية

التكلفة املتوقعة لتحقيق الغاية الخامسة  51111 :جنية
مصادر تمويل لتحقيق هذا الهدف  :مركز الخدمات النوعية  -ميزانية الكلية – مساهمات املجتمع الخارجى واملشاركة املجتمعية .

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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الغاية السادسة  -:تحقيق التمييز على مستوى كليات التربية النوعية بصعيد مصر متمثلة في اعتماد بعض البرامج الجديدة
ألانشطة

مؤشرات النجاح

املخرجات
ألاهداف إلاجرائية
outcomes
objectives
 -.اعتماد برامج جديدة .
 -0الاتجاه نحو اعتماد
 نتائج استطالعات مزيد من إجراء استطالعات آلاراءآلاراء واملقابالت حول
واملقابالت حول أهم البرامج التي يمكن
برامج جديدة تلبى رغبات  -وجود إعالنات ومطويات
الطالب واحتياجات املجتمع
أولوية البرامج التى
اعتمادها باللغة الانجليزية والتي تلبى رغبات
للدعاية عن البرامج
املحيط
يجب.
الطالب واحتياجات املجتمع املحيط.
الجديدة املعتمدة .
 وجود وثائق تفيد توفير مناخ تعليمي شامل لبدء تنفيذ رضا الطالب املستفدينتبادل الخبرات مع
الدراسة بالبرامج املعتمدة.
من وجود مثل هذه البرامج
الكليات املماثلة .
( طالب الثانوية العامة
الشعبة العلمية وألادبيلة)
 تنفيذ الدراسةبالبرامج التى تم
اعتمادها .

إلاطار الزمني

مسئولية التنفيذ

-6104
6161

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب
بالتنسيق مع عميد
الكلية ومدير وحدة
ضمان الجودة والسادة
رؤساء ألاقسام .

التكلفة املتوقعة لتحقيق الغاية السادسة  01111 :جنية
مصادر تمويل لتحقيق هذا الهدف  :مركز الخدمات النوعية  -ميزانية الكلية – مساهمات املجتمع الخارجى واملشاركة املجتمعية .

الخطة إلاستراتيجية لكلية التربية النوعية جامعة املنيا
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