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يحمل عالمنا المعاصر بين طياته العديد من التغيرات والتحديات الحضارية المتسارعة، التي ظهرت خالل 
العقدين األخيرين من نهاية القرن الماضي، وقد جاءت تغيرات وتحديات هذا العصر سريعة وشاملة وعميقة، 

عة في كونها تداهي المجتمعات والدول بسرعة دون أن تترك لها مجاالً للتفكير أو االختيار أو فهي سري
المواجهة، وشاملة في كونها تؤثر في البنية االجتماعية والسياسية والثقافية ألي مجتمع، وعميقة في كونها 

  انت عليها.تؤثر في مضمون العالقات اإلنسانية لكي تعيد صياغتها على أسس مختلفة عما ك
مسـئولية التصـدي لهـا     -ومنها كليات التربية  -وتفرض هذه التحديات على مؤسسات التعليم العالي 

 وهوما دعا إلى االهتمام بالتخطيط االستراتيجي بغية تحقيق أفضـل النتـائج،   وذلك بتطوير وتحقيق جودتها؛
من ضروريات الحياة، وفي الوقـت   فاستخدامه في التعليم العالي أصبح سمة من سمات هذا العصر وضرورة

نفسه وسيلة لتحقيق أهداف التعليم العالي، وتحليل واقعه الكمي والكيفي؛ لإلفادة منـه فـي وضـع الخطـط     
المستقبلية للكليات في التعليم العالي، وما من مجتمع يسـعى إلـى مسـتقبل أفضـل، إال ويضـع التخطـيط       

  في كافة المستويات التربوية.االستراتيجي سياسة له يسير عليه ويستفيد منه 

وفي هذا اإلطار تم وضع استراتيجية لتطوير التعليم في جمهورية مصر العربية وتم إقرارها بـالمؤتمر  
، وقد تبنى هذا المؤتمر برنامج إصالح طويل المدى لنظام التعليم في مصر مدتـه  ٢٠٠٠القومي للتعليم عام 

اسية لبرنامج اإلصالح رفع كفاءة الجامعـات ورفـع مسـتوى    سبعة عشر عاماً. وكان من بين األهداف األس
مشروعاً في كافة المجاالت المتعلقة بجودة وكفاءة التعليم العالي  ٢٥الجودة بها. وقد تم في هذا الصدد اقتراح 

 – ٢٠٠٢وتم بلورتها في ستة مشروعات تم اختيارها لتكون لها أولوية التنفيـذ خـالل الخطـة الخمسـية (    
رتب على ذلك إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة، وتطبيق معايير الجـودة علـى الجامعـات    م)، وت٢٠٠٧

المصرية، مما استلزم تقدم أغلبية الكليات بالجامعات المصرية للحصول على مشروعات إنشاء نظام داخلـي  
  م.٢٠١٠بنهاية عام (CIQAP)، والتأهيل لالعتماد (٢ & ١ QAAP)للجودة 

يتحدد بالدرجة األولى  -كغيرها من كليات الجامعة  –يجي لكلية التربية بالمنصورة والتخطيط االسترات
بمدى قدرتها على مواجهة هذه التحديات، وقدرتها على إعداد الكوادر البشرية المؤهلـة لمواكبـة متطلبـات    

 مقدمة 
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لتي تجعلهـا قـادرة   العصر، لذا كان من الضروري االهتمام بها، وتقويم أدائها، وتحديد المتطلبات المستقبلية ا
  على تحقيق األدوار المنوطة  بها  

وتمثلت الدوافع وراء صياغة الخطة االستراتيجية لكلية التربية بالمنصورة في تطلعها للعمل في إطـار  
منظومي؛ الستقراء المستقبل بدقة؛حتى تسير في إطار آمن للتنفيذ والمتابعة لألنشطة والعمليات المختلفة؛ بغية 

مخرجات ذات جودة عالية تمكن الكلية من إحراز وضع تنافسي متميـز بـين نظيراتهـا  فـي     الوصول إلى 
الجامعات األخرى؛ وتلبية لمتطلبات التخطيط واإلدارة االستراتيجية لجامعة المنصورة؛ وكذلك للتوجه العـام  

سسي للكلية؛ومن ثـم  بمؤسسات التعليم العالي بمصر؛ باإلضافة إلى تحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي والمؤ
كان من األهمية بمكان البدء في إعداد خطة استراتيجية تمثل التوجه المستقبلي للكلية خالل السنوات الخمـس  

  القادمة.

والتخطيط االستراتيجي للكلية يعد رافداً مهماً من روافد تنميتها، وتحسين قدرتها المؤسسية والتعليميـة،  
من التوجهات الجديـدة فـي التعلـيم،     -فقط –لتطوير كلية التربية ليس فتبني أسلوب التخطيط االستراتيجي 

  حتمية في مجال جودة التعليم واالعتماد. -أيضاً  –ولكنه

وتأتي الخطة االستراتيجية لترسم مالمح المستقبل للكلية في ضوء المتغيـرات التـي يشـهدها الواقـع     
تابعة الخطة التنفيذيـة السـتراتيجية الكليـة سـنوياً؛     التربوي، وهو ما يحتم ضرورة أن تقوم الكلية بتقييم وم

  للوقوف على مدى التقدم؛ وتذليل الصعوبات؛ واقتراح خطط التحسين في ضوء المستجدات التي تحدث.

واعتمدت الخطة االستراتيجية لكلية التربية في منهجيتهـا علـى اسـتخدام أسـلوب التحليـل البيئـي       
(SWOT) نقاط قوة وضعف، ولعناصر البيئة الخارجية، بما تحتويه من فـرص   لعناصر البيئة الداخلية، من

وتهديدات؛ وذلك بغرض التغلب على نقاط الضعف؛ واالستفادة من الفرص المتاحة لكليـة التربيـة لتطـوير    
  األداء بها.

وجاءت األهداف العامة وراء صياغة الخطة االستراتيجية للكلية في: مساعدتنا للوصول إلى ما ينبغـي  
يكون، ووضعنا أمام الممكن من األهداف، وأمام طرق العمل ومساراته لتغيير الواقع، ومسـاعدتنا علـى    أن

طرح االحتماالت الممكنة، وإبداع الوسائل واألدوات الالزمة لكل منها، وتوجهها إلى الواقع وإلـى مواجهـة   
  التغيير فيه، عن طريق الموازنة بين البدائل واالختيار بينها.
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  داد اخلطة االسرتاتيجيةفريق إع
  

   

 الكلية عميد .د. أسماء عبدالمنعم مصطفى محمودأ ١

 الكلية للدراسات العليا وكيل .د. محمد حسنين عبده العجميأ ٢

 بقسم أصول التربية أستاذ .د/ محمد ابراهيم عطوة مجاهدأ ٣

 م أصول التربيةمساعد بقس أستاذ .م.د/ أشرف السعيد أحمد محمدأ ٤

 وحدة ضمان الجودة بالكلية مدير . / عبد الرحمن عبد الغنى النجولىد ٥

 بقسم أصول التربية مدرس أحمد محمد السيد شحاته حامد. / د ٦

 مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية نائب رزق رمضان حسن. / سماح د ٧

 بقسم الصحة النفسية مدرس . / محمد عيسى محمد عيسىد ٨

 مساعد بقسم أصول التربية مدرس .م. السيد فكرى عبد العزيز مصطفىم ٩

 التدريس وطرقبقسم المناهج  معيد ./ محمد صبحى عبد العزيز سالمأ ١٠

 بقسم اللغة العربية عيدةم ./ حسناء ناجي فضل محمود أ ١١

 بقسم اللغات معيدة ./ همسة محمد محمد هليلأ ١٢
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باسم كلية المعلمين وكانت تتبع جامعـة   ٦٩لسنة  ١٠٨٨كلية التربية بالمنصورة بالقرار الجمهوري رقم  أنشئت
، ٤٩الجمهوري رقـم  أصبحت إحدى كليات جامعة شرق الدلتا، التي أنشئت بموجب القرار  ١٩٧٢وفي عام  ، القاهرة

عدل مسمى الكلية إلى كلية التربية، وكانـت   ١٩٧٣وبصدور القرار بتعديل مسمى الجامعة إلى جامعة المنصورة عام 
وفـي   تشغل مبنى مدرسة المنصورة الثانوية للبنين، والذي يقع عند تقاطع شارعي الجالء وأحمد ماهر بحي الثانويـة، 

وفـي عـام    جديد للكلية لتنضم إلى منظومة كليات الجامعة بالحرم الجامعي،وضع حجر األساس للمبنى ال ١٩٨٨عام 
بافتتاح مبنى الكلية لتبدأ الدراسة فيه فـي   -رئيس الجامعة وقتئذ  -قام السيد األستاذ الدكتور/أحمد أمين حمزة  ١٩٩٤

دلة، ثم مبنى جديـد بجـوار   ، ثم أنشىء مبنيان جديدان في المنطقة المجاورة لكلية الصي١٩٩٤/١٩٩٥العام الجامعي 
  سور مساكن أعضاء هيئة التدريس.

وفي الوقت الحالي تقع كلية التربية في جامعة المنصورة، يحدها من الشمال مدينة األمل الجامعية، ويحدها مـن  
مساكن أعضاء هيئة التدريس، ويحدها من الشرق شارع جيهان، ويحدها من الغرب كليـة الصـيدلة، لـذلك     الجنوب
  ١٩٧٢/١٩٧٣ها مميز بالنسبة للجامعة، وقد تخرجت أول دفعة بالكلية  في العام الدراسي فموقع

 
  :ويتكون من ثالثة أجنحة على النحو التالى: المبنى األول
 الجناح الشمالي :  
أصـول   -د االجتماعيـة  المـوا  -اللغة العربية والدراسات اإلسـالمية   -ويضم أقسام (علم النفس التربوي   

النفسية)، باإلضافة إلى مقر الكنترول، والمدرجات، وقاعات الدرس، والسمينار، ومعامل علم الـنفس،   الصحة -التربية
  ومعامل الكمبيوتر ، وغرف السادة أعضاء هيئة التدريس لألقسام المذكورة.

 الجناح الجنوبي  
اللغات األجنبيـة)، باإلضـافة إلـى المـدرجات،      -تعليم تكنولوجيا ال -ويضم أقسام (المناهج وطرق التدريس 

، ومعامل تكنولوجيا التعليم، ومعامل الكمبيوتر واللغات، وغرف السادة أعضاء هيئة التدريس لألقسـام  الدرسوقاعات 
  المذكورة، وكذا مكتبة الكلية بالدور األرضيوتشغل دورا كامال.

 الجناح األوسط  
مكتب أ.د عميد الكلية، ومجلس الكلية، ومكاتب السادة وكالء الكليـة، وكـذلك   ويضم المدخل الرئيسي للكلية، و

سكرتارية العميد والوكالء، وكذلك معامل اللغة اإلنجليزية والكمبيوتر، لطالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس،  مكاتب
  باإلضافة إلى غرف للسادة أعضاء هيئة التدريس، وكذلك صاالت امتحانات وقاعات للدرس.

إدارة رعاية الطالب  -إدارة الدراسات العليا  -مركز اإلرشاد النفسى  –وحدة ضمان الجودة  ويضم:: المبنى الثاني
صالة ألعاب، باإلضـافة إلـى مـدرجي د.     -إدارة الخريجين –جهاز دعم ونشر الكتاب الجامعي   -

  النجيحي و د.سيد خير اهللا.
  الخزينة الفرعية، باإلضافة إلى الجهاز اإلداري بالكلية. -قسامها ويضم إدارة شئون الطالب وأ: المبنى الثالث
مبنى التدريس المصغروبه قاعات مجهزة لتدريب طالب الكلية على مهارات التدريس فى التخصصات : المبنى الرابع

  المختلفة، كما أنه يستخدم فى تدريب المعلمين العاملين بالتربية والتعليم.  

 نبذة عن الكلية
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 ليسانس اآلداب والتربية فى اللغة العربية والدراساتاإلسالمية( التعليم اإلعدادى والثانوى). )١
 ليسانس اآلداب والتربية فى اللغة اإلنجليزية( التعليم اإلعدادى والثانوى). )٢
 ية( التعليم اإلعدادى والثانوى).ليسانس اآلداب والتربية فى اللغة الفرنس )٣
 ليسانس اآلداب والتربية فى اللغة األلمانية ( التعليم اإلعدادى والثانوى). (غير مفعل) )٤
 ليسانس اآلداب والتربية فى الجغرافيا( التعليم اإلعدادى والثانوى). )٥
 ليسانس اآلداب والتربية فى التاريخ( التعليم اإلعدادى والثانوى). )٦
 والتربية فى علم النفس( التعليم اإلعدادى والثانوى). ليسانس اآلداب )٧
 ليسانس اآلداب والتربية فى الفلسفة واالجتماع( التعليم اإلعدادى والثانوى). (غير مفعل) )٨
 بكالوريوس العلوم والتربية فى الرياضيات( التعليم اإلعدادى والثانوى). )٩
 دادى والثانوى).بكالوريوس العلوم والتربية فى الفيزياء ( التعليم اإلع )١٠
 بكالوريوس العلوم والتربية فى الكيمياء (التعليم اإلعدادى والثانوى). )١١
 بكالوريوس العلوم والتربية فى العلوم البيولوجية  والجيولوجية( التعليم اإلعدادى والثانوى). )١٢
 ).بكالوريوس العلوم والتربية فى الرياضيات باللغة اإلنجليزية ( التعليم اإلعدادى والثانوى )١٣
 بكالوريوس العلوم والتربية فى الفيزياء باللغة اإلنجليزية ( التعليم اإلعدادى والثانوى). )١٤
 بكالوريوس العلوم والتربية فى الكيمياء باللغة اإلنجليزية (التعليم اإلعدادى والثانوى). )١٥
عليم اإلعـدادى  بكالوريوس العلوم والتربية فى العلوم البيولوجية والجيولوجية باللغة اإلنجليزية ( الت )١٦

 والثانوى).
 الليسانس فى اآلداب والتربية للتعليم األساسى (الحلقة األولى) فى اللغة العربية. )١٧
 الليسانس فى اآلداب والتربية للتعليم األساسى (الحلقة األولى)  فى اللغة اإلنجليزية.   )١٨
 االجتماعية. الدراساتفى فى اآلداب والتربية للتعليم األساسى (الحلقة األولى) الليسانس )١٩
 البكالوريوس فى العلوم والتربية للتعليم األساسى (الحلقة األولى) فى العلوم. )٢٠
 البكالوريوس فى العلوم والتربية للتعليم األساسى (الحلقة األولى) فى الرياضيات. )٢١
 البكالوريوس فى العلوم والتربية للتعليم األساسى (الحلقة األولى) فى العلوم باللغة اإلنجليزية. )٢٢
البكالوريوس فى العلوم والتربية للتعليم األساسى (الحلقة األولى) فى الرياضيات باللغة اإلنجليزيـة.   )٢٣

 (لم يرشح للكلية طالب من مكتب التنسيق)
  الليسانس فى التربية الخاصةالتربية الخاصة للتعليم األساسي (الحلقة األولى). )٢٤
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  ٢٤سسة: العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤ
  ٢٢عدد البرامج المطبقة بالفعل: 

 
  
  
 .اإلدارة المدرسية  .األخصائى النفسى المدرسى 
 .ضمان الجودة  .التفوق العقلى واالبتكار 
 .تعليم الكبار  .القياس والتقويم النفسى والتربوى 
 .التخطيط والسياسات التعليمية  .التربية البيئية 
 .تربية الطفل  .مناهج وطرق تدريس العلوم باللغة اإلنجليزية 
 .طرق تدريس التخصص  .مناهج وطرق تدريس الرياضيات باللغة اإلنجليزية 
 .مناهج وبرامج التعليم  يم.تكنولوجيا التعل 
 .التربية الخاصة  .التعليم اإللكترونى 

  
 .أصول التربية  .الصحة النفسية 
 .تربية الطفل  .التربية الخاصة 
 (غير مفعل) .إدارة تعليمية  .التربية البيئية 
 .المناهج وطرق تدريس التخصص  .تكنولوجيا التعليم 
 وى.علم النفس الترب  
    
 .أصول التربية  .أصول التربية 
 .المناهج وطرق التدريس  .المناهج وطرق التدريس 
 .علم النفس التربوى  .علم النفس التربوى 
 .الصحة النفسية  .الصحة النفسية 
 عليمتكنولوجيا الت  .تكنولوجيا التعليم 

 
 الجودة ضمان وحدة  
 اإللكتروني التعليم وحدة 
 والكوارث األزمات إدارة وحدة  
 النفسي اإلرشاد مركز 

 
 .مركز تكنولوجيا التعليم 
 العامة  الخدمة  مركز  
 نتماء الوطني.مركز دراسات القيم واال 
  مركز اللغة االتجليزيهESP 
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تمثل الخطة االستراتيجية الطريق الذي يقود الكلية إلى ما تطمح في الوصول إليه، وما يحقـق رؤيتهـا   
المستقبلية وأهدافها العامة، انطالقاً من وضعها الحالي، ومن خالل االستفادةالقصوى لنقاط القوة والفرص المتاحة 

لب على نقاط الضعف والتهديدات من جهة أخرى، بجانب التأكد من أن الكلية تتحرك في االتجاه من جهة، والتغ
على أسلوب (الوضع الحالي  -بشكل عام  -الصحيح. وتعتمد الخطة االستراتيجية لكلية التربية جامعة المنصورة 

  المسار). –الهدف  –
  وتتكون الخطة من الخطوات الثالث الرئيسة المتمثلة في:

 دراسة وتحليل الوضع الراهن. -١
 تحديد األهداف االستراتيجية. -٢
  المسار المتمثل في مجموعة من األنشطة واألعمال التي تقود إلى تحقيق األهداف. -٣

 
 تشكيل فريق التخطيط االستراتيجي للكلية. - 
 اإلعداد ألعمال التخطيط االستراتيجي وتحديد المنهجية واألدوات. - 
 ية ورسالة وقيم الكلية.مراجعة وتحديد رؤ - 
 تحديد الهدف من الخطة. - 
 دراسة وتقييم الوضع الراهن للكلية في ضوء معايير الهيئة القومية. - 
 تحليل الفجوة. - 
 توحيد المفاهيم والتركيز حول تحقيق األهداف ووضع األولويات. - 
 تحديد وصياغة األهداف االستراتيجية. - 
 تحديد األنشطة االستراتيجية. - 
 ئية للخطة.وضع صياغة مبد - 
عرض األهداف واألنشطة االستراتيجية على األطراف الداخلية بالكلية،والمتمثلة فـي أعضـاء هيئـة     - 

 التدريس ومعاونيهم والعاملين والطالب.
 عرض األهداف واألنشطة االستراتيجية على المستفيدين والمؤسسات التربوية والتعليمية بالمجتمع. - 
 :والتقييم والمتابعة تنفيذالخطةنموذج ديمينج فى  تبنى - 
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 وضع آليات تنفيذ الخطة االستراتيجية. -
 وضع آليات تقييم ومراقبة تنفيذ االستراتيجية. -
 وضع صياغة نهائية للخطة شاملة آليات التنفيذ والمراقبة والتقييم. -
 عرض الخطة على مجالس األقسام ومجلس الكلية العتمادها. -

  : تيجية لكلية الرتبية باملنصورةاملرجعيات األساسية للخطة االسرتا
  يعتمد إعداد الخطة االستراتيجية لكلية التربية بالمنصورة على المرجعيات التالية:

 البعد القومي والخطط االستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي -١
احتياجـات  أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة للتعليم العالي تعتمد على مرجعيـة   ٢٠٠٩في يونيو 

سوق العمل، وبينت الخطة االستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي مجموعة من األهداف، تشـتمل علـى   
تلبية الطلب على التعليم العالي كماً وكيفاً، وضمان الجودة في التعليم العالي، واالستفادة القصوى مـن تقنيـة   

علمي الهادف، ودراسات عليا متطورة، والتنمية المستمرة االتصاالت والمعلومات في التعليم العالي، والبحث ال
لقدرات الهيئات األكاديمية والقيادات، وتكامل تأهيل طالب التعليم العالي علمياً وثقافياً واجتماعياً، في ظل نظم 

 ولوائح متطورة.
  :االرتباط بالخطة االستراتيجية لجامعة المنصورة -٢

ية لمختلف األنشطة ومحاور العمل الجامعي، وحرص الفريق وضعت جامعة المنصورة خطة استراتيج
التنفيذي للخطة االستراتيجية على تحقيق االرتباط بين الخطة االستراتيجية للجامعـة والخطـة االسـتراتيجية    
للكلية، على اعتبار أن الخطة االستراتيجية للجامعة تعد الموجه األساسي للخطة االستراتيجية للكليـة، وفيمـا   

  وضيح لجوانب االرتباط:يلي ت
 رؤية الكلية رؤية اجلامعة

تحقيق الريادة والتميز عالمياًفي إنتاج المعرفـة مـن   
 خالل التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية الفعالة.

تسعى كلية التربية بالمنصورة إلى تحقيق الجودة والتميز، وتبوء 
فير بيئـة  مكانة مرموقة على خريطة التعليم الجامعي؛ وذلك بتـو 

متميزة للتعليم الجامعي والتعلم والبحث التربوي وخدمة الجامعـة  
 والمجتمع، بما يؤهلها للمنافسة على المستويين المحلى والعربي.

 رسالة الكلية رسالة اجلامعة
توفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم والبحث العلمـي  
طبقا لمعايير الجودة العالمية وتقـديم خـدمات   

نيـة متخصصـة لمختلـف قطاعـات     مهنية وف
 المجتمع القومي واإلقليمي والدولي.

 

إعداد معلمي التعليم قبل الجامعي المؤمنين برسالتهم، والقادرين علـى  
اإلبداع والمنافسة في سوق العمل، وتدريبهم، وإعداد الباحثين القادرين 
على تطوير المعرفة وتوظيفها في حل المشكالت التربوية والمجتمعية، 

توفير الخدمات واالستشارات الفنية المتخصصة من خالل المراكـز  و
 .والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية
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ومن العرض السابق يتضح أن رؤية الكلية تسعى إلى تحقيق الريادة والتميز لمخرجاتها، على مسـتوى  
  التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وهذا ما تؤكده رؤية جامعة المنصورة.

ما جاءت رسالة الكلية متسقة مع رسالة الجامعة، حيث أكدت رسالة الكلية على إعداد المعلم المتميـز  ك
علـى تقـديم تعلـيم     -أيضا  –القادر على المنافسة، مع المساهمة في تطوير المجتمع، وأكدت رسالة الجامعة
  لفعلية في تنمية المجتمع.متميز ينتج خريجين متميزين ومؤهلين للتفوق في البحث العلمي، والمشاركة ا

 
وضعت كلية التربية سبع غايات استراتيجية، بينما وضعت الجامعة أربع غايات، وأكدت األهداف فـي  

  كل منهما على أربعة مجاالت رئيسية، هي:
 مجال التعليم وشئون الطالب. -
 مجال الدراسات العليا والبحث العلمي. -
 ة المجتمع.مجال شئون البيئة وخدم -
  مجال تحسين وتطوير الهيكل اإلداري. -

 
  جاءت األهداف االستراتيجية للكلية مرتبطة بأهداف الجامعة كما هو مبين بالجدول التالى:

  
 شخصية الطالب بما يجعله قادرا على االبتكـار والتحـدي    تنمية

 .وعالمياً الذاتي والعمل الجماعي والمنافسة إقليمياً والتعلم
 وتطوير البرامج الدراسية في ضوء االتجاهـات العالميـة    تحديث

لمعايير الجودة العالميـة مـع مراعـاة الظـروف      الحديثة ووفقاً
  المحلية.

 بالتعليم المستمر والتعليم اإللكتروني وتكنولوجيا الـتعلم   االهتمام
  فتوح.عن بعد والتعليم الم

 أداء أعضاء هيئة التدريس كخبراء في التعليم وتكنولوجيا  تطوير
  التعلم الحديثة وكعلماء في المجاالت البحثية المختلفة.

 بالبحث العلمي ودعم التعاون مـع الجامعـات األخـرى     االرتقاء
  .وعالمياً وإقليمياً ومراكز البحث العلمي قومياً

 جتمـع عي والخـدمي للم وتطوير الرصيد الثقافي واالجتما تنمية 
كوادر متخصصة للمهـن المختلفـة    إعدادالمحلى واإلقليمي مع 

  وتدعيم التخصصات التي تتميز بها كليات الجامعة.
 وتعميق ثقافة الجودة الشاملة والتطوير المستمر في منظومة  نشر

 لمعاييرالتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في الجامعة طبقا ل
  الدولية المعتمدة.

 وتطبيق واستغالل المعرفة لصالح المجتمع من خالل تقوية  إنتاج
  الشراكة المجتمعية.

 التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في تطوير منظومة  توظيف
  التعليم والتعلم وخدمة المجتمع.

 التنمية المستدامة في كافة المجاالت. تحقيق 

 منظومتي التعليم والتعلم وتهيئـة بيئـة    تطوير
 أفضل. يميةلتع
 بمـا   لمنقلة نوعية في برامج إعداد المع إحداث

 والمتغيـرات يواكب متطلبـات سـوق العمـل    
  المعاصرة.

 منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي  تطوير
فــي ضــوء توجهــات المنافســة واالرتقــاء 

 بمخرجاتها الكيفية والكمية.
 منظومة الخدمات المجتمعية والمساهمة  تطوير

 المجتمع.حل مشكالت  في
 منظومه تقويم الطالب لتعكس التوجهات  تطوير

 التقويم. فيالحديثة 
 القدرات اإلدارية وتنمية الموارد الذاتية  تطوير

 بما يحقق رؤية ورسالة الكلية.
 والحصـول علـي    ةبالكليـة نظام الجود إرساء

 االعتماد.
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  والتعلم واالعتماد: ليمالهيئة القومية لضمان جودة التع معايير -٣
تم إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية فى ضوء المعايير التى وضعتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

  واالعتماد إلعتماد مؤسسات التعليم العالي كأحد أهم المرجعيات عند إعداد خطتها االستراتيجية.  
  :الداخليةالمراجعة  تقارير -٤

مركز ضمان الجودة بالجامعةبصفة مسـتمرة، والمراجعـة    وتتمثل فى المراجعات الداخلية التى ينظمها
الخارجيةللبرامج المختلفة بالكلية. وتمثل تقارير المراجعين أحد المصادر الهامة إلعداد الخطة االسـتراتيجية،  

  باإلضافة إلى ذلك يوجد عدد من تقارير المراجعة لتأهياللكلية للتقدم لالعتماد.
  الحالية للكلية:السابقة و الذاتية الدراسات -٥

تمتلك كلية التربية بجامعة المنصورة العديد من الدراسات الذاتية والتقارير السنوية التي تمثـل إحـدى   
  المرجعيات الهامة في هذه الخطة والتي منها:

الدراسات الذاتية التي أعدتها الكلية لمركز ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة، من خالل نظـام   -
 اخلية الذي يشرف عليه مركز ضمان الجودة.المراجعة الد

 التقارير السنوية الدورية التي تعدها الكلية للعرض على مجلس الجامعة. -
  :نالخارجية والمستفيدي األطراف مشاركة -٦

من أهم العوامل لضمان فاعلية الخطة هو تحديد األطراف صاحبة المصلحة، حيث إن تلبية احتياجـات  
أولى الضمانات التي توضح مدى واقعية الخطة المقترحة، وأصحاب المصلحة هم  وتوقعات تلك األطراف من

المهتمون بالتربية والتعليم، سواء أكانوا عاملين فى مدارسحكومية،أم مدارس وجامعات خاصـة،أو خـريجين   
وأولياء األمور، أو كليات الجامعة على المستوى الداخلي، حيث يكون أصحاب المصلحة هم: أعضـاء هيئـة   

  التدريس ومعاونيهم والطالب والعاملين.
  واألساليب واملنهجيات املستخدمة: األدوات

  تم االعتماد على مجموعة من أدوات جمع وتحليل البيانات، مثل:
 .ورش العمل والحلقات النقاشية لفريق إعداد الخطة مع مختلف األطراف 
 ؤسـاء األقسـام وإدارة الكليـة    جلسات العصف الذهني لقيادات الكلية، واالجتماعات الدورية لر

 وأعضاء هيئة التدريس والطالب.
 .مجموعة االستبيانات الموجهة للمستفيدين من الداخل ومن الخارج 
 . المقابالت الشخصية لقيادات الكلية مع ممثلي قطاعات التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية 
 .المالحظة الموضوعية  
 تحليل الوثائق 
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ارير والدراسات التي تجريها الكلية لتقييم وضعها الراهن، مثل الدراسات الذاتيـة  هذا باإلضافة إلى التق
للكلية، والتقارير السنوية، وتقارير الزيارات الميدانية والمتابعة، وتقارير المراجعين الخارجيين لبرامج الكلية، 

  وتوصيات المؤتمرات العلمية لألقسام وللكلية.
 

  سات الخطة االستراتيجية على مجموعة من المناهج واألدوات التحليلية كما يلي:تعتمد درا
  منهج(SWOT) .لتحليل الوضع الراهن الداخلي والخارجي 
   مصفوفة العوامل الداخلية، ومصفوفة العوامل الخارجية، ومصفوفة العواماللداخلية / الخارجيـة

 لتحديد الوضع االستراتيجي الحالي للكلية.
  منهج(ServQal) .لتحليل الفجوة 
  منهج(TOWS) .لتحديد سناريوهات المستقبل 

  : املنهجية املستخدمة لتحليل الوضع الراهن
على التحليل الربـاعي   -بشقيه الداخلي والخارجي  -ارتكزت المنهجية المتبعة لتحليل الوضع الراهن 

  لتحديد: SWOT  Analysis البيئي
  نقاط القوةStrength. 

  نقاط الضعفWeakness. 

  الفرص المتاحةOpportunities. 

 التهديدات الخارجيةThreats. 

 البيئة الداخلية
W 
 Weaknessنقاط الضعف 

S 
 Strengthنقاط القوة 

 البيئة الخارجية
T 

 Threatsالتهديدات الخارجية 
O 

 Opportunitiesالفرص المتاحة 

  : حتليل البيئة الداخلية للكلية
ئة الداخلية،التركيز على نقاط القوة والضعف فيها، وقد ارتكز هذا التحليل علـى  يتم من خالل تحليل البي

المعايير التي وضعتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، طبقاً للدليل الصادر عن الهيئة العتمـاد  
  ).٢٠١٥يوليو -مؤسسات التعليم العالي (االصدار الثالث
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  ة :حتليل البيئة اخلارجية للكلي
فـي   -ويتضمن ذلك دراسة تأثير مجموعة العوامل والمؤثرات الخارجية التي قـد يكـون لهـا دور    

في تغيير الظروف الخارجية المحيطة بالكلية، وبالتالي فقد تمثـل بعـض المتغيـرات المتوقعـة      -المستقبل 
خارجية للكلية على مجموعة من تهديدات، أو تتيح فرصا للكلية يجب االستفادة منها. ولقد استند تحليل البيئة ال

  العوامل الخارجية والمؤثرة وتشمل:
 .المستفيدين 

 .المنافسين 

 .اتجاهات سوق العمل 

 .القوانين والقواعد المنظمة 

 .العوامل السياسية والتنظيمية 

 .العوامل االقتصادية 

 .العوامل االجتماعية 

 .العوامل التكنولوجية 

  : املنهجية املستخدمة لتحديد  الفجوة
  ، والتي ترتكز على تحليل عدد محدد من الفجوات على النحو التالي:ServQualوتعتمد على أسلوب

 .الفجوة بين تصورات إدارة الكلية لتوقعات المستفيدين والخدمات المتوقعة 

   الفجوة بين تصورات إدارة الكلية لتوقعات المستفيدين، وبين ترجمة هذه التصورات ومواصـفات
 الجودة.

 ن جودة الخدمة التي يتوقعها المستفيدين والخدمة الفعلية.الفجوة بي 

 .الفجوة في وسائل االتصال بين الكلية والمستفيدين 

 .الفجوة بين الخدمات التي تقدمها الكلية وتوقعات المستفيدين 

  ) لتحليل الفجوات لمؤسسة تعليمية:ServQualويمثل المخطط التالي تطبيقالنموذج (
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  ) لتحليل الفجواتServQual) نموذج (٢شكل(
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  عناصر اخلطة االسرتاتيجية :
 

 ةـة الكليــرؤي
 
 
 
 
 
 

 رســالة الكليـة
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 .على الهوية المصرية وتعزيز الشعور باإلنتماء الوطني الحفاظ .١
 .مستمربالجودة والتحسين ال االرتقاء .٢
 .والنزاهة العدالة .٣
 بالمصداقية واألخالقيات والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية. اإللتزام .٤
 .والعمل بروح الفريق التعاون .٥
 .وتشجيع المتميزين في كل المجاالت اإلبداع .٦
 .ءلةوالمسا الشفافية .٧
 .القرار تخاذا فى المشاركة .٨
 المجتمعية. الشراكة .٩

 إيماناً بمبدأ تبادل المعرفة. (Benchmarking)التأكيد علي المقارنة المرجعية   .١٠





 
 







. 
 



  
      

  
 

 

١٧   – (  
 
 

 

  جامعة المنصورة منفردة بمحافظة الدقهلية حيث الكثافة السكانية العالية وزيـادة   –توجد كلية التربية
  اإلهتمام بالتعليم كماً وكيفاً.

 عها المختافة ومستوياتها المتفاوتة وتبعيتها سـواء للحكومـة أو   يحيط بالكلية العديد من المدارس بأنوا
  القطاع الخاص.

 .تمتلك الكلية بنية أساسية وتكنولوجية متقدمة كمقوم رئيس لتحقيق الجودة  

 .تتميز الكلية بتكامل التخصصات العلمية المطلوبة لمؤسسات التعليم قبل الجامعى  

 لى اإلسهام فى حل المشكالت التربويـة التـى تواجـه    وجود مدارس بحثية وعلمية متميزة قادلرة ع
  المجتمع المحلى.

    زيادة أعداد الراغبين فى استكمال الدراسات العليا بالكلية والذى ينعكس إيجابياً على التمويـل الـذاتى
  للكلية.

 .يوجد بالكلية عدد من الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم خدماتها للجامعة والمجتمع  

 اد الطالب الوافدين فى مرحلتى البكالوريوس/الليسانس و الدراسات العليـا الـراغبين فـي    تزايد أعد
  الدراسة بالكلية.

     تزايد إقبال المدارس الخاصة ( أكاديمية الدلتا ) علي المتخرجين في الكلية، حيث يـتم تعيـين اوائـل
 ارة االكاديميةالشعب كل عام بمدارس االكاديمية و ذلك بالتنسيق بين ادارة الكلية و اد
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 الوزن التميز الهامة عناصر
 النسبي

 طنطا تربية الزقازيق تربية دمياط تربية لمنصورةالتربية ا كلية

 الوزن الدرجة
 الوزن الدرجة المرجح

 الوزن الدرجة المرجح
 الوزن الدرجة المرجح

 المرجح
 ٠.١ ١ ٠.٢ ٢ ٠.٣ ٣ ٠.٤ ٤ ٠.١ البنية التحتية

 ٠.١٥ ١ ٠.١٥ ١ ٠.٤٥ ٣ ٠.٦ ٤ ٠.١٥ البنية التكنولوجية

 ٠.١٧٥ ١ ٠.١٨ ١ ٠.٥٣ ٣ ٠.٧ ٤ ٠.١٧٥ مكتبة الكلية
 ٠.١٦ ٢ ٠.١٦ ٢ ٠.١٦ ٢ ٠.٥٣ ٣ ٠.١٧٥ عدد المشاركين في اللجان العلمية

 ٠.٠٧٥ ٣ ٠.٠٧٥ ٣ ٠.١ ٤ ٠.١ ٤ ٠.٠٢٥ عدد المجالت العلمية

 ٠.٣ ٣ ٠.٣ ٣ ٠.٢ ٢ ٠.٤ ٤ ٠.١ البرامج

 ٠.٣ ٣ ٠.٣ ٣ ٠.٣ ٣ ٠.٤ ٤ ٠.١ مصادر التمويل الذاتي

 ٠.٢٣ ٣ ٠.١٥ ٢ ٠.١٥ ٢ ٠.٢٣ ٣ ٠.٠٧٥ عدد المؤتمرات
نسب هيئة التدريس 
 للطالب وتخصصاتهم

٠.٣ ٣ ٠.٣ ٣ ٠.٣ ٣ ٠.٤ ٤ ٠.١ 

 ١.٧٩  ١.٨٢  ٢.٤٩  ٣.٧٥   اإلجمالي

جدول السابق أن كلية التربية بالمنصورة فى وضع تنافسى يجعلها تتفوق على غيرها مـن  يتضح من ال
  الكليات المناظرة فى المحافظات المجاورة.

 

  أعداد الوافدين المقيدين بالكلية على مدار السنوات الثالث األخيرة
  السنة

 الفئة
٢٠١٤/٢٠١٥ ٢٠١٣/٢٠١٤ ٢٠١٢/٢٠١٣ 

 ١٠ ٨ ٩ / الليسانسوريوسالبكال
 ٧٦ ٣٨ ٤ العليا الدراسات

 ٨٦ ٤٦ ١٣ اإلجمالى
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يتضح أن هناك تزايداً فى أعداد الطالب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالكلية سـواء علـى مسـتوى    
مرحلة البكالوريوس/ الليسانس أم على مستوى الدراسات العليا، وفى هذا إشـارة للوضـع التنافسـى للكليـة     

  قطابها للطالب الوافدين، باإلضافة إلى أن ذلك يمثل مصدراً هاماً من مصادر التمويل الذاتى للكلية.واست
 

  أعداد خريجى الكلية المعينين فى أكاديمية الدلتا على مدار السنوات الثالث األخيرة    
 )٢٠١٣- ٢٠١٢- ٢٠١١(  

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ السنة

 ٦٠ ٤٥ ٣٥ ددالع

عهدت أكاديمية الدلتا فى السنوات األخيرة أن تأخذ قائمة بأسماء أوائل الكليـة فـى التخصصـات المختلفـة     
لتعيينهم فى مدارسها وفقاً الحتياجاتها، ويوضح الجدول السابق التطور فى زيادة إقبال أكاديمية الـدلتا علـى   

  لية.خريجى الكلية، وفى هذا إشارة للوضع التنافسى بالك
 

تم تصميم استبانة للوقوف على مدى جودة خريجى كلية التربية بالمنصورة وتوزيعهـا علـى بعـض     
خاص)، وجاءت استجاباتهم لصالح جودة الخـريج سـواء فـى     -العاملين فى حقل التربية والتعليم( حكومى

الثقافى أم اإلدارى، أما المهارات األكاديمية ( الفنية) فقد جـاءت متوسـطة مـن وجهـة      المجال التربوى أم
نظرهم، وفى هذا إشارة إلى أنه يجب التعمق فى اإلعداد األكاديمى لطالب الكليـة، وخاصـة فـى األقسـام     

  األدبية.
SWOT ANALYSIS 

تاج إليه الكلية إلقاء نظرة فاحصة شاملة على كـل مـن   يتطلب تحديد مضمون ونطاق التطوير الذى تح
الظروف الخارجية التى تواجهها الكلية، وكذلك األوضاع الداخلية التى تصف أحوال الكلية، ومـن األسـاليب   

التى تتصـف بهـا    Weaknessesوالضعف Strengthالمعروفة فى هذا الشأن أسلوب تشخيص جوانب القوة
وهـو   التى توجد فى البيئة الخارجية المحيطـة،  Threatsوالتهديدات Opportunitiesالكلية، وتحديد الفرص

، وسوف نبدأ بتحليل عناصر البيئة الداخلية، ثـم نتبعـه   SWOT Analysisالمعروف باسم التحليل الرباعى
  بتحليل الموقف الخارجي؛ بهدف تحديد أهم العناصر ذات األولوية التى تحكم الوضع االستراتيجي للكلية.
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أظهر التقييم الذاتي للكلية أن هناك مجموعة من نقاط القوة التى تتميز بها الكلية داخلياً، والتـي يمكـن   
استثمارها وتفعيلها على النحو الذى يحقق رسالة الكلية، كما أوضحت نتائج التقييم الذاتى للكلية وجود بعـض  

  فعالية الكلية فى تحقيق رسالتها وغاياتها.نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة و
 

قاعات مجهزة باالحتياجـات الالزمـة لعقـد     -مثال  –وجود بنية تحتية جيدة للعملية التعليمية، فهناك  )١
المؤتمرات والندوات العلمية المتميزة، باإلضافة إلى تزويد معظم قاعات الدراسة بـاألجهزة السـمعية   

  اك مبنى كامل للتدريس المصغر والدورات التدريبية التى تنظمها الكلية.والبصرية، وهن
  وجود بنية تكنولوجية مناسبة على مستوى المدرجات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس.   )٢
وجود مكتبة مزودة بالتجهيزات المادية والتكنولوجية والمراجع العلمية، باإلضافة إلى االشـتراك فـي    )٣

 ات السمعة الطيبة.بعض الدوريات العالمية ذ

  الكلية مزودة بمولد كهربي يعمل تلقائياً في حالة انقطاع التيار الرئيسي وموصل بجميع قاعات الدراسة. )٤
   مبنى الكنترول مستقل ومؤمن. )٥

وجود هيكل تنظيمى متكامل ومالئم حيث تعمل الوحدات األكاديمية واإلدارية، وفقـاً للـوائح والـنظم     )٦
 ينعكس على مستوى األداء بالكلية، وجودة التعامل بين فئات العاملين بها. المعتمدة من الجامعة، مما

وجود مجلة علمية محكمة لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، سواء مـن داخـل الكليـة أو     )٧
  خارجها.

 استخدام نظم اإلدارة اإللكترونية فى كثير من اإلدارات داخل الكلية، حيث توجد قواعد بيانات ألعضاء )٨
هيئة التدريس والجهاز اإلدارى وشئون الطالب والدراسات العليا، باإلضافة إلى وجـود بنيـة تحتيـة    

 إلكترونية مناسبة من أجهزة حاسب وشبكات إنترنت سلكيةوالسلكية بالكلية.

وجود نظام إلكترونى( الفارابى) يتيح للطالب واألساتذة صفحات إلكترونية خاصة بهـم للتعامـل مـع     )٩
  جودة.متطلبات ال

وجود نظام شئون طالب إلكترونى( ابن الهيثم) جيد يسهل عمليات التسجيل والنتائج ويضمن الدقة فـى   )١٠
 . األداء
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تتمتع الكلية بوجود عدد كاف ومناسب من أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات التربويـة المختلفـة،    )١١
ذة واألساتذة المسـاعدين، وباإلضـافة   يشارك عدد كبير نسبياً منهم باللجان العلمية الدائمة لترقية األسات

لتدريس مقررات البرامج الدراسية لطلبة الكلية، يتم انتداب بعض أعضاء هيئة التـدريس مـن الكليـة    
لبعض كليات الجامعة، مثل كلية التمريض والتربية الرياضية والسياحة والفنادق والمعهد العالى للهندسة 

  والتكنولوجيا( خاص بمصروفات)
 ضاء هيئة التدريس متخصصون فى المجال التربوى ومن ثم امتالكهم مهارات مهنية عالية.غالبية أع )١٢

استحداث بعض البرامج المتميزة بمصروفات مثل برامج إعداد معلمى العلـوم والرياضـيات باللغـة     )١٣
حاليـة  األجنبية للتعليم قبل الجامعى، والتى يتطلبها سوق العمل، الغتنام الفرصة لزيادة موارد الكليـة ال 

 عن طريق جذب الطالب القادرين والوافدي.

تزايد أعداد الطالب الوافدين فى مرحلتى الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، والتى تركز عليهـا   )١٤
  الكلية كأحد مصادر التمويل الذاتى.

   اكتمال الهيكل الوظيفي في األقسام التربوية. )١٥

  ورعاية الطالب اجتماعياً وصحياً.وجود نظام جيد لممارسة األنشطة الطالبية  )١٦
تمنح الكلية العديد من الدرجات العلمية المختلفة لبرامج مرحلتـى البكـالوريوس والدراسـات العليـا      )١٧

  الدكتوراه) . -الماجستير -(الدبلومات 
تنوع الخدمات التي تقدمها الكلية لطالبها، والتي تتمثل في الخدمـة الصـحية، والمسـاعدات الماليـة      )١٨

  التكافل االجتماعي"، واألنشطة الطالبية."صندوق 
وجود وحدة لضمان الجودة بالكلية تسعى لتحقيق معايير الجودة للكلية والتحسين المسـتمر واالرتقـاء    )١٩

 بقدراتها التنافسية

تنظم الكلية العديد من الندوات العلمية والمؤتمرات المحلية والدولية، فضالً عن تدعيم أعضـاء هيئـة    )٢٠
ثين مادياً فى حضور المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية والخارجية، مما يزيـد مـن   التدريس والباح

احتكاك الباحثين بنظرائهم على المستوى المحلى والعربى، فيرفع من المستوى البحثى لهـم، ويعطـى   
  فرصة للتعاون الدولى فى البحث العلمى.

 فعالية أعضاء اتحاد طالب الكلية وانسجامهم مع إدارتها. )٢١

  حصول الكلية على عدد من المشروعات التنافسية فى إطار مشروع تطوير كليات التربية. )٢٢
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، مما أسهم فى نشـر  QAAP)١حصلت الكلية على مشروع إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة بالكلية( )٢٣
 .ثقافة الجودة لدى مجتمع الكلية، وكذلك تحسين كافة مختلف األنشطة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع

   اتباع سياسة الباب المفتوح من قبل إدارة الكلية.   )٢٤

   االحترام المتبادل  بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطالب. )٢٥

   الكلية محاطة بسور خارجي بحيث ال يدخلها إال من ينتسب إليها. )٢٦

الكليـة مـدارس   وجود خطة بحثية معتمدة للكلية، ومستمدة من الخطة البحثية للجامعة ، حيث يوجـد ب  )٢٧
  بحثية متميزة فى مختلف التخصصات التربوية.

عقد عدد من بروتوكوالت التعاون مع بعض الجامعات والمؤسسات التعليمية المجاورة مثـل أكاديميـة    )٢٨
  الدلتا.

وجود قاعدة بيانات بالنشاط البحثى ألعضاء هيئة التدريس على الموقع اإللكترونى للكلية، ممـا يمهـد    )٢٩
  كفاءة العملية البحثية بالكلية.إلمكانية قياس 

 المساحات الخضراء تتخلل فناء الكلية، باإلضافة إلى اإلضاءة الجيدة. )٣٠

 الفناء مزود بمقاعد واستراحات للطالب وخصوصاً في منطقة الكافيتريا )٣١

 وجود مبنى مستقل للجهاز اإلداري بالكلية. )٣٢

  ات.وجود مسجد مستقل بالكلية مزود بمكتبة وبه مكان خاص بالطالب )٣٣
وجود رابطة للخريجين تمثل حلقة اتصال بهم؛ لتجميع آرائهم؛ وإخبارهم بالمستجدات وبفرص العمـل   )٣٤

  والتدريب المتاحة.
   وجود بعض المقررات الدراسية في شكل مقررات إلكترونية. )٣٥

مكاتب السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على قدر مناسب مـن النظافـة والتجهيـزات الماديـة      )٣٦
  لوجية.والتكنو

 

  ضعف نظام تقييم البرامج الدراسية من وجهة نظر المقوم الخارجي وجهات التوظيف. )١
  اقتصار أساليب التقييم المتبعة للطالب على عدد محدود من االختبارات. )٢
  وجود عجز فى أعداد أعضاء هيئة التدريس فى بعض التخصصات األكاديمية. )٣
  محدودية مصادر التمويل بالكلية. )٤
 التوصيف الوظيفى لبعض أعضاء الجهاز اإلدارى غير متبع. )٥
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  تبعية الشعب العلمية بالكلية لكلية العلوم في الناحية األكاديمية. )٦
  كثرة األعمال اإلدارية، وأعمال االمتحانات الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. )٧
داخل مدينتى  -فقط  –إن تدريبهم يتم زيادة عدد الطالب في مجموعات التربية الميدانية، حيث  )٨

  المنصورة وطلخا.
  ضعف آلية ربط الخريجين بالكلية لمعرفة مسارات توظفهم، وذلك لتوجيه سياسات التعليم. )٩

 وجود بعض الثغرات في تطبيق الالئحة الداخلية للكلية )١٠

  العلوم.ضعف التفاعل بين طالب الشعب العلمية واألساتذة المنتدبين للتدريس لهم من كلية  )١١
حاجة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية إلى مزيد من التدريب إلكسابهم مهارات التعامل مع  )١٢

  التكنولوجيا.
  ضعف الميزانية المقدمة لألبحاث من الجامعة مما يعوق البحث العلمي. )١٣
  بعض البرامج والمقررات الدراسية تحتاج إلى مراجعة وتعديل لمواكبة  متطلبات سوق العمل. )١٤
ضعف التنسيق بين الكلية ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق باألعداد المقترح قبولها بالكلية وفق  )١٥

  احتياجات محافظة الدقهلية المستقبلية.
  قلة عدد المقررات اإللكترونية التى تتيح التعلم الذاتي للطالب. )١٦
 .ضعف مستوى التأهيل المهنى واإلدارى والعلمى لبعض الموظفين بالكلية )١٧

  بعض القصور فى التدريب الميدانى. )١٨
  األنشطة الطالبية ال تدخل في التقييم النهائي للطالب. )١٩
  مازالت الكلية بحاجة إلنتاج العديد من المقررات اإللكترونية. )٢٠
  قلة عدد المراجع الخاصة بالشعب العلمية واألدبية. )٢١
 ضعف مستوى التدريب للفنيين والعمال بالمعامل وقاعات الدراسة )٢٢

  مكانات وتجهيزات بعض الوحدات ذات الطابع الخاص، والحاجة إلى تطويرها واإلعالم عنها.ضعف ا )٢٣
والسباكين...إلخ، مما يؤثر بالسلب على إجراء –وجود عجز فى عدد الحرفيين بالكلية، مثل الكهربائيين  )٢٤

 الصيانة المطلوبة للمبانى والمعامل.

  
  
 



  
      

  
 

 

٢٤   – (  
 
 

 

الخارجية المتغيرات التى تحدث فى المحيط الخارجى للكلية على مختلف مستوياته، وفى تتضمن البيئة  
ظل المتغيرات الراهنة، أوضحت نتائج التحليل البيئى أن كلية التربية بجامعة المنصورة أمامها العديـد مـن   

ـ      ا وأهـدافها  الفرص المتاحة، والتى يمكن االستفادة منها فى تـدعيم مركزهـا التنافسـى، وتحقيـق غاياته
االستراتيجية، كما أن هناك مجموعة من التهديدات المحتملة، والتى يتحتم على الكلية أن تحدد كيفية التعامـل  

  معها فى سبيل تحقيقها لرسالتها وغاياتها.
 

  بها. MISتميز جامعة المنصورة إلكترونياً يساعد الكلية على استكمال نظام اإلدارةاإللكترونية  )١
  لة وجود كليات منافسة للكلية بالجامعات الخاصة في المحافظة.ق )٢
وجود مشروعات تعاون بين الكلية واألكاديمية المهنية للمعلمين فى مجال التنميـة المهنيـة المسـتدامة     )٣

  للمعلمين.
وجود مشروعات تعاونية بين الكلية ومديرية التربية والتعليم بالدقهليـة لتـدريب المعلمـين ومـديرى      )٤

  رس ونشر ثقافة الجودة.المدا
 تخصيص أحد المشروعات القومية لتطوير كليات التربية، مما ساهم فى تحسين البنية التكنولوجية لها. )٥

 تطبيق الكادر الخاص على المعلمين، مما يزيد من اإلقبال على كليات التربية. )٦

 إمكانية مواصلة الدراسات العليا لخريجى كليات التربية )٧

 لعام يفضل قصر تعيين المعلمين على خريجى كليات التربية.االتجاه المجتمعى ا )٨

 احتمالية عودة تكليف خريجي كلية التربية )٩

وجود عدد كبير من المدارس الخاصة بمدينة المنصورة وخارجها، مما يوفر فـرص عمـل لخريجـى     )١٠
 الكلية،

 وجود سوق عمل لخريجى الكلية محلياً وعربياً، وخاصة دول الخليج العربى. )١١

 

  جمود اللوائح والقوانين الذى يعيق ويبطىء العديد من أوجه التغيير. )١
  صعوبة معرفة االحتياجات الفعلية من المعلمين التى تحتاجها محافظة الدقهلية فى التخصصات المختلفة. )٢
  إلغاء نظام التكليف الذى كان متبعاً مع خريجى كليات التربية من قبل. )٣



  
      

  
 

 

٢٥   – (  
 
 

  صة تفضل تعيين خريجي الكليات األخرى غير التربوية.بعض المدارس الخا   )٤
  الالمباالة وعدم الشعور بالمسئولية  الجماعية والفردية.   )٥
تواضع مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى مواجهة ارتفاع األسعار، مقارنـة بـذوى الـدخول     )٦

 العالية لبعض الفئات األخرى مثل رجال القضاء.

ات التربية واعتبارها المسئولة عن تدنى مستوى أداء المعلم،على الرغم من عـدم  الهجوم الشديد على كلي )٧
 صحة هذا الرأى.

 تناقص أعداد المعارين والمتعاقدين مع الدول العربية األخرى.   )٨

 ضعف ميزانية التعليم.     )٩

 تزايد المعروض فى سوق العمل نظرا لعدم التعيين لسنوات طويلة.   )١٠

 

 
  

 

 

قاعـات مجهـزة باالحتياجـات     -مثال  –وجود بنية تحتية جيدة للعملية التعليمية، فهناك  .١
الالزمة لعقد المؤتمرات والندوات العلمية المتميزة، باإلضافة إلى تزويـد معظـم قاعـات    

لسمعية والبصرية، وهناك مبنى كامل للتـدريس المصـغر والـدورات    الدراسة باألجهزة ا
التدريبية التي تنظمها الكلية، الكلية مزودة بمولد كهربي يعمل تلقائياً في حالة انقطاع التيار 

   الرئيسي وموصل بجميع قاعات الدراسة، مبنى الكنترول مستقل ومؤمن.

٠.٧٢ ٤ ٠.١٨ 

 ٠.٧٢ ٤ ٠.١٨ ستوى المدرجات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس. وجود بنية تكنولوجية مناسبة على م .٢
وجود مكتبة مزودة بالتجهيزات المادية والتكنولوجية والمراجع العلمية، باإلضـافة   .٣

 ٠.٣٩ ٣ ٠.١٣ إلى االشتراك في بعض الدوريات العالمية ذات السمعة الطيبة.

مية واإلدارية، وفقـاً  وجود هيكل تنظيمى متكامل ومالئم حيث تعمل الوحدات األكادي .٤
للوائح والنظم المعتمدة من الجامعة، مما ينعكس على مستوى األداء بالكلية، وجودة 

 التعامل بين فئات العاملين بها.
٠.٧٢ ٤ ٠.١٨ 

وجود مجلة علمية محكمة لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، سواء من  .٥
 داخل الكلية أو خارجها.

٠.٢ ٤ ٠.٠٥ 

ة ادارة الكترونية: ( الفارابى) يتيح للطالب واألساتذة صفحات إلكترونية وجود أنظم .٦
خاصة بهم للتعامل مع متطلبات الجودة، وجود نظام شئون طالب إلكترونـى( ابـن   

 الهيثم) جيد يسهل عمليات التسجيل والنتائج ويضمن الدقة فى األداء.
٠.٣٣ ٣ ٠.١١ 



  
      

  
 

 

٢٦   – (  
 
 

 
  

 

اء هيئة التدريس فى التخصصـات  تتمتع الكلية بوجود عدد كاف ومناسب من أعض .٧
التربوية المختلفة، يشارك عدد كبير نسبياً منهم باللجان العلمية الدائمـة لترقيـة   
األساتذة واألساتذة المساعدين، وباإلضافة لتدريس مقررات البرامج الدراسية لطلبة 

ل الكلية، يتم انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس من الكلية لبعض كليات الجامعة، مث
كلية التمريض والتربية الرياضية والسياحة والفنادق والمعهـد العـالى للهندسـة    
والتكنولوجيا( خاص بمصروفات)، غالبية أعضاء هيئة التدريس متخصصون فـى  

 المجال التربوى ومن ثم امتالكهم مهارات مهنية عالية.

٠.٤٨ ٣ ٠.١٦  

 
توصيفها إلكترونياً، نظراً لعـدم وجـود    ومقررات الدراسات العليا لم يتم برامج -١

 ٠.٢١ ١ ٠.٢١ النموذج الخاص بها على موقع الكلية.

 ٠.١٧ ١ ٠.١٧ نظام تقييم البرامج الدراسية من وجهة نظر المقوم الخارجي وجهات التوظيف. ضعف -٢
 ٠.٣٤ ٢ ٠.١٧ للطالب على عدد محدود من االختبارات. بعةأساليب التقييم المت اقتصار -٣
 ٠.١٣ ١ ٠.١٣ األكاديمية. تخصصاتهيئة التدريس فى بعض ال عضاءعجز فى أعداد أ وجود -٤
  مصادر التمويل بالكلية. محدودية-٥

 

٠.٠٨ ١ ٠.٠٨ 
 ٠.١٦ ٢ ٠.٠٨ الوظيفي لبعض أعضاء الجهاز اإلداري غير متبع. التوصيف -٦
 ٠.٣٤ ٢ ٠.١٧ اديميةتبعية الشعب العلمية بالكلية لكلية العلوم في الناحية األك -٧

 ١.٤٣  ١ إجمالى

 

 

 

 

 

 
تميز جامعة المنصورة إلكترونياً يساعد الكلية على اسـتكمال نظـام اإلدارة    .١

 بها. MISاإللكترونية 
٠.٦ ٤ ٠.١٥ 

 ٠.٢ ٤ ٠.٠٥ فسة للكلية بالجامعات الخاصة في المحافظة.قلة وجود كليات منا .٢
وجود مشروعات تعاون بين الكلية واألكاديمية المهنية للمعلمين فى مجـال   .٣

 التنمية المهنية المستدامة للمعلمين.
٠.٣ ٣ ٠.١ 

وجود مشروعات تعاونية بين الكلية ومديرية التربيـة والتعلـيم بالدقهليـة     .٤
 المدارس ونشر ثقافة الجودة. لتدريب المعلمين ومديرى

٠.٤ ٤ ٠.١ 

تخصيص أحد المشروعات القومية لتطوير كليات التربية، مما سـاهم فـى    .٥
 تحسين البنية التكنولوجية لها.

٠.٤٥ ٣ ٠.١٥ 
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 ٠.١ ١ ٠.١ جمود اللوائح والقوانين الذى يعيق ويبطىء العديد من أوجه التغيير. -١
علية من المعلمين التى تحتاجها محافظة الدقهلية  فـى  صعوبة معرفة االحتياجات الف -٢

 التخصصات المختلفة.
٠.١ ٢ ٠.٠٥ 

 ٠.٢ ٢ ٠.١ إلغاء نظام التكليف الذى كان متبعاً مع خريجى كليات التربية من قبل. -٣
 ٠.٢ ٢ ٠.١ بعض المدارس الخاصة تفضل تعيين خريجي الكليات األخرى غير التربوية. -٤
 ٠.١ ١ ٠.١ ر بالمسئولية الجماعية والفردية.الالمباالة وعدم الشعو  -٥

 ٢.٦٥  ١ إجمالى

 

 
 
Strengths 

S 

 
weaknesses 

W 















 

 –وجود بنية تحتية جيدة للعملية التعليمية، فهنـاك   .١
قاعات مجهزة باالحتياجـات الالزمـة لعقـد     -مثال 
تمرات والندوات العلمية المتميزة، باإلضافة إلى المؤ

تزويد معظم قاعـات الدراسـة بـاألجهزة السـمعية     
والبصرية، وهناك مبنى كامـل للتـدريس المصـغر    
والدورات التدريبية التي تنظمها الكلية، الكلية مزودة 
بمولد كهربي يعمل تلقائياً في حالة انقطـاع التيـار   

ومقررات الدراسـات العليـا لـم يـتم      برامج -١
ظراً لعدم وجود النمـوذج  توصيفها إلكترونياً، ن

 الخاص بها على موقع الكلية.
ضعف نظام تقييم البرامج الدراسية من وجهـة   -٢

 نظر المقوم الخارجي وجهات التوظيف.
اقتصار أساليب التقييم المتبعة للطالب على عدد  -٣  
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S 
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لدراسـة، مبنـى   الرئيسي وموصل بجميع قاعـات ا 
 الكنترول مستقل ومؤمن.

وجود بنية تكنولوجية مناسبة على مستوى المدرجات  .٢
 ومكاتب أعضاء هيئة التدريس.

وجود مكتبة مزودة بالتجهيزات المادية والتكنولوجية  .٣
والمراجع العلمية، باإلضافة إلى االشتراك في بعـض  

  الدوريات العالمية ذات السمعة الطيبة.
ى متكامـل ومالئـم حيـث تعمـل     وجود هيكل تنظيم .٤

الوحدات األكاديمية واإلدارية، وفقاً للـوائح والـنظم   
المعتمدة من الجامعة، مما ينعكس على مستوى األداء 

  بالكلية، وجودة التعامل بين فئات العاملين بها.
وجود مجلة علمية محكمة لنشر بحوث أعضاء هيئة  .٥

التدريس ومعاونيهم، سواء مـن داخـل الكليـة أو    
  رجها.خا

وجود أنظمة ادارة الكترونيـة: ( الفـارابى) يتـيح     .٦
للطالب واألساتذة صفحات إلكترونيـة خاصـة بهـم    
للتعامل مع متطلبات الجودة، وجود نظام شئون طالب 
إلكترونى ( ابن الهيثم) جيد يسهل عمليات التسـجيل  

  والنتائج ويضمن الدقة فى األداء.
أعضـاء  تتمتع الكلية بوجود عدد كاف ومناسب من  .٧

هيئة التدريس فى التخصصات التربويـة المختلفـة،   
يشارك عدد كبير نسبياً منهم باللجان العلمية الدائمة 
لترقية األساتذة واألساتذة المسـاعدين، وباإلضـافة   
لتدريس مقررات البرامج الدراسية لطلبة الكلية، يتم 
انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس من الكلية لبعض 

مثل كلية التمريض والتربية الرياضية  كليات الجامعة،
والســياحة والفنــادق والمعهــد العــالى للهندســة 
والتكنولوجيا( خاص بمصروفات)، غالبيـة أعضـاء   
هيئة التدريس متخصصون فى المجال التربوى ومن 

 ثم امتالكهم مهارات  مهنية عالية.
  
 

 محدود من االختبارات.
وجود عجز فى أعداد أعضاء هيئة التدريس فى  -٤

 اديمية.بعض التخصصات األك
 محدودية مصادر التمويل بالكلية.-٥
التوصيف الوظيفي لـبعض أعضـاء الجهـاز     -٦

 اإلداري غير متبع.
لكلية العلوم فـي   بالكليةتبعية الشعب العلمية  -٧

 الناحية األكاديمية
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 Opportunities 
O 

Threats 
T 

جامعة المنصورة إلكترونياً يساعد الكلية على  تميز  .١
 بها. MISاستكمال نظام اإلدارة اإللكترونية 

وجود كليات منافسة للكلية بالجامعات الخاصـة   قلة  .٢
 في المحافظة.

مشروعات تعاون بين الكليـة واألكاديميـة    وجود  .٣
لمهنيـة  المهنية للمعلمين فـى مجـال التنميـة ا   

 المستدامة للمعلمين.
تعاونية بـين الكليـة ومديريـة     وعاتمشر وجود  .٤

التربية والتعليم بالدقهلية لتدريب المعلمين ومديرى 
 المدارس ونشر ثقافة الجودة.

أحد المشروعات القومية لتطوير كليـات   تخصيص  .٥
التربية، مما ساهم فى تحسين البنية التكنولوجيـة  

 لها.

ح والقوانين الذى يعيق ويبطىء اللوائ جمود  -١
 العديد من أوجه التغيير.

معرفة االحتياجات الفعلية من المعلمين  صعوبة  -٢
الدقهلية  فى التخصصات  محافظةالتى تحتاجها 

 المختلفة.
نظام التكليف الذى كان متبعاً مع خريجـى   إلغاء  -٣

 كليات التربية من قبل.
يجـي  بعض المدارس الخاصة تفضل تعيين خر   -٤

 الكليات األخرى غير التربوية.
ــئولية                           -٥ ــعور بالمس ــدم الش ــاالة وع الالمب

 الجماعية والفردية.

 

  العامة للكلية: السياسات
  تتضمنالمبادئالتي تستند إليها السياسات العامة للكلية ما يلى:

 

وع أعضاء مجتمعها، من طالب وبـاحثين وأعضـاء الهيئـة    تؤمن الكلية بمبدأ تكافؤ الفرص بين مجم
  التدريسية والبحثية والعاملين.

 

تتميز برامج الكلية بالتنوع من حيث التخصصات فى كل مستوى تعليمى، بدءاً مـن بـرامج الدرجـة    
ت سياسات الكلية مالئمة الحتـواء هـذا   الجامعية األولى وحتى برنامج الدكتوراه،وفى ضوء هذا التنوع جاء

  التنوع فى البرامج.
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تؤمن الكلية أيضاً بالحرية األكاديمية للسادة األساتذة من الهيئة التدريسية والبحثية، وذلك فى إطار القيم 
  الجامعية.

 

مختلفة على أن يكون هناك اتساق بـين برامجهـا ومقرراتهـا وبـين     تسعى سياسات الكلية ببرامجها ال
األدوار المهنية المتوقعة من الخريج، بحيث يصبح قادراً على القيام بمهامه وأدواره كمعلم، فى ظـل العصـر   

 الحالى وما يموج به من تحديات ومتغيرات سريعة.

 

مستوفاة لمتطلبات مهنة التـدريس والبحـث العلمـى الجـاد     تستهدف سياسات وبرامج الكلية أن تكون 
ومعايير الجودة ومواصفات الخريج، من حيث تأكيدها على الشروط المهنية(الخصائص المهنيـة والشخصـية   
والنفسية للمتقدم) واألكاديمية المتمثلة فى المؤهل المطلوب الحصول عليه والشروط الطبية المنصوص عليهـا  

  فى الالئحة.
 

تتيح سياسات الكلية العدل والموضوعية بين المتعلمين والعاملين بها؛ من أجل اكتسـاب ثقـة الطـالب    
المعلمين والباحثين المستفيدين من الكلية، كعمالء أساسيين للكلية، باإلضافة إلى اكتساب ثقة المجتمع المحلـى  

  والقوميواإلقليمي بالكلية وبمخرجاتها.

 

تتميز سياسات العمل بالتنوع في آلياتها، مما يتيح للنظام فرصة لتعديل الخطط والبرامج، وفقاً لمعطيات 
 الموقف التعليمي، والبحث، والمتطلبات المتغيرة للمستفيدين.

 

لبحثـي  تؤمن الكلية بالشفافية، وعرض اإليجابيات والسـلبيات أمـام أعضـاء المجتمـع التعليمـي وا     
  والمجتمعي؛ بهدف معالجة السلبيات ودعم اإليجابيات؛ وصوالً إلى تحقيق رؤيةالكلية ورسالتها.

 

تؤمن الكلية بأهمية المشاركة المجتمعية؛ باعتبارها أحد العوامل المهمة فى ضمان جودة االتساق بـين  
 برامجها ومتطلبات سوق العمل واحتياجات المستفيدين.
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تؤمن الكلية باالنفتاح على اآلخر والتواصل معه، وذلك بتوجهاتها ألن تكون خبرة ومركزاً لإلشـعاع   
 الثقافى والتواصل الحضارى.

 

تؤكد سياسات الكلية على ضرورة مبدأ المساءلة فى إدارة األداء وإدارة التغيير، بحيث يمكن بمقتضـاها  
تحقق من أن األمور تسير وفقاً لما هو مخطط لها، وضمن أفضل أداء ممكن، وذلك بأن يـتم األداء ضـمن   ال

األطر التى حددتها األهداف،ووفقاللمعايير المتفق عليها؛ للوصول بالنظام إلى مسـتوى متميـز مـن الكفايـة     
اً فى تحقيـق المحاسـبية، كمـا أن    والفاعلية دون أى تسيب أو إهدار؛ وبذلك يعتبر تقييم األداء عنصراً رئيسي

نتائج المحاسبية ضرورية من أجل تحسين األداء فى الكلية بشرط تكاملها مع نتائج التقييم؛ ألنه ال يمكن عمل 
  إجراءات التحسين التى تستهدف التطوير المؤسسى بدون تعرف نتائج تقييم األداء فى إطار المساءلة.

 

لية على التزام الكلية بتشجيع العمل الفريقى، فضالً عـن المبـادارت والمشـروعات    تؤكد سياسات الك
  الفردية التى يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس، شريطة أن تحقق رسالة الكلية.

 

يم خبرة تعليمية جيـدة للطـالب،   تتلخص سياسة الكلية في مجال التعليم والتعلم في: االستمرار في تقد
ومن ثم المحافظة على مكانة الكلية التعليمية والبحثية، وكذلك مواكبة التطـورات العالميـة واإلقليميـة فيمـا     
تطرحه الكلية من مقررات وبرامج؛ من أجل إعداد خريج قادر على المنافسـة فـي سـوق العمـل داخليـاً      

  لى العناصر التالية:وخارجياً، وتركز سياسة التعليم والتعلم ع

 الطالب وتحويلهم وإعادة قيدهم  ولالكلية فى قب سياسة  

  تلتزم الكلية بالالئحة الداخلية للكلية واللوائح الجامعية والقرارات الوزارية المنظمة لهذه األمور.

 وتتضمن: ،الكلية للتغلب على مشكلة الكثافة العددية الزائدة للطالب سياسة  
 الـدروس العمليـة   فيومجموعات أصغر عدداً  ،الدروس النظرية فيموعات  الطلبة إلى مج تقسيم، 

 على أكثر من فترة زمنية.
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 طـالب   عـداد العلوم والرياضيات باللغة اإلنجليزية، بما قد يقلل من أ معلميبرنامج إعداد  استحداث
 البرامج العادية المناظرة.

 المعتمدة الـذى يعتمـد علـى التـدريس      عاتالدراسات العليا إلى نظام السا فينظام الدراسة  تحويل
 صغيرة من الطالب. عدديةلمجموعات 

 للطالب الماديالكلية لتوفير الدعم  سياسة  
 مدعم من قبل جهاز نشر وتوزيـع الكتـاب    كتابصورة  فيللطالب  الماديالكلية بتوفير الدعم  تلتزم

 .الجامعي
 التكافل  صندوقورة دفع المصروفات من خالل ص فيلغير القادرين  الماديبتوفير الدعم  لكليةا تلتزم

 االجتماعي للطالب.
 الكلية بتوفير الدعم المادي لغير القادرين في صورة تبرعات ماليـة مـن صـندوق التبرعـات      تلتزم

 بالكلية.
 رعاية صحية مجانية للطالب كل على حسب حالته. تقديم  

 الكلية فى التعامل مع الطالب. سياسة  
 لتمييز فى اإلجراءات المختلفة بين الطالب والخريجين فى مختلف الشعب.الكلية بعدم ا تلتزم  
 الكلية بالشفافية التامة فى اتخاذ كافة اإلجراءات. تلتزم 
 الكلية باالهتمام بحل مشكالت الطالب فى جميع الشعب. تلتزم 
 فى حفظ حقوق تعيين أوائل الخريجين. القوانينالكلية بتطبيق اللوائح و تلتزم 
 النهائية. متحاناتلكلية بتحقيق رغبات الطالب عند وضع جداول االا تلتزم 
 من نتيجة االمتحان وفق آلية مقننة. التظلماتالكلية بدراسة جميع  تلتزم 
   .اتباع إدارة الكلية سياسة الباب المفتوح مع الطالب 
   .تخصيص صناديق لشكاوى ومقترحات الطالب وتشكيل لجنة لدراستها والرد عليها 
 دةبطريقة تحقق أعلى استفا الدراسيوضع الجدول  يراعى. 
 طرق التدريس واستخدام التكنولوجيا التعليمية. تطوير 
   نظام امتحان منتصف الفصل الدراسى على جميع المقررات والفرق التعليمية. طبيقت 
 نظام الساعات المكتبية والريادة العلمية واإلرشاد األكاديمى. تفعيل 
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 التعلم الذاتى.الكلية لتشجيع  سياسة  
 جيعهإلى التعلم الذاتى وتش االتجاه.  
   .إنشاء قاعات لالطالع الداخلى بمكتبة الكلية مزودة بالتجهيزات وأجهزة التكييف 
 المراجع الحديثة بالمكتبة فى صورة ورقية وإلكترونية. توفير 
 أن يشـارك بهـا    مكتبة إلكترونية على موقع الكلية تتضمن المراجع اإللكترونية التى يمكـن  تصميم

 والمتعلمون أنفسهم. ريسأعضاء هيئة التد

 تدريب الطالب المعلمين. فىالكلية  سياسة  
 معايير للتدريب الميدانى. تبنى  
   المخرجات المستهدفة. لتحقيق ؛تقييم فاعل حقيقى للطالب 
  رساتدريب الطـالب فـى المـد    ون،التربوي خاصةو ،تلتزم الكلية بأن يتابع أعضاء هيئة التدريس- 

 ضمن ساعات عملهم بالجدول الدراسي. تكونعلى أن  -المنسقون
   .تسعى الكلية لزيادة فترات التدريب الميداني داخل الكلية وخارجها 
   عواصم المراكز. وطلخاإلىالمنصورة  ينتىالسعى للخروج بالتدريب الميدانى خارج نطاق مد 
 انى.لزيادة قيمة اإلشراف على مجموعات التدريب الميد السعى 
     تلتزم الكلية بعدم اعتماد نتيجة البكالوريوس أو الليسانس للطالب إال بعد اجتياز التـدريب الميـدانى

رضيةبصوره م 

 الكلية تجاه تقييم الطالب. سياسة  
 الكلية بتنوع أساليب التقييم لتحقيق جميع المخرجات المستهدفة للعملية التعليمية. تلتزم 
   ة الداخلية فى التقييم.تلتزم الكلية بتطبيق الالئح 
   .تلتزم الكلية بتقييم الطالب بصورة دورية 
 الكلية العدالة والموضوعية والدقة فى رصد درجات المتعلمين. تلتزم  

 الكلية تجاه األنشطة الطالبية.  سياسة  
 النفسـي ودعـم التـوازن    ؛بهدف تنمية المهارات والقدرات ؛الكلية األنشطة الطالبية المختلفة تشجع 

 الب.للط
 الطالبية. األنشطة في االشتراك الكلية تشجع 
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 وبين  ،وبين الطالب وبعضهم البعض ،الكلية ببناء عالقات اجتماعية جيدة بين األساتذة والطالب تلتزم
 المكتبية. والساعاتمن خالل األنشطة  ،األساتذة وبعضهم البعض

 نشطة المختلفة بسرعة وفاعلية.إنشاء األسر وإقامة األ على -ضوء لوائح الكلية  في - الموافقة 
 بطريقة تساعد الطالب على ممارسة األنشطة. الدراسيالجدول  وضع 
 األنشطة الطالبية. مالتحاد طالب الكلية باعتباره أحد دعائ الماديوالمعنوي الدعم 

 الكلية تجاه غياب الطالب   سياسة  
 وسائل عرض المحاضرات. تحسين 
 لقاعات الدرس. الداخليةبتحسين البيئة  االهتمام 
 على ربط المحاضرات بالتطبيق العملى. الحرص 
 الكلية برصد حضور الطالب فى المعامل والدروس التطبيقية وبعض المحاضرات تلتزم 
 الفصل الدراسى  فى حالـة تجـاوزهم نسـبة الغيـاب      نهايةحرمان الطالب من دخول امتحانات  يتم

  المحددة بالالئحة.
 

تصاغ الخطة البحثية لكل قسم بما يتواكب مع خطة الجامعة،والتي تمثل القضايا القومية المـؤثرة فـي   
المسار المجتمعي، وعليه فرسالة الكلية فيما يخص البحث  العلميهي دعم الخطط البحثيـة لألقسـام للبحـوث    

مشكالت الموجودة  بقطاعات التعليم المختلفة؛ وذلك بهدف المساهمة فـي  التطبيقية؛ بغية المساهمة في حل ال
  تحقيق أفضل الخدمات المجتمعية بأبعادها المختلفة.

 الكلية فى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  فى مجال البحث العلمي  سياسات  
 ـ   ؛الكوادر البشرية وتعزيز قدراتها البحثية تنمية  يـا،مع م والتكنولوجللتفاعل مع معطيات عصـر العل

 ثقافة البحث والتطوير وقيمها فى عقول طالب الكلية وباحثيها. غرس
 وورش العمل الخاصة بالبحـث   ريبيةاشتراك أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الدورات التد تدعيم

 العلمى.
 ـ  ،معاونى أعضاء هيئة التدريس مهارات الكتابات العلمية ومبادىء البحث العلمـى  إكساب  بهمدريوت

 على استعمال الكمبيوتر واألجهزة العلمية.
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 وتدعيم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على االشتراك فـى المـؤتمرات العلميـة المحليـة      تحفيز
 والدولية.

 المكتبـة تفعيل وتحديث محتويـات   يقعن طر ،على أحدث التطورات العلمية طالعمصادر اال توفير 
 والرقمية. لورقيةا
 ة األبحاث العلمية وتشجيع النشر العلمى الدولىبجود االرتقاء  
 وضـع   ىوحث األقسام العلمية عل ،تعتمد على االحتياجات المجتمعية كلية،خطة بحثية عامة لل وضع

 خطط خاصة بها وااللتزام بتنفيذ هذه الخطة.
 ـ  ائدة؛الباحثين نحو البحوث العلمية األكثر ف توجيه لمشـكالت  ا ةللمشاركة فى تطوير التعليم ومواجه

 المجتمعية.
 قاعدة بيانات كاملة عن البحوث العلمية والباحثين ورسائل الدراسات العليا وإتاحتها للجميع. بناء 
 الحصول على المشاريع البحثية. تشجيع 
 واستخدامها فى دعم جهود التنمية التعليميـة وحـل    ،البحوث العلمية فى مجال التربية والتعليم تطوير

  ، من خالل المشروعات البحثية والرسائل العلمية التى تتم فى إطار أنشطتها.التعليمية مشكالتال

 تطوير الدراسات العليا : سياسات  
 واسـتنتاج أوجـه    ،الكلية بتعرف مدى جودة مخرجات الدراسات العليا بنهاية العـام الدراسـى   تلتزم

 التحسين المطلوبة.
 اسية بالدراسات العليـا بنهايـة العـام الدراسـى    الدر لبرامجوا المقرراتتقارير  سةالكلية بدار تلتزم، 

 واستنتاج أوجه التحسين المطلوبة.
 أو  الجـنس  دون أى شكل من أشكال التمييز، سواء مـن حيـث   يمية،الكلية بتكافؤ الفرص التعل تلتزم

أو غيرها، بين المتقـدمين لبـرامج الدراسـات     االجتماعىو االقتصادى المستوىأو  العرقأو  اللون
 ، وإنما مجرد استيفاء المتقدم لشروط القبول يمنحه فرصة مواصلة دراساته العليا بالكلية.العليا

 بـدءاً مـن    ،من حيث أنواع الدبلومات والتخصصات فى كل مسـتوى تعليمـى   ،الكلية بالتنوع تلتزم
 الدبلومات وحتى درجة الدكتوراه.
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 عليا واألدوار المهنية المتوقعة مـن  على أن يكون هناك اتساق بين برامج الدراسات ال لشديدا الحرص
المتخرج فيها، بحيث يصبح قادراً على القيام بمهامه وأدواره كمعلم فى ظل العصر الحالى وما يموج 

 به من تحديات وتغيرات سريعة.
 

البيئـة إلـى تنميـة المجتمـع ونشـر ثقافـة       تسعى وكالة الكليةٌ لشـبون خدمـة المجتمـع وتنميـة     
المشاركةالمجتمعيةٌ، حيث تتحدد رسالة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فيتفعيل دور الكليـة لتحقيـق   

 مشاركة فاعلة فيتطوير التعليم. وتتمثل السياسة الرئيسة  لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في:

 هيئة التدريس والباحثين ودعمها.ل الفرديةالمبادرات  تشجيع 
 يةالمجتمع الفعل ياجاتتلبى احت يةخدمات مجتمع تقديم. 
 للمعايير. طبقاً البيئةوالحفاظ على  ،وحماية وصيانة المنشآت والسالمةلألفراد،األمن  تحقيق 
 وتطويرهاذات الطابع الخاص  الوحدات تنمية. 
 مجتمعوإشراكهم في أنشطة خدمة ال اراتهم؛مه لتنمية للطالب؛دورات تدريبية وورش عمل  تنظيم. 
 المطلوبة. ينالستخالص أوجه التحس ؛الكلية بتعرف احتياجات األطراف المجتمعية من الكلية تلتزم 
 وتحديدنقاط القوة والضعف. ،الكلية بمراجعة خطتها للمشاركة المجتمعية سنوياً تلتزم 
 علـى لجنـة خدمـة المجتمـع لمناقشـتها     تعرض  ،الكلية بوضع خطة سنوية لخدمة المجتمع تلتزم، 

 والعرض على مجلس الكلية إلقرارها واعتمادها.
 واسـتنتاج   ،مع الجهـات المسـتفيدة   الماضيمدى تفعيل بروتوكوالت التعاون المبرمة في العام  تقييم

  أوجه التحسين المطلوبة.
 

 حدات ذات الطابع الخاص التابعة للكلية.أنشطة الو في التوسع 
 الطالب الوافدين في برامج البكالوريوس / الليسانس والدراسات العليا. استقطاب 
 العلوم والرياضيات باللغة اإلنجليزية كبرنامج متميز بمصروفات. معلميبرنامج إعداد  استحداث 
 ووحدة التخطيط  ،كاديمية المهنية للمعلمينمثل األ ،تطلبها الجهات األخرى التيالتدريبية  مجالبرا تنفيذ

 والمتابعة بوزارة التربية والتعليم.
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 من  ،عن طريق تقديم خدمات متعددة لفئات المجتمع المختلفة بهاالمالية  اردالكلية إلى تنمية المو تهدف

 خدماتها التعليمية والبحثية والمجتمعية. ويقخالل تس
 
 ويتم تحصيل جميع المبالغ بموجب استصـدار إيصـاالت    ،فرض رقابة على جميع إيرادات الكلية يتم

  ويتم توريد النقدية في البنك يومياً. ،تحصيل النقدية
 

           جميع مصروفات ونفقـات الكليـة يـتم إعـداد اسـتمارات صـرف عنهـا، وتصـرف بموجـب
 مستندات تدل على المصروفات والنفقات.

 
 ويتم إضافتها بموجب: ،اقتناء األصول الثابتة يتم استالمها بموجب محاضر الفحص عند 

 إذن إضافة للمخازن، وعند االحتياج إلى هذه األصول يتم صرفها من المخازن بموجب: -

 إذن صرف وتسليمها كعهده إلى أحد العاملين بالكلية. -

  :الغايات االسرتاتيجية
جية للكلية حول مجموعة من الغايات، تشمل مختلف جوانب العمـل بالكليـة،   تتمحور الخطة االستراتي

  وتتضمن:
 .أفضل تعليمية بيئة وتهيئة والتعلم، التعليم منظومة تطوير .١
  .المعاصرة والمتغيرات العمل، سوق متطلبات يواكب بما المعلم إعداد برامج في نوعية نقلة إحداث .٢
 بمخرجاتهـا  واالرتقـاء  المنافسة، توجهات ضوء في لعلمي،ا والبحث العليا الدراسات منظومة تطوير .٣

 .والكمية الكيفية
 .المجتمع مشكالت حل في والمساهمة المجتمعية، الخدمات منظومة تطوير .٤
 .التقويم في الحديثة التوجهات لتعكس الطالب؛ تقويم منظومة تطوير .٥
 .رسالة الكليةبما يحقق رؤية والذاتية، الموارد وتنمية اإلدارية، القدرات تطوير .٦
  .االعتماد علي والحصول الجودةبالكلية، نظام إرساء .٧

وفيما يلى بيان باألهداف واألنشطة الالزمة لتحقيق كل غاية من هذه الغايات، والتى تمثل فى مجملهـا  
  الخطة االستراتيجية  
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 مناخ تعليمى داعم لعمليتى التعليم والتعلم. توفير .١
 ساليب التعليم والتعلم.أ تطوير .٢
 أداء الطالب لتحقيق التميز. تطوير .٣
 مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. تطوير .٤
 الدعم األكاديمى والمادى والصحى للمتعلمين. توفير .٥
 نتائجها فى تطوير البرامج الدراسية  البرامج الدراسية. من الستفادةسياسة متابعة الخريجين وا تطوير .٦

  
  
  
  
  
 

 
 

  
 لجنة متخصصة لمتابعة الكتب الجامعية. تشكيل 
 معايير لتصميم وإنتاج وإخراج الكتاب الجامعى. وضع 
 رقم إيداع للكتاب الجامعى. وضع 
 دد الطالب.ضوابط ألسعار الكتب الجامعية حسب ساعات المقرر وع وضع 
 آلية لضبط توقيت توزيع الكتاب الجامعى. وضع 
 مكتبات الكلية بنسخ من الكتب الجامعية والمراجع الحديثة بالمكتبة. دعم 
 خطة الدعم المادى للكتاب الجامعى. تفعيل 
 ضوابط معلنة للطالب لحماية حقوق الملكية الفكرية للكتب الجامعية. وضع 
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 الملكية الفكرية والنشر. ندوات لتوعية الطالب بحقوق عقد  
 

  
 دليل أخالقيات ممارسة المهنة وإعالنه ونشره. إصدار 
 وتجعل العالقة بينهما ودية. ،أنشطة اجتماعية وطالبية تقرب الطالب من عضو هيئة التدريس تنفيذ 
 مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى األنشطة الطالبية بأشكالها المختلفة. تعزيز 
 من الطالب ودراستها. قترحاتآلية لتلقى الشكاوى والم وضع 
 خطة لتنمية المشاركة الطالبية فى التقييم والتغذية الراجعة. تنفيذ 
 نظام الساعات المكتبية. تفعيل 
 لالتصـال المباشـر بـين الطـالب وأعضـاء هيئـة       فى استخدام الوسـائل التكنولوجيـة    التوسع

 .يةوالمواقع اإللكترون ،كالمنتدياتالتدريس
 أعضاء هيئة التدريس والطالب على ممارسة حرية الرأى والتعبير. تشجيع 
 وفـى   ،من خالل مشاركتهم فى مجلـس الكليـة   ،الطالب على المشاركة فى اتخاذ القرارات تشجيع

 الممارسات اإلدراية المختلفة.
 
 
 

 

 
 

  
 والتقويماستراتيجية للتعليم والتعلم  إعداد. 
 التعليم والتعلم الحديثة. طرقأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على استخدام أساليب و تدريب 
 تمشيا مع االتجاهات الحديثـة،   الكترونياومعاونيهم على انتاج المقررات أعضاء هيئة التدريس  تدريب

 التواصل االجتماعي الحديثة. أدواتوكيفية توظيف 
 والتعلم المستخدمة. ليمآراء الطالب حول أساليب التع استقصاء 
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 ديثـة واألجنبيـة الح  لعربيـة مثل المراجع والدوريات ا ،مصادر المعرفة والتعلم الذاتى بالكلية دعم، 
 وكذلك المصادر االلكترونية المتمثلة فى قواعد البيانات العالمية.

 الطالب على استخدام أساليب ومصادر التعلم الذاتى. تشجيع 
 الطالب على التجديد واإلبداع فى حل المشكالت التربوية. تشجيع 
 السبورات التفاعلية  استخدامSmartBoard، .وأساليب العرض الحديثة فى التدريس 

 

  
 فى قواعد البيانات العالميـة   ثمن تصوير وطباعة وبح ،وتحسين مستوى الخدمات فى المكتبة تطوير

 وغيرها من الخدمات التى يحتاجها الطالب. ،من خالل شبكة االنترنت
 المراجع والدوريات العلمية إلكترونيا. فهرسة 
 المستمر للمراجع والدوريات العلمية العربية واألجنبية المتوفرة بالمكتبة. تحديثال 
 البحث فـى   أوسواء فى عمليات الفهرسة  ،العاملين بالمكتبة على استخدام التكنولوجيا الحديثة تدريب

 العالمية. اتقواعد البيان
 مكتبة.من ال رةآليات للتعامل مع ممارسات التأخير للمراجع المستعا إنشاء 
 الواحدة. رةكتب فى الم خمسةالحد األقصى لالستعارة إلى  رفع 
 وعدم وضع حد أقصى. ،فى خدمات التصوير بسعر التكلفة التوسع 
 ساعة يوميا. ١٢ساعات العمل بالمكتبة إلى  زيادة 
 المشتركة. الهتماماتاتفاقيات تبادل للكتب والرسائل مع الكليات األخرى ذاتا عمل 

 
 
 

 
 

  
 الذاتى للكلية لتحسين الرعاية االجتماعية للطالب. لوتخصيص جزء من التموي ،الموارد المالية توفير 
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 اعيةتموحل بعض مشكالتهمالمادية واالج ،لجنة اجتماعية خدمية لرعاية الطالب تشكيل. 
 خطة تدريبات خدمية للطالب تدمجهم فى مؤسسات المجتمع الخارجى. وضع 
 صندوق التكافل االجتماعى وتنمية مصادره. دماتخطة مطورة لتحسين خ وضع 
 لمسـاعدة طـالب    ةواألجهزة اإللكتروني لكتبخطة لتفعيل دور المعارض الخيرية للمالبس وا وضع

 الكلية.
 يدليةات العالجية لعيادات الرعاية الطبية والصخطة معتمدة لتطوير الخدم وضع. 
 لتحسين خدمات التأمين الصحى لطالب الكلية بمستشفياتجامعة المنصورة. اتفاقية عقد  

 

  
 شطة الطالبية المتنوعة.احتياجات الطالب من األن تحديد 
 بالتنسـيق مـع    ،خطة باألنشطة الطالبية العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية واإلجتماعيـة  وضع

 الجهات المعنية.
 خطة لدعم األنشطة الطالبية المتنوعة. وضع 
 ةوالعمل على تفعيل مساهماته فى مجال األنشطة الطالبي ،دور اتحاد الطالب تفعيل. 
 طالب عن األنشطة الطالبية المقدمة لهم.رضا ال قياس 

 

  
 الطالب. اتحاد للجانالدعم المعنوى والمادى  خطة تطوير 
 ددالستقبال الطالب الج سنوىيوم  تنظيم. 
 المؤتمر الطالبى سنوياً. تفعيل 
 مجلة طالبية ونشرها. إعداد 
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 مستويات معيارية لألداء التدريسى ألعضاء هيئة التدريس بالكلية. تبنى 
 من أساليب  ،مستقبليا ألعضاء هيئة التدريس شحةوالمر ليةالتدريبية الحا حتياجاتآلية لتحديد اال وضع

 .وغيرها ،وتكنولوجيا التعليم الحديثة ،التدريس الحديثة
 لكترونـى لـدعم التـدريس اإل   صـة قدرات أعضاء هيئة التدريس فى إنشاء مواقع وصفحات خا دعم 

 التفاعلى.
 على التغذية الراجع ريبيةلجنة لمراجعة محتويات البرامج التد تشكيل ة من أعضاء هيئة التدريس.بناء 
 لتدريب أعضاء هيئـة التـدريس    ؛آلية للتنسيق بين كلية التربية ومركز تنمية القدرات بالجامعة وضع

 بالكلية.
 

  
 االلكترونى التفاعلى.لدعم التدريس  ىموقع الكلية الرسم تفعيل 
 نـى لـدعم التـدريس االلكترو   صـة قدرات أعضاء هيئة التدريس فى إنشاء مواقع وصفحات خا دعم 

 .فاعلىالت
 

  
 لنشر ممارسات التدريس.خطة أنشطة لتفعيل منتدى الكلية  وضع 
 دليل إجرائى لالستخدام الفعال للمنتدى للهيئة التدريسية والطالب. إعداد 
 الهيئة التدريسية على االستخدام الفعال لممارسات التدريس بالمنتدى بالكلية. تدريب 

: 
 



  
      

  
 

 

٤٣   – (  
 
 

 
  

 
 

 
 

  
 حسبتخصصات األقسام. ،آلية لحصر العجز الفعلى ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وضع 
 خطط األقسام لتعيين هيئة التدريس والهيئة المعاونة. مراجعة 
 خطة للتعامل مع العجز والزيادة فى أعضاء هيئة التدريس بحسب التخصصات. وضع 

 

  
 آلية للكشف عن الموهوبين من الطالب فى مختلف التخصصات. اعتماد 
 خطة برامج األنشطة الخاصة برعاية الموهوبين من الطالب فى مختلف التخصصات. تطوير 
 دعم مـالى / رعايـة    آليات لدعم وتحفيز الطالب الموهوبين من طالب الكلية (منح دراسية / اعتماد

 علمية / جوائز وشهادات تقدير.....الخ).
 والرياضية والثقافية) والموهوبين مـن طـالب    ميةسبل التعاون بين مؤسسات المجتمع (التعلي تطوير

 الكلية.
 برامج موثقة لدعم ورعاية الطالب المتعثرين فى الدراسة. اقتراح 
 خطة لزيادة نسبة المستفيدين من برامج دعم المتعثرين سنوياً. وضع 
 عام. كلدعم ورعاية الطالب المتعثرين دراسياً  برامجآليات لقياس فاعلية  وضع 

 

  
 لطالب.أعضاء هيئة التدريس على مهارات اإلرشاد األكاديمى ل تدريب 
 دليل لإلرشاد األكاديمى للطالب بالكلية. إعداد 
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 آلية لإلعالن عن نظام الساعات المكتبية. وضع 
 سبل اإلعالن اإللكترونى عن الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس. تفعيل 
 المكتبية.آلية لمراقبة ومتابعة نظام الساعات  وضع 

  

 
 

  
 مهام الرابطة وأنشطتها. تحديد 
 الالئحة التنفيذية والمالية للرابطة. وضع 
 خطة تنفيذية لتحقيق أهداف الرابطة. وضع 
 يمهاخطة متابعة أداء الرابطة وتقي وضع. 
 هام الرابطة وانجازاتها.خطة لإلعالن عن م وضع  

 

  
 رابطة خريجى كلية التربية. تفعيل 
 الملتقى السنوى لخريجى الكلية. تنظيم 
 لخريجى الكلية. لكترونىالمنتدى اإل تفعيل 
 ملتقى التوظيف للخرجين بشكل دورى. تنظيم 
 ن الخدمات المقدمة لهم.آلية قياس رضا الخريجين ع وضع 
 خطة لتطوير البرامج الدراسية فى ضوء نتائج قياس رضا الخريجين. وضع 
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 فى ضوء المعايير األكاديميه القياسية. ولىاأل عيةخطط وبرامج الدرجة الجام تطوير  
 برامج إعداد المعلم طبقا لنظام الساعات المعتمدة. تطوير  
 ج تعليمية متميزة.برام استحداث  
 برامج التدريب العملى (التربية العملية) للطالب داخل الكلية وبالمدارس. تطوير  
  

 
 

 

  
 ديمية القياسية للدرجة الجامعية األولي.لقاءات وورش عمل للتعريف بالمعايير األكا عقد  
 توصيف البرامج الحالية ونواتجها التعليمية المستهدفة بالمعايير األكاديميـة القياسـية لبـرامج     مقارنة

  الدرجة الجامعية األولي.
 بما يتفق والمعـايير   وليلمرحلة الدرجة الجامعية األ راسيةصياغة أهداف وتوصيف البرامج الد إعادة

  مية القياسية.األكادي
 والتقييم الذاتى المستمر لبرامج ومقررات الدرجة الجامعية األولـي مـن قبـل المـراجعين      المراجعة

 الداخليين والخارجيين.
 

 
 

. 
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 من تقارير المراجعين الخارجيين فى تطوير برامج ومقررات الدرجة الجامعية األولي. االستفادة  
 ألولي بعد التحديث.توصيف برامج ومقررات الدرجة الجامعية ا اعتماد  
 لجنة مختصة بالتطوير المستمر لبرامج ومقررات الدرجة الجامعية األولي. تشكيل  
 وكذلك التقارير الخاصة بهـا  ،البرامج والمقررات اتالتدريس علي عمل توصيف ئةأعضاء هي تدريب، 

 األكاديمية القياسية للدرجة الجامعية األولي. معاييرفي ضوء ال
 

  
 عاليتهاآراء المستفيدين حول مدى جدوى البرامج األكاديمية والمقرراتالدراسية وف استطالع.  
 االحتياجات المهنية لطالب الدرجة الجامعية األولي. دراسة  
 التعليمية ومواصفات الخريج بشكل  لبرامجقليمي من التحديد متطلبات سوق العمل المحلي واإل دراسة

  دوري.
 واحتياجات  تطلباتللتأكد من استيفائها لم ؛الدورية لبرامج ومقررات الدرجة الجامعية األولي المراجعة

  واالحتياجات المهنية للطالب في ضوء نتائج استطالع الرأي. ؛سوق العمل
 لعمل والمستفيدين بصفة عامة.احتياجات سوق ا ءبرامج جديدة في ضو استحداث 

  
 
 

 
 

  
 الئحة جديدة للمقررات الدراسية للدرجة الجامعية األولي وفقا لنظام الساعات المعتمدة. إعداد  
 ررات الدراسية في ضوء تطبيق نظام الساعات المعتمدة.توصيف البرامج والمق إعادة  
 نظم التقويم لتتناسب مع نظام الساعات المعتمدة. تطوير  
 بنية معلوماتية تسمح بتغيير نظام القيد والتسجيل من النظام اليدوي التقليدي الي النظام اإللكتروني. وجود  
 حيث يتم تقسـيم الطـالب الـي     ،عداد الطالبالستيعاب أ ؛في انشاء القاعات الدراسية والمعامل التوسع

  مجموعات صغيرة.
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 اإلرشاد األكاديمي للطالب. نظام تفعيل  
 مـن سـحب وإضـافة     ،التدريس علي متطلبات تطبيق نظام الساعات المعتمـدة  ئةأعضاء هي تدريب

  وحذف ...الخ.
 معتمدة.لتعريفهم بنظام الساعات ال وليلقاءات دورية مع طالب الدرجة الجامعية األ عقد  

 

  
 ورسالتها وأهدافها. وحدةرؤية ال تحديد  
 وأنشطتها. وحدةمهام ال تحديد  
 من الموارد البشرية والتكنولوجية. وحدةالاحتياجات  تحديد  
 وحدةالالئحة التنفيذية والمالية لل وضع.  
 الوحدةخطة تنفيذية لتحقيق أهداف  وضع.  
 وتقييمها. الوحدةلمتابعة أداء  طةخ وضع  
 وإنجازاتها. الوحدةخطة لإلعالن عن مهام  وضع 

  

 
 

 

 

 

  
 الئحة جديدة للمقررات الدراسية في ضوء نظام التعليم عن بعد. استحداث  
 في تحويل المقررات في برامج الدرجة الجامعية األولي في األقسام المختلفة إلي مقررات إلكترونية. توسعال  
 لكترونيةبالكلية علي إعداد المقررات اإل سأعضاء هيئة التدري تدريب.  
 ورة البرامج المط رراتللتوسع في إنتاج مق ؛من وتفعيل دور مراكز التعلم اإللكتروني بالجامعات االستفادة

  بنظام إدارة المقررات إلكتروني.
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 واسـتحداث بـرامج دراسـية     ،يمكن التعاون معهـا  لتيدراسة لتحديد الجامعات والمؤسسات ا عمل

  وهذه الجهات. وتحديد آليات العمل لتحقيق هذا التواصل بين الكلية ،مشتركة
 جدوي هذه الشراكات علي الكلية والمجتمع واألطراف المستفيدة. دراسة  
 والعمل علي تنفيذها وتفعيلها. دهاالخطة علي مجلس الكلية واعتما عرض  
 البرامج. حداثتنفيذ خطة است متابعة  

 
 

  
 ورسالتها وأهدافها. وحدةرؤية ال يدتحد  
 وأنشطتها. الوحدةمهام  تحديد  
 الموارد البشرية والتكنولوجية. من الوحدةاحتياجات  تحديد  
 للوحدةالالئحة التنفيذية  وضع.  
 الوحدةخطة تنفيذية لتحقيق أهداف  وضع.  
 وتقييمها. الوحدةخطة لمتابعة أداء  وضع  
 جازاتهاإنو الوحدةخطة لإلعالن عن مهام  وضع.  

 
  
 خطة معتمدة للتدريس المصغر لتدريب الطالب. وضع  
 دليل إجرائى لمعامل التدريس المصغر. إعداد  
 دليل معامل التدريس المصغر علي الطالب المعلمين. توزع  
 ر داخل المعامل بالكلية.ممارسات دليل التدريس المصغ تفعيل 
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 خطة لألنشطة في معامل طرق التدريس لتدريب الطالب. وضع  
 كافة االمكانات المطلوبة لعملياتالتدريب داخل معامل طرق التدريس. توفير 

 
  
 الدليل الميداني بصورة إجرائية في شكل ممارسات يمكن مالحظتها. صياغة  
 دليل التدريب الميداني علي موقع الكلية. نشر  
 دليل التدريب الميداني علي الطالب المعلمين ومدارس التدريب الميداني. توزيع  
 نتائج متابعة تطبيق ممارساته ضوءدليل التدريب الميداني في  تطوير 

 
  
 خطة للتدريب الميداني لطالب البرنامج. وضع  
 آليات لتحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للطالب. وضع  
 برامج التدريب الميداني لتنمية المهارات األساسية للطالب. تصميم  
 ب الميداني.خطة الشراك أعضاء هيئة التدريس في برامج التدري وضع  
 دانيقاعدة بيانات خاصة بالطالب والمدارس المختارة للتدريب المي تصميم. 

 
  
 اإلمكانات المادية والبشرية لمتابعة التدريب الميداني. توفير  
 يب ومساعدتهم علي حلها.آلية للتعرف علي الصعوبات التي تواجه الطالب أثناء فترة التدر وضع  
 لتقويم نتائج التدريب الميداني واالستفادة منها في تطويره. معتمدةآليات  وضع  
 المخرجات المستهدفة للتعلم تنميةآلية للتحقق من فاعلية التدريب الميداني للطالب في  وضع 

 
  
 ارس التي يتم بها التدريب الميداني.آلية الختيار المد وضع  
 شروط محددة وواضحة الختيار المدارس. وضع  
 قاعدة بيانات تضم قوائم بالمدارس التي يمكن االستعانة بها. تصميم 
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مـع تحديـد محـاور     ،تحديث وتطوير برامج الدراسات العليا طبقا لنظام الساعات المعتمدة استكمال )١
  الداخلية.المراجعة 

  القدرة االستيعابية للطالب المصريين بمرحلة الدراسات العليا والترويج لها. زيادة )٢
  والترويج لها. العليابمرحلة الدراسات  لوافدينالقدرة االستيعابية للطالب ا زيادة )٣
  برامج دراسية مشتركة مع مؤسسات عربية وإقليمية. استحداث )٤
  في تطور برامج الدراسات العليا. ائجهامن نت ادةالستفوا ،سياسة متابعة الخريجين تطوير )٥
  برامج بحث مشتركة مع مؤسسات بحثية وتعليمية عربية وإقليمية. استحداث )٦
  الطاقات البحثية ودعمها بمختلف الوسائل. تشجيع )٧
 مناخ داعم للبحث العلمي. توفير )٨
  آليات قياس كفاءة العملية البحثية تطوير )٩

 يةفي إجراء البحوث التطبيق التوسع )١٠
 

  
 

 

  
 وورش عمل للتعريف بالمعايير األكاديمية القياسية للدراسات العليا. ءاتلقا عقد  
 التعليمية المستهدفة بالمعايير األكاديميـة القياسـية لبـرامج    توصيف البرامج الحالية ونواتجها  مقارنة

  .ياالدراسات العل

 


. 

 


. 
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 صياغة أهداف وتوصيف البرامج الدراسية لمرحلة الدراسـات العليـا بمـا يتفـق والمعـايير       إعادة
  األكاديمية القياسية للدراسات العليا.

 يا من قبـل المـراجعين الـداخليين    والتقييم الذاتي المستمر لبرامج ومقررات الدراسات العل المراجعة
  والخارجيين.

 في تطوير برامج ومقررات الدراسات العليا. جيينمن تقارير المراجعين الخار االستفادة  
 توصيف برامج ومقررات الدراسات العليا بعد التحديث. اعتماد  
 بالتطوير المستمر لبرامج ومقررات الدراسات العليا. ةلجنة مختص تشكيل  
 الخاصة بهـا   ريروكذلك التقا ،هيئة التدريس على عمل توصيفات البرامج والمقرراتأعضاء  تدريب

  في ضوء المعايير األكاديمية القياسية للدراسات العليا.
 

  
 ديمية والمقررات الدراسية وفعاليتها.المستفيدين حول جدوى البرامج األكا آراء استطالع 
   العلياالدراسات  طالبدراسة االحتياجات المهنية ل. 
 متطلبات سوق العمل المحلى واإلقليمي من البرامج التعليمية ومواصفات الخريج بشكل  وتحديد دراسة

 .دوري
 عامةبرامج جديدة في ضوء احتياجات سوق العمل والمستفيدين بصفة  استحداث. 
 لمتطلبات واحتياجات سـوق   ئهاللتأكد من استيفا ؛الدورية لبرامج ومقررات الدراسات العليا عةالمراج

 وفى ضوء االحتياجات المهنية للطالب. ،العمل
 

  
 الدراسات العليا. لالئحة وفقا تمدة،المعوتحديث المقررات الدراسية بنظام الساعات  تطوير 
 المعتمدةضوء تطبيق نظام الساعات  فيوالمقررات الدراسية  برامجتوصيف ال إعادة. 
 المعتمدةنظم التقويم لتتناسب مع نظام الساعات  تطوير. 
 بنية معلوماتية تسمح بتغيير نظام القيد والتسجيل من النظـام اليـدوي التقليـدي إلـى النظـام       وجود

 .ترونيااللك
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 وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدامها. ،أنشطة التعليم والتعلم المتمركزة حول الطالب اتباع 
 المشكالتالقائمة على حل  مأساليب التعليم والتعل اتباع. 
 خدمةالمستالطالب حول أساليب التعليم والتعلم  آراء استقصاء. 
 الذاتيالطالب على استخدام أساليب ومصادر التعلم  تشجيع. 
 وكـذلك   ،والدوريات العربية واألجنبية الحديثة كالمراجع ،بالكلية يمصادر المعرفة والتعليم الذات دعم

 .البياناتالمتمثلة في قواعد  لكترونيةالمصادر اإل
 والتعليمفي استخدام أساليب التعليم  التنوع. 
 ب على التجديد واإلبداع في حل المشكالت التربوية وأساليب العرض الحديثة.الطال تشجيع 
 التعليم والتعلم الحديثة. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على أساليب وطرق تدريب  
 بذلك. ةتنفيذ األساليب والطرق الحديثة في التعليم والتعلم وإعداد تقارير دوري متابعة 

 

  
 يمـه وتعم ،مشروع تطوير نظام الدبلومات التربوية في ضوء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تفعيل 

  التربوية. يرعلى البرامج األخرى غ
 إلكترونيةرات في تحويل المقررات في برامج الدراسات العليا في األقسام المختلفة إلى مقر التوسع.  
 إعداد المقررات االلكترونية. ىأعضاء هيئة التدريس بالكلية عل تدريب  

 

  
 سبل االتصال والتفاعل االيجابي بين الطالب ومشرفيهم. تعزيز  
 يةسائل العلملتوزيع اإلشراف على الر ةمعايير وقواعد معلن وضع.  
 في اختيار المشرفين. أكبرالطالب حرية  منح  
 آليات لمتابعة وتقييم األداء العلمي لطالب الماجستير والدكتوراه. وضع  
 على الرسائل العلمية. اإلشرافالتزاوج العلمي بين التخصصات فيما يتعلق ب تشجيع  
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 تعـديالت فـي اللـوائح والقـوانين      ةوإعالمهم بأي ،والمناقشة جيلالطالب بقواعد ولوائح التس توعية
  الخصائص بنظام التسجيل واإلشراف.

 المستمر للوائح والقوانين الخاصة بنظام التسجيل واإلشراف في ضوء المتغيرات المختلفة. التطور  
 لجنة متخصصة الستقبال تظلمات طالب الماجستير والدكتوراه. وجود  
 لمقدمة من طالب الماجستير والدكتوراه.عادلة ومنصفة للنظر في التظلمات ا ءاتإجرا وجود  

 

  
 في استخدام أساليب التقويم بحيث تقيس نواتج التعلم المستهدفة. التنوع  
 المستمر ألنظمة التقويم المتبعة. التطور  
 ة في القياس والتقويم.أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على األساليب الحديث تدريب  
 بين الطالب. موحد المتحانات أعمال السنة ضمانا للعدالة والمساواة بعلى أسلو االتفاق  
 ياتغذية راجعة مستمرة لطالب الدراسات العل تقديم.  
 المستمر ألنظمة إعالن النتائج. التطوير  
 على ميكنة أعمال االمتحانات والنتائج. العمل 

 
 

  
 الكلية. هاالعليا والدرجات العلمية التي تقدم راساتدورية توضح برامج الد نشرات إصدار  
 دليل مفصل للدراسات العليا وتحديثه بشكل دوري. إصدار  
 وتعريفهم بمجاالت الدراسة بالكلية  ،الجامعية األولى لجنة مختصة للتواصل مع طالب المرحلة تشكيل

  مزايا الدراسة بكل مجال من المجاالت. وتوضيح ،في مرحلة الدراسات العليا
 للتوعية والتعريف بمجاالت وبرامج الدراسـات العليـا التـي     ةالمختلف للكلياتميدانية  اتبزيار القيام

  تقدمها الكلية.
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 إلرسال المعلمين لاللتحـاق   ؛وعقد بروتوكوالت تعاون مع الكلية ،تعليممع وزارة التربية وال التواصل
 ببرامج الدراسات بالكلية.

 

  
 خطة تسويق برامج الدراسات العليا بالكلية. وضع  
 ت العليا.شروط القبول بالدراسا مراجعةو تطوير  
 برنامج لتقديم منح دراسية لطالب الدراسات العليا. تطبيق  
 وعقـد   ،والجهـات المسـتفيدة   ،وأصحاب المـدارس الخاصـة   والتعليم،مع وزارة التربية  التواصل

  بروتوكوالت لتعيين أوائل برامج الدراسات العليا في المدارس.
 

  
 من تصوير وطباعة وبحث وغيرها مـن   ،وتحسين مستوى الخدمات في مكتبة الدراسات العليا تطوير

  الخدمات التي يحتاجها طالب الدراسات العليا  
 إلكترونياالمراجع والدوريات العلمية  فهرسة.  
 ية العربية واألجنبية.مكتبة الدراسات العليا بأحدث المراجع والدوريات العلم تزويد  
 المكتبة االلكترونية وزيادة أعداد المراجع والدوريات العلمية االلكترونية بها. تفعيل  
 سواء في عمليات الفهرسـة   ،الحديثة نولوجياالعاملين بمكتبة الدراسات العليا على استخدام التك تدريب

  أو البحث في قواعد البيانات العالمية.
 بإدارة الدراسات العليا.األداء اإلداري  تطوير  
 إلكترونيابمجلة الكلية وإتاحتها  االرتقاء. 


 

  
 المقدمةالطالب عن مستوى الرضا عن الخدمات  آراء استقصاء.  
 مع طالب الدراسات العليا للتعرف على مشكالتهم والقيام بحلها.لقاءات دورية  عقد 
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 وأهدافها. ورسالتها الوحدةرؤية  تحديد  
 وأنشطتها. الوحدةمهام  تحديد  
 من الموارد البشرية والتكنولوجية. الوحدةاحتياجات  تحديد  
 للوحدةالتنفيذية  الالئحة وضع.  
 الوحدةخطة تنفيذية لتحقيق أهداف  وضع.  
 وتقييمها   الوحدةخطة لمتابعة أداء  وضع  
 إنجازاتهاو الوحدةخطة لإلعالن عن مهام  وضع.  

 

  
 لمعتمدةإلى نظام الساعات ا التحول.  
 تعتمد على نظم التعليم الذاتي والتعليم الحر. ،ط حديثة من التعليمأنما استخدام  
 إلكترونيافي إنتاج مقررات البرامج المطورة بنظام إدارة المقررات  التوسع.  
 بخبرة كبيرة فـي اإلشـراف    يتمتعون بحيث ،هيئة التدريس من البارزين في مجال تخصصهم اختيار

  على الطالب الوافدين.
 أمام خيارات عديدة في الدراسـة والعمـل    اأبواب فتحي بما اللغة اإلنجليزية، فيافدين الو الطالب تأهيل

  العالم. أرجاءفي مختلف 
 المعايير. وبأعلى ،الجودة قيقتح على التأكيد  
 الطالب الراغبين في إتقان اللغة العربية. استقطاب  


. 
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 ـ  ،عالقات علمية وثقافية قوية للكلية مع المؤسسات الدولية بناء ونطـاق البحـوث    إمكانـات  عيوتوس
  والدراسات في مجاالت العلوم التربوية واإلنسانية.

 وورش العمل والدورات التدريبية. لقياديةالمحليين والوافدين في برنامج المهارات ا الطالب مشاركة  
 بغرض التعمق أكثر في مجال التخصص. تخصصية؛سنة إضافية  توفير  
 المهارات التطبيقية في مهنته. البذي يكسب الطفكرة إعداد برنامج المهنيين ال تبني  

 

  
 من الوافدين. الخريجينرابطة  إنشاء  
 مباني الكلية وتعريف الوافد بشروط القبول والمهلة النهائية لكل الخطوات المطلوبة. زيارة  
 ة والمستقبلية.الطالب بكل المعلومات عن التخصصات الحالي تزويد  
 معلومات عن التأشيرات وتجديد الجوازات. توفير  
 الشخصية. ونئالش بخصوصالمشورة  تقديم  
 ودعـم   ،ومكتـب المشـورة   ،والتي تضم خدمة االستشارة ،مجموعة متنوعة من مرافق الدعم توفير

عـن تقـديم    نلمسـئولي ا كاديمينوتحديد المرشدين األ ،والمساعدة المالية ،والنصائح العامة ،الطالب
مع إتاحة الفرصة لالتصال بفريق دعم الطالب في حـال   ،التوجيه في العديد من جوانب حياة الطالب

  متطلبات. ةوجود أي
 ويقوم بتنسيق مجموعة من األنشـطة   ،وبرامج التوجيه والوداع لمغادرة،الفريق جلسات ما قبل ا يقدم

  االجتماعية.
 ـ  افدليكون أول من يمكن للو ،ليةمستشار للطالب الوافدين داخل الك تعيين لإلجابـة عـن    هاللجوء إلي

يكون همزة الوصل بين الطالب الوافـدين والكثيـر    أنمهام هذا المستشار  ضمنويكون  ،استفساراته
  من المصادر األخرى داخل الحرم الجامعي أوفي المجتمع المحيط.

 ويقـدم لـه    ،ي ينوى الطالب دراسـته يتمتع بخبرة في المجال الذ كاديمية،استشاري للشئون األ تعيين
  .هكما يجيب على تساؤالت الطالب عن سير دراست ،اإلرشاد فيما يتعلق بمتطلبات الكلية

 أو  إليـه، صعوبة في التحـدث   كوجود األسباب،سبب من  ىأل كاديمىفي تغيير المستشار األ المرونة
  تغيير التخصص الذي يرغب الطالب في دراسته.
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 من المساعدة في حل المشاكل  ،عدة الطالب في حل مختلف مشكالتهم الشخصيةاستشاري لمسا تعيين
سـبيل   علـى  -الطالـب   يعاني أنك ،معوقات للتعلم في إطار من السرية أىإلى تشخيص  ،األسرية
  من الضغوط بسبب االمتحانات أو اإلحساس بالغربة وافتقاد األهل. -المثال 

 تتنـوع مـا بـين مقـابالت      التيو تقدم المساعدة للطالب، أن يمكن ،يتعلق بالمشاكل األكاديمية وفيما
إلى ورش العمل المساعدة في اكتساب  ،شخصية للتغلب على المشاكل المتعلقة ببعض المواد الدراسية

  مهارات في الكتابة أو البحث مثال.
 لخبـرة والتي تقدم للطالب مساعدة في إعـداد سـجل ا   ،االستشارات الخاصة بالمستقبل العملي تقديم، 

  .رهاوغي ،وإيجاد فرص التدريب الوظيفي
 وتحسـين خبـرات الطـالب     ،من الحقـوق  مزيداوهو ما يضمن  ،جمعيات للطالب الوافدين إنشاء

  الوافدين.
 

  
 فصل دراسي. أىاللتحاق بالدراسة في بداية الطالب من ا نيتمكعملية االلتحاق مفتوحة زمنيا ل جعل  
 المستندات واإلجراءات المطلوبة للتقدم للدراسة. تحديد  
 العقبات البيروقراطية. إزالة  
 لكترونيـة مع تعديل وتطوير البوابة اإل ،تيسيرا على الطالب الوافدين لكترونيا؛للتسجيل إ التقدم إمكانية 

  للجامعة.
 وسرعة  ،يمكن من سهولة القبول الجامعي والذي لكتروني،افدين اإلنظام معلومات الطالب الو تطوير

 الرد على المتقدم في خالل يوم واحد أو يومين.
  
 معايير للتقييم. تحديد  
 أدوات لجمع البيانات عن أداء الوحدة. تصميم  
 البيانات والمعلومات من عدة مصادر مختلفة. تحليل 
 رص والتهديدات.نقاط القوة والضعف والف رصد  
 نقاط القوة. تعزيزو ، ضعفنقاط ال خطط لتحسين عمل  
 على الوحدة. مينااللتزام من جانب القائ عدم عنوالمسائلة  المحاسبية  
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 واسـتحداث بـرامج دراسـية     ،التي يمكن التعاون معهـا  تالجامعات والمؤسسا لتحديددراسة  عمل

  هذا التواصل بين الكلية وهذه الجهات. لتحقيقوتحديد آليات العمل  ،مشتركة
 جدوى هذه الشراكات على الكلية والمجتمع واألطراف المستفيدة. دراسة  
 تفعيلها.الخطة على مجلس الكلية واعتمادها والعمل على تنفيذها و عرض  
 تنفذ خطة استحداث البرامج. متابعة 

 
 

  
 اورسالتها وأهدافه الرابطةرؤية  تحديد.  
 وأنشطتها الرابطةمهام  تحديد.  
 الموارد البشرية والتكنولوجية. من الرابطةاحتياجات  تحديد  
 لرابطةل نفيذيةالتالالئحة  وضع.  
 الرابطةخطة تنفيذية لتحقيق أهداف  وضع.  
 نجازاتهاوإ الرابطةخطة لإلعالن عن مهام  ضعو.  
 خطة للتواصل الفعال بين الكلية والخريجين. وضع  
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 تنفيذ خطة التواصل بين الكلية والخريجين. متابعة  
 احتياجات الخريجين والعمل على تلبيتها. دراسة  
 ريجينرضا الخ قياس.  
 وخدمات الدراسات العليا في ضوء هذه النتائج. امجنتائج قياسات رضا الخريجين وتطور بر تحليل 

 
 

  
 ـ  جواستحداث برام ،ادراسة لتحديد المؤسسات البحثية التي يمكن التعاون معه عمل  ة،مشـترك  ثبح

  وتحديد آليات العمل لتحقيق هذا التواصل بين الكلية وهذه الجهات.
 واألقسام المناظرة في جامعات العالم المتقدم. لكليةفي الشراكة العلمية والتوأمة بين أقسام ا التوسع  
 العلماء األوروبيين واألمريكيين للكلية. استقطاب  
 على الكلية والمجتمع واألطراف المستفيدة. اتاكهذه الشر ىجدو دراسة  
 الكلية واعتمادها والعمل على تنفيذها وتفعيلها. لسالخطة على مج عرض  
 تنفيذ استحداث البرامج. متابعة 

  
  
  

 
 

  
 مهاراتهم البحثية فيها. لتنمية ؛والهيئة المعاونة دريسالت يئةاالحتياجات التدريبية ألعضاء ه دراسة  

 
 

 
 

 



  
      

  
 

 

٦٠   – (  
 
 

 إلكساب الباحثين مهارات البحث العلمي في المجاالت والتخصصـات   ؛فرص التدريب المتميز توفير
  محليا وعالميا. ،المختلفة

 حثين لالستفادة من خبرات البا ؛على المستويين القومي والدولي ،في الزيارات العلمية للباحثين التوسع
  والخبراء.

 في جميع األقسام بالكلية. يةدور السيمنارات العلم تفعيل  
 الباحثين على إجراء بحوث الفريق وتدريبهم على كيفية إجراء هذه البحوث. تشجيع  
 التكامل بين أقسام الكلية ووحداتها فيما يتعلق بأنشطة البحث العلمي. تحقيق  

 

  
 سياسات لتشجيع المتميزين في مجاالت البحث العلمي المختلفة ومكافأتهم. وضع  
 يـة علـى المشـروعات البحث   لحصـول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على التقـدم ل  تشجيع 

  والتنافسية الممولة خارجيا.
 الدراسات العلمية والميدانية.الدعم المادي لشباب الباحثين إلجراء البحوث و توفير  
 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المشاركة فـي المـؤتمرات المحليـة واإلقليميـة      تشجيع

  وقياس المردود منها على جودة البحث العلمي. ،المادي الالزم لهم الدعموتوفير  ،والدولية
 إجراء هذه البحوث. وتدريبهم على كيفية ،الباحثين على إجراء بحوث الفريق تشجيع  
 ووضع معايير محددة للحصول على هذه الجوائز. ،جوائز سنوية لألبحاث المتميزة تخصيص  
 وتوفير الدعم المـادي   ،أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على نشر األبحاث العلمية دوليا تشجيع

  الالزم لذلك.
 إجراء البحوث البينية متعددة التخصصات. تشجيع  
 وريات والمراجع العلمية العربية واألجنبية الحديثة.الد توفير  
 ارجللدراسة والبحث في الخ ثينابتعاث الباح تشجيع.  
 آليات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الباحثين العائدين من البعثات العلمية. وضع  
 جيةالمعلومات الخاصة بالمنح والبعثات الخار إتاحه.  
 الهيئة المعاونة إلجراء البحوث والدراسات العلمية. في تطبيق سياسات لنظام تفرغ التوسع  
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 العلمي على األقسام. لبحثلوائح توزيع ميزانية ا مراجعة  
 في تطبيق نظام اإلشراف المشترك داخليا وخارجيا. التوسع 

  

 
 
 

 
 

  
 وتزويدها باألجهزة التكنولوجية الحديثة الالزمة لالرتقاء بالبحث  ،خطة لتطوير المعامل البحثية وضع

  العلمي بالكلية.
 مؤتمر علمي دولي سنوي للكلية. عمل  
 حكمة محليا وإقليميا.الدوريات العلمية الم أفضلمن  لتكون ؛بمستوى المجلة العلمية للكلية االرتقاء  
 في التقدم للحصول على مشروعات بحثية ممولة خارجيا. التوسع  
 سياسات لتشجيع االستثمار في البحث العلمي من قبل الجهات المستفيدة. وضع  
 ومستفيدة سواء محليا أو دوليا. مانحة مشروعات بحثية بالتعاون مع جهات في تنفيذ التوسع  
 مع الجهات المستفيدة.في عقد شراكات بحثية  التوسع  
 على زيادة مخصص أنشطة البحث العلمي من الجامعة. العمل  
 ودوليا. االبحوث العليمة محلي تسويق  
 لمجلة الكلية. لكترونياإل التسويق  

 

  
 البحث العلمي. وأخالقياتيل قواعد للتدريب على سبل تفع ؛برامج تدريبية للباحثين تنفيذ  
 آلية تختص بمتابعة التزام الباحثين بالكلية بأخالقيات البحث العلمي. وضع  
 آليات للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والنشر. وضع 
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 الجهـات   آراءمـع وضـع    ،ة سنوية لنقاط القوة والضعف في مجال أنشطة البحث العلميدراس عمل

  المستفيدة وأصحاب المصلحة في االعتبار.
 والجهات المستفيدة. مجتمعالبحث العلمي على ال نشطةأ أثر قياس  
 لجنة لضمان جودة البحث العلمي بالكلية. تشكيل  
 جودة البحوث العلمية.معايير ومواصفات للتقييم الفني لمستوى  وضع  
 واالسـتعانة بالعلمـاء والخبـراء والبـاحثين      ،آليات للتقييم الداخلي والخارجي لألداء البحثـي  وضع

 محليا ودوليا. ،المتميزين في المؤسسات البحثية
  
  
 

 
 

  
 الجامعةوتتفق مع خطة  ،االحتياجات المجتمعية خطط بحثية تراعى وضع.  
 وتحـديث  ،الدورية الحتياجات المجتمع والجهات المستفيدة من مجاالت البحث المختلفة بالقسم الدراسة 

  .االحتياجاتالخطة في ضوء هذه 
 وتعديلها. –دوريا–الخطط البحثية للكلية ولألقسام  مراجعة  
 طط البحثية.آليات لضمان التزام األقسام بالخ وضع  
 اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ الخطط البحثية. توفير  

 
 

 
 



  
      

  
 

 

٦٣   – (  
 
 

 آليات لمتابعة تنفيذ الخطط البحثية. وضع  
 وطباعتها وتوزيعها على الباحثين. ،من خالل السيمنار العلمي ثية،الباحثين بالخطة البح توعية  
 للكلية. لكترونيالخطة البحثية على الموقع اإل نشر 

 

  
 الفعال بين الكلية ومؤسسات المجتمع المختلفة. االتصال  
 الثقة بين الكلية ومؤسسات المجتمع المختلفة فيما يتعلق بالبحث العلمي. تعزيز  
 ؛منها هذه القطاعـات  تعانيالتي  كالتيف بالمشللتعر ؛الجهات المستفيدة لحضور مجالس الكلية دعوة 

  والعمل على إيجاد حلول لها من خالل البحوث العلمية التطبيقية.
 للتعـرف علـى    ؛إلى مواقع العمل واإلنتـاج  ونزيارات ميدانية يقوم بها قيادات الكلية والباحث تنظيم

وفى الوقت نفسه تعريـف هـذه    ؛وحلها ستهاوالعمل على درا ؛المشكالت التي تواجهها هذه القطاعات
  الجهات بالخبرات واإلمكانات المتوفرة في الكلية.

 الباحثين وممثلي الجهات المستفيدة من مجـاالت   وشبابملتقى سنوي يضم أعضاء هيئة التدريس  عقد
  البحث بالكلية.

 مع مؤسسات المجتمع المختلفة. اكاتاإلجراءات اإلدارية لعقد الشر تيسير    
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  تعظيم دور الكلية فى المشاركة المجتمعية، محليا وإقليميا.   .١
  تنمية وتطوير الخدمات التى تقدمها الكلية، واالرتقاء بمستوى جودتها. .٢
  زيادة فعالية دور الوحدات ذات الطابع الخاص فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة. .٣
  لتربية.تبنى التوجه التسويقى للخدمات التى تقدمها كلية ا .٤

 
 

 
 

  
 الوحدة ورسالتها وأهدافها. ؤيةر تحديد  
 مهام الوحدة وأنشطتها. تحديد  
 احتياجات الوحدة من الموارد البشرية والتكنولوجية. تحديد  
 للوحدة. يةالتنفيذية والمال لالئحةا وضع  
 خطة تنفيذية لتحقيق أهداف الوحدة. وضع  
 الوحدة وتقييمها. أداءخطة لمتابعة  وضع 
 زاتهامهام الوحدة وإنجا عن لإلعالن خطة وضع. 
 وتنمية البيئة. المستمر لقاعدة بيانات أنشطة الكلية فى مجال خدمة المجتمع التحديث 

 

  
 على المستويين المحلى واالقليمى. ،االحتياجات المجتمعية الفعلية ديدتح 
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 خطة لتلبية االحتياجات المجتمعية. وضع 
 الخطة من مجلس الكلية. اعتماد 
 الخطة وتفعيلها. تنفيذ 
 تنفيذ الخطة. متابعة 

 

  
 بأهمية الدور المجتمعى للكلية.   ةعضاء مجتمع الكلية للتوعيورش عمل وندوات أل عقد 
 الخدمة المجتمعية. فى ورش عمل وندوات لزيادة وعى قطاعات المجتمع وفهمهم لدور الكلية عقد 
 جزء من وقت المحاضرات لتوجية الطالب وتوعيتهم بأهمية دور الكلية ودورهم فى خدمـة   استقطاع

 المجتمع وتنمية البيئة.
 

  
 دور الطالب وأعضاء هيئة التدريس فى برامج ومبادرات التوعية بالقضايا المجتمعية. تفعيل 
 لى وإيجاد حلول بشأنها، وع ،القضايا المجتمعية التى يمكن أن تساهم الكلية فى نشر الوعى بها حصر

 .ارعرأس هذه القضايا قضية محو األمية وقضية أطفال الشو
 مبادرات لتبنى القضايا المجتمعية التى تم تحديدها. إطالق 
 هذه القضايا المجتمعية، محليا وإقليميا. بمثلمع الجهات المعنية  التواصل 
 مع رعاة  لدعم المبادرات التى تتبناها الكلية. التعاون 
 علـى المسـتويين المحلـى     مجتمعية،سويق االجتماعى والتوعية بالقضايا المؤتمرات وندوات للت عقد

 واالقليمى.
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 يبيةوالتعليمية والتدر لبحثيةاجات القطاعات المختلفة من الخدمات االستشارية وااحتي حصر. 
 والمادية التي يمكن االستعانة بها لتقديم الخدمات لقطاعات  والتكنولوجيهإمكانات الكلية البشريه  حصر

 المجتمع المختلفة.
 فى  لتربيةلتي تزخر بها كلية اوالخبرات  والطاقات ا باإلمكاناتإلعالم الجهات المستفيدة  آليات وضع

 التخصصات المختلفة.
 والتعليمية........إلخ. البحثيةإستراتيجية مناسبة لتسويق الخدمات االستشارية والتدريبية و وضع 
 المحليـة   ،في عقد اتفاقات وبرتوكوالت للتعاون الثقافي مع المؤسسـات التعليميـة والبحثيـة    التنوع

 واإلقليمية والعالمية.
 بمستوى جودة الخدمات االستشارية والتدريبية والبحثية والتعليمية........إلخ. اءاإلرتق 


 

  
 صالة  –الكافتيريا  –المطاعم  -بمستوى جودة المرافق الخدمية بالكلية (المسرح خطة لالرتقاء  وضع

 المشتل). –األلعاب 
 الخطة. تنفيذ 
 تنفيذ الخطة. متابعة 
 المشـتل) إلـى    –صالة األلعـاب   –الكافتيريا  –المطاعم  -المرافق الخدمية بالكلية (المسرح  تحويل

من خالل إتاحتها ألعضاء الكلية مـن الطـالب    ،لذاتيومصادر للتمويل ا ،فرص للمشاركة المجتمعية
  وكذلك أعضاء المجتمع الخارجى بأسعار تنافسية. ،وأعضاء هيئة التدريس والعاملين

 
 
 

 
 

 



  
      

  
 

 

٦٧   – (  
 
 

 
  

 ه المختلفة.ومن أفراد المجتمع الخارجي ومؤسسات ،من الكلية ،اإلحتياجات الفعلية للمستفيدين دراسة 
 خدمات جديده بالكلية في ضوء االحتياجات الفعلية للمستفيدين الداخليين والخارجيين، ومـن   استحداث

 بين الخدمات المقترحة مايلى:
  توفير منافذ خدمات (أدوات مكتبية وتكنولوجية / مركز خدمات مدنية). -
  استخراج بطاقات" خدماتي" ( سلع استهالكية). -
  لية، تقدم خدماتها ألبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين.دار حضانة خاصة بالك -
  خدمات علمية. -
  تأسيس قناة تليفزيونية (تعليمية وتثقيفية) خاصة بكلية التربية، تبث عبر اإلنترنتوالنايل سات. -
  خدمات تصميم وتسويق برامج تكنولوجيا التعليم. -
ول على شهادات لضـمان الجـودة    مساعده المعاهد، والجامعات،والمدارس الخاصة؛ تمهيدا للحص -

  واالعتماد.
  إقامة إدارة مشروعات خاصة تابعة للكلية، مثل إقامة المدارس. -
  إقامه مركز متخصص للمعلومات التربوية. -
  خدمات الدعاية واإلعالن مدفوعة األجر فى مجلة الكلية، أو فى الموقعاإللكترونى لها. -

 
  

 ةآليات ومقاييس لقياس مدى رضا الجهات المستفيدة عن الخدمات التى تقدمها الكلي وضع. 
 أثر الخدمات المجتمعية التى تقدمها الكلية على المجتمع وقطاعاته المختلفة. تقييم 
 نتائج قياس الرضا.فى ضوء  دمةخطة لتحسين وتطوير الخدمات المق وضع 
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 ورسالتها وأهدافها. اتالوحد ؤيةر تحديد  
 وأنشطتها. اتمهام الوحد تحديد  
 من الموارد البشرية والتكنولوجية. اتاحتياجات الوحد تحديد  
 اتالمالية للوحدالتنفيذية و للوائحا وضع.  
 اتخطة تنفيذية لتحقيق أهداف الوحد وضع.  
 وتقييمها. اتالوحد أداءخطة لمتابعة  وضع  
 وإنجازاتها. اتمهام الوحد عن لإلعالن خطة وضع 
 
  

 رؤية الوحدة ورسالتها وأهدافها. تحديد 
 مهام الوحدة وأنشطتها. تحديد 
 التكنولوجيةمن الموارد البشرية و حدةاجات الواحتي تحديد. 
 الالئحة التنفيذية الوحدة. وضع 
 خطة تنفيذية لتحقيق أهداف للوحدة. وضع 
 خطة لمتابعة أداء الوحدة وتقييمها. وضع 
 وإنجازاتهاخطة لإلعالن عن مهام الوحدة  وضع. 
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 التعاون بين الوحدات ذات الطابع الخاص بكلية التربية من ناحية، وبينها وبين الوحدات  تشجيع
 ذات الطابع الخاص بالجامعة من ناحية أخرى.

 فى البرامج والمشروعات والخدمات التى تقدمها الوحدات ذات الطابع الخـاص تحقيقـاً    التوسع
 ئة.ألهداف خدمة المجتمع وتنمية البي

 الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية على أنها وحدات تهدف إلى تحقيق الربح، وأن يذكر  إدارة
 ذلك ضمن أهداف هذه الوحدات.

 الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية المزيد من االستقالل المالى واإلدارى. منح 
 أو ازدواج بـين   بحيث ال يحدث تـداخل  عض،التنسيق والتكامل بين الوحدات بعضها الب تحقيق

 نشاطات هذه الوحدات.
 أسس موضوعية للمحاسبية وتقييم األداء بالوحدات، وربط نظام الحوافز بالجهد المبذول. وضع 
 نطاق خريطة العالقات خارج الجامعة مع الجهات المانحة والمستفيدة. توسيع 
 لخـاص، بحيـث   برنامج تسويقى تأهيلى لكل من يرشح لشغل إدارة الوحدات ذات الطابع ا عقد

 يسهم فى تنمية مهاراتهم التسويقية.
 القائمين على الوحدات ذات الطابع الخاص بالكليـة بالمهـارات والخبـرات اإلداريـة      تزويد

 والتسويقية الالزمة.
 المستمرة للخدمات التى تقدمها الوحـدات ذات الطـابع الخـاص بهـدف تطويرهـا       المراجعة

 العمالء.وتحسينها بما يتفق ورغبات واحتياجات 
 المستمرة الحتياجات ومشكالت قطاعات المجتمع المختلفة بهدف تلبيتها. الدراسة 
 مدى رضا العمالء عن الخدمات التى تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية. قياس 
 االتصاالت بين الوحدات ذات الطابع الخاص والهيئـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة      تدعيم

 بالمجتمع.



  
      

  
 

 

٧٠   – (  
 
 

 بالجانب التسويقى واإلعالمى للخدمات التى تقدمها الوحـدات ذات الطـابع الخـاص     االهتمام
 بالكلية.

 علـى تحقيـق    بقـدرتها يصبح تقويم الوحدات ذات الطابع الخاص وتجديد قياداتها مرتبطا  أن
التمويل الذاتى، وأن يكون التقييم على أسس تسويقية تأخذ بعين االعتبار جوانب المنافسـة مـع   

 لتى تقدم الخدمات نفسها للمجتمع الخارجى.الوحدات ا
 آليات لنشر الوعى والتعريف بالوحدات ذات الطابع الخاص وأهدافها وأهميتها ودروهـا   وضع

 فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

  
 

 
 

  

 ا.مهام الوحدة وأنشطته تحديد -١
 احتياجات الوحدة من الموارد البشرية والتكنولوجية. تحديد -٢
 التنفيذية والمالية للوحدة. الئحةال وضع -٣
 خطة تنفيذية لتحقيق أهداف الوحدة. وضع -٤
 خطة لمتابعة أداء الوحدة وتقييمها. وضع -٥
  خطة لإلعالن عن مهام الوحدة وإنجازاتها. وضع -٦
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  سة جديدة للتقويم تعتمد على التوجهات الحديثة فى هذا المجال.بناء سيا -
  تطوير مهارات الهيئة التدريسية لتطبيق نظام التقويم البنائى.   -
  تطوير الكنتروالت للعمل بالنظام اإللكترونى.        -

  
 
 
 

 
 

  
 المركز ورسالته وأهدافه. رؤية تحديد  
 أنشطتهمهام المركز و تحديد.  
 والتكنولوجية. ريةاحتياجات المركز من الموارد البش تحديد  
 الالئحة  التنفيذية والمالية للمركز. وضع  
 لتحقيق أهداف للمركز.  يةخطة تنفيذ وضع  
 المركز وتقييمها. أداءخطة لمتابعة  وضع  
 نجازاتهإخطة لإلعالن عن مهام المركز و وضع. 


 

  
 الدليل العام لمعايير تقويم الطالب الخاص بالجامعة، والذي تم بناؤه ضمن فعاليات مشـروع   مراجعة

  تحانات.تطوير نظم تقويم الطالب واالم
 دليل نوعي لمعايير تقويم الطالب بكلية التربية. بناء  
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 هيئة التدريس فى بنود الدليل وتعديل ما يلزم. أعضاء مناقشة  
 الدليل من مجلس الكلية.   اعتماد  
 الدليل على موقع الكلية. إعالن  
 هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.   أعضاءالدليل ورقيا على  توزيع  
 يل على الطالب  ضمن رسوم سداد المصروفات.الدل توزيع 


on line 
  
 من تخصصات حاسبات وعلم نفس تربـوي وطـرق    لفريق عمل من المتخصصين في المجا تكوين

لبحـث الطـرق المناسـبة لهـذا التقـويم وفـق        ؛ضافة الى بقية التخصصات المشاركةتدريس، باإل
  التخصصات المختلفة.

 مع فريق العمل بمشروع الميكنة  التواصلMISلبحث اإلمكانات المتاحة لديهم لتفعيل هـذه الـنظم    ؛
  التقويمية.  

 والطالب. التدريس هيئةلكل من أعضاء  -التوقيتات الزمنية والمحتوى  محددة -خطة تدريبية  بناء  
 على نظم التقويم اإللكترونى. دريسأعضاء هيئة الت تدريب  
 ىعلى التقويم اإللكترون البالط تدريب  .  
 التجربة التدريبية على عدد من المقررات ذات األعدادالمحدودة من الطالب.   استطالع  
 التجربة فى ضوء النتائج االستطالعية. تعميم 

 
  
 توسـع ثم ال سئلة،دراسية للمشاركة فى بنوك األ فرقةعن كل  -على األقل  -كل قسم لمقررين  تحديد 

  بعد ذلك في عدد المقررات المشاركة.
 على إعـداد  جـدول    تدريبلل ؛هيئة التدريس المشاركين في بنوك األسئلة عضاءورش عمل أل عقد

  الموضوعية بطريقة سليمة. سئلةوبناء األ المواصفات؛
 وتجهيزها بالماسح الضوئي اإللكترونى. ،قاعة للتصحيح اإللكترونى تخصيص  
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 يقوم بمهـام   ،داخل كل كنترول من كنتروالت الكلية الرئيسة سئلةقسم فرعي خاص ببنوك األ اعتماد
  .  سئلةبنوك األ

 سئلةبنوك األ يحإدارة وتصح مهامعلى  سئلةاألقسام الفرعية الخاصة ببنوك األ تدريب.  
 والتحليالإلحصائي لهـا  ،لجنة من المتخصصين فى القياس والتقويم التربوي لمراجعة البنوك تشكيل، 

  تعديل. إلىالتي تحتاج  سئلةهيئة التدريس المشاركين في تعديل األ أعضاءومراجعة 
 سئلةحليل اإلحصائى لبنوك األهيئة التدريس على الت  أعضاءمن  درلتدريب كوا يبيةتدر بناءخطة.  
 ًونتائجهم الطالب:تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطالب للتعامل مع قواعد بيانات سادسا 
  
 بيانات خاصة بهم. إضافةالطالب وأعضاء هيئة التدريس على الدخول على قواعد البيانات و  تدريب 
 وإضافة وتحـديث   ،ية تتضمن خطوات الدخول على البياناتكافة أرجاء الكل فىالفتات شارحة  تعليق

 لبياناتة. لفردا
 
 

 

 
 

 
  

 الخاصـة   الئحيـة ال تعديالتلومقترحاته با ،كل قسم مصفوفة تتضمن المقررات التدريسية الخاصة به تقديم
  المقترحة لتوزيع الدرجات على هذه المقررات. النسبو ،والبنائى لمقرراته دئىالتقويم المب أنواع إضافةب
 هذه المصفوفات. -مع المتخصصين من هذه األقسام  -والتقويم التربوى  القياس فيالمتخصصين  مراجعة  
 يتم تدريبهما علـى   ،من كل قسم ضوينتدريب يتضمن ع كوادر تدريبية داخل كل قسم،من خالل عقد إعداد

  ".TOTتدريب زمالئهما على هذا النمط من التقويم داخل قسمهما" 
 التدريس داخل األقسام. ةهيئ ألعضاء ،خالل الكوادر المدربة من ،ورش عمل عقد 
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 للتخصصـات   لمناسـبة ا ةفريق عمل من المتخصصين لتقديم تصور عن المهارات التدريسـي  تشكيل
  والتى تخدم التقويم البنائى. ،المختلفة

 قسمعلى المهارات التدريسية الميسرة للتقويم البنائى. بكل ةكوادر مدرب عدادخطة تدريبية إل إعداد  
 على المهارات التدريسية من خالل زمالئهم منالكوادر المدربة. سامقهيئة التدريس باأل أعضاء تدريب  


 

  
 كـل مـن    سلبياتو بياتإيجاهيئة التدريس المشتركين فى هذه الزيارات عن  أعضاء نتقارير م تقديم

  .كليتناالجامعات المضيفة و
 لنقـل الخبـرات التـى     ؛هيئة التدريس الذين شاركوا فى هذه الزيـارات  أعضاءندوات يقوم بها  عقد

 اكتسبوها وتقديم التقارير التى كتبوها.
  

 
 

 
 

  
 الكنتروالت فى المرحلة الجامعية األولى. حصر  
 لكترونىالتجهيزات الالزمة لكل كنترول للعمل بالنظام اإل تحديد.  
 خطة موحدة بين جميع الكنتروالت لنظام ميكنة الكنترول، ووضع ملفات وبرامج لتحديد خـط   وضع

  .آليةسير العمل بدقة و
 وحل المشـكالت   ،ومناقشاتها ،تعرض لها لتىيوضح السلبيات ا ،ن كل كنترولتقرير تفصيلى ع تقديم

 التى تتعرض لها الكنتروالت.
 

  
 الكنتروالت فى مرحلة الدراسات العليا. حصر  
 بالنظام االلكترونى. الالزمة لكل كنترول للعمل التجهيزات تحديد  
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 ووضع ملفات وبرامج لتحديد خـط   خطة موحدة بين جميع الكنتروالت لنظام ميكنة الكنترول، وضع
  سير العمل بدقة والية.

 وحل المشـكالت   ،ومناقشاتها ،يوضح السلبيات التى تعرض لها ،تقرير فصلى عن كل كنترول تقديم
 التى تتعرض لها الكنتروالت.

 

 
 البنية التحتية المادية. تطوير 
 البنية التكنولوجية. تطوير 
 الهيكل التنظيمى. تحديث 
 القوى البشرية. توافر 
 البشرية. التنمية 
 األداء اإلدارى والمالى. تطوير 

 
 
 

 

 
 

  
 القاعات. طالء 
 والكراسى بالقاعات. لمدرجاتا جديدت 
 شاشات العرض والسبورات بأنواعها. تجديد 
 قاعات المحاضرات بأجهزة العرض الحديثة. تزويد 
 شاتمن أقالم وأقراص وفال ،متطلبات التدريس توفير. 
 وأماكن وأجهزة التهوية. ضاءة،اإل زيادة 
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 امل الكلية وتطويرها.مع تجديد 
 العلمية. للشعبمعامل للعلوم بالكلية لطالب مرحلة البكالوريوس  إنشاء 
 المعامل باألجهزة  والشاشات والسبورات المناسبة. تزويد 
 متطلبات المعامل من مواد خام ومستلزمات التجارب. توفير 
 اإلضاءة وأماكن وأجهزة التهوية ومرونة التحكم بها. زيادة 
 فنيين بعدد كاف لنظافة المعامل وتشغيل األجهزة وإجراء التجارب.ال توفير  

 
  
 المراجعالمكتبة بأحدث الكتب و تزويد. 
 المكتبة بأجهزة كمبيوتر تتناسب وأعداد الطالب والباحثين. تزويد 
 بها. اإلضاءة وأماكن التهوية ومرونة التحكم زيادة 
 نظام البحث اإللكترونى. إنشاء 
 نظام إلكتروني لالستعارة واالسترجاع. إنشاء 
 المكتبة وزيادة مساحات االطالع. مبنى توسيع 

 
  
 جميع المرافق بصالحية تامة لإلستخدام تجهيز 
 مستلزمات النظافة العامه توفير 

 
   
 أعضـاء بين عدد الغرف والمكاتب و مالئمةلتحقيق أفضل  ؛هيكلة غرف أعضاء هيئة التدريس إعادة 

 هيئة التدريس.
 المكاتب بأجهزة الكمبيوتر والطباعة والتصوير. تزويد 
 الغرف. طالء 
 مناسب. ساسالغرف بأ تزويد 
 والتهوية. ضاءةبعناصر اإل االهتمام 
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 ـ    ،من حيث المبنى والتجهيزات ،خطة إلعادة تطوير المسرح وضع فـى   هبما يسـمح باالسـتفادة ب

 أغراض خدمة المجتمع.
 

  
 بما يسمح باالستفادة به فى  وتجهيزههيزات، من حيث المبنى والتج ،خطة إلعادة تطوير المطعم وضع

 أغراض خدمة المجتمع.
 

  
 ـ  باالسـتفادة بما يسمح  وتجهيزهمن حيث المبنى والتجهيزات،  ،خطة إلعادة تطوير القاعات وضع  هب

 فى أغراض خدمة المجتمع.
 
  
 هيكلة الغرف لتحقيق أفضل مالئمة بين عدد الغرف والمكاتب واألعضاء. إعادة 
 صويروالطباعة والت لكمبيوترالمكاتب بأجهزة ا تزويد. 
 الغرف. طالء 
 الغرف بأساس مناسب. تزويد 
 والتهوية. ضاءةبعناصر اإل االهتمام 

 
  
 ـ  ،الشخصيات الواردة للكلية من ،للتحققأمن على البوابتين غرفتين إنشاء  لومساعدتها وتوجيهها داخ

 الكلية.
 المقرات باألجهزة المطلوبة. تزويد 
 الغرف. طالء 
 الغرف بأساس مناسب. تزويد 
 بعناصر االضاءة والتهوية. االهتمام 
 راد األمن.زى خاص بأف توفير 
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 المقر بوسائل االتصال مع جميع إدرات الكلية. تجهيز 
 عنصر نسائى. توفير 

 
  
 لتطوير عوامل األمن والسالمة. نويةخطة س وضع 
 أجهزة دعم األمن والسالمة داخل الكلية. استكمال 

 
  
 قرار إنشاء الوحدة. اعتماد 
 الوحدة فى الهيكل التنظيمى. تضمين 
 للوحدة. قرم توفير 
 احتياجات الوحدة من الموارد البشرية والتكنولوجية. تحديد 
 الوحدة ورسالتها وأهدافها. ؤيةر تحديد  
 مهام الوحدة وأنشطتها. تحديد 
 والبشرية والتكنولوجية الالزمة.الموارد المادية  توفير  
 التنفيذية والمالية للوحدة. الئحةال وضع  
 الوحدةخطة تنفيذية لتحقيق أهداف  وضع.  
 الوحدة وتقييمها. أداءخطة لمتابعة  وضع  
 خطةلإلعالنعن مهام الوحدة وإنجازاتها. وضع 
 خطط الطوارئ والتعامل مع الكوارث واألزمات والمخاطر المتوقعة. إعداد 
 أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب وتنمية قدراتهم على إدارة المخاطر واألزمات. بتدري 
 الخطط الموضوعة. تنفيذ 

 
  
 الكلية بالكامل من الداخل والخارج. طالء 
 بسور الكلية الخارجى. اإلهتمام 
 المجاورة لسور الكلية. لنظافة األماكن آليات وضع 
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 المقرات بأجهزة الكمبيوتر والطباعة والتصوير. تزويد 
 الغرف. طالء 
 مناسب. سالغرف بأسا تزويد 
 والتهوية. ضاءةبعناصر اإل االهتمام 
 لكترونىالمقرات ببرامج العمل اإل تزويد. 

 
  
 وحدة خاصة للصيانة. إنشاء 
 الوحدة ورسالتها وأهدافها وأنشطتها. ؤيةر تحديد  
 هالهيكل التنظيمى للوحدة ومهام تحديد.  
 التنفيذية والمالية للوحدة. الئحةال وضع 
 قرار إنشاء الوحدة من مجلس الكلية. اعتماد 
 كلية.الوحدة فى الهيكل التنظيمى لل تضمين 
 مكان مناسب ومجهز بجميع األجهزة الالزمة وأدوات االتصال. تخصيص 
 وتجهيزاتها. المعاملو القاعاتللمبانى و اناتقاعدة بي إنشاء 
 خطة الصيانة. إعداد 
 عقود صيانة حديثة. شراء 
 تنفيذخطة الصيانة. متابعة 
 تعقود الصيانة لألجهزة والمنشآ تنفيذاستمرارية و متابعة. 

 
  
 كاميرا لمراقبة جميع األماكن بالكلية. ٧٠عدد  تركيب 
 منظومة األمن عن طريق الشاشات المتصلة بالكاميرات. تطوير 

 
  
 مرافق الكلية على ثالث مراحل زمنية: وضع نظام مكثف للنظافة العامة لجميع 
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 صباحا. ةصباحا وحتى الثامن لسادسةالساعة ا من  
 الساعة الثانية عشرظهرا وحتى الثانية ظهرا. من  
 السابعةالساعة  من .وحتى التاسعة مساء مساء  

 .وضع نظام للنظافة طوال اليوم الدراسى، وفقا لحالة المدرجات والقاعات والمرافق التشغيلية 
 خصيص مكان للعمال المسئولين عن النظافة، مجهز باألدوات والمستلزمات.ت 
 .عدم تكليف العمال بأىة أعمال أخرى 
 تعيين مراقب للنظافة العامة طوال اليوم. 

 
  
 الخضراء. بالمساحات والعناية االهتمام 
 الخضراء.للمساحات  سيةاألفقية والرأ الزيادة 

  
 

 

 
 

 

  
 داريينقواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس والمعاونين واإل تحديث. 
 قواعد بيانات لألبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. تحديث 
 العليا والوافدين. لدراساتاألولى وا ةلة الجامعيقواعد بيانات طالب المرح تحديث 
 التـى يقـوم    إللكترونىـة السنة ا عمالأ تتضمن سى،فى كل فصل درا الطالبقواعد بيانات  تحديث

 فى كل مقرر كمتفوق أو متعثر أو....؛ لتتبع حالتة سنويا. هوتصنيف ساتذته،بتقديمها أل
 قواعد بيانات الخريجين وأماكن عملهم. تحديث 
 قواعد بيانات الرسائل. يثتحد 
 الجوائز والتكريمات. ىبيانات الحاصلين عل عدقوا تحديث 
 قواعد المشروعات المختلفة. تحديث 
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 قواعد بيانات مجلة الكلية. تحديث 
 قواعد بيانات مدارس التربية العملية. تحديث 
 قواعد البيانات على موقع الكلية. رفع 
 يس.السير الذاتية ألعضاء هيئة التدر تحديث 
 قواعد البيانات المالية. تحديث 
 قواعد بيانات اإلمكانية البحثية المتاحة بالكلية من معامل وأجهزة. تحديث 
 التى تنفذها الكلية. البحثيةقواعد بيانات المشروعات  تحديث 
 قواعد بيانات اتفاقات التعاون فى مجاالت البحث العلمى. تحديث 
 لعلمية والمؤتمرات التى يشارك فيها أعضـاء هيئـة التـدريس    والمهام ا البعثاتقواعد بيانات  تحديث

 المعاونة  بالكلية. هيئةوال
 قواعد بيانات المستفيدين. تحديث 
 المدنى. جتمعقواعد بيانات الم تحديث 

 

  
 فى قواعد بيانات عالمية. االشتراك 
 هزة كمبيوتر تتناسب وأعداد الطالب والباحثين.المكتبة بأج تزويد 
 ةوالمراجع والرسائل اإللكتروني كتبالمكتبة بأحدث ال تزويد. 
 اإلضاءة وأماكن التهوية ومرونة التحكم بها. زيادة 
 نظام البحث اإللكترونى. إنشاء 
 سترجاعلالستعارة واال نىنظام إلكترو إنشاء. 
 لتخصصاتع ابرامج الكمبيوتر الحديثة فى جمي توفير. 

 
 

 بشبكة اإلنترنت الالسلكى. لكليةخطة لتزويد ا وضع 
 



  
      

  
 

 

٨٢   – (  
 
 

 

  
 غير الصالحة. جهزةعن األ االستغناء 
 األجهزة التى يمكن االعتماد عليها. تصليح 
 أجهزة حديثة. شراء 
 هزة كمبيوتر وأجهزة طباعة.المقررات بأج تزويد 
 للكتب مجهزةمطبعة  إنشاء. 
 وحدة فيديو. إنشاء 

 
 

 الكلية. داراتغرف وإ جميعتصل بين  ،على وجود خطوط تليفون صالحة للعمل الحرص 
 عن تلك الخطوط. اإلعالن 
 جية.عدد مناسب من الخطوط الخار وضع 

 

  
 بنظام إلكترونى على موقع الكلية يسمح للكلية بالتواصل مع الطال إنشاء. 
 ليةبعضهم من خالل موقع الك عالفرص للطالب للتواصل م إتاحة.  

 

  
 يسمح للكلية بالتواصل مع العاملين. ،إلكترونى على موقع الكليةنظام  إنشاء 
 المكتبية التقليدية. لةعن المراس االستغناء 
 استخدام العمال فى أعمال المراسالت. عدم  

 

  
 مقر للموقع. إنشاء 
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 أجزاء األقسام والوحدات المختلفة. استكمال 
 معلومات تهتم بتزويد المواقع بالبيانات. وحدة إنشاء 
 المكتبة التقليدية واإللكترونىة بالمواقع. ربط 
 القومية  الهيئهوربطها ب ،ذات العالقة ةوالعالمي قليميةواإل يةالمواقع بروابط المواقع المحلية العرب ربط

  علمى.والبحث ال ىالتربية والتعليم العال تيووزار ،لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

  
 عن الجداول والنتائج والتكليفات والمهام والرحالت. عالنالموقع اإللكترونى فى اإل استخدام 

  
  
  

 
 

  
 ادارةالميـدانى ـ    لتـدريب ـ ا  مجتمعيـة الوحدات التالية:الخريجين ـ الوافدين ـ المشاركة ال   إنشاء 

 ـ التعليم االلكترونى ـ التدريب. داءوالكوارث ـ تطوير األ األزمات
 قرار إنشاء الوحدات من مجلس الكلية. اعتماد 
 الوحدات فى الهيكل التنظيمى للكلية تضمين. 
 مناسبة للوحدات. أماكن تخصيص 
 للوحدات. ةالالزم ةالموارد البشرية والمادية والتكنولوجي توفير 

 

  
 بطاقات التوصيف الوظيفى الجديدة للهيكل التنظيمى الجديد. صياغه 
 للهيكل التنظيمى الجديد. جديدةالبطاقات التوصيف الوظيفى  اعتماد 
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 ةاحتياجات جميع قطاعات الكلية من القوى البشري دراسة. 
 ةما يلزم من قوى بشري تعيين. 
 ةوفق المتطلبات العام العاملينتوزيع  إعادة. 

  
  
 
 

 
 

  
 ةاالحتياجات التدريبي تحديد. 
 البرامج التدريبية فى ضوء االحتياجات. تصميم 
 ةجميع اإلمكاناتالالزم توفير. 
 العاملين لحضور البرامج. تشجيع 
 البرامج. أثر تقييم 
 نتائج التقييم. وءفى ض البرامج ومراجعتها تطوير 
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 الفرص فى اختيـار القيـادات    افؤتحقق تك ،سياسات محددة ومعايير موضوعية معتمدة ومعلنة اتباع

 .كاديميةواأل داريةاإل
 يةاإللكترون داريةج اإلالبرام تطبيق. 
 ملف إلكترونى للطالب. عمل 
 هيئة التدريس. ألعضاءملف إلكترونى  عمل 
 ملف إلكترونى لمدارس التدريب الميدانى. عمل 

 
  
 لتحقق ؛من خالل تطبيق معايير موضوعية معتمدة ومعلنة ،مستوى الرضا الوظيفى لدى العاملين رفع 

 والحوافز. هامتوزيع الم فىتكافؤ الفرص 
 حضانة بالكلية. إنشاء 
 الخدمات الصحية. تحسين 
 الخدمات االجتماعية. تحسين 
 صندوق للحاالت االجتماعية الطارئة. إنشاء 
 لمتميزينل حوافزنظام  وضع. 

 
  
 المالى. ءدااأل تطويرخاصة ب إلكترونيةبرامج  تنفيذ 
 للكلية. ةالسنوي ةالموازن تنفيذ 
 وتقييم الميزانية. ةبمتخصصين لمراجع االستعانة 
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 الدين وخفض التكاليف. ليلوتق ةبرنامج لتحقيق فائض الميزاني وضع 
 بما ال يؤثر على العملية التعليمية. داريةالنفقات اإل ترشيد 
 برامج لتطوير وتصنيف وصرف مرتبات العاملين. تنفيذ 
 المالية الطارئة. زماتخطة طوارئ لمواجهة األ وضع 
 الذاتية للكلية. الموارد ةخطة لتنمي وضع 

 
  
 تصميم الهيكل التنظيمى. إعادة 
 بطاقات التوصيف الوظيفى. وتسليم إصدار 
 تطبيق الهيكل التنظيمى المحدث. مراعاة 

 
  
 معلنة وواضحة ومعتمدة لتوزيع المهام والمسئوليات فى جميـع األداءات وعلـى جميـع     خطة وضع

 المستويات.
 من الشفافية والمحاسبية.   إطارالخطة فى  تطبيق    



  
      

  
 

 

٨٧   – (  
 
 

  
 

 

 
 الداخلى. ةنظام ضمان الجود تطوير  
 ية.الداخل ةمحاور المراجع تحديد  
 وتطوير األداء فى قواعد العمل بالكلية. ةفلسفة الجود ترسيخ  
 لضمان جودة التعليم واالعتماد. ةالقومي ةلالعتماد من الهيئ التأهل 

  
  

 
  

 

 
   ةاحتياجات الوحدة من القوى البشرية فى ضوء مهام الوحد يدتحد.  
   نظم التقييم. ،وعلىوتحليلها ،وجمع البيانات ،تأهيل القوى البشرية وتدريبها على إدارة الجودة  

 

  
 من مجلس الكلية. يعتمدو ،قبل وحدة ضمان الجودة مننظام للتقويم  إنشاء  
 عن نظام التقويم ومحاوره. اإلعالن  
 نظام فعال ومعلن ومعتمد لجمع وتحليل البيانات. إنشاء  
 فصل دراسى عن األداءات. لتقارير ك كتابة 
 عن أداء الكلية. ةتقارير سنوي كتابة  
 آليه لمراجعة نظم التقويم. وضع 
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 جعة الداخلية والخارجية.بتقارير المرا االستعانة  
   سنويا للكلية السنوى لذاتىإصدارالتقريرا.  
 بيانات مميكنة ألنشطة التقويم. عدقوا تصميم  
 عبـر المجـالس الحاكمـة     ،والتقرير الذاتى السنوى للكليـة  ،نظام لمناقشة نتائج التقويم الذاتى وضع

 وعرضـه  ،مى وتنمية المجتمـع) العل والبحثولجان شئون الطالب  ،(مجالس األقسام، ومجلس الكلية
  وأعضاء هيئة التدريس والقيادات واإلداريين. لطالبعلى ا

 ومناقشة مقدار التطوير والتحسين. ،نظام لمقارنة النتائج سنويا وضع  
 ةنظام للتواصل مع مركز ضمان الجودة ومع وحدة إدارة المشروعات بالجامع وضع.  
 نتائج التقويم. اعتماد  
 تقويم.عن نتائج ال اإلعالن  

 

  
   وغيرها). -موقع الكلية  -نشر رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها بطرق مختلفة( كتب الطالب  
 ةتوعية وتدريب مستمر دورات عقد.  
 مؤتمر سنوى. عقد  
 مجلة شهرية. إصدار  
 ريةنشرة إخبا إصدار.  
 مؤتمر الكلية. فى المشاركة  
 ومجلس الكلية ولجانها المختلفة. قسامفى مجالس األ المشاركة  
 فنيةوال ةوالتنسيق مع الوحدات اإلداري التعاون.  
 مع جميع األطراف من خالل الموقع اإللكترونى. التواصل  
 مع الجهات الخارجية المعنية بالجامعة والكليات المناظرة. التواصل  

 

  
 نظام التقييم اإللكتروني لتحقيق ما يلى: إنشاء  
 أدوات القياس والتقييم. تصميم  
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 البيانات والمعلومات. جمع  
 البيانات ومعالجتها. تحليل  
 النتائج والتقارير. استخراج  

 
 
 

 

 
 

  
  تقييم ما إذا كانت:   

 للطالب. المتنوعة تنوع مناسب فى استراتيجيات التدريس لتلبية االحتياجات هناك  
 التدريس مصممة بشكل يضمن تحقق نتائج التعلم. استراتيجيات  
 الممارسات المختلفة فى طرق التدريس موجودة. دراسات  
 فى التدريس.الجيدة  للممارسات تحديد هناك  
 العلمى عن نتيجة هذه الدراسات. سمتقرير للق تقديم يتم 

 

  

  :تقييم ما إذا كانت
 البرنامج محددة بوضوح. مستويات  
 البرنامج تناسب الهدف منه وتحققه. مقررات  
 سنوات الدراسة وعلـى مسـتوى    توىأى على مس ،واألفقىالبرنامج تحقق التكامل الرأسى  مقررات

  السنة الواحدة .
 واالبتكارية. لتحليليةلها أهداف محددة وذات نتائج علمية تشجع على تنمية المهارات ا البرامج 
 التدريس المستخدمة تحقق أهداف البرنامج ونتائجه التعليمية. طريقة 
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  تقييم ما إذا كانت:

 يةللكل ستراتيجيةمتسقة ومنبثقة عن الخطة اإل تطويرال أنشطة.  
 التطوير متسقة ومنبثقة عن تقرير التقييم الذاتى للكلية. أنشطة  
 األهداف. قالتطوير فعالة وتحق أنشطة  
 للمسئولية. ومحددةالتطوير مصممة بوضوح  أنشطة  
 جيدة ويتم تحديدها ونشرها. واإلدارية المجتمعيةو البحثيةو التعليمية الممارسات  
 مراقبة األداء واضحة وفعالة ومعلنة. آليات  
 نشطةعلى فعالية األ دالراجعة من األطراف المعنية تؤك التغذية.  
 ردود فعل واستجابات لنتائج أنشطة التطوير موجهة فى اتجاه تحقيق أهداف الكلية. توجد 

 

  
  تقييم ما إذا كانت:

 يتم توجيههم فيمـا يخـص    ،وهلتوجيه الطالب بشكل مناسب بشأن ضوابط ومعايير إتمام المقرر يتم
  طبيعة التكليفات المطلوبة منهم.

 ب.التكليفات التى تطلب من الطال مجدية وموضوعية فى تقيي هناك  
    التعلم المستهدفة. ونواتجمعايير التقويم وأوزانها وقدرتها على قياس أهداف المقرر  
 بل يتاح لهم الوقـت الكـافى للتفكيـر فـى      ،الطالب غير مثقلين باالمتحانات والتكليفات المتتالية أن

  محتويات المنهج واالستفاده منها.
 والتكليفات. متحاناتحصلوا عليها فى اال التى تالطالب تغذية راجعة مرتدة على التقييما يتلقى  
 التقويم موزعة على مدار الفصل الدراسى ضمن ممارسات وإجراءات موحدة. نظم 
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  تقييم ماإذا كانت:

 ودعمهم. ترتيبات مناسبة للترحيب بالطالب الجدد هناك  
 دراسيا أو المعرضين للتعثر. يننظام لتوجيه الطالب يمكن من التعرف على الطالب المتعثَّر هناك  
 تفصيلية وكافية للطالب الجدد. علوماتم تقديم  
 المستوى المناسب من المساعدات للجميع. تقديملدعم وإرشاد وتوجيه الطالب، و رسميةنظم  وجود 

 

  
 الداخليين. المراجعينمن قبل  البرنامج تقييم  
 الالزمة عن جودة األداء. اتوتحليل جميع البيانات والمعلوم جمع  
 التقييم الذاتى من قبل فريق الجودة بالقسم األكاديمى. إجراء  
 التقرير من رئيس القسم. اعتماد  
 لجودة.التقرير وإرساله لوحدة ا كتابة  
 الجودة ضمانتحددها وحدة  راجعة،من قبل لجنة للم قسامتقارير كافة األ مراجعة.  
 مع نسخة لعميد الكلية مشـفوعة بـاإلجراءات    ،تقرير لجنة المراجعة إلى وحدة الجودة والقسم إرسال

 التصحيحية التى تراها الوحدة ولجنة المراجعة.
 

  
  :مايلى تقييموضع آليات ل

  اختيـار القيـادات    معـايير  عنو ة،وعن نمط القياد ،الرضاء الوظيفى لهيئة التدريس عن بيئة العمل
  األكاديمية.

 الطالب عن التعامل مع شكاواهم. رضاء  
 الكلية. المستفيدين والمجتمع عن الخدمات المجتمعية وتنمية البيئة التى تقدمها رضاء  
 سوق العمل عن البرامج والخريجين. رضاء  
 الخريجين عن الخدمات المقدمة لهم. رضاء  
 واإلرشاد األكاديمى المقدم. الدعموكفاءة خدمات  ،الطالب عن ساياسات القبول والتحويل رضاء  
 والتسهيالت المتاحة لهم. لدعمالطالب ذوى االحتياجات الخاصة عن خدمات ا رضاء  
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 التعلم ونمط االمتحانات. رصن البرامج التعليمية وجودة فالطالب ع رضاء  
 طالب الدراسات العليا. رضاء  
 اإلداريين عن بيئة العمل. رضا  
 وأفراد األمن والصيانة وغيرها. الالعم رضا  
 العاملين فى المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص. رضا  

 

  
 ومالءمة الهيكل التنظيمي للوفاء باحتياجات المؤسسة ودعم  التطوير المستمر. فعالية  
 القيادات األكاديمية والجهاز اإلداري. كفاءة  
 ةأداء العمال ووحدة األمن وأفراد الصيان تقييم. 
 لجنة شئون التعليم والطالب. كفاءة 
 لعليا والبحث العلمى.الدراسات ا شئونلجنة  كفاءة  
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. كفاءة  
 إجراءات السياسة المالية للكلية. كفاءة  
 أداء الجهاز المالى. كفاءة 

 

  
  تقييم مايلى:

 ة.وكفاية الموارد والتسهيالت المادية المتاح كفاءة  
 الموارد المالية للتنمية المستدامة فى الكلية. كفاية  
 برامج الدراسات العليا المقدمة فى الكلية. كفاءة  
 ومعـدل   ،وقياس عدد ونسـبة األبحـاث المنشـورة عالميـا     ،النشاط البحثى للهيكل األكاديمى كفاءة

  .حةوعدد المشروعات البحثية المتا ،مشاركتهم فى المؤتمرات
 ء هيئة التدريس.أداء أعضا تقييم  
 أداء الهيئة المعاونة. تقييم  
 أداء الجهاز المالى واإلدارى. تقييم 



  
      

  
 

 

٩٣   – (  
 
 

 أداء العمال ووحدة األمن وأفراد الصيانة. تقييم 
 

 
 

  
  ورش عمل وندوات ولقاءات جماعية لمناقشة وتبادل الخبرات فيما يلى:عقد 
 تطوير البرامج. آليات  
 تطوير المقررات. آليات  
 المعايير األكاديمية. مراجعة  
 نظم التقويم. مراجعة  
 التدريب والتنمية المهنية للعاملين. ططخ مراجعة  
 آليات المحاسبية. مراجعة 
 آليات دعم البحث العلمى. مناقشة  
 أنشطة خدمة المجتمع. ناقشةم  
 الكلية التعليمى. ءأدا مناقشة  
 رضا الطالب والعاملين. مناقشة  
 خطط عمل الوحدات واإلدارات المختلفة. مناقشة  
 إجراءات العمل اإلدارى والمالى. مناقشة  
 خطط عمل وحدة ضمان الجودة. مناقشة 

  
  
  
  

 
 



  
      

  
 

 

٩٤   – (  
 
 

  
  
 

 

 
 

  
  وضع خطة عمل لتجهيز متطلبات االعتماد تتضمن إعداد الوثائق التالية:

 الذاتية ووضع خطط التحسين. الدراسة  
 البرامج. توصيفات  
 جميع المقررات. توصيفات  
 السنوية للبرامج والمقررات. التقارير  
 اإلستراتيجية. الخطة  
 التنظيمى. الهيكل  
 معتمد من مجلس الكلية. االعتماد طلب  
 وشواهد. أدلةمن  المرفقات  
 للزيارة من خالل استكمال كافة المتطلبات األخرى ومنها: قساماأل تأهيل  

  السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس. -
  تقارير الطالب. -
  الخطة االستراتيجية. -
  ملفات المناهج الدراسية. -
  نشأة القسم وإسهاماته. -
 نماذج من أعمال الطالب . -
  ماذج من األوراق االمتحانية .ن -
  آليات التواصل مع قيادات الكلية. -
 أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين لزيارة االعتماد ومتطلباتها. تأهيل  
 ميزانية االعتماد. توفير  
 منسق فريق زيارة االعتماد على مهامه. تدريب  
 الكلية ماديا وتكنولوجيا وبشريا لزيارة االعتماد. استعداد 

 
 


