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  مقدمة
يحمل عالمنا المعاصر بين طياته العديـد مـن التغيـرات والتحـديات الحـضارية               

ل العقدين األخيرين من نهاية القرن الماضي، وقد جاءت تغيرات          المتسارعة، التي ظهرت خال   
وتحديات هذا العصر سريعة وشاملة وعميقة، فهي سريعة في كونها تداهي المجتمعات والدول             
بسرعة دون أن تترك لها مجاالً للتفكير أو االختيار أو المواجهة، وشاملة في كونها تؤثر فـي                 

 فـي مـضمون     لثقافية ألي مجتمع، وعميقة في كونهـا تـؤثر        البنية االجتماعية والسياسية وا   
  . تعيد صياغتها على أسس مختلفة عما كانت عليهاالعالقات اإلنسانية لكي

 مسئولية  -  التربية  ومنها كليات  - مؤسسات التعليم العالي     وتفرض هذه التحديات على   
ـ   االهتمام ب  ما دعا إلى   وهو ي لها وذلك بتطوير وتحقيق جودتها؛     التصد تراتيجي التخطيط االس

استخدامه في التعليم العالي أصبح سمة من سمات هـذا العـصر            ف بغية تحقيق أفضل النتائج،   
 ،وضرورة من ضروريات الحياة، وفي الوقت نفسه وسيلة لتحقيق أهـداف التعلـيم العـالي              

ـ            ؛وتحليل واقعه الكمي والكيفي    يم  لإلفادة منه في وضع الخطط المستقبلية للكليـات فـي التعل
العالي، وما من مجتمع يسعى إلى مستقبل أفضل، إال ويضع التخطيط االستراتيجي سياسة لـه               

  .يسير عليه ويستفيد منه في كافة المستويات التربوية

وفي هذا اإلطار تم وضع استراتيجية لتطوير التعليم في جمهورية مصر العربية وتـم              
بنى هذا المؤتمر برنامج إصـالح طويـل        ، وقد ت  ٢٠٠٠إقرارها بالمؤتمر القومي للتعليم عام      

وكان من بين األهداف األساسية لبرنامج      . المدى لنظام التعليم في مصر مدته سبعة عشر عاماً        
 ٢٥وقد تم في هذا الـصدد اقتـراح     . اإلصالح رفع كفاءة الجامعات ورفع مستوى الجودة بها       

عـالي وتـم بلورتهـا فـي سـتة          مشروعاً في كافة المجاالت المتعلقة بجودة وكفاءة التعليم ال        
 ،)م٢٠٠٧ – ٢٠٠٢(مشروعات تم اختيارها لتكون لها أولوية التنفيذ خالل الخطة الخمـسية            

 وتطبيق معايير الجودة على الجامعـات       ،وترتب على ذلك إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة       
مـشروعات   مما استلزم تقدم أغلبية الكليات بالجامعات المصرية للحـصول علـى          ،المصرية

  عـام بنهايـة    (CIQAP) والتأهيل لالعتماد ،(QAAP 1 & 2)إنشاء نظام داخلي للجودة 
  .م٢٠١٠

 - كغيرها مـن كليـات الجامعـة         – بالمنصورة   والتخطيط االستراتيجي لكلية التربية   
 وقدرتها على إعداد الكـوادر      ،يتحدد بالدرجة األولى بمدى قدرتها على مواجهة هذه التحديات        

 ، وتقويم أدائها  ، المؤهلة لمواكبة متطلبات العصر، لذا كان من الضروري االهتمام بها          البشرية
   بها ة وتحديد المتطلبات المستقبلية التي تجعلها قادرة على تحقيق األدوار المنوط
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 فـي    بالمنـصورة   لكلية التربيـة    الدوافع وراء صياغة الخطة االستراتيجية     وتمثلت
سير في إطار آمـن للتنفيـذ       حتى ت   بدقة؛  الستقراء المستقبل  ؛يتطلعها للعمل في إطار منظوم    

 بغية الوصول إلى مخرجات ذات جودة عاليـة تمكـن           ؛والمتابعة لألنشطة والعمليات المختلفة   
متطلبات ل وتلبية    ؛ في الجامعات األخرى   نظيراتها   بين    متميز الكلية من إحراز وضع تنافسي    

لتوجه العام بمؤسـسات التعلـيم      ل وكذلك    ؛ة المنصورة التخطيط واإلدارة االستراتيجية لجامع   
ومن ثـم    ؛ باإلضافة إلى تحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي والمؤسسي للكلية        ؛العالي بمصر 

كان من األهمية بمكان البدء في إعداد خطة استراتيجية تمثل التوجه المستقبلي للكليـة خـالل       
  .السنوات الخمس القادمة

 وتحـسين قـدرتها     ،يجي للكلية يعد رافداً مهماً من روافد تنميتهـا        والتخطيط االسترات 
 - فقـط  –المؤسسية والتعليمية، فتبني أسلوب التخطيط االستراتيجي لتطوير كلية التربية ليس           

  . حتمية في مجال جودة التعليم واالعتماد- أيضا –  ولكنه،من التوجهات الجديدة في التعليم

ترسم مالمح المستقبل للكلية في ضوء المتغيـرات التـي          وتأتي الخطة االستراتيجية ل   
 تقوم الكلية بتقييم ومتابعة الخطة التنفيذيـة        وهو ما يحتم ضرورة أن    يشهدها الواقع التربوي،    
 واقتـراح خطـط     ؛ وتـذليل الـصعوبات    ؛ للوقوف على مدى التقدم    ؛الستراتيجية الكلية سنوياً  

  .التحسين في ضوء المستجدات التي تحدث

 علـى اسـتخدام أسـلوب       دت الخطة االستراتيجية لكلية التربية في منهجيتها      واعتم
 من نقاط قوة وضـعف، ولعناصـر البيئـة    ، لعناصر البيئة الداخلية(SWOT)التحليل البيئي  

 ؛ وذلك بغرض التغلـب علـى نقـاط الـضعف          ؛ما تحتويه من فرص وتهديدات    ، ب الخارجية
  .ة لتطوير األداء بهاواالستفادة من الفرص المتاحة لكلية التربي

 مـساعدتنا  :وجاءت األهداف العامة وراء صياغة الخطة االسـتراتيجية للكليـة فـي      
 أمام الممكن من األهداف، وأمـام طـرق العمـل           ووضعناللوصول إلى ما ينبغي أن يكون،       

 على طرح االحتماالت الممكنة، وإبداع الوسائل واألدوات        ومساعدتناومساراته لتغيير الواقع،    
ا، وتوجهها إلى الواقع وإلى مواجهة التغيير فيه، عن طريق الموازنـة بـين              ة لكل منه  الزمال

  .بينهاالبدائل واالختيار 
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  نبذة عن الكلية
א–א

 باسـم كليـة     ٦٩ لسنة   ١٠٨٨ بالقرار الجمهوري رقم      كلية التربية بالمنصورة   أنشئت
 أصبحت إحدى كليات جامعـة شـرق        ١٩٧٢وفي عام    ، ت تتبع جامعة القاهرة   المعلمين وكان 

 وبصدور القرار بتعديل مسمى الجامعة      ،٤٩ التي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم        ،الدلتا
 وكانت تـشغل مبنـى      ، عدل مسمى الكلية إلى كلية التربية      ١٩٧٣إلى جامعة المنصورة عام     

والذي يقع عند تقاطع شارعي الجالء وأحمد مـاهر بحـي            ،مدرسة المنصورة الثانوية للبنين   
 وضع حجر األساس للمبنى الجديد للكلية لتنضم إلى منظومة كليات           ١٩٨٨وفي عام    ،الثانوية

 -أحمد أمـين حمـزة       / قام السيد األستاذ الدكتور    ١٩٩٤وفي عام    ،الجامعة بالحرم الجامعي  
  ١٩٩٤/١٩٩٥ فيه في العام الجامعي      دأ الدراسة  بافتتاح مبنى الكلية لتب    - رئيس الجامعة وقتئذ ،

ر سـور   ان في المنطقة المجاورة لكلية الصيدلة، ثم مبنى جديـد بجـو           ان جديدا  مبني أنشىءثم  
  .أعضاء هيئة التدريسمساكن 

وفي الوقت الحالي تقع كلية التربية في جامعة المنصورة، يحدها من الـشمال مدينـة               
ب مساكن أعضاء هيئة التدريس، ويحدها من الشرق شارع         األمل الجامعية، ويحدها من الجنو    

رجـت  ، وقد تخ  جيهان، ويحدها من الغرب كلية الصيدلة، لذلك فموقعها مميز بالنسبة للجامعة          
  ١٩٧٢/١٩٧٣ في العام الدراسي  بالكلية أول دفعة

א

  :ى على النحو التاليتكون من ثالثة أجنحةو، المبنى األول
  الجناح الشمالي •
 المـواد   - اللغة العربية والدراسات اإلسـالمية       -علم النفس التربوي    (ويضم أقسام     

 ،المدرجاتمقر الكنترول، و  ، باإلضافة إلى    ) الصحة النفسية  - أصول التربية  -االجتماعية  
التنسيق اإللكترونى ومهـارات     ومعامل   ، ومعامل علم النفس   ، والسمينار ،وقاعات الدرس 

 وغرف السادة أعضاء هيئة التدريس لألقـسام        ،)الطبيعة والكيمياء والبيولوجي   (دريسالت
  .المذكورة
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  الجناح الجنوبي •

، ) اللغـات األجنبيـة    - تكنولوجيا التعلـيم     - المناهج وطرق التدريس  (ويضم أقسام   
 ومعامل الكمبيـوتر    ، ومعامل تكنولوجيا التعليم   ، وقاعات الدرس  ،باإلضافة إلى المدرجات  

 وغرف السادة أعضاء هيئة التدريس لألقسام المذكورة، وكذا مكتبة الكلية بالدور            ،واللغات
  .وتشغل دورا كامال األرضي

  

  الجناح األوسط •

 ومكاتب السادة   ، ومجلس الكلية  ،د عميد الكلية  . ومكتب أ  ،ويضم المدخل الرئيسي للكلية        
 وكذلك معامل اللغـة اإلنجليزيـة       ،ء وكذلك مكاتب سكرتارية العميد والوكال     ،وكالء الكلية 
 باإلضافة إلى غرف للسادة أعـضاء       ، لطالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس    ،والكمبيوتر

  .هيئة التدريس، وكذلك صاالت امتحانات وقاعات للدرس
 إدارة الدراسات العليـا     -قسم رياض األطفال     -وحدة ضمان الجودة    ( ويضم،  المبنى الثاني 

 - إدارة الوافدين    – جهاز دعم ونشر الكتاب الجامعي        -الب   إدارة رعاية الط   -
  .سيد خير اهللا. و دالنجيحي. د، باإلضافة إلى مدرجي )صالة ألعاب

، باإلضـافة إلـى     )الخزينة الفرعية  -إدارة شئون الطالب وأقسامها     (ويضم  ،  المبنى الثالث 
  .الجهاز اإلداري بالكلية

به قاعات مجهزة لتدريب طالب الكلية على مهـارات         والتدريس المصغر مبنى  ،  المبنى الرابع 
التدريس فى التخصصات المختلفة، كما أنه يستخدم فى تدريب المعلمين العاملين           

  . بالتربية والتعليم

א   :א

  .א: اسم المؤسسة -
  .: نوع المؤسسة -
  .א: ؤسسةاسم الجامعة التابعة لها الم -
  .: نوع الجامعة -

  .א: الموقع الجغرافي -
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.١٩٦٩: تاريخ التأسيس -

 .א٤: مدة الدراسة -

א :لغــة الدراســة - אא א א א
א  ".א

מ א :א

  المرحلة الجامعية األولى

                   العـدد اإلجمـالي للطـالب المقيـدين وتـوزيعهم علـى الفـرق              ا يلى بيـان ب    فيم
  )٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعى( المختلفة

  )١(جدول

   بالكليةعلى الفرق الدراسية األربع المرحلة الجامعية األولى توزيع طالب
  

א
 ٢١٧٤  ١٦٨٨  ٤٨٦א

 ١٥١١  ١٢٠١  ٣١٠א

 ١٣٠٩  ١١١٠  ١٩٩א

א  ٣٢١  ٢٣٤  ٨٧א

  ٥٣١٥ ٤٢٣٣ ١٠٨٢א

 

  ) ١(شكل

  األربع بالكلية على الفرق  المرحلة الجامعية األولىتوزيع طالب
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  مرحلة الدراسات العليا 

يعهم علـى الـدرجات     وتتضمن اإلشارة إلى العدد اإلجمالي لطالب الدراسات العليا وتـوز         
                والجداول التاليـة  . العلمية المختلفة بالكلية، إضافة إلى أعداد السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم          

  .توضح ذلك

  )٢(جدول

   بالكلية وتوزيعهم على الدرجات العلمية المختلفة الدراسات العليابلطالالعدد اإلجمالي 
א   א

א
  أعداد الطالب

  اإلجمالي

  التخصص
    طالب وافد  طالب عادى

  ٦  ٨  مناهج
  ٣  ٦  أصول تربية
  ١  ٤  علم نفس
  ٣  ٤  صحة نفسية

א א

  ١  ١  تكنولوجيا التعليم

٣٧  

  -  ٩٧  مناهج
 -  ١٧  أصول تربية

 -  ١٦  علم نفس

 -  ١  صحة نفسية

א

 -  ٢١  لتعليمتكنولوجيا ا

١٥٢  

 -  ٤٧١  الدبلوم الخاص

الدبلوم المهنية جميع 

  الشعب
٨٨٢  

- 

نظام (الدبلوم العامة

  )العام الواحد
٢٥٧٤  

- 

نظام (الدبلوم العامة

 )العامين السنة األولى
٤٦  

- 

  ا

نظام (الدبلوم العامة

 )العامين السنة الثانية
٤٥  

- 

٤٠١٨ 

  ٤٢٠٧  ا



  ٢٠١٧-٢٠١٢اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية جامعة املنصورة
 

٩ 
 

  )٣(جدول                                              

   موزعة على األقسام العلمية بالكليةدة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمالساأعداد         

א א א א א

א  ة معاونةهيئ  أستاذ מ א מ   א

  متفرغ
غير 

 متفرغ
عد  عامل

سا
 م
تاذ
أس

د   
اع
مس

ذ 
ستا
أ

رغ
متف

مل  
عا

س 
در
م

رغ  
متف

س 
در
م

  
مدرس 

  مساعد
  معيد

  إجمالي

ــرق   ــاهج وط المن

  التدريس
٦٧  ٧  ٨  ٥ ١٧  ٢  ٤  ١٤  ١  ٩ 

 ١٩  ٢  ٣  ١  ٢  -  ٢  ٤  -  ٥  علم النفس

 ٢٦  ٢  ٢  -  ٨  ٣  ٢  ٥  -  ٤  أصول التربية

 ٢٠  ١  ١  - ١٤  -  ٢  ٢  -  -  تكنولوجيا التعليم

 ١٥  ١  ٤  ١  ٣  -  ٢  ١  -  ٣  الصحة النفسية

 ٣٠  ٥  ٢  - ١٠  ٣  ٤  ٤  -  ٢  ةاللغة العربي

 ٤٤  ٣  ١٠  ٢ ٢٧  ١  ١  -  -  ١  اللغات األجنبية

  المواد االجتماعية
- - ١٧  ١  ١  ٧  ٢  ٣  ٢  ١ 

اجمالي أعضاء هيئة   

ــة  ــدريس والهيئ الت

  المعاونة بالمؤسسة

٢٣٨ ٢٢ ٣١ ٨٣١٦ ١٨١٢ ٣١ ١ ٢٤ 
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  )٤(جدول

              طبقاً لمتغير الجنس   ومعاونيهم التوزيع اإلجمالي للسادة أعضاء هيئة التدريس

  والدرجة العلمية واالنتداب

אא
אא אא

א
א

 %١٠٠  لإلناث%   للذكور% 
١٠٠% 

  للمعين
 %١٠٠  للمنتدب% 

أســتاذ  

ــع ( جمي

  )الفئات

 %١٠٠  %٠. ـــــــــــــ %١٠٠ ٥٦ %١٠٠ %١٣  ٧ %٨٨ ٤٩

أســتاذ  

  مساعد
 %١٠٠  %٠. ـــــــــــــ %١٠٠ ٣٠ %١٠٠ %١٠  ٣ %٩٠ ٢٧

 %١٠٠  %٠. ـــــــــــــ %١٠٠ ٩٩ %١٠٠ %٥٣ ٥٢ %٤٨ ٤٧  مدرس

ــدرس  م

  مساعد
 %١٠٠  %٠. ـــــــــــــ %١٠٠ ٣١ %١٠٠ %٧٤ ٢٣ %٢٦  ٨

 %١٠٠  %٠. ـــــــــــــ %١٠٠ ٢٢ %١٠٠ %٨٢ ١٨ %١٨  ٤  معيد

  )٥(جدول

  معارين والمبعوثينيئة التدريس الجمالي أعضاء هإ

א א א אא

  ٢٢  ٥  ٢٧  األجازات الخاصة/ إجمالي عدد المعارين 

  ١٢  ٤١  ٥٣  إجمالي أعضاء الهيئة المعاونة

  ١  ٢  ٣  إجمالي عدد المبعوثين في الخارج
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  )٦(جدول

  بالتدريس والهيئة المعاونة للطالنسبة أعضاء هيئة 

  ٢٩: ١  نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب

  ١٠٠: ١  نسبة أعضاء الهيئة المعاونة للطالب

األجازات الخاصة إلجمـالي    ونسبة المعارين   
  أعضاء هيئة التدريس

٧: ١  

  )٧(جدول                                       

  )نوعوفقا لل( بالكلية عدد العاملين بالجهاز اإلداري                  

א א אא

  ١٧٤  إناث

  ١٢٥  ذكور

  ٢٢٩  اإلجمالي

  

  )٧(جدول                                 

   اإلداري وفقاً لحالتهم الوظيفيةعدد العاملين بالجهاز         

  ٢٧  مؤقت

  ٢٠٢  دائم
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  الهيكل التنظيمي للكلية

 



  ٢٠١٧-٢٠١٢اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية جامعة املنصورة
 

١٣ 
 

  

  

  

א א אא א
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  المرحلة الجامعية األولى: أوالً

  :الكليةأسماء البرامج التعليمية التي تقدمها   

التعلـيم اإلعـدادى   ( اإلسـالمية   والدراسـات ليسانس اآلداب والتربية فى اللغة العربية  -
 .)والثانوى

 .)التعليم اإلعدادى والثانوى(  ليسانس اآلداب والتربية فى اللغة اإلنجليزية -

 .)التعليم اإلعدادى والثانوى(  ليسانس اآلداب والتربية فى اللغة الفرنسية -

 .)التعليم اإلعدادى والثانوى( ليسانس اآلداب والتربية فى اللغة األلمانية  -

 .)التعليم اإلعدادى والثانوى(  الجغرافياليسانس اآلداب والتربية فى  -

 .)التعليم اإلعدادى والثانوى(  التاريخلتربية فى ليسانس اآلداب وا -

 .)التعليم اإلعدادى والثانوى(  ليسانس اآلداب والتربية فى علم النفس -

 .)التعليم اإلعدادى والثانوى(  ليسانس اآلداب والتربية فى الفلسفة واالجتماع -

 .)التعليم اإلعدادى والثانوى(  بكالوريوس العلوم والتربية فى الرياضيات -

 .)التعليم اإلعدادى والثانوى( بكالوريوس العلوم والتربية فى الفيزياء  -

 .)التعليم اإلعدادى والثانوى(س العلوم والتربية فى الكيمياء بكالوريو -

ــة                     - ــوم البيولوجيـ ــى العلـ ــة فـ ــوم والتربيـ ــالوريوس العلـ بكـ
 .)التعليم اإلعدادى والثانوى(  والجيولوجية

 .اللغة العربية فى )الحلقة األولى(داب والتربية للتعليم األساسى نس فى اآلالليسا -

ــى اآل  - ــسانس ف ــى   اللي ــيم األساس ــة للتعل ــى (داب والتربي ــة األول                     )الحلق
 .اللغة اإلنجليزيةفى 

الدراسـات  فـى    )الحلقـة األولـى   (الليسانس فى اآلداب والتربية للتعليم األساسى        -
   .جتماعيةاال

 .فى العلوم) الحلقة األولى(البكالوريوس فى العلوم والتربية للتعليم األساسى  -

 .فى الرياضيات) الحلقة األولى(البكالوريوس فى العلوم والتربية للتعليم األساسى  -

للتعلــيم األساســى والثــانوى                   العلــوم والرياضــيات ىبرنــامج إعــداد معلمــ -
 .)٢٠١٤/٢٠١٥تم تفعيله اعتباراً من العام الجامعىسي(  باللغة اإلنجليزية
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  . التربية الخاصةبكاولوريوس -

  ١٩: العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة

  ١٦: عدد البرامج المطبقة بالفعل

  مرحلة الدراسات العليا: ثانياً

  :أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة   

 .العامين/ ي التربية نظام العام الواحدالدبلوم العامة ف -

 : فى التخصصات اآلتيةالدبلوم المهنية في التربية -

  .اإلدارة المدرسية •

 .ضمان الجودة •

 .تعليم الكبار •

 .التخطيط والسياسات التعليمية •

 .تربية الطفل •

 .التربية الخاصة •

 .سىراألخصائى النفسى المد •

 .التفوق العقلى واالبتكار •

 .نفسى والتربوىالقياس والتقويم ال •

 .طرق تدريس التخصص •

 .مناهج وبرامج التعليم •

 .التربية البيئية •

 .مناهج وطرق تدريس العلوم باللغة اإلنجليزية •

 .مناهج وطرق تدريس الرياضيات باللغة اإلنجليزية •

 .تكنولوجيا التعليم •

 .التعليم اإللكترونى •

 :الدبلوم الخاصة في التربية فى التخصصات التالية -
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 .بيةأصول التر •

 .تربية الطفل •

 .اإلدارة التعليمية وضمان الجودة •

 .علم النفس التربوى •

 .الصحة النفسية •

 .التربية الخاصة •

 .المناهج وطرق تدريس التخصص •

 .التربية البيئية •

 .تكنولوجيا التعليم •

 : فى التخصصات التاليةالماجستير في التربية  -

 . أصول التربية •

 .علم النفس التربوى •

 .الصحة النفسية •

 .كنولوجيا التعليمت •

 .المناهج وطرق التدريس •

 : فى التخصصات التاليةدكتوراه الفلسفة في التربية  -

  .أصول التربية •

  .علم النفس التربوى •

  .الصحة النفسية •

  .تكنولوجيا التعليم •

  .المناهج وطرق التدريس •
  

  )٨(جدول

  الخمس األخيرةالسنوات خريجين خالل أعداد ونسب ال
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  الشعبـــــــة  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨
عدد 
 الناجحين

نسبة 
  النجاح

عدد 
 الناجحين

نسبة 
  النجاح

عدد 
 الناجحين

نسبة 
  النجاح

عدد 
 الناجحين

نسبة 
  النجاح

عدد 
 الناجحين

نسبة 
  النجاح

عدد 
 الناجحين

نسبة 
  النجاح

ة ـــلغ
  عربية

٨٦.٦٥  ٤٢٢ 
%  

٨٥.٤٨  ٢٧١ 
%  

٩٤.٧٩  ١٨٢ 
%  

٩٢.١٢  ١٥٢ 
%  

٩٤.١١  ١٢٨ 
%  

٩٦.٣٦  ١٠٦ 
%  

لغة 
  انجليزية

٧١.٨٣  ٣٨٠ 
%  

٧٨.٣٣  ٣٥٨ 
%  

٧٧.٨٥  ٢٣٢ 
%  

٧٦.٣٤  ١٤٢ 
%  

٧٨.٢٨  ١١٩ 
%  

٧٦.٧٢  ١٢٢ 
%  

لغة 
  فرنسية

٧٦.٠٥  ١٢٧ 
%  

٧١.١٥  ٧٤ 
%  

٨٥.٧١  ٥٤ 
%  

٩٢.٧٧  ٧٧ 
%  

٩١.٨٩  ٦٨ 
%  

٨٦.٧٦  ٥٩ 
%  

 ٨٠.٨٩  ٢٨٨  اريخــــــــت
%  

٨٨.١١  ١٢٦ 
%  

٨٩.٥٥  ١٢٠ 
%  

٩٦.٧٧  ٩٠ 
%  

٨٩.٨٣  ٥٣ 
%  

٨٩.٤٧  ٦٨ 
%  

 ٩٠.١٦  ٥٥  اـــــرافيجغ
%  

٨٢.٦٠  ١٩ 
%  

٨١.٨٢  ٩ 
%  

٩٠.٢٤  ٣٧ 
%  

٩٦.٢٩  ٢٦   %٨٥  ١٧ 
%  

 ٩٦.٢٩  ٢٨٦  ــ  ــ  م نفســـعل
%  

٩٤.٩٢  ٢٤٣ 
%  

٩٣.٩٨  ٧٨ 
%  

٩٤.٠٤  ٧٩ 
%  

٩٨.٤٨  ٦٥ 
%  

 ٨٠.٤٦  ١٤٠  اتـــرياضي
%  

٧٩.٧٨  ١٤٦ 
%  

٨٢.٠٩  ١١٠ 
%  

٧٦.٠٩  ٧٠ 
%  

٧٩.٥٦  ٧٤ 
%  

٧٠.٨٣  ٥١ 
%  

 ٩٦.٨٣  ٦١  ىـــبيولوج
%  

٩٣.٨٧  ٤٦ 
%  

٩٣.٩٤  ٣١ 
%  

١٠٠  ٢٩ 
%  

٩٢.٣٠  ٣٦ 
%  

٩٠  ٢٧%   

 ٨١.٤٨  ٤٤  ــ  ــ  اءــــــآيمي
%  

١٠٠  ١٣ 
%  

٨٨.٤٦  ٢٣ 
%  

٩٤.٧٣  ١٨ 
%  

٩٦.٤٢  ٢٧ 
%  

 ٩٠.٩٠  ١٠  ــ  ــ  اءــــــفيزي
%  

١٠٠  ٧ 
%  

٦٦.٦٧  ٤ 
%  

١٠٠  ٥ 
%  

٠  ٠%   

آيمياء 
  وفيزياء

٨٩.٨٦  ٦٢ 
%  

٥٧.١٤  ٨ 
%  

٠  ٠   %٠  ٠   %٨٠  ٤   %٨٠  ٤%   

 ٨٥.٣٩  ٣٨٠ ةــــــــطفول
%  

٧٥.٠٧  ٢٥٩ 
%  

٨٤.٦٩  ٢٣٨ 
%  

٨٧.١٩  ١٤٣ 
%  

٦٤.٧٠  ٢٢ 
%  

٧٠  ٧%   

لغة . أ.ت
  عربية

٧٧.٤٦  ٣٤٧ 
%  

٦٤.٣٠  ٤٢٧ 
%  

٦٨.٣٣  ٢٤٦ 
%  

٨١.٢٢  ١٨٦ 
%  

٨٨.٦٠  ١٤٠ 
%  

٨٩.٠٣  ١٣٨ 
%  

لغة . أ.ت
  انجليزية

٧٠.٨٦  ٤١١ 
%  

٦٦.٦٠  ٣٧٥ 
%  

٨١.٩٤  ٣٦٣ 
%  

٨٠.٢٨  ٢٣٢ 
%  

٧٧.٦٥  ٢٠٥ 
%  

٧٧.٨٣  ١٤٤ 
%  

واد م. أ.ت
  اجتماعية

٣٧.٥٦  ٢١٧ 
%  

٦٧.٨٢  ٢١٥ 
%  

٨٠.٢٥  ١٩٥ 
%  

٨٧.٣٩  ٩٧ 
%  

٨٩.٨٨  ٨٠ 
%  

٩١.٧٥  ٨٩ 
%  

. أ.ت
  رياضيات

٧٣.٣٣  ٩٩ 
%  

٦٩.١٣  ١١٢ 
%  

٦٨.٨  ٨٦ 
%  

٦٤.٥٢  ٦٠ 
%  

٧٦.٧٦  ٧٦ 
%  

٧٢.٩٧  ٥٤ 
%  

 ٨٣.٦٦  ١٢٨  علوم. أ.ت
%  

٦٥.٠٧  ٨٢ 
%  

٧٣.٦  ٩٢ 
%  

٦٨.٩٦  ٢٠   %٧٥  ٣٣ 
%  

٧٨.٢٦  ١٨ 
%  

 ٣٢.٣٥  ١١  نسيج
%  

١٦.٦٧  ٢   %٤٠  ٨ 
%  

٣٧.٥  ٣ 
%  

  ــ  ــ   %٠  ٠

مالبس 
  جاهزة

٢٦.٩  ٧ 
%  

٥٧.١٤  ٤   %٤٠  ٨ 
%  

  ــ  ــ   %٠  ٠   %٠  ٠

تبريد 
  وتكييف

  ــ  ــ   %٠  ٠   %٠  ٠   %٥٠  ٢   %٠  ٠   %٢٠  ١

تشغيل 
  المعادن

  ــ  ــ   %٠  ٠   %٠  ٠   %٠  ٠   %٠  ٠   %٠  ٠

صناعات 
  آهربية

  ــ  ــ   %٠  ٠   %٠  ٠   %٠  ٠   %٠  ٠   %٠  ٠

 ٧٧.٧٧  ٣١٣٦  اإلجمالى
%  

٧٤.١٢  ٢٨٧٤ 
%  

٨١.١٧  ٢٢٣٣ 
%  

٨٤.٠٧  ١١٤٠ ٨٣.١٩  ١٤٦٠ 
%  

٨٤.٧٥  ١٠٠١ 
%  

  

  

אא א א א א א
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  )٨(جدول                                    

   بالكليةالوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص

   اإللكتروني التعليم وحدة .٢   الجودة ضمان وحدة .١

   والكوارث األزمات إدارة وحدة .٤   البشرية والتنمية التدريب وحدة .٣

  النفسي اإلرشاد مركز .٦  التربية لكلية العامة الخدمة مركز .٥
  

            التابعـة للجامعـة والملحقـة        باإلضافة لوجود بعض الوحـدات ذات الطـابع الخـاص               

  :بالكلية وهى

 .التعليم تكنولوجيا مركز -

  العامة الخدمة مركز -

  .الوطني واالنتماء القيم دراسات ركزم -

  

  وسائل االتصال بالمؤسسة

 جامعة - آلية التربية -شارع جيهان : العنوان البريدي لعنوان البريديا
  مصر-المنصورة 

 2244852 050 2+ مكتب العميد: ت

 2269979 050 2+ الفاآس

edufac@mans.edu.eg 
 البريد اإلليكتروني

facedum@mans.edu.eg 

 2244385 050 2+ سنترال

 http://edufac.mans.edu.eg/arabic الموقع اإللكتروني
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א א
 ،مثل الخطة االستراتيجية الطريق الذي يقود الكلية إلى ما تطمح في الوصـول إليـه              ت

 االستفادة ومن خالل    ، انطالقاً من وضعها الحالي    ،وما يحقق رؤيتها المستقبلية وأهدافها العامة     
ط الضعيف والتهديدات مـن      لنقاط القوة والفرص المتاحة من جهة، والتغلب على نقا         القصوى

وتعتمـد الخطـة    . انب التأكد من أن الكلية تتحرك فـي االتجـاه الـصحيح            بج جهة أخرى، 
 –الوضع الحـالي    ( على أسلوب    - بشكل عام  -االستراتيجية لكلية التربية جامعة المنصورة      

  ). المسار–الهدف 

  
  : الرئيسية المتمثلة فيوتتكون الخطة من الخطوات الثالث

 .دراسة وتحليل الوضع الراهن -١

 . االستراتيجيةتحديد األهداف -٢

  .المسار المتمثل في مجموعة من األنشطة واألعمال التي تقود إلى تحقيق األهداف -٣

ــق   ــام فري ــتراتيجية    اإلوق ــة االس ــداد الخط ــراءات إلع ــدة إج ــداد بع                    ع
  : وهذه اإلجراءات كالتالي،)٢٠١٧-٢٠١٢: (لألعوام

 .تكوين فريق التخطيط االستراتيجي للكلية -

 .اإلعداد ألعمال التخطيط االستراتيجي وتحديد المنهجية واألدوات -

 .مراجعة وتحديد رؤية ورسالة وقيم الكلية -

 .تحديد الهدف من الخطة -

 . في ضوء معايير الهيئة القوميةدراسة وتقييم الوضع الراهن للكلية -

 .تحليل الفجوة -

 .تتركيز حول تحقيق األهداف ووضع األولوياالتوحيد المفاهيم و -
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 .دراسة اتجاه المستقبل وتحديد الخيار االستراتيجي -

 .تحديد وصياغة األهداف االستراتيجية -

 .تحديد األنشطة االستراتيجية -

 .وضع صياغة مبدئية للخطة -

والمتمثلة  ،عرض األهداف واألنشطة االستراتيجية على األطراف الداخلية بالكلية        -
 .لطالبأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وافي 

التربويـة  عرض األهداف واألنشطة االستراتيجية على المستفيدين والمؤسـسات          -
 . بالمجتمعوالتعليمية

 .وضع آليات تنفيذ الخطة االستراتيجية -

 .وضع آليات تقييم ومراقبة تنفيذ االستراتيجية -

 .وضع صياغة نهائية للخطة شاملة آليات التنفيذ والمراقبة والتقييم -

 .لس األقسام ومجلس الكلية العتمادهاعرض الخطة على مجا -

א אא א א
  : على المرجعيات التالية بالمنصورةيعتمد إعداد الخطة االستراتيجية لكلية التربية

 ولة في مجال التعليم العالي البعد القومي والخطط االستراتيجية للد-١

 أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة للتعليم العالي تعتمد على           ٢٠٠٩في يونيو     
 الخطة االستراتيجية القومية لتطـوير التعلـيم        وبينتمرجعية احتياجات سوق العمل،     

 ، تشتمل على تلبية الطلب على التعليم العالي كماً وكيفـاً          ،العالي مجموعة من األهداف   
ة القـصوى مـن تقنيـة االتـصاالت          واالسـتفاد  ،وضمان الجودة في التعليم العـالي     

 ، ودراسـات عليـا متطـورة      ، والبحث العلمي الهادف   ،والمعلومات في التعليم العالي   
 وتكامل تأهيل طالب التعلـيم      ،والتنمية المستمرة لقدرات الهيئات األكاديمية والقيادات     

 . في ظل نظم ولوائح متطورة،العالي علمياً وثقافياً واجتماعياً

  طة االستراتيجية لجامعة المنصورةلخ االرتباط با-٢

 األنشطة ومحاور العمل    لمختلفخطة استراتيجية    وضعت جامعة المنصورة         
 وحرص الفريق التنفيذي للخطة االستراتيجية على تحقيـق االرتبـاط بـين             ،الجامعي
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 علـى اعتبـار أن الخطـة        ،الخطة االستراتيجية للجامعة والخطة االستراتيجية للكلية     
اتيجية للجامعة تعد الموجه األساسي للخطة االستراتيجية للكليـة، وفيمـا يلـي             االستر

  :توضيح لجوانب االرتباط

  

אא
الخمس سنوات ال فيتسعى جامعة المنصورة 

 :القادمة إلى

احتالل مكان الصدارة والريـادة بـين        -
ــصرية   ــات م ــالث جامع ــضل ث أف

  .وعربية معتمدة
الوصول إلى مستوى أفـضل ثالثمائـة        -

 تـوفير بيئـة     فيجامعة مرموقة عالميا    
متميزة للتعليم والتعلم والبحوث حـسب      

  .مقاييس الجودة العالمية
 تقديم خدمات مهنية    فيالريادة والتفوق    -

وفنية متخصـصة لمختلـف قطاعـات       
  .والقومي اإلقليميالمجتمع 

تسعى كلية التربية بالمنصورة إلـى تحقيـق         
ودة والتميز، وتبوء مكانة مرموقة علـى       الج

خريطة التعليم الجامعي؛ وذلك بتـوفير بيئـة        
متميزة للتعليم الجـامعي والـتعلم والبحـث        
التربوي وخدمة الجامعـة والمجتمـع، بمـا        
يؤهلها للمنافسة علـى المـستويين المحلـى        

  .والعربي

  

אא
 مستقلة حكومية مؤسسة المنصورة جامعة   

 التعليم في والتميز الجودة تحقيق إلى تهدف
 يؤهل بمستوى ،المجتمع وخدمة البحثو

 أفضل مصاف في تكون ألن الجامعة
 من يتحقق هذا .والعربية المصرية الجامعات

 :منها اهتمامات عدة خالل
تنمية شخصية الطالب بما يجعله قـادرا        -

 الـذاتي  والـتعلم    والتحديعلى االبتكار   
ــل ــاعي والعمـ ــسةالجمـ   والمنافـ

 .إقليميا وعالميا

إعداد معلمي التعليم قبل الجامعي المؤمنين         
 والقادرين على اإلبداع والمنافـسة      ،برسالتهم

إعداد البـاحثين   و وتدريبهم،   ،عملفي سوق ال  
القادرين على تطوير المعرفة وتوظيفها فـي       
حل المشكالت التربوية والمجتمعية، وتـوفير      
الخدمات واالستشارات الفنية المتخصصة من     
خالل المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص      

 .بالكلية
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 الدراســية البــرامج وتطــوير تحــديث -

 ،الحديثـة   العالميـة   االتجاهات ضوء  في
 مراعـاة   مـع   ،العالميـة   للمعايير  ووفقا

 بالتعليم  االهتمام وكذلك  .المحلية  الظروف
 وتكنولوجيا  اإللكتروني والتعليم  ،المستمر
  .المفتوح والتعليم بعد عن التعلم

 كخبراء  التدريس  هيئة  أعضاء  أداء  تطوير -
 ،الحديثـة   الـتعلم   وتكنولوجيا  التعليم  في

  .المختلفة البحثية المجاالت في وكعلماء
 التعـاون   ودعم  ،العلمي بالبحث  االرتقاء -

 البحـث   ومراكـز   األخرى  الجامعات  مع
  .وعالميا وإقليميا مصريا ،العلمي

 وتنـوير   إشعاع  مركزك  المنصورة  جامعة -
 الثقـافي  الرصـيد   وتطـوير   بتنمية  تهتم

 المحلـى   للمجتمع  والخدمي واالجتماعي
 متخصـصة   كوادر  إعداد  مع  ،واإلقليمي
 التي التخصصات  وتدعيم  ،المختلفة  للمهن
  .الجامعة كليات بها تتميز

 الـشاملة   الجـودة   ثقافـة   وتعميـق   نشر -
 التعلـيم   منظومـة   في المستمر  والتطوير
 فـي  المجتمـع   وخدمـة   لعلميا والبحث
  .المعتمدة الدولية للمعايير طبقا الجامعة

 المجتمع  لصالح  المعرفة  واستغالل تطبيق -
 الصحية  الرعاية  خدمات  تحسين  خالل  من

  .المجتمعية الشراكة وتقوية

دة والتميـز   حقيـق الريـا   تومن العرض السابق يتضح أن رؤية الكلية تـسعى إلـى            
ا ما تؤكده رؤية جامعة      وهذ ، على مستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع       ،لمخرجاتها
  المنصورة
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 حيث أكدت رسالة الكليـة علـى        ،جاءت رسالة الكلية متسقة مع رسالة الجامعة      كما  
لة المساهمة في تطوير المجتمع، وأكـدت رسـا       مع  إعداد المعلم المتميز القادر على المنافسة،       

على تقديم تعليم متميز ينتج خريجين متميزين ومؤهلين للتفوق في البحـث             - أيضا   – الجامعة
  .المجتمع والمشاركة الفعلية في تنمية ،العلمي

األهداف االستراتيجية

غايـات،  أربـع   وضعت كلية التربية سبع غايات استراتيجية، بينما وضعت الجامعة          
  : مجاالت رئيسية، هيةمنهما على أربعوأكدت األهداف في كل 

 .مجال التعليم وشئون الطالب -

 .مجال الدراسات العليا والبحث العلمي -

 .مجال شئون البيئة وخدمة المجتمع -

  .مجال تحسين وتطوير الهيكل اإلداري -

  اف االستراتيجية للخطة التنفيذيةاألهد

  : بالجدول التالىهو مبينجاءت األهداف االستراتيجية للكلية مرتبطة بأهداف الجامعة كما    

א אא א
وضع خريطة توضح االتجاه الذى تسير       -

فيه الجامعة وتحديـد الهـدف وكيفيـة        
  .تحقيق ذلك

 فيتعجيل النمو بالتطوير وتعظيم الفائدة       -
كافة محاور التعليم والبحـث وخدمـة       
المجتمع وتحديد األولويات بما يتفق مع      

  .احتياجات الجامعة
 بـين   الداخلينسيق والتكامل   تطوير الت  -

  .األنشطة وعمليات االتصال
رفع أداء العاملين بالجامعـة واسـتبعاد        -

  .ذوى األداء الضعيف

  

تطوير منظومتي التعليم والتعلم وتهيئـة       •
 .بيئة تعليمية أفضل

إحداث نقلة نوعية في برامج إعداد المعلم        •
بما يواكـب متطلبـات سـوق العمـل 

  .والمتغيرات المعاصرة
وير منظومة الدراسات العليا والبحـث      تط •

العلمي في ضـوء توجهـات المنافـسة        
 .واالرتقاء بمخرجاتها الكيفية والكمية

تطوير منظومـة الخـدمات المجتمعيـة        •
 . حل مشكالت المجتمعفيوالمساهمة 

تطوير منظومه تقويم الطـالب لـتعكس        •
 . التقويمفيالتوجهات الحديثة 

لمـوارد  تطوير القدرات اإلدارية وتنمية ا     •
 .بما يحقق رؤية ورسالة الكليةالذاتية 
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 والحـصول   بالكليـة  ةإرساء نظام الجود   •
  .علي االعتماد

  

 جودة التعليم والتعلم واالعتمادمعايير الهيئة القومية لضمان−٣

حددت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد عدداً من المعايير التي يمكن من             
 مـن   سبعة منها   ، عشر معياراً  أربعةسات التعليم العالي اشتملت على      خاللها الحكم على مؤس   

 أخرى مرتبطة بالفاعلية التعليمية، وكليـة التربيـة         وسبعة ،المعايير مرتبطة بالقدرة المؤسسية   
  .بجامعة المنصورة تضع هذه المعايير كأحد أهم المرجعيات عند إعداد خطتها االستراتيجية

  يةالداخلتقارير المراجعة −٤

بـصفة   مركز ضمان الجـودة بالجامعـة      التى ينظمها    المراجعات الداخلية وتتمثل فى          
 وتمثـل   .لمراجعة البرامج المختلفة بالكلية    إعداد خطة للمراجعة الخارجية؛    وجاري   مستمرة،  

 باإلضافة إلى ذلك يوجـد      ،الخطة االستراتيجية إلعداد  تقارير المراجعين أحد المصادر الهامة      
 تمت من خالل مشروع التطـوير       ،ن تقارير المراجعة لوضع الكلية نحو التقدم لالعتماد       عدد م 

  .المستمر والتأهيل لالعتماد

الذاتية السابقة والحالية للكليةالدراسات −٥

تمتلك كلية التربية بجامعة المنصورة العديد من الدراسات الذاتية والتقـارير الـسنوية             
  :امة في هذه الخطة والتي منها المرجعيات الهىحدإالتي تمثل 

 من  ،الدراسة الذاتية التي أعدتها الكلية لمركز ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة           -
 .خالل نظام المراجعة الداخلية الذي يشرف عليه مركز ضمان الجودة

 .التقارير السنوية الدورية التي تعدها الكلية للعرض على مجلس الجامعة -

نلخارجية والمستفيدياألطراف امشاركة −٦

 إنمن أهم العوامل لضمان فاعلية الخطة هو تحديد األطراف صاحبة المصلحة، حيث             
تلبية احتياجات وتوقعات تلك األطراف من أولى الضمانات التي توضح مدى واقعية الخطـة              

 مدارس سواء أكانوا عاملين فى      ،هم المهتمون بالتربية والتعليم   المقترحة، وأصحاب المصلحة    
 أو كليات الجامعـة علـى       ،ن وأولياء األمور  يأو خريج  ، مدارس وجامعات خاصة   مأ ،حكومية

أعـضاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم        : هم أصحاب المصلحة    حيث يكون المستوى الداخلي،   
  .والطالب والعاملين
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א אא א א

  :، مثلبياناتلوتحليل اعلى مجموعة من أدوات جمع تم االعتماد  

 .ورش العمل والحلقات النقاشية لفريق إعداد الخطة مع مختلف األطراف •

 واالجتماعات الدورية لرؤسـاء األقـسام       ،جلسات العصف الذهني لقيادات الكلية     •
 .وإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطالب

 .مجموعة االستبيانات الموجهة للمستفيدين من الداخل ومن الخارج •

            قطاعـات التربيـة والتعلـيم      الت الشخصية لقيادات الكليـة مـع ممثلـي          المقاب •
 .بمحافظة الدقهلية 

 .المالحظة الموضوعية •

 مثـل   ،هذا باإلضافة إلى التقارير والدراسات التي تجريها الكلية لتقييم وضـعها الـراهن                
 وتقـارير   ،الميدانية والمتابعـة   وتقارير الزيارات    ، والتقارير السنوية  ،يةلالدراسات الذاتية للك  

  . وتوصيات المؤتمرات العلمية لألقسام وللكلية،المراجعين الخارجيين لبرامج الكلية
א א

                  تعتمد دراسـات الخطـة االسـتراتيجية علـى مجموعـة مـن المنـاهج واألدوات               
  :التحليلية كما يلي

 .هن الداخلي والخارجي لتحليل الوضع الرا(SWOT)منهج  •

 لعوامل الخارجيـة، ومـصفوفة العوامـل       ومصفوفة ا  ،مصفوفة العوامل الداخلية   •
 .الخارجية لتحديد الوضع االستراتيجي الحالي للكلية/ الداخلية 

 . لتحليل الفجوة(ServQal)منهج  •

 . لتحديد سناريوهات المستقبل(TOWS)منهج  •
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א א א   אא

 علـى   -  بشقيه الداخلي والخارجي   - ارتكزت المنهجية المتبعة لتحليل الوضع الراهن     
  :المنهجية الشائعة وهي التحليل الرباعي البيئي لتحديد

 .Strengthنقاط القوة  -

 .Weaknessنقاط الضعف  -

 .Opportunitiesالفرص المتاحة  -

 .Threats التهديدات الخارجية -

 

א

 W  اخليةالبيئة الد

  Weaknessنقاط الضعف 
S 

  Strengthنقاط القوة 

 T البيئة الخارجية

 Threatsالتهديدات الخارجية 
O 

 Opportunitiesالفرص المتاحة 

א א א

، وقد ارتكز    القوة والضعف فيها    على نقاط  التركيزيتم من خالل تحليل البيئة الداخلية       
 طبقـاً   ،عايير التي وضعتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد        هذا التحليل على الم   

والـذى   ،م العتماد مؤسـسات التعلـيم العـالي   ٢٠١٠للدليل الصادر عن الهيئة في أغسطس     
 والمعايير الثمانيـة األخـرى المرتبطـة        ،المرتبطة بالقدرة المؤسسية  يتضمن المعايير السبعة    

  :لى النحو التالي ع، وذلكبالفاعلية التعليمية
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א אא א

 .التخطيط االستراتيجي -١

 .الهيكل التنظيمي -٢

 .القيادة والحوكمة -٣

 .المصداقية واألخالقيات -٤

 .الجهاز اإلداري -٥

 .الموارد المادية والبشرية -٦

  المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -٧

 .الطالب والخريجون -١

 .رامجالمعايير األكاديمية والب -٢

 .التعليم والتعلم والتسهيالت المادية -٣

 .أعضاء هيئة التدريس -٤

 .البحث العلمي واألنشطة العلمية -٥

 .الدراسات العليا -٦

  .التقييم المستمر للفاعلية التعليمية -٧

א א

ويتضمن ذلك دراسة تأثير مجموعة العوامل والمؤثرات الخارجية التي قد يكون لهـا             
 وبالتالي فقد تمثل بعض     ، في تغيير الظروف الخارجية المحيطة بالكلية      - في المستقبل  -دور  

ولقد اسـتند تحليـل     .  للكلية يجب االستفادة منها    ا أو تتيح فرص   ،المتغيرات المتوقعة تهديدات  
  :البيئة الخارجية للكلية على مجموعة من العوامل الخارجية والمؤثرة وتشمل

 ).نديالمستفي(أصحاب المصلحة  •

 .نالمنافسي •

 .اتجاهات سوق العمل •

 .القوانين والقواعد المنظمة •

 .العوامل السياسية والتنظيمية •

 .العوامل االقتصادية •

 .العوامل االجتماعية •

 .العوامل التكنولوجية •
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א   אא

ت  والتي ترتكز على تحليل عدد محدد من الفجـوا         ،ServQualوتعتمد على منهجية    
  :على النحو التالي

 .الفجوة بين تصورات إدارة الكلية لتوقعات المستفيدين والخدمات المتوقعة •

 وبـين ترجمـة هـذه       ،الفجوة بين تصورات إدارة الكلية لتوقعـات المـستفيدين         •
 .التصورات ومواصفات الجودة

 .الفجوة بين جودة الخدمة التي يتوقعها المستفيدين والخدمة الفعلية •

 .سائل االتصال بين الكلية والمستفيدينالفجوة في و •

 .الفجوة بين الخدمات التي تقدمها الكلية وتوقعات المستفيدين •

 

              لتحليــل الفجــوات ) ServQual(منهجيــةل اويمثــل المخطــط التــالي تطبيقــ
  :لمؤسسة تعليمية
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  لتحليل الفجوات) ServQual(منهجية) ٣(شكل
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אא א א   א

المنعقـد  ) ١٩٣(تم تـشكيل فـرق العمـل واعتمادهـا مـن مجلـس الكليـة رقـم                
  .١٤/٩/٢٠١٣بتاريخ

  

  فريق إعداد الخطة االستراتيجية للكلية 
ממ אא

  عميد الكلية  عبد السالم مصطفى عبد السالم/ د.أ -  ١

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  محمد إبراهيم عطوة مجاهد/ د.أ -  ٢

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  بدران عبد الحميد حسن محمد/ د.أ -  ٣

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  مجدي صالح طه المهدي/د.أ -  ٤

  مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس المهدى على البدرى. د -  

  مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم ريهام محمد أحمد الغول. د -  

  مدرس بقسم أصول التربية  حامد أحمد محمد شحاتة. د -  

  باحث دكتوراه  إداره المرسى محمد المرسى/ ا -  
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  عناصر اخلطة االسرتاتيجية
  

א מ א א א
  رؤية الكلية

 
 
 
 
 
 
 

 رسالة الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) Values( القيم

 .العلميتهيئة بيئة صالحة للتعليم والتعلم والبحث  •

 .تمع كمدخل للتنمية وخدمة المجالعلميإعالء قيمة التعليم والبحث  •

                  وتوظيـف العلـم لـصالح      ،إعداد الخريج القادر على اسـتخدام التقنيـات الحديثـة          •
 .الوطن واإلنسانية

 . مواجهة العولمةفيتعزيز الهوية الوطنية  •

 .االهتمام بالتواصل مع مجتمعات العالم وثقافاته المختلفة •

 .خالص وتطوير الذاتواإلدارية بالثقة واألمانة واإلتميز الهيئة األكاديمية  •

 فـي العمليـة     ا باعتبارها شـريك   ،االهتمام بهيئات ومؤسسات وأفراد المجتمع المحيط      •
 .التعليمية والبحث العلمي

  . إنجاز األعمال والتقدم ومحاسبة كل بعملهفي وأهميته قيمة الوقتتقدير  •

  
 

موقة على  تسعى كلية التربية بالمنصورة إلى تحقيق الجودة والتميز، وتبوء مكانة مر               
خريطة التعليم الجامعي؛ وذلك بتوفير بيئة متميزة للتعليم الجامعي والتعلم والبحث التربوي            

  .للمنافسة على المستويين المحلى والعربي بما يؤهلها ،وخدمة الجامعة والمجتمع

إعداد معلمي التعليم  قبل الجامعي المؤمنين برسـالتهم والقـادرين علـى اإلبـداع                    
سة في سوق العمل وتدريبهم ، وإعداد الباحثين القادرين علـى تطـوير المعرفـة               والمناف

وتوظيفها في حل المشكالت التربوية والمجتمعيـة ، وتـوفير الخـدمات واالستـشارات              
  .المتخصصة من خالل المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية
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א א  א

 أنشئت عـام    ، ال تهدف للربح   ،ة المنصورة مؤسسة تعليمية حكومية    كلية التربية بجامع  
 وزيادة عـدد    ، خدمة إلقليم الدقهلية، حيث الكثافة السكانية العالية       ؛ بمدينة المنصورة  ،م١٩٦٩

  .التعليمي وارتفاع مستوى الطموح ،المؤسسات التعليمية
  

  وضع الكلية االستراتيجى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

قهلية حيث الكثافة الـسكانية     توجد كلية التربية جامعة المنصورة منفردة بمحافظة الد        •
 .العالية وزيادة االهتمام بالتعليم كماً وكيفاً

يحيط بالكلية العديد من المدارس بأنواعها المختلفة ومستوياتها المتفاوتـة وتبعيتهـا             •
 .سواء للحكومة أو القطاع الخاص

 .تمتلك الكلية بنية أساسية وتكنولوجية متقدمة كمقوم رئيس لتحقيق الجودة •

ــز • ــيم تتمي ــة لمؤســسات التعل ــة المطلوب ــة بتكامــل التخصــصات العلمي  الكلي
 .قبل الجامعي

وجود مدارس بحثية وعلمية متميزة قادرة على االسهام فى حل المشكالت التربويـة              •
 .التي تواجه المجتمع المحلى

نعكس إيجابياً علـى   زيادة أعداد الراغبين فى استكمال الدراسات العليا بالكلية والذى ي          •
 .التمويل الذاتى للكلية

 يوجد بالكلية عـدد مـن الوحـدات ذات الطـابع الخـاص التـى تقـدم خـدماتها                   •
 .للجامعة والمجتمع

 الدراسات العليـا  ، و  الليسانس /تزايد أعداد الطالب الوافدين فى مرحلتى البكالوريوس       •
  الراغبين فى الدراسة بالكلية

على المتخرجين فى الكلية، حيث يتم      ) أكاديمية الدلتا   ( ل المدارس الخاصة    تزايد إقبا  •
، وذلك بالتنـسيق بـين إدارة الكليـة         تعيين أوائل الشعب كل عام بمدارس األكاديمية      

  وإدارة األكاديمية
  
  
  
  
  
   



  ٢٠١٧-٢٠١٢اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية جامعة املنصورة
 

٣٣ 
 

 אאא
 

א
א

א א
א

א
א

אא
א

אא
א

אא
א

אא
א

  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  التكنولوجيةالبنية 

 ٠.١٧٥  ١  ٠.١٨  ١  ٠.٥٣  ٣  ٠.٧  ٤ ٠.١٧٥  مكتبة الكلية
عدد المـشاركين   

   اللجان العلميةفي
٠.١٦  ٢  ٠.١٦  ٢  ٠.١٦  ٢  ٠.٥٣  ٣ ٠.١٧٥  

ــالت  ــدد المج ع

  العلمية
٠.٠٧٥  ٣ ٠.٠٧٥  ٣  ٠.١  ٤  ٠.١  ٤ ٠.٠٢٥ 

  ٠.٣  ٣  ٠.٣  ٣  ٠.٢  ٢  ٠.٤  ٤  ٠.١  البرامج
مصادر التمويـل   

  الذاتي
٠.٣  ٣  ٠.٣  ٣  ٠.٣  ٣  ٠.٤  ٤  ٠.١  

  ٠.٢٣  ٣  ٠.١٥  ٢  ٠.١٥  ٢  ٠.٢٣  ٣ ٠.٠٧٥  عدد المؤتمرات
نـــسب هيئـــة 

التدريس للطـالب   

  وتخصصاتهم

٠.٣  ٣  ٠.٣  ٣  ٠.٣  ٣  ٠.٤  ٤  ٠.١  

  ١.٧٩   ١.٨١٥    ٢.٤٩    ٣.٧٥      اإلجمالي
  

التربية بالمنصورة فى وضع تنافسى يجعلها تتفـوق              يتضح من الجدول السابق أن كلية       
  .على غيرها من الكليات المناظرة فى المحافظات المجاورة
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                                   أعداد الوافدين المقيدين بالكلية على مدار السنوات الثالث األخيرة       

 )٢٠١٤-٢٠١٣-٢٠١٢(  

א          
  א

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

/ البكالوريوس

  الليسانس

١٠  ٨  ٩  

  ٤  الدراسات العليا

  

٧٦  ٣٨  

  ٨٦  ٤٦  ١٣  اإلجمالى

     
يتضح أن هناك تزايداً فى أعداد الوافدين الراغبين فى الدراسة بالكلية سواء على مستوى                   

ا إشـارة للوضـع     وفى هـذ  الليسانس أم على مستوى الدراسات العليا،       / مرحلة البكالوريوس 
باإلضافة إلى أن ذلك يمثل مصدراً هامـاً مـن          التنافسى للكلية واستقطابها للطالب الوافدين،      

   .مصادر التمويل الذاتى للكلية
  

אא   א
  

                   على مدار السنوات الثالث األخيرة          المعينين فى أكاديمية الدلتا الكلية خريجى أعداد    

 )٢٠١٣-٢٠١٢-٢٠١١(  

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣א

  ٦٠  ٤٥  ٣٥  א

       
عهدت أكاديمية الدلتا فى السنوات األخيرة أن تأخذ قائمة بأسـماء أوائـل الكليـة فـى                      

التطـور  التخصصات المختلفة لتعيينهم فى مدارسها وفقاً الحتياجاتها، ويوضح الجدول السابق           
   زيادة إقبال أكاديمية الدلتا على خريجى الكلية، وفى هذا إشارة للوضع التنافسى بالكلية فى
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א א  .א

 وتوزيعها علـى     كلية التربية بالمنصورة   ى تم تصميم استبانة للوقوف على مدى جودة خريج       
لصالح جـودة   ، وجاءت استجاباتهم    ) خاص -حكومى( التعليمبعض العاملين فى حقل التربية و     

فقد ) الفنية( المجال التربوى أم الثقافى أم اإلدارى، أما المهارات األكاديمية          الخريج سواء فى    
التعمق فى اإلعداد األكاديمى    جاءت متوسطة من وجهة نظرهم، وفى هذا إشارة إلى أنه يجب            

  .دبيةلطالب الكلية، وخاصة فى األقسام األ
  

א:   א
 

 
 
 

تحديد مضمون ونطاق التطوير الذى تحتاج إليه الكلية إلقاء نظرة فاحصة شاملة            يتطلب        
على كل من الظروف الخارجية التى تواجهها الكلية، وكذلك األوضاع الداخلية التـى تـصف               

ـ          أحوال الكلية،     شخيص جوانـب القـوة    ومن األساليب المعروفة فى هذا الـشأن أسـلوب ت
Strengthوالــضعف  Weaknessesالتــى تتــصف بهــا الكليــة، وتحديــد الفــرص  

Opportunities والتهديدات  Threats           التى توجد فى البيئة الخارجيـة المحيطـة، وهـو 
، وسوف نبدأ بتحليـل عناصـر البيئـة    SWOT Analysis المعروف باسم التحليل الرباعى

 بهدف تحديد أهم العناصر ذات األولويـة التـى          ؛الخارجيموقف  الداخلية، ثم نتبعه بتحليل ال    
  . للكليةالستراتيجياتحكم الوضع 

     

  تحليل البيئة الداخلية

أظهر التقييم الذاتي للكلية أن هناك مجموعة من نقاط القوة التى تتميـز بهـا الكليـة                        
رسالة الكلية، كمـا أوضـحت      داخلياً، والتي يمكن استثمارها وتفعيلها على النحو الذى يحقق          

نتائج التقييم الذاتى للكلية وجود بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة وفعالية الكلية فى                
  .تحقيق رسالتها وغاياتها

  وةـ    نقاط الق

 قاعات مجهزة باالحتياجات - مثال –وجود بنية تحتية جيدة للعملية التعليمية، فهناك  .١
الندوات العلمية المتميزة، باإلضافة إلى تزويد معظم قاعات الالزمة لعقد المؤتمرات و

الدراسة باألجهزة السمعية والبصرية، وهناك مبنى كامل للتدريس المصغر والدورات 
  .التدريبية التى تنظمها الكلية

              SWOT Analysisتحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية
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  . وجود بنية تكنولوجية مناسبة على مستوى المدرجات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس .٢
جهيزات المادية والتكنولوجية والمراجع العلمية، باإلضـافة إلـى         وجود مكتبة مزودة بالت    .٣

 .االشتراك في بعض الدوريات العالمية ذات السمعة الطيبة

الكلية مزودة بمولد كهربي يعمل تلقائياً في حالة انقطاع التيار الرئيسي وموصل بجميع  .٤
  .قاعات الدراسة

   .مبنى الكنترول مستقل ومؤمن .٥

، وفقـاً  امل ومالئم حيث تعمل الوحدات األكاديميـة واإلداريـة    وجود هيكل تنظيمى متك    .٦
 وجـودة   ،لوائح والنظم المعتمدة من الجامعة، مما ينعكس على مستوى األداء بالكليـة           ل

 .فئات العاملين بهاالتعامل بين 

وجود مجلة علمية محكمة لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، سواء من  .٧
  .داخل الكلية أو خارجها

 حيث توجد قواعـد     ،استخدام نظم اإلدارة اإللكترونية فى كثير من اإلدارات داخل الكلية          .٨
بيانات ألعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارى وشئون الطـالب والدراسـات العليـا،             
باإلضافة إلى وجود بنية تحتية إلكترونية مناسبة من أجهزة حاسب وشـبكات إنترنـت              

 .سلكية بالكلية وال سلكية

يتيح للطالب واألساتذة صفحات إلكترونية خاصة بهم ) الفارابى( ود نظام إلكترونىوج .٩
  .للتعامل مع متطلبات الجودة

جيد يسهل عمليات التـسجيل والنتـائج       ) ابن الهيثم ( وجود نظام شئون طالب إلكترونى     .١٠
 ويضمن الدقة فى األداء

ـ             .١١ ى التخصـصات   تتمتع الكلية بوجود عدد كاف ومناسب من أعضاء هيئة التـدريس ف
التربوية المختلفة، يشارك عدد كبير نسبياً منهم باللجان العلمية الدائمة لترقيـة األسـاتذة          
واألساتذة المساعدين، وباإلضافة لتدريس مقررات البرامج الدراسية لطلبة الكليـة، يـتم            
انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس من الكلية لبعض كليات الجامعة، مثل كلية التمريض             

خـاص  ( لتربية الرياضية والسياحة والفنادق والمعهد العالى للهندسـة والتكنولوجيـا         وا
  )بمصروفات

غالبية أعضاء هيئة التدريس متخصصون فى المجال التربوى ومن ثم امتالكهم مهارات             .١٢
 .مهنية عالية



  ٢٠١٧-٢٠١٢اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية جامعة املنصورة
 

٣٧ 
 

استحداث بعض البرامج المتميزة بمصروفات، يتطلبها سوق العمل، الغتنـام الفرصـة             .١٣
رد الكلية الحالية عن طريق جذب الطالب القادرين والوافدين، مثـل بـرامج             لزيادة موا 

 .إعداد معلمى العلوم والرياضيات باللغة األجنبية للتعليم قبل الجامعى

تزايد أعداد الطالب الوافدين فى مرحلتى الليسانس والبكالوريوس والدراسـات العليـا،             .١٤
  .لذاتىوالتى تركز عليها الكلية كأحد مصادر التمويل ا

   .اكتمال الهيكل الوظيفي في األقسام التربوية .١٥

  .وجود نظام جيد لممارسة األنشطة الطالبية ورعاية الطالب اجتماعياً وصحياً .١٦
تمنح الكلية العديد من الدرجات العلمية المختلفة لبرامج مرحلتى البكالوريوس والدراسات            .١٧

  ) . الدكتوراه- الماجستير-الدبلومات (العليا 
خدمات التي تقدمها الكلية لطالبها، والتي تتمثل في الخدمة الصحية، والمساعدات           تنوع ال  .١٨

  .، واألنشطة الطالبية"صندوق التكافل االجتماعي"المالية 
ضمان الجودة بالكلية تسعى لتحقيق أهداف التخطيط االسـتراتيجى للكليـة           لوجود وحدة    .١٩

 واالرتقاء بقدراتها التنافسية

الندوات العلمية والمؤتمرات المحلية والدولية، فضالً عن تـدعيم         تنظم الكلية العديد من      .٢٠
أعضاء هيئة التدريس والباحثين مادياً فى حضور المؤتمرات والندوات العلمية الداخليـة            
والخارجية، مما يزيد من احتكاك الباحثين بنظرائهم على المستوى المحلـى والعربـى،             

  .للتعاون الدولى فى البحث العلمىفيرفع من المستوى البحثى لهم، ويعطى فرصة 
 .فعالية أعضاء اتحاد طالب الكلية وانسجامهم مع إدارتها .٢١

               حصول الكلية على عدد من المـشروعات التنافـسية فـى إطـار مـشروع تطـوير                  .٢٢
  .كليات التربية

، ممـا   QAAP)١(حصلت الكلية على مشروع إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة بالكلية          .٢٣
األنـشطة  مختلـف   ى نشر ثقافة الجودة لدى مجتمع الكلية، وكذلك تحسين كافـة            أسهم ف 

 .التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع

   .اتباع سياسة الباب المفتوح من قبل إدارة الكلية   .٢٤

االنسجام النفسي واالحتـرام المتبـادل  بـين أعـضاء هيئـة التـدريس والعـاملين                                 .٢٥
   .بالكلية والطالب

  .كلية محاطة بسور خارجي بحيث ال يدخلها إال من ينتسب إليهاال   .٢٦

وجود خطة بحثية معتمدة للكلية، ومستمدة من الخطة البحثية للجامعـة ، حيـث يوجـد                 .٢٧
  .بالكلية مدارس بحثية متميزة فى مختلف التخصصات التربوية
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جـاورة  عقد عدد من بروتوكوالت التعاون مع بعض الجامعات والمؤسسات التعليمية الم           .٢٨
  .مثل أكاديمية الدلتا

وجود قاعدة بيانات بالنشاط البحثى ألعضاء هيئة التدريس علـى الموقـع اإللكترونـى               .٢٩
  .للكلية، مما يمهد إلمكانية قياس كفاءة العملية البحثية بالكلية

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

 ت للطالب وخصوصاً في منطقة الكافيترياالفناء مزود بمقاعد واستراحا .٣١

 .وجود مبنى مستقل للجهاز اإلداري بالكلية .٣٢

  .وجود مسجد مستقل بالكلية مزود بمكتبة وبه مكان خاص بالطالبات .٣٣
إنشاء رابطة للخريجين تمثل حلقة اتصال بهم؛ لتجميع آرائهم؛ وإخبارهم بالمـستجدات             .٣٤

  .وبفرص العمل والتدريب المتاحة
   .قررات الدراسية في شكل مقررات إلكترونيةوجود بعض الم .٣٥

مكاتب السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على قدر مناسب من النظافة والتجهيزات             .٣٦
  .المادية والتكنولوجية

   
  

  نقاط الضعف

برامج ومقررات الدراسات العليا لم يتم توصيفها إلكترونياً، نظراً لعدم وجود النموذج  .١
  .الكليةالخاص بها على موقع 

  .ضعف نظام تقييم البرامج الدراسية من وجهة نظر المقوم الخارجي وجهات التوظيف .٢
  .اقتصار أساليب التقييم المتبعة للطالب على عدد محدود من االختبارات .٣
  .وجود عجز فى أعداد أعضاء هيئة التدريس فى بعض التخصصات األكاديمية .٤
  .محدودية مصادر التمويل بالكلية .٥
 .يفى لبعض أعضاء الجهاز اإلدارى غير متبعالتوصيف الوظ .٦

  .تبعية الشعب العلمية بالكلية لكلية العلوم في الناحية األكاديمية .٧
كثرة األعمال اإلدارية، وأعمال االمتحانات الملقاة على عاتق أعضاء هيئة                     .٨

  .التدريس ومعاونيهم
 داخل - فقط –، حيث إن تدريبهم يتم زيادة عدد الطالب في مجموعات التربية الميدانية .٩

  .مدينتى المنصورة وطلخا
ضعف آلية ربط الخريجين بالكلية لمعرفة مسارات توظفهم، وذلك لتوجيه سياسات  .١٠

  .التعليم
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 وجود بعض الثغرات في تطبيق الالئحة الداخلية للكلية .١١

 كلية ضعف التفاعل بين طالب الشعب العلمية واألساتذة المنتدبين للتدريس لهم من .١٢
  .العلوم

حاجة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية إلى مزيد من التدريب إلكسابهم مهارات  .١٣
  .التعامل مع التكنولوجيا

  .ضعف الميزانية المقدمة لألبحاث من الجامعة مما يعوق البحث العلمي .١٤
      بعض البـرامج والمقـررات الدراسـية تحتـاج إلـى مراجعـة وتعـديل لمواكبـة                               .١٥

  .متطلبات سوق العمل
ضعف التنسيق بين الكلية ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق باألعداد المقترح قبولها  .١٦

  .بالكلية وفق احتياجات محافظة الدقهلية المستقبلية
  .قلة عدد المقررات اإللكترونية التى تتيح التعلم الذاتي للطالب .١٧
 .ى والعلمى لبعض الموظفين بالكليةضعف مستوى التأهيل المهنى واإلدار .١٨

  .بعض القصور فى التدريب الميدانى .١٩
  .األنشطة الطالبية ال تدخل في التقييم النهائي للطالب .٢٠
  .مازالت الكلية بحاجة إلنتاج العديد من المقررات اإللكترونية .٢١
  .قلة عدد المراجع الخاصة بالشعب العلمية واألدبية .٢٢
 ل بالمعامل وقاعات الدراسةضعف مستوى التدريب للفنيين والعما .٢٣

ضعف امكانات وتجهيزات بعض الوحدات ذات الطابع الخاص، والحاجة                            .٢٤
  .إلى تطويرها واإلعالم عنها

إلخ، ممـا يـؤثر     ...السباكينو – مثل الكهربائيين    ،وجود عجز فى عدد الحرفيين بالكلية      .٢٥
 .ى والمعاملبالسلب على إجراء الصيانة المطلوبة للمبان

  
  تحليل البيئة الخارجية للكلية

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

 يمكن االستفادة منها فى تـدعيم مركزهـا          والتى ،المنصورة أمامها العديد من الفرص المتاحة     
 وتحقيق غاياتها وأهدافها االستراتيجية، كما أن هنـاك مجموعـة مـن التهديـدات               ،التنافسى
 والتى يتحتم على الكلية أن تحدد كيفية التعامل معها فى سـبيل تحقيقهـا لرسـالتها                 ،المحتملة
  .وغاياتها
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  الفرص المتاحة

 
ــ .١ ــصورة إلكتروني ــة المن ــز جامع ــام اإلدارة تمي ــتكمال نظ ــى اس ــة عل ــساعد الكلي                     اً ي

  . بهاMISاإللكترونية 
  .قلة وجود كليات منافسة للكلية بالجامعات الخاصة في المحافظة .٢
وجود مشروعات تعاون بين الكلية واألكاديمية المهنية للمعلمين فى مجـال التنميـة المهنيـة                .٣

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

  .ومديرى المدارس ونشر ثقافة الجودة
تخصيص أحد المشروعات القومية لتطوير كليات التربية، مما سـاهم فـى تحـسين البنيـة                 .٥

 .التكنولوجية لها

 .يات التربيةتطبيق الكادر الخاص على المعلمين، مما يزيد من اإلقبال على كل .٦

 إمكانية مواصلة الدراسات العليا لخريجى كليات التربية .٧

 .االتجاه المجتمعى العام يفضل قصر تعيين المعلمين على خريجى كليات التربية .٨

 احتمالية عودة تكليف خريجي كلية التربية .٩

  وجود عدد كبير من المدارس الخاصة بمدينة المنصورة وخارجها، مما يوفر فـرص عمـل               .١٠
 .ى الكليةلخريج

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

  التهديدات المحتملة

  .جمود اللوائح والقوانين الذى يعيق ويبطىء العديد من أوجه التغيير .١
                   صعوبة معرفة االحتياجـات الفعليـة مـن المعلمـين التـى تحتاجهـا محافظـة الدقهليـة                   .٢

  .فى التخصصات المختلفة
  .إلغاء نظام التكليف الذى كان متبعاً مع خريجى كليات التربية من قبل .٣
  . بعض المدارس الخاصة تفضل تعيين خريجي الكليات األخرى غير التربوية .٤
  . الالمباالة وعدم الشعور بالمسئولية  الجماعية والفردية .٥
واجهة ارتفاع األسعار، مقارنة بـذوى      تواضع مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى م        .٦

 .الدخول العالية لبعض الفئات األخرى مثل رجال القضاء
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علـى   ،الهجوم الشديد على كليات التربية واعتبارها المسئولة عن تدنى مستوى أداء المعلـم             .٧
 .الرغم من عدم صحة هذا الرأى

 .عاقدين مع الدول العربية األخرى تناقص أعداد المعارين والمت .٨

 . ضعف ميزانية التعليم  .٩

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

  تحليل البيئة الداخلية: أوالً
א א א א א אא

א
אא א

א
 مـثال   –وجود بنية تحتية جيدة للعملية التعليمية، فهناك         .١

زة باالحتياجات الالزمة لعقد المـؤتمرات       قاعات مجه  -

والندوات العلمية المتميزة، باإلضافة إلى تزويد معظـم        

قاعات الدراسة باألجهزة السمعية والبـصرية، وهنـاك        

 التـي مبنى كامل للتدريس المصغر والدورات التدريبية       

الكلية مزودة بمولد كهربي يعمل تلقائيـاً       ،  تنظمها الكلية 

تيار الرئيسي وموصل بجميع قاعـات      في حالة انقطاع ال   

    .مبنى الكنترول مستقل ومؤمن، الدراسة

٠.٧٢  ٤  ٠.١٨  

وجود بنية تكنولوجية مناسبة على مستوى المـدرجات         .٢

  . ومكاتب أعضاء هيئة التدريس
٠.٧٢  ٤  ٠.١٨  

وجود مكتبة مزودة بالتجهيزات المادية والتكنولوجيـة        .٣

 فـي بعـض     والمراجع العلمية، باإلضافة إلى االشتراك    

  .الدوريات العالمية ذات السمعة الطيبة

٠.٣٩  ٣  ٠.١٣  

وجود هيكل تنظيمى متكامل ومالئم حيث تعمل الوحدات         .٤

األكاديمية واإلدارية، وفقاً للوائح والنظم المعتمدة مـن        

الجامعة، مما ينعكس على مستوى األداء بالكلية، وجودة        

  .التعامل بين فئات العاملين بها

٠.٧٢  ٤  ٠.١٨  

جود مجلة علمية محكمة لنشر بحوث أعـضاء هيئـة          و .٥

  .التدريس ومعاونيهم، سواء من داخل الكلية أو خارجها
٠.٢  ٤  ٠.٠٥  

يتيح للطـالب   ) الفارابى ( :أنظمة ادارة الكترونية  وجود   .٦

واألساتذة صفحات إلكترونية خاصة بهم للتعامـل مـع         

 وجود نظام شئون طـالب إلكترونـى      ،  متطلبات الجودة 

جيد يسهل عمليـات التـسجيل والنتـائج        ) ابن الهيثم ( 

٠.٣٣  ٣  ٠.١١  
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  .ويضمن الدقة فى األداء

تتمتع الكلية بوجود عدد كاف ومناسب من أعضاء هيئة          .٧

التدريس فى التخصصات التربوية المختلفة، يشارك عدد       

كبير نسبياً منهم باللجان العلمية الدائمة لترقية األساتذة        

وباإلضـافة لتـدريس مقـررات      واألساتذة المساعدين،   

البرامج الدراسية لطلبة الكلية، يتم انتداب بعض أعضاء        

هيئة التدريس من الكلية لبعض كليات الجامعـة، مثـل          

كلية التمريض والتربية الرياضية والـسياحة والفنـادق        

ــا  ــة والتكنولوجي ــالى للهندس ــد الع ــاص ( والمعه خ

ن غالبية أعضاء هيئة التدريس متخصصو    ،  )بمصروفات

فى المجـال التربـوى ومـن ثـم امـتالكهم مهـارات             

  .مهنية عالية

٠.٤٨  ٣  ٠.١٦   

א
برامج ومقررات الدراسات العليا لم يـتم توصـيفها          -١

إلكترونياً، نظراً لعدم وجود النموذج الخاص بها علـى      

  .موقع الكلية

٠.٢١  ١  ٠.٢١  

اسية من وجهـة نظـر      ضعف نظام تقييم البرامج الدر     -٢

  .المقوم الخارجي وجهات التوظيف
٠.١٧  ١  ٠.١٧  

اقتصار أساليب التقييم المتبعة للطـالب علـى عـدد           -٣

  .محدود من االختبارات
٠.٣٤  ٢  ٠.١٧  

وجود عجز فى أعداد أعضاء هيئة التدريس فى بعض          -٤

  .التخصصات األكاديمية
٠.١٣  ١  ٠.١٣  

  .محدودية مصادر التمويل بالكلية-٥
  

٠.٠٨  ١  ٠.٠٨  

التوصيف الوظيفي لبعض أعـضاء الجهـاز اإلداري         -٦

  .غير متبع
٠.١٦  ٢  ٠.٠٨  

تبعية الشعب العلمية بالكلية لكلية العلوم في الناحيـة          -٧

  األكاديمية
٠.٣٤  ٢  ٠.١٧  

  ١.٤٣    ١  
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  تحليل البيئة الخارجية: ثانيا
א א א א אא

א
אא א

א
تميز جامعة المنصورة إلكترونياً يساعد الكلية علـى         .١

 . بهاMISاستكمال نظام اإلدارة اإللكترونية 
٠.٦  ٤  ٠.١٥  

قلة وجود كليات منافسة للكلية بالجامعات الخاصة في         .٢

 .المحافظة
٠.٢  ٤  ٠.٠٥  

وجود مشروعات تعـاون بـين الكليـة واألكاديميـة           .٣

ن فى مجال التنمية المهنية المستدامة      المهنية للمعلمي 

 .للمعلمين

٠.٣  ٣   ٠.١  

وجود مشروعات تعاونية بين الكلية ومديرية التربية        .٤

والتعليم بالدقهلية لتدريب المعلمين ومديرى المدارس      

  .ونشر ثقافة الجودة

٠.٤  ٤  ٠.١  

تخصيص أحد المشروعات القوميـة لتطـوير        .٥
بنيـة  كليات التربية، مما ساهم فى تحـسين ال       

  .التكنولوجية لها

٠.٤٥  ٣  ٠.١٥  

א   א
جمود اللوائح والقوانين الذى يعيق ويبطـىء العديـد          - ١

 .من أوجه التغيير
٠.١  ١  ٠.١  

صعوبة معرفة االحتياجات الفعلية من المعلمين التـى         - ٢

 .تحتاجها محافظة الدقهلية  فى التخصصات المختلفة
٠.١  ٢  ٠.٠٥  

متبعاً مع خريجى كليات إلغاء نظام التكليف الذى كان  - ٣

  .التربية من قبل
٠.٢  ٢  ٠.١  

 بعض المدارس الخاصة تفضل تعيين خريجي الكليات        - ٤

 .األخرى غير التربوية
٠.٢  ٢  ٠.١  

ــسئولية  - ٥ ــشعور بالمـ ــدم الـ ــاالة وعـ   الالمبـ

 .الجماعية والفردية
٠.١  ١  ٠.١  

    ١  جمالىإ
٢.٦٥  
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  مصفوفة التحليل البيئى
א

Strengths 

S

א
weaknesses

W 

א
א

א
א

א
א

 –وجود بنية تحتية جيدة للعملية التعليمية، فهناك         .١

 قاعات مجهزة باالحتياجات الالزمة لعقـد       -مثال  

المؤتمرات والندوات العلمية المتميزة، باإلضـافة      

سمعية إلى تزويد معظم قاعات الدراسة باألجهزة ال      

والبصرية، وهناك مبنى كامل للتدريس المـصغر       

الكليـة  ،   تنظمها الكليـة   التيوالدورات التدريبية   

مزودة بمولد كهربي يعمل تلقائياً في حالة انقطاع        

، التيار الرئيسي وموصل بجميع قاعات الدراسـة      

 .مبنى الكنترول مستقل ومؤمن

وجود بنية تكنولوجية مناسـبة علـى مـستوى          .٢

 .مكاتب أعضاء هيئة التدريسالمدرجات و

ــة   .٣ ــالتجهيزات المادي ــزودة ب ــة م ــود مكتب وج
والتكنولوجية والمراجع العلمية، باإلضـافة إلـى       
االشتراك في بعض الدوريات العالمية ذات السمعة       

  .الطيبة
وجود هيكل تنظيمى متكامل ومالئم حيـث تعمـل          .٤

الوحدات األكاديمية واإلدارية، وفقاً للوائح والـنظم       
ة من الجامعة، مما ينعكس علـى مـستوى         المعتمد

األداء بالكلية، وجودة التعامل بين فئات العـاملين        
  .بها

وجود مجلة علمية محكمة لنشر بحـوث أعـضاء          .٥
هيئة التدريس ومعاونيهم، سواء من داخل الكلية أو        

  .خارجها
يتـيح  ) الفـارابى : ( وجود أنظمة ادارة الكترونية    .٦

ة خاصة بهـم    للطالب واألساتذة صفحات إلكتروني   
للتعامل مع متطلبات الجودة، وجود نظـام شـئون         

جيد يسهل عمليـات    ) ابن الهيثم ( طالب إلكترونى   
  .التسجيل والنتائج ويضمن الدقة فى األداء

تتمتع الكلية بوجود عدد كاف ومناسب من أعضاء         .٧
هيئة التدريس فى التخصصات التربوية المختلفـة،       

 برامج ومقررات الدراسات العليا لم يـتم        -١
توصيفها إلكترونياً، نظـراً لعـدم وجـود        

 .النموذج الخاص بها على موقع الكلية
اسـية مـن     ضعف نظام تقييم البرامج الدر     -٢

وجهة نظـر المقـوم الخـارجي وجهـات         
 .التوظيف

 اقتصار أساليب التقييم المتبعـة للطـالب        -٣
 .على عدد محدود من االختبارات

 وجود عجز فـى أعـداد أعـضاء هيئـة           -٤
 .التدريس فى بعض التخصصات األكاديمية

 .محدودية مصادر التمويل بالكلية-٥
 التوصيف الوظيفي لبعض أعضاء الجهاز      -٦

 .داري غير متبعاإل
 تبعية الشعب العلمية بالكلية لكلية العلـوم        -٧

  في الناحية األكاديمية
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ان العلمية الدائمة   يشارك عدد كبير نسبياً منهم باللج     
لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين، وباإلضـافة      
لتدريس مقررات البرامج الدراسية لطلبة الكلية، يتم       
انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس مـن الكليـة         
لبعض كليات الجامعة، مثل كلية التمريض والتربية       
الرياضية والسياحة والفنـادق والمعهـد العـالى        

، غالبية  )خاص بمصروفات ( كنولوجياوالت للهندسة  
أعضاء هيئة التدريس متخصصون فـى المجـال        

  .التربوى ومن ثم امتالكهم مهارات  مهنية عالية
  

א
Opportunities 

O 

א א
Threats 

T

א
א

א
א

א
  

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

ة وجود كليات منافسة للكلية بالجامعات الخاصة       قل  .٢
 .في المحافظة

وجود مشروعات تعاون بين الكليـة واألكاديميـة          .٣
المهنية للمعلمين فى مجال التنمية المهنية المستدامة       

 .للمعلمين
وجود مشروعات تعاونية بـين الكليـة ومديريـة           .٤

التربية والتعليم بالدقهلية لتدريب المعلمين ومديرى      
 .المدارس ونشر ثقافة الجودة

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

  .لها

جمود اللـوائح والقـوانين الـذى يعيـق           -١
 .ويبطىء العديد من أوجه التغيير

صعوبة معرفة االحتياجات الفعليـة مـن         -٢
لدقهلية  فى   المعلمين التى تحتاجها محافظة ا    

 .التخصصات المختلفة
إلغاء نظام التكليف الذى كان متبعـاً مـع           -٣

 .خريجى كليات التربية من قبل
 بعض المدارس الخاصة تفـضل تعيـين         -٤

 .خريجي الكليات األخرى غير التربوية
 الالمباالة وعـدم الـشعور بالمـسئولية   -٥

  .الجماعية والفردية
  
  
  
  
  
  
  
  

  للكليةالسياسات العامة 
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   تستند إليها السياسات العامة للكليةالتي المبادئتمثل العناصر التالية 

  

  
 من طالب وباحثين وأعضاء     ،تؤمن الكلية بمبدأ تكافؤ الفرص بين مجموع أعضاء مجتمعها         •

  .الهيئة التدريسية والبحثية والعاملين
  
  

 بدءاً من برامج    ،ليمىتتميز برامج الكلية بالتنوع من حيث التخصصات فى كل مستوى تع            •
وفى ضوء هذا التنـوع جـاءت سياسـات          الدرجة الجامعية األولى وحتى برنامج الدكتوراه،     

  .الكلية مالئمة الحتواء هذا التنوع فى البرامج
  
  

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

  
  

تسعى سياسات الكلية ببرامجها المختلفة على أن يكون هناك اتساق بين برامجها ومقرراتها              •
وبين األدوار المهنية المتوقعة من الخريج، بحيث يصبح قادراً على القيـام بمهامـه وأدواره               

 . فى ظل العصر الحالى وما يموج به من تحديات ومتغيرات سريعة،كمعلم
  

  
 
 

 א

 א:

א: א מ  א

א  א

א  א

 א
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رامج الكلية أن تكون مستوفاة لمتطلبات مهنة التدريس والبحث العلمـى  تستهدف سياسات وب  •
الخصائص المهنيـة والشخـصية والنفـسية    (  من حيث تأكيدها على الشروط المهنية ،الجاد
 واألكاديمية المتمثلة فى المؤهل المطلـوب الحـصول عليـه والـشروط الطبيـة               )للمتقدم

  .المنصوص عليها فى الالئحة
  
  

 من أجل اكتساب ثقـة      ؛الكلية العدل والموضوعية بين المتعلمين والعاملين بها      تتيح سياسات    •
الطالب المعلمين والباحثين المستفيدين من الكلية، كعمالء أساسيين للكليـة، باإلضـافة إلـى              

  . بالكلية وبمخرجاتهاواإلقليمي والقومياكتساب ثقة المجتمع المحلى 
  
  
  

 ،الخطط والبرامج  مما يتيح للنظام فرصة لتعديل       ،اتها آلي فيتتميز سياسات العمل بالتنوع      •
 . والمتطلبات المتغيرة للمستفيدين، والبحث،وفقاً لمعطيات الموقف التعليمي

  
  

 وعرض اإليجابيات والسلبيات أمام أعـضاء المجتمـع التعليمـي           ،تؤمن الكلية بالشفافية   •
              وصوالً إلى تحقيـق رؤيـة       ؛ بهدف معالجة السلبيات ودعم اإليجابيات     ؛والبحثي والمجتمعي 

  .الكلية ورسالتها
  
  

 باعتبارها أحد العوامل المهمة فى ضمان جـودة         ؛تؤمن الكلية بأهمية المشاركة المجتمعية     •
 .ومتطلبات سوق العمل واحتياجات المستفيديناالتساق بين برامجها 

  
  
 

  
  
  

 א

א  א

 א

 א

א א  א
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ك بتوجهاتها ألن تكون خبرة ومركزاً       تؤمن الكلية باالنفتاح على اآلخر والتواصل معه، وذل        •
 .لإلشعاع الثقافى والتواصل الحضارى

  
  

  
 بحيـث   ،تؤكد سياسات الكلية على ضرورة مبدأ المساءلة فى إدارة األداء وإدارة التغييـر             •

 وضـمن أفـضل أداء      ،يمكن بمقتضاها التحقق من أن األمور تسير وفقاً لما هو مخطط لها           
ـ و ،من األطر التى حددتها األهداف    ممكن، وذلك بأن يتم األداء ض      لمعـايير المتفـق    ل اوفق

 للوصول بالنظام إلى مستوى متميز من الكفاية والفاعلية دون أى تسيب أو إهـدار؛               ؛عليها
وبذلك يعتبر تقييم األداء عنصراً رئيسياً فى تحقيق المحاسبية، كمـا أن نتـائج المحاسـبية                

ط تكاملها مع نتائج التقييم؛ ألنـه ال يمكـن          ضرورية من أجل تحسين األداء فى الكلية بشر       
عمل إجراءات التحسين التى تستهدف التطوير المؤسسى بدون تعرف نتائج تقييم األداء فى             

  .إطار المساءلة
  

  
  

 فـضالً عـن المبـادارت       ،تؤكد سياسات الكلية على التزام الكلية بتشجيع العمل الفريقـى          •
  . شريطة أن تحقق رسالة الكلية،ء هيئة التدريسوالمشروعات الفردية التى يتقدم بها أعضا

  

  
 تقديم خبـرة تعليميـة      فيتمرار  االس:في مجال التعليم والتعلم     فيتتلخص سياسة الكلية         

 وكـذلك مواكبـة     ،جيدة للطالب، ومن ثم المحافظة على مكانة الكليـة التعليميـة والبحثيـة            
 من أجل إعداد خـريج      ؛ة من مقررات وبرامج   التطورات العالمية واإلقليمية فيما تطرحه الكلي     

 سوق العمل داخلياً وخارجياً، وتركز سياسة التعلـيم والـتعلم علـى             فيقادر على المنافسة    
  :العناصر التالية

  .سياسة الكلية فى قبول الطالب وتحويلهم وإعادة قيدهم

                  ت الوزاريـة        تلتزم الكلية بالالئحـة الداخليـة للكليـة واللـوائح الجامعيـة والقـرارا             
  .المنظمة لهذه األمور

  

 א

אא א א א  א

א: מ מ  א
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  :، وتتضمنسياسة الكلية للتغلب على مشكلة الكثافة العددية الزائدة للطالب

 الـدروس   في ومجموعات أصغر عدداً     ، الدروس النظرية  فيتقسيم الطلبة إلى مجموعات        •
 . على أكثر من فترة زمنية،العملية

 العلوم والرياضيات باللغة اإلنجليزية، بما قد يقلل من أعداد          معلمي استحداث برنامج إعداد     •
 .طالب البرامج العادية المناظرة

 الدراسات العليا إلى نظام الساعات المعتمدة الـذى يعتمـد علـى             فيتحويل نظام الدراسة     •
 .عددية صغيرة من الطالبالتدريس لمجموعات 

  . للطالبالماديسياسة الكلية لتوفير الدعم 

كتاب مدعم من قبل جهاز نشر وتوزيع        صورة   في للطالب   الماديالكلية بتوفير الدعم    تلتزم   •
 .الجامعيالكتاب 

 المـصروفات مـن خـالل     صورة دفعفي لغير القادرين المادي تلتزم الكلية بتوفير الدعم    •
 .صندوق التكافل االجتماعي للطالب

 تبرعات ماليـة مـن صـندوق         تلتزم الكلية بتوفير الدعم المادي لغير القادرين في صورة         •
 .التبرعات بالكلية

  .تقديم رعاية صحية مجانية للطالب كل على حسب حالته •
  .سياسة الكلية فى التعامل مع الطالب

                   تلتزم الكلية بعدم التمييز فـى اإلجـراءات المختلفـة بـين الطـالب والخـريجين                  •
  .فى مختلف الشعب

 .افية التامة فى اتخاذ كافة اإلجراءاتتلتزم الكلية بالشف  •
 .تلتزم الكلية باالهتمام بحل مشكالت الطالب فى جميع الشعب •
 .تلتزم الكلية بتطبيق اللوائح والقوانين فى حفظ حقوق تعيين أوائل الخريجين •
 .تلتزم الكلية بتحقيق رغبات الطالب عند وضع جداول االمتحانات النهائية •
 .التظلمات من نتيجة االمتحان وفق آلية مقننةع تلتزم الكلية بدراسة جمي •
 . اتباع إدارة الكلية سياسة الباب المفتوح مع الطالب •
 . تخصيص صناديق لشكاوى ومقترحات الطالب وتشكيل لجنة لدراستها والرد عليها •
 . بطريقة تحقق أعلى استفادةالدراسييراعى وضع الجدول  •
 . التعليميةتطوير طرق التدريس واستخدام التكنولوجيا •
 . تطبيق نظام امتحان منتصف الفصل الدراسى على جميع المقررات والفرق التعليمية •
 .تفعيل نظام الساعات المكتبية والريادة العلمية واإلرشاد األكاديمى •
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  .سياسة الكلية لتشجيع التعلم الذاتى

  .االتجاه إلى التعلم الذاتى وتشجيعه •
 .بة الكلية مزودة بالتجهيزات وأجهزة التكييف إنشاء قاعات لالطالع الداخلى بمكت •
 .توفير المراجع الحديثة بالمكتبة فى صورة ورقية وإلكترونية •
 تتضمن المراجع اإللكترونية التـى يمكـن أن         تصميم مكتبة إلكترونية على موقع الكلية      •

 .يشارك بها أعضاء هيئة التدريس والمتعلمون أنفسهم
  .معلمينفى تدريب الطالب السياسة الكلية 

  .تبنى معايير للتدريب الميدانى •
 . لتحقيق المخرجات المستهدفة؛ تقييم فاعل حقيقى للطالب •
 تدريب الطالب فـى     ،نوخاصة التربوي ، و  تلتزم الكلية بأن يتابع أعضاء هيئة التدريس       •

 .تكون ضمن ساعات عملهم بالجدول الدراسي على أن - المنسقون-المدارس
 .ت التدريب الميداني داخل الكلية وخارجها تسعى الكلية لزيادة فترا •
                   طلخـا  و السعى للخروج بالتـدريب الميـدانى خـارج نطـاق مـدينتى المنـصورة                •

 .إلى عواصم المراكز
 .السعى لزيادة قيمة اإلشراف على مجموعات التدريب الميدانى •
ليسانس للطالب إال بعد اجتياز التدريب       تلتزم الكلية بعدم اعتماد نتيجة البكالوريوس أو ال        •

  الميدانى بصوره مرضية
  .سياسة الكلية تجاه تقييم الطالب

 .تلتزم الكلية بتنوع أساليب التقييم لتحقيق جميع المخرجات المستهدفة للعملية التعليمية •
 . تلتزم الكلية بتطبيق الالئحة الداخلية فى التقييم •
 .ة دورية تلتزم الكلية بتقييم الطالب بصور •
  .تلتزم الكلية العدالة والموضوعية والدقة فى رصد درجات المتعلمين •

  

   .سياسة الكلية تجاه األنشطة الطالبية
 ودعـم   ؛ بهدف تنمية المهـارات والقـدرات      ؛تشجع الكلية األنشطة الطالبية المختلفة     •

 . للطالبالنفسيالتوازن 
 . األنشطة الطالبيةفياالشتراك الكلية تشجع  •
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 وبـين الطـالب     ،لكلية ببناء عالقات اجتماعية جيدة بين األسـاتذة والطـالب         تلتزم ا  •
 من خـالل األنـشطة والـساعات        ، وبين األساتذة وبعضهم البعض    ،وبعضهم البعض 

 .المكتبية
                 على إنشاء األسـر وإقامـة األنـشطة المختلفـة           - ضوء لوائح الكلية     في -الموافقة   •

 .بسرعة وفاعلية
 . بطريقة تساعد الطالب على ممارسة األنشطةالدراسيدول وضع الج •
 . التحاد طالب الكلية باعتباره أحد دعائم األنشطة الطالبيةوالمعنوي الماديالدعم  •

  سياسة الكلية تجاه غياب الطالب  

 .تحسين وسائل عرض المحاضرات •
 .الداخلية لقاعات الدرساالهتمام بتحسين البيئة  •
 .ات بالتطبيق العملىالحرص على ربط المحاضر •
تلتزم الكلية برصد حضور الطـالب فـى المعامـل والـدروس التطبيقيـة وبعـض                 •

 المحاضرات
نهاية الفصل الدراسى  فى حالة تجاوزهم نسبة        يتم حرمان الطالب من دخول امتحانات        •

  .الغياب المحددة بالالئحة

 تمثـل القـضايا     تيوال ،تصاغ الخطة البحثية لكل قسم بما يتواكب مع خطة الجامعة         
 هـي  العلمي، وعليه فرسالة الكلية فيما يخص البحث          المجتمعي المسار   فيالقومية المؤثرة   

وجـودة    حل المـشكالت الم    في بغية المساهمة    ؛دعم الخطط البحثية لألقسام للبحوث التطبيقية     
ـ        في وذلك بهدف المساهمة     بقطاعات التعليم المختلفة؛   ة  تحقيـق أفـضل الخـدمات المجتمعي

  .بأبعادها المختلفة
  سياسات الكلية فى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  فى مجال البحث العلمي 

 للتفاعل مع معطيـات عـصر العلـم         ؛تنمية الكوادر البشرية وتعزيز قدراتها البحثية      •
غرس ثقافة البحث والتطوير وقيمهـا فـى عقـول طـالب الكليـة           مع   ،والتكنولوجيا

 .وباحثيها
ك أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الدورات التدريبية وورش العمـل           تدعيم اشترا  •

 .الخاصة بالبحث العلمى

א: א א א א  א
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إكساب معاونى أعضاء هيئة التدريس مهارات الكتابـات العلميـة ومبـادىء البحـث           •
 . وتدريبهم على استعمال الكمبيوتر واألجهزة العلمية،العلمى

ى االشتراك فى المؤتمرات العلميـة      تحفيز وتدعيم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عل       •
 .المحلية والدولية

 عـن طريـق تفعيـل وتحـديث         ،طالع على أحدث التطورات العلمية    توفير مصادر اال   •
 .محتويات المكتبة الورقية والرقمية

  
  الرتقاء بجودة األبحاث العلمية وتشجيع النشر العلمى الدولىا

 وحث األقسام العلميـة     ،ات المجتمعية  تعتمد على االحتياج   ،وضع خطة بحثية عامة للكلية     •
 .على وضع خطط خاصة بها وااللتزام بتنفيذ هذه الخطة

 للمشاركة فى تطوير التعليم ومواجهـة       ؛توجيه الباحثين نحو البحوث العلمية األكثر فائدة       •
 .المشكالت المجتمعية

                ليـا بناء قاعدة بيانات كاملة عن البحوث العلميـة والبـاحثين ورسـائل الدراسـات الع               •
 .وإتاحتها للجميع

 .تشجيع الحصول على المشاريع البحثية •
 واستخدامها فى دعـم جهـود التنميـة         ،تطوير البحوث العلمية فى مجال التربية والتعليم       •

التعليمية وحل المشكالت التعليمية، من خالل المشروعات البحثية والرسائل العلمية التـى            
  .تتم فى إطار أنشطتها

א א א
 واسـتنتاج  ، العليا بنهاية العام الدراسى بتعرف مدى جودة مخرجات الدراسات   تلتزم الكلية  •

 .أوجه التحسين المطلوبة
سة تقارير المقررات والبرامج الدراسية بالدراسات العليا بنهايـة العـام           تلتزم الكلية بدار   •

 . واستنتاج أوجه التحسين المطلوبة،الدراسى
 ، دون أى شكل من أشكال التمييز، سواء مـن حيـث           تلتزم الكلية بتكافؤ الفرص التعليمية     •

 بين المتقـدمين     أو غيرها،  جتماعىاالقتصادى و االمستوى  العرق أو   اللون أو   الجنس أو   ال
لبرامج الدراسات العليا، وإنما مجرد استيفاء المتقدم لشروط القبول يمنحه فرصة مواصلة            

 .الكليةدراساته العليا ب
 بدءاً  ، من حيث أنواع الدبلومات والتخصصات فى كل مستوى تعليمى         ،تلتزم الكلية بالتنوع   •

 .من الدبلومات وحتى درجة الدكتوراه
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الحرص الشديد على أن يكون هناك اتساق بين برامج الدراسات العليا واألدوار المهنيـة               •
بمهامه وأدواره كمعلم فى ظـل      المتوقعة من المتخرج فيها، بحيث يصبح قادراً على القيام          
 .العصر الحالى وما يموج به من تحديات وتغيرات سريعة

  
 
  

نـشر ثقافـة     المجتمـع و   وتنمية البيئة إلـى تنميـة     ةٌ لشبون خدمة المجتمع     يتسعى وكالة الكل  
 فـي وتنميـة البيئـة     ون خدمـة المجتمـع      ئ تتحدد رسالة قطاع ش    ، حيث ةٌيالمجتمع المشاركة

 الـسياسة الرئيـسة     وتتمثـل    .تطـوير التعلـيم    فـي  مشاركة فاعلة    ة لتحقيق الكليدور  تفعيل  
 :في وتنمية البيئة  خدمة المجتمعشئونلقطاع 
 . ودعمهاالفردية لهيئة التدريس والباحثين المبادرات تشجيع •
 .ةيجات المجتمع الفعلاي تلبى احتةي خدمات مجتمعميتقد •
البيئـة   والحفـاظ علـى      ، المنـشآت  لألفراد، وحماية وصيانة   والسالمة األمن   قيتحق •

 .طبقاً للمعايير
 .وتطويرها الوحدات ذات الطابع الخاص تنمية  •
 وإشـراكهم فـي     ؛مهـاراتهم  لتنميـة    ؛للطـالب  وورش عمل    تنظيم دورات تدريبية   •

 .مجتمعأنشطة خدمة ال
 السـتخالص   ؛تلتزم الكلية بتعرف احتياجـات األطـراف المجتمعيـة مـن الكليـة             •

 .لوبةأوجه التحسين المط
ــنوياً   • ــة س ــشاركة المجتمعي ــا للم ــة خطته ــة بمراجع ــزم الكلي ــد ،تلت                   وتحدي

 .نقاط القوة والضعف
 تعـرض علـى لجنـة خدمـة         ،تلتزم الكلية بوضع خطة سنوية لخدمـة المجتمـع         •

 . والعرض على مجلس الكلية إلقرارها واعتمادها،المجتمع لمناقشتها
 مـع الجهـات     الماضـي تعاون المبرمة فـي العـام       تقييم مدى تفعيل بروتوكوالت ال     •

  . واستنتاج أوجه التحسين المطلوبة،المستفيدة
  
  
  

א:  א

א:א א א  א
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 . أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للكليةفيالتوسع  •
الليـسانس والدراسـات    / استقطاب الطالب الوافـدين فـي بـرامج البكـالوريوس            •

 .العليا
رياضـيات باللغـة اإلنجليزيـة كبرنـامج      العلـوم وال   معلمياستحداث برنامج إعداد     •

 .متميز بمصروفات
 مثـل األكاديميـة المهنيـة       ، تطلبها الجهـات األخـرى     التيتنفيذ البرامج التدريبية     •

 . ووحدة التخطيط والمتابعة بوزارة التربية والتعليم،للمعلمين
  
  
 
  
  

  الموارد المالية

قـديم خـدمات متعـددة       عـن طريـق ت     بهـا تهدف الكلية إلى تنمية الموارد المالية        •
ــة  ــع المختلف ــات المجتم ــة                    ،لفئ ــدماتها التعليمي ــسويق خ ــالل ت ــن خ  م

 .والبحثية والمجتمعية
  اإليرادات

 ويتم تحـصيل جميـع المبـالغ بموجـب          ،يتم فرض رقابة على جميع إيرادات الكلية       •
  .ياً ويتم توريد النقدية في البنك يوم،استصدار إيصاالت تحصيل النقدية

  المصروفات

 وتـصرف   ،جميع مصروفات ونفقات الكلية يتم إعـداد اسـتمارات صـرف عنهـا             •
 . والنفقاتبموجب مستندات تدل على المصروفات

  
  األصول الثابتة

 ويـتم         ،عند اقتناء األصـول الثابتـة يـتم اسـتالمها بموجـب محاضـر الفحـص                •
 :إضافتها بموجب

هـذه األصـول يـتم صـرفها مـن          إذن إضافة للمخازن، وعند االحتياج إلى        -
 :المخازن بموجب

 .إذن صرف وتسليمها كعهده إلى أحد العاملين بالكلية -

א:  א
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  لغايات االسرتاتيجيةا

تـشمل مختلـف    ية للكليـة حـول مجموعـة مـن الغايـات،            تتمحور الخطة االستراتيج     
  :يةالنقاط اآلت فى يمكن بلورتهاالعمل بالكلية، والتى جوانب 
 . وتهيئة بيئة تعليمية أفضل، التعليم والتعلمةمنظومتطوير  •
 ،المعلم بمـا يواكـب متطلبـات سـوق العمـل           برامج إعداد    فيإحداث نقلة نوعية     •

  .والمتغيرات المعاصرة
 ، فـي ضـوء توجهـات المنافـسة        ،تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي      •

 .واالرتقاء بمخرجاتها الكيفية والكمية
 . حل مشكالت المجتمعفي والمساهمة ،وير منظومة الخدمات المجتمعيةتط •
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 . التقويمفي لتعكس التوجهات الحديثة ؛ تقويم الطالبةتطوير منظوم •
 .بما يحقق رؤية ورسالة الكلية ، وتنمية الموارد الذاتية،تطوير القدرات اإلدارية •
  . والحصول علي االعتماد،بالكلية ةإرساء نظام الجود •

  
  

،  وفيما يلى بيان باألهداف واألنشطة الالزمة لتحقيق كـل غايـة مـن هـذه الغايـات                     
   والتى تمثل فى مجملها الخطة االستراتيجية 
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  اخلطة االسرتاتيجية للكلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

 

א א   :אא
 .عليمى داعم لعمليتى التعليم والتعلمتوفير مناخ ت .١
 .تطوير أساليب التعليم والتعلم .٢
 .تطوير أداء الطالب لتحقيق التميز .٣

א א

  التعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية أفضلةمنظوم تطوير
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 .تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .٤
 .توفير الدعم األكاديمى والمادى والصحى للمتعلمين .٥
  الدراسية من نتائجها فى تطوير البرامجستفادة التطوير سياسة متابعة الخريجين وا .٦

 .البرامج الدراسية
  

  الخطط والبرامج التنفيذية 

  وضع إجراءات للتعامل مع قضية الكتاب الجامعى: أوالً   
  :أنشطة التنفيذ      

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

  
  
 

  توفير بيئة تعليمية يسودها العالقة الطيبة بين عضو هيئة التدريس والطالب: ثانياً

  :أنشطة التنفيذ   

 .إصدار دليل أخالقيات ممارسة المهنة وإعالنه ونشره •
 وتجعـل   ،الب من عضو هيئة التدريس    تنفيذ أنشطة اجتماعية وطالبية تقرب الط      •

 .العالقة بينهما ودية
 .تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى األنشطة الطالبية بأشكالها المختلفة •
 .ترحات من الطالب ودراستهاقوضع آلية لتلقى الشكاوى والم •
 .تنفيذ خطة لتنمية المشاركة الطالبية فى التقييم والتغذية الراجعة •

מ:الهدف االستراتيجى األول א מ א מ  א
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 .عات المكتبيةتفعيل نظام السا •
التوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية لالتصال المباشر بين الطالب وأعضاء           •

 .المنتديات والمواقع اإللكترونيةك ،هيئة التدريس
 .تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب على ممارسة حرية الرأى والتعبير •
تهم فـى    من خالل مـشارك    ،تشجيع الطالب على المشاركة فى اتخاذ القرارات       •

 . وفى الممارسات اإلدراية المختلفة،مجلس الكلية

  
  الخطط والبرامج التنفيذية

  تطوير أساليب التعليم والتعلم وفقا للتخصصات المختلفة: أوالً   

  :أنشطة التنفيذ     

طـرق التعلـيم    تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على استخدام أسـاليب و          •
 .والتعلم الحديثة

ء هيئة التدريس ومعاونيهم على انتاج المقررات الكترونيا تمشيا مع          تدريب أعضا  •
 .دوات التواصل االجتماعي الحديثةأاالتجاهات الحديثة، وكيفية توظيف 

 .استقصاء آراء الطالب حول أساليب التعليم والتعلم المستخدمة •
ـ       ،دعم مصادر المعرفة والتعلم الذاتى بالكلية      • ة  مثل المراجـع والـدوريات العربي

                    وكــذلك المــصادر االلكترونيــة المتمثلــة فــى قواعــد ،واألجنبيــة الحديثــة
 .البيانات العالمية

 .تشجيع الطالب على استخدام أساليب ومصادر التعلم الذاتى •
 .تشجيع الطالب على التجديد واإلبداع فى حل المشكالت التربوية •
ــة    • ــسبورات التفاعلي ــتخدام ال  Smartاس Board،   ــرض ــاليب الع                    وأس

 .الحديثة فى التدريس
  وضع ضوابط وإجراءات لتطوير خدمات المكتبة: ثانياً

  :أنشطة التنفيذ    
 من تصوير وطباعة وبحـث فـى        ،تطوير وتحسين مستوى الخدمات فى المكتبة      •

 وغيرها مـن الخـدمات التـى        ،قواعد البيانات العالمية من خالل شبكة االنترنت      
 .اجها الطالبيحت

מ:الثانىالهدف االستراتيجى א מ מא  א
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 .فهرسة المراجع والدوريات العلمية إلكترونيا •
 .التحديث المستمر للمراجع والدوريات العلمية العربية واألجنبية المتوفرة بالمكتبة •
 سـواء فـى عمليـات    ،تدريب العاملين بالمكتبة على استخدام التكنولوجيا الحديثة     •

 .و البحث فى قواعد البيانات العالميةأالفهرسة 
 .ء آليات للتعامل مع ممارسات التأخير للمراجع المستعارة من المكتبةإنشا •
 .ة الواحدةرخمسة كتب فى المرفع الحد األقصى لالستعارة إلى  •
 . وعدم وضع حد أقصى،التوسع فى خدمات التصوير بسعر التكلفة •
 . ساعة يوميا١٢زيادة ساعات العمل بالمكتبة إلى  •
ــائ  • ــب والرس ــادل للكت ــات تب ــل اتفاقي ــرى ذات عم ــات األخ ــع الكلي                  ل م

 .هتمامات المشتركةالا
  
  

  
  الخطط والبرامج التنفيذية

  اإلرتقاء بمستوى برامج الرعاية االجتماعية والصحية للطالب: أوالً

  :أنشطة التنفيذ   

 وتخصيص جزء من التمويل الذاتى للكلية لتحـسين الرعايـة           ،توفير الموارد المالية   •
 . للطالباالجتماعية

                     وحــل بعــض مــشكالتهم،تــشكيل لجنــة اجتماعيــة خدميــة لرعايــة الطــالب •
 .المادية واالجتماعية

 .وضع خطة تدريبات خدمية للطالب تدمجهم فى مؤسسات المجتمع الخارجى •
 .وضع خطة مطورة لتحسين خدمات صندوق التكافل االجتماعى وتنمية مصادره •
لمعارض الخيرية للمالبس والكتب واألجهـزة اإللكترونيـة        وضع خطة لتفعيل دور ا     •

 .لمساعدة طالب الكلية
 .وضع خطة معتمدة لتطوير الخدمات العالجية لعيادات الرعاية الطبية والصيدلية •
                    عقد اتفاقيـة لتحـسين خـدمات التـأمين الـصحى لطـالب الكليـة بمستـشفيات                 •

 .جامعة المنصورة

א:الثالثالهدف االستراتيجى א  א
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              النشاط الطالبى بما يـضمن إشـباع االحتياجـات الوجدانيـة للطـالب            تطوير  : ثانياً

  وتنمية شخصياتهم

  :أنشطة التنفيذ 
 .تحديد احتياجات الطالب من األنشطة الطالبية المتنوعة •
 ،وضع خطة باألنشطة الطالبية العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية واإلجتماعيـة          •

 .نيةبالتنسيق مع الجهات المع
 .وضع خطة لدعم األنشطة الطالبية المتنوعة •
 . والعمل على تفعيل مساهماته فى مجال األنشطة الطالبية،تفعيل دور اتحاد الطالب •
 .قياس رضا الطالب عن األنشطة الطالبية المقدمة لهم •
  تفعيل دور األسر الطالبية واتحاد الطالب لدعم المناخ اإليجابى: ثالثاً

  :أنشطة التنفيذ
 .ير خطة الدعم المعنوى والمادى لألسر الطالبيةتطو •
 .إعداد ونشر خطط األسر الطالبية فى بداية كل عام دراسى •
 .تفعيل اللجان المختلفة التحاد الطالب •
 .تنظيم يوم سنوى الستقبال الطالب الجدد •
 .تفعيل المؤتمر الطالبى سنوياً •
  .إعداد مجلة طالبية ونشرها •
  لطالب المغتربينتسهيل سبل اإلقامة ل: رابعاً

  :أنشطة التنفيذ 
 .التوصية بتسكين الطالب ذوى االلتماسات اإلنسانية بالمدن الجامعية •
 .توفير الوجبات الغذائية للطالب المغتربين بأسعار مناسبة •

  
  
  
  

  الخطط والبرامج التنفيذية

  تطوير البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: أوالً

  :لتنفيذأنشطة ا

מ:الرابعالهدف االستراتيجى א  א
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 .تبنى مستويات معيارية لألداء التدريسى ألعضاء هيئة التدريس بالكلية •
شحة مـستقبليا ألعـضاء هيئـة       حتياجات التدريبية الحالية والمر   وضع آلية لتحديد اال    •

 .وغيرها،  وتكنولوجيا التعليم الحديثة، من أساليب التدريس الحديثة،التدريس
صة لدعم التـدريس    اء مواقع وصفحات خا   دعم قدرات أعضاء هيئة التدريس فى إنش       •

 .لكترونى التفاعلىاإل
 من أعضاء   ريبية بناء على التغذية الراجعة    تشكيل لجنة لمراجعة محتويات البرامج التد      •

 .هيئة التدريس
 لتدريب أعـضاء    ؛وضع آلية للتنسيق بين كلية التربية ومركز تنمية القدرات بالجامعة          •

 .هيئة التدريس بالكلية
  تحسين قنوات التواصل اإللكترونى ألعضاء هيئة التدريس لدعم التدريس الفعال: ثانيًا

  :أنشطة التنفيذ

 .تفعيل موقع الكلية الرسمى لدعم التدريس االلكترونى التفاعلى •
دعم قدرات أعضاء هيئة التدريس فى إنشاء مواقع وصفحات خاصة لدعم التـدريس              •

 .االلكترونى التفاعلى
 

 للكلية لنشر أفضل الممارسات  وشبكات التواصل االجتماعىى اإللكترونىتفعيل المنتد: ثالثًا
  فى التدريس

  :التنفيذ أنشطة

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

  

  والبرامج التنفيذية الخطط

  فر أعداد هيئة تدريس كميا وكيفيا حسب تخصصات الطالباتو: أوالً

  :أنشطة التنفيذ

א:الخامسالهدف االستراتيجى מ  א
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               حـسب   ،وضع آلية لحصر العجز الفعلـى ألعـضاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم              •
 .تخصصات األقسام

 .ين هيئة التدريس والهيئة المعاونةمراجعة خطط األقسام لتعي •
 .وضع خطة للتعامل مع العجز والزيادة فى أعضاء هيئة التدريس بحسب التخصصات •

  

  إعداد برامج موثقة لدعم وتحفيز الطالب الموهوبين والمتعثرين: ثانياً

  :أنشطة التنفيذ 

 .اعتماد آلية للكشف عن الموهوبين من الطالب فى مختلف التخصصات •
                   ة بــرامج األنــشطة الخاصــة برعايــة الموهــوبين مــن الطــالب تطــوير خطــ •

 .فى مختلف التخصصات
دعـم  / منح دراسية   (اعتماد آليات لدعم وتحفيز الطالب الموهوبين من طالب الكلية           •

 ).الخ.....جوائز وشهادات تقدير/ رعاية علمية / مالى 

) التعليميـة والرياضـية والثقافيـة     (تطوير سبل التعاون بـين مؤسـسات المجتمـع           •
 .والموهوبين من طالب الكلية

 .اقتراح برامج موثقة لدعم ورعاية الطالب المتعثرين فى الدراسة •
 .وضع خطة لزيادة نسبة المستفيدين من برامج دعم المتعثرين سنوياً •
 .كل عامبرامج دعم ورعاية الطالب المتعثرين دراسياً وضع آليات لقياس فاعلية  •

  تقديم الدعم واإلرشاد األكاديمى المناسب للطالب: لثاًثا

  :أنشطة التنفيذ   
 .تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهارات اإلرشاد األكاديمى للطالب •
 .إعداد دليل لإلرشاد األكاديمى للطالب بالكلية •

  

  تفعيل نظام الساعات المكتبية: رابعاً

  :أنشطة التنفيذ

 .ساعات المكتبيةوضع آلية لإلعالن عن نظام ال •
 .تفعيل سبل اإلعالن اإللكترونى عن الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس •
 .وضع آلية لمراقبة ومتابعة نظام الساعات المكتبية •

  

  

  
א: السادسالهدف االستراتيجى  א

א א א  א
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  الخطط والبرامج التنفيذية

  تفعيل رابطة خريجى كليات التربية: أوالً

  :أنشطة التنفيذ  

 .تحديد مهام الرابطة وأنشطتها •
 .ئحة التنفيذية والمالية للرابطةوضع الال •
 .وضع خطة تنفيذية لتحقيق أهداف الرابطة •
 .مهايوضع خطة متابعة أداء الرابطة وتقي •
  .وضع خطة لإلعالن عن مهام الرابطة وانجازاتها •
  تطوير سبل التواصل مع خريجى الكلية: ثانياً

  :أنشطة التنفيذ  

 .تفعيل رابطة خريجى كلية التربية •
 .ى السنوى لخريجى الكليةتنظيم الملتق •
 .لكترونى لخريجى الكلية اإلتفعيل المنتدى •
 .تنظيم ملتقى التوظيف للخرجين بشكل دورى •
 .وضع آلية قياس رضا الخريجين عن الخدمات المقدمة لهم •
 .وضع خطة لتطوير البرامج الدراسية فى ضوء نتائج قياس رضا الخريجين •

  
  

  

א א א   א

  .ولى فى ضوء المعايير األكاديميه القياسيةامج الدرجة الجامعية األر خطط وبرتطوي -
  .تطوير برامج إعداد المعلم طبقا لنظام الساعات المعتمدة -
  .استحداث برامج تعليمية متميزة -
  .للطالب داخل الكلية وبالمدارس) التربية العملية(تطوير برامج التدريب العملى  -
  .ولىالجامعية األلقبول لطالب المرحلة مراجعة شروط ا -

א א
إحداث نقلة نوعية يف برامج إعداد املعلم مبا يواكب متطلبات سوق العمل 

  .واملتغريات املعاصرة
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  :الخطط والبرامج التنفيذية

  الية فى ضوء المعايير األكاديميةتطوير برامج الدرجة الجامعية األولى الح: أوال

  :أنشطة التنفيذ
           عقــد لقــاءات وورش عمــل للتعريــف بالمعــايير األكاديميــة القياســية للدرجــة  •

  .الجامعية األولي
لية ونواتجها التعليمية المـستهدفة بالمعـايير األكاديميـة        مقارنة توصيف البرامج الحا    •

  .القياسية لبرامج الدرجة الجامعية األولي
ولي بما  راسية لمرحلة الدرجة الجامعية األ    إعادة صياغة أهداف وتوصيف البرامج الد      •

  .يتفق والمعايير األكاديمية القياسية
درجة الجامعية األولي من قبـل      المراجعة والتقييم الذاتى المستمر لبرامج ومقررات ال       •

 .المراجعين الداخليين والخارجيين
االستفادة من تقارير المراجعين الخارجيين فى تطوير بـرامج ومقـررات الدرجـة              •

  .الجامعية األولي
  .اعتماد توصيف برامج ومقررات الدرجة الجامعية األولي بعد التحديث •
   .ات الدرجة الجامعية األوليتشكيل لجنة مختصة بالتطوير المستمر لبرامج ومقرر •
 وكـذلك   ،تدريب أعضاء هيئة التدريس علي عمل توصيفات البـرامج والمقـررات           •

 .عايير األكاديمية القياسية للدرجة الجامعية األوليم في ضوء ال،التقارير الخاصة بها
  

  لحالية وفقا لمتطلبات سوق العمل تطوير برامج الدرجة الجامعية األولي ا: ثانيا 

  :ة التنفيذأنشط
              استطالع آراء المستفيدين حـول مـدى جـدوى البـرامج األكاديميـة والمقـررات                •

  .الدراسية وفعاليتها
  .دراسة االحتياجات المهنية لطالب الدرجة الجامعية األولي •
دراسة لتحديد متطلبات سوق العمـل المحلـي واإلقليمـي مـن البـرامج التعليميـة          •

  .دوريومواصفات الخريج بشكل 

א: األولالهدف االسـتراتيجى     א א א
א א  א
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 للتأكـد مـن اسـتيفائها       ؛المراجعة الدورية لبرامج ومقررات الدرجة الجامعية األولي       •
 واالحتياجات المهنية للطالب فـي ضـوء نتـائج          ؛لمتطلبات واحتياجات سوق العمل   

  .استطالع الرأي
 .استحداث برامج جديدة في ضوء احتياجات سوق العمل والمستفيدين بصفة عامة •

  

  نفيذيةالخطط والبرامج الت

  ولي طبقا لنظام الساعات المعتمدةتطوير برامج الدرجة الجامعية األ:أوال

  :أنشطة التنفيذ
إعداد الئحة جديدة للمقررات الدراسية للدرجة الجامعية األولي وفقا لنظام الـساعات             •

  .المعتمدة
  .إعادة توصيف البرامج والمقررات الدراسية في ضوء تطبيق نظام الساعات المعتمدة •
  .ير نظم التقويم لتتناسب مع نظام الساعات المعتمدةتطو •
وجود بنية معلوماتية تسمح بتغيير نظام القيد والتسجيل من النظام اليدوي التقليدي الي              •

  .النظام اإللكتروني
 حيـث يـتم     ، الستيعاب أعداد الطالب   ؛التوسع في انشاء القاعات الدراسية والمعامل      •

  .تقسيم الطالب الي مجموعات صغيرة
  . اإلرشاد األكاديمي للطالبنظامتفعيل  •
 من سحب   ،تدريب أعضاء هيئة التدريس علي متطلبات تطبيق نظام الساعات المعتمدة          •

  .الخ...وإضافة وحذف 
عقد لقاءات دورية مع طالب الدرجة الجامعية األولـي لتعـريفهم بنظـام الـساعات                •

  .المعتمدة
  تفعيل إدارة التعليم اإللكتروني:ثانيا

  :لتنفيذأنشطة ا 
  .تحديد رؤية الشعبة ورسالتها وأهدافها •
  .تحديد مهام الشعبة وأنشطتها •
  .تحديد احتياجات الشعبة من الموارد البشرية والتكنولوجية •
  .وضع الالئحة التنفيذية والمالية للشعبة •

א:الثانىالهدف االستراتيجى א מא א מ  א
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  .لشعبةاوضع خطة تنفيذية لتحقيق أهداف  •
  .طة لمتابعة أداء الشعبة وتقييمهاوضع خ •
 .ن عن مهام الشعبة وإنجازاتهاوضع خطة لإلعال •
  استحداث برامج جديدة في التعليم المفتوح بما يحقق ميزة تنافسية :ثالثا

  :أنشطة التنفيذ
  .إعداد الئحة جديدة للبرامج المقترحة وفقا لنظام التعليم المفتوح •
  .وضع مقررات جديدة في ضوء نظام التعليم المفتوح •
  . ضوء تطبيق نظام التعليم المفتوحتوصيف البرامج والمقررات الدراسية في •
  .تطوير نظم التقويم لتتناسب مع نظام التعليم المفتوح •
  .اعتماد الالئحة الجديدة •
  .اعتماد توصيفات البرامج والمقررات الدراسية •

  التنفيذيةلخطط والبرامج ا 

   األكاديمية بنظام التعلم عن بعدالتوسع في تقديم البرامج:اوال

  :أنشطة التنفيذ
  .حداث الئحة جديدة للمقررات الدراسية في ضوء نظام التعليم عن بعداست •
التوسع في تحويل المقررات في برامج الدرجة الجامعية األولي في األقسام المختلفـة              •

  .إلي مقررات إلكترونية
  .لكترونيةس بالكلية علي إعداد المقررات اإلتدريب أعضاء هيئة التدري •
 للتوسـع فـي إنتـاج       ؛ التعلم اإللكتروني بالجامعات   االستفادة من وتفعيل دور مراكز     •

  .مقررات البرامج المطورة بنظام إدارة المقررات إلكتروني
  عالمية وضع خطة الستحداث برامج دراسية مشتركة مع مؤسسات عربية و:ثانيا

  :أنشطة التنفيذ
ج  واستحداث برام  ،عمل دراسة لتحديد الجامعات والمؤسسات التي يمكن التعاون معها         •

  . وتحديد آليات العمل لتحقيق هذا التواصل بين الكلية وهذه الجهات،دراسية مشتركة
  .دراسة جدوي هذه الشراكات علي الكلية والمجتمع واألطراف المستفيدة •
  .دها والعمل علي تنفيذها وتفعيلهاعرض الخطة علي مجلس الكلية واعتما •

א:الثالثالهدف االستراتيجى א  א
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  .متابعة تنفيذ خطة استحداث البرامج •
  

  

  

  
  برامج التنفيذيةالخطط وال

  تفعيل شعبة التدريب الميداني :وال أ

  :أنشطة التنفيذ
  .تحديد رؤية الشعبة ورسالتها وأهدافها •
  .تحديد مهام الشعبة وأنشطتها •
  .من الموارد البشرية والتكنولوجيةتحديد احتياجات الشعبة  •
  .وضع الالئحة التنفيذية والمالية للشعبة •
  .شعبةوضع خطة تنفيذية لتحقيق أهداف ال •
  .وضع خطة لمتابعة أداء الشعبة وتقييمها •
  .نجازاتهاإوضع خطة لإلعالن عن مهام الشعبة و •

  
  تطوير برنامج التدريب داخل المؤسسة بمعامل التدريس المصغر :ثانيا

  :أنشطة التنفيذ

  .وضع خطة معتمدة للتدريس المصغر لتدريب الطالب •
  .إعداد دليل إجرائى لمعامل التدريس المصغر •
  . دليل معامل التدريس المصغر علي الطالب المعلمينتوزع •
 .تفعيل ممارسات دليل التدريس المصغر داخل المعامل بالكلية •

  
  تطوير التدريب داخل المؤسسة بمعامل طرق التدريس:ثالثا

  :أنشطة التنفيذ
  .وضع خطة لألنشطة في معامل طرق التدريس لتدريب الطالب •
 .التدريب داخل معامل طرق التدريس ملياتتوفير كافة االمكانات المطلوبة لع •

  

א: الرابعالهدف االستراتيجى    א א(א )א
א א  .א
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  تبني مستويات معيارية للتدريب الميداني:رابعا

  :أنشطة التنفيذ

  .وضع دليل للتدريب الميداني يتضمن المستويات المعيارية •
  .صياغة الدليل الميداني بصورة إجرائية في شكل ممارسات يمكن مالحظتها •
  .يةنشر دليل التدريب الميداني علي موقع الكل •
  .توزيع دليل التدريب الميداني علي الطالب المعلمين ومدارس التدريب الميداني •
 ضوء نتائج متابعة تطبيق ممارساتهتطوير دليل التدريب الميداني في  •

  
  ر التدريب الميداني داخل المدارستطوي:خامسا

  :أنشطة التنفيذ

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

  
  
  اني بالمدارستابعة التدريب الميدم:سادسا

  :تنفيذأنشطة ال

  .توفير اإلمكانات المادية والبشرية لمتابعة التدريب الميداني •
وضع آلية للتعرف علي الصعوبات التي تواجه الطالب أثناء فترة التدريب ومساعدتهم             •

  .علي حلها
  .وضع آليات معتمدة لتقويم نتائج التدريب الميداني واالستفادة منها في تطويره •
تنمية المخرجات المستهدفة   للتحقق من فاعلية التدريب الميداني للطالب في        وضع آلية    •

 للتعلم

  
  اختيار مدارس التدريب الميداني :سابعا 

  :أنشطة التنفيذ

  .وضع آلية الختيار المدارس التي يتم بها التدريب الميداني •
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  .وضع شروط محددة وواضحة الختيار المدارس •
  .لمدارس التي يمكن االستعانة بهاتصميم قاعدة بيانات تضم قوائم با •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

א א א   :א

 ، مع استكمال تحديث وتطوير برامج الدراسات العليا طبقا لنظام الساعات المعتمدة          •
  .تحديد محاور المراجعة الداخلية

   .لهازيادة القدرة االستيعابية للطالب المصريين بمرحلة الدراسات العليا والترويج  •
  .لة الدراسات العليا والترويج لهازيادة القدرة االستيعابية للطالب الوافدين بمرح •
   .استحداث برامج دراسية مشتركة مع مؤسسات عربية وإقليمية •
                     واالســتفادة مــن نتائجهــا فــي تطــور،تطــوير سياســة متابعــة الخــريجين •

  .برامج الدراسات العليا
  .ت بحثية وتعليمية عربية وإقليميةبحث مشتركة مع مؤسسااستحداث برامج  •
   .تشجيع الطاقات البحثية ودعمها بمختلف الوسائل •
   .توفير مناخ داعم للبحث العلمي •

א א
توجهات املنافسة تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي يف ضوء 

 .واالرتقاء مبخرجاتها الكيفية والكمية
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  .تطوير آليات قياس كفاءة البحوث التطبيقية •
  

  
  
  

  التنفيذيةالخطط والبرامج 

ير األكاديمية القياسية للدراسات تطوير برامج الدراسات العليا الحالية في ضوء المعاي: أوال

  العليا

   : أنشطة التنفيذ

   .عقد لقاءات وورش عمل للتعريف بالمعايير األكاديمية القياسية للدراسات العليا •
مقارنة توصيف البرامج الحالية ونواتجها التعليمية المستهدفة بالمعايير األكاديميـة           •

  .القياسية لبرامج الدراسات العليا
أهداف وتوصيف البرامج الدراسية لمرحلة الدراسات العليا بما يتفق         إعادة صياغة    •

  .والمعايير األكاديمية القياسية للدراسات العليا
 المراجعة والتقييم الذاتي المستمر لبرامج ومقررات الدراسـات العليـا مـن قبـل              •

  .المراجعين الداخليين والخارجيين
              طـوير بـرامج ومقـررات     االستفادة من تقارير المـراجعين الخـارجيين فـي ت          •

   .الدراسات العليا
  .رات الدراسات العليا بعد التحديثاعتماد توصيف برامج ومقر •
  . لبرامج ومقررات الدراسات العلياتشكيل لجنة مختصة بالتطوير المستمر •
 وكـذلك   ،تدريب أعضاء هيئة التدريس على عمل توصيفات البرامج والمقـررات          •

   .ا في ضوء المعايير األكاديمية القياسية للدراسات العلياالتقارير الخاصة به
  

   برامج الدراسات العليا الحالية وفقا لمتطلبات سوق العمل تطوير: ثانيا

  :أنشطة التنفيذ

راء المستفيدين حول جدوى البرامج األكاديمية والمقـررات الدراسـية          آاستطالع   •
 .وفعاليتها

 .العليادراسات  دراسة االحتياجات المهنية لطالب ال •

א: األولالهدف االستراتيجى    א א אא
א א אמ א
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تحديد متطلبات سوق العمل المحلى واإلقليمـي مـن البـرامج التعليميـة             ودراسة   •
 .دوريومواصفات الخريج بشكل 

 .عامةاستحداث برامج جديدة في ضوء احتياجات سوق العمل والمستفيدين بصفة  •
ت ها لمتطلبا ئ للتأكد من استيفا   ؛المراجعة الدورية لبرامج ومقررات الدراسات العليا      •

  . وفى ضوء االحتياجات المهنية للطالب،واحتياجات سوق العمل
  

  تطوير برامج الدراسات العليا طبقا لنظام الساعات المعتمدة : ثالثا

   :أنشطة التنفيذ

الئحة الدراسات  لوفقا  ،  المعتمدةتطوير وتحديث المقررات الدراسية بنظام الساعات        •
 .العليا

دراسية في ضوء تطبيـق نظـام الـساعات         إعادة توصيف البرامج والمقررات ال     •
 .المعتمدة

 .المعتمدةتطوير نظم التقويم لتتناسب مع نظام الساعات  •
وجود بنية معلوماتية تسمح بتغيير نظام القيد والتسجيل من النظام اليدوي التقليدي             •

 .االلكترونيإلى النظام 
  : تفعيل وحدة اإلرشاد التعليمي للطالب من خالل •

   .شعبة ورسالتها تحديد رؤية ال-
   . تحديد أهداف الشعبة ومهامها وأنشطتها-
   . تحديد الهيكل التنظيمي للشعبة-
   .تحديد احتياجات الشعبة من القوى البشرة في ضوء مهام الشعبة-
   .تأهيل القوى البشرية بالشعبة وتدريبها على إجراءات نظام الساعات المعتمدة-
   . وضع خطة لتقييم أداء الشعبة-

ريب أعضاء هيئة التدريس على متطلبات تطبيـق نظـام الـساعات المعتمـدة              تد •
 .للطالبواإلرشاد األكاديمي 

   .عقد لقاءات دورية مع طالب الدراسات العليا لتعريفهم بنظام الساعات المعتمدة •
  

  والتعلمتطوير أساليب التعليم : رابعا

   :أنشطة التنفيذ
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 وتدريب أعضاء هيئة التدريس     ،حول الطالب تباع أنشطة التعليم والتعلم المتمركزة      ا •
 .على استخدامها

 .المشكالتتباع أساليب التعليم والتعلم القائمة على حل ا •
 .المستخدمةراء الطالب حول أساليب التعليم والتعلم آاستقصاء  •
 .الذاتيتشجيع الطالب على استخدام أساليب ومصادر التعلم  •
ـ  ،كليـة دعم مصادر المعرفة والتعليم الذاتي بال      • المراجع والـدوريات العربيـة     ك

 .البياناتلكترونية المتمثلة في قواعد  وكذلك المصادر اإل،واألجنبية الحديثة
 .والتعليمالتنوع في استخدام أساليب التعليم  •
تشجيع الطالب على التجديد واإلبداع في حل المشكالت التربوية وأساليب العرض            •

  .Smart boards ات التفاعلية السبوركاستخدام ،التدريسالحديثة في 

                   تــدريب أعــضاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة علــى أســاليب وطــرق  •
   .التعليم والتعلم الحديثة

 . بذلكةمتابعة تنفيذ األساليب والطرق الحديثة في التعليم والتعلم وإعداد تقارير دوري •

  بعدة بنظام التعلم عن  التوسع في تقديم البرامج األكاديمي:خامسا

  :أنشطة التنفيذ

تفعيل مشروع تطوير نظام الدبلومات التربوية في ضوء تكنولوجيـا المعلومـات             •
   . وتعميمه على البرامج األخرى غير التربوية،واالتصاالت

التوسع في تحويل المقررات في برامج الدراسات العليا في األقسام المختلفـة إلـى     •
   .لكترونيةإمقررات 

   .يب أعضاء هيئة التدريس بالكلية على إعداد المقررات االلكترونيةتدر •
  تطوير نظام التسجيل في مرحلتي الماجستير والدكتوراه : سادسا

   :أنشطة التنفيذ

   .تعزيز سبل االتصال والتفاعل االيجابي بين الطالب ومشرفيهم •
   .ةيملتوزيع اإلشراف على الرسائل العل ةوضع معايير وقواعد معلن •
   . في اختيار المشرفينأكبرمنح الطالب حرية  •
   .وضع آليات لمتابعة وتقييم األداء العلمي لطالب الماجستير والدكتوراه •
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 الرسـائل    علـى  شـراف اإلتشجيع التزاوج العلمي بين التخصصات فيما يتعلق ب        •
   .العلمية

ـ   ،توعية الطالب بقواعد ولوائح التسجيل والمناقشة      •   تعـديالت فـي    ة وإعالمهم بأي
   .اللوائح والقوانين الخصائص بنظام التسجيل واإلشراف

التطور المستمر للوائح والقوانين الخاصة بنظام التسجيل واإلشراف فـي ضـوء             •
   .المتغيرات المختلفة

   .وجود لجنة متخصصة الستقبال تظلمات طالب الماجستير والدكتوراه •
ـ              •                  ن طـالب   وجود إجراءات عادلة ومنصفة للنظـر فـي التظلمـات المقدمـة م

   .الماجستير والدكتوراه
   أساليب القياس والتقويم رتطوي: سابعا

   :أنشطة التنفيذ

   .التنوع في استخدام أساليب التقويم بحيث تقيس نواتج التعلم المستهدفة •
   .التطور المستمر ألنظمة التقويم المتبعة •
                   سـاليب الحديثــة  تـدريب أعـضاء هيئـة التـدريس والهيئـة المعاونـة علـى األ        •

   .في القياس والتقويم
   .التوسع في تصميم االختبارات الموضوعية •
ــة  • ــسنة ضــمانا للعدال ــال ال ــات أعم ــد المتحان ــلوب موح ــى أس ــاق عل                     االتف

   .بين الطالب والمساواة
ـ   تحليل نتائج طالب الدراسات العليا واالستفادة مـن نتـائج            •                عمليـات  ىالتحليـل ف

   .التطوير المختلفة
   .تقديم تغذية راجعة مستمرة لطالب الدراسات العليا •
   .التطوير المستمر ألنظمة إعالن النتائج •
  .العمل على ميكنة أعمال االمتحانات والنتائج •

  
  
  
  

  الخطط والبرامج التنفيذية 

  ا التي تقدمها الكلية التوعية بمجاالت وبرامج الدراسات العلي: أوال

א: الثانىالهدف االستراتيجى    אא
א א א  .א
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   :أنشطة التنفيذ

                 إصدار نشرات دوريـة توضـح بـرامج الدراسـات العليـا والـدرجات العلميـة                 •
   . الكليةهاالتي تقدم

   .إصدار دليل مفصل للدراسات العليا وتحديثه بشكل دوري •
 بمجاالت   وتعريفهم ،تشكيل لجنة مختصة للتواصل مع طالب المرحلة الجامعية األولى         •

                     وتوضـيح مزايـا الدراسـة بكـل        ،الدراسة بالكلية في مرحلـة الدراسـات العليـا        
   .مجال من المجاالت

القيام بزيارات ميدانية للمدارس المختلف للتوعيـة والتعريـف بمجـاالت وبـرامج              •
   .الدراسات العليا التي تقدمها الكلية

 إلرسـال   ؛ وعقد بروتوكوالت تعاون مع الكليـة      ،التواصل مع وزارة التربية والتعليم     •
 . بالكليةالمعلمين لاللتحاق ببرامج الدراسات

  
  

  وضع آليات لجذب الطالب المصريين لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا : ثانيا

   :أنشطة التنفيذ

   .وضع خطة تسويق برامج الدراسات العليا بالكلية •
   .العلياتطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات  •
   .تطبيق برنامج لتقديم منح دراسية لطالب الدراسات العليا •
 ، والجهات المستفيدة، وأصحاب المدارس الخاصة،التواصل مع وزارة التربية والتعليم •

   .وعقد بروتوكوالت لتعيين أوائل برامج الدراسات العليا في المدارس
  ت جودة عالية  طالب الدراسات العليا بخدمات متميزة وذادتزوي: ثالثا

  :التنفيذأنشطة  

 من تصوير وطباعة ،تطوير وتحسين مستوى الخدمات في مكتبة الدراسات العليا •
  وبحث وغيرها من الخدمات التي يحتاجها طالب الدراسات العليا 

   .لكترونياإفهرسة المراجع والدوريات العلمية  •
   .لمية العربية واألجنبيةتزويد مكتبة الدراسات العليا بأحدث المراجع والدوريات الع •
  .تفعيل المكتبة االلكترونية وزيادة أعداد المراجع والدوريات العلمية االلكترونية بها •
 سواء في ،تدريب العاملين بمكتبة الدراسات العليا على استخدام التكنولوجيا الحديثة •

   .عمليات الفهرسة أو البحث في قواعد البيانات العالمية
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   .اري بإدارة الدراسات العلياتطوير األداء اإلد •
   .لكترونياإاالرتقاء بمجلة الكلية وإتاحتها  •
قياس رضا طالب الدراسات العليا من المصريين عن برامج الدراسات العليا والخدمات : رابعا

  .الكليةالتي تقدمها 

  :أنشطة التنفيذ

   .ةلمقدماراء الطالب عن مستوى الرضا عن الخدمات آاستقصاء  •
  . دورية مع طالب الدراسات العليا للتعرف على مشكالتهم والقيام بحلهاعقد لقاءات •

 
  
  

  
  
  

 

  الخطط والبرامج التنفيذية

   شعبة الوافدين تفعيل: أوال

   :أنشطة التنفيذ

  .تحديد رؤية الشعبة ورسالتها وأهدافها •
   .تحديد مهام الشعبة وأنشطتها •
   .ولوجيةتحديد احتياجات الشعبة من الموارد البشرية والتكن •
   . التنفيذية والمالية للشعبةةالالئحوضع  •
   .لشعبةاوضع خطة تنفيذية لتحقيق أهداف  •
  وضع خطة لمتابعة أداء الشعبة وتقييمها  •
   .نجازاتهاإوضع خطة لإلعالن عن مهام الشعبة و •
  الحاليةتطوير األداء التعليمي والبرامج : ثانيا

   :أنشطة التنفيذ

   .بيولمعتمدة أو نظام النقاط المعتمدة األورالتحول إلى نظام الساعات ا •
   . تعتمد على نظم التعليم الذاتي والتعليم الحر،استخدام أنماط حديثة من التعليم •
   .لكترونياإالتوسع في إنتاج مقررات البرامج المطورة بنظام إدارة المقررات  •

א: الثالــثالهــدف االســتراتيجى  א א א
א אא  .א
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رة كبيرة   بخب نيتمتعوبحيث   ،اختيار هيئة التدريس من البارزين في مجال تخصصهم        •
   .في اإلشراف على الطالب الوافدين

 أمام خيارات عديـدة فـي       افتح أبواب ي بما في اللغة اإلنجليزية،  لطالب الوافدين   اتأهيل   •
   .رجاء العالمأالدراسة والعمل في مختلف 

   .أعلى المعاييروب ، الجودة تجقيقالتأكيد على •
   .استقطاب الطالب الراغبين في إتقان اللغة العربية •
 وتوسيع إمكانات ونطاق    ،اء عالقات علمية وثقافية قوية للكلية مع المؤسسات الدولية        بن •

  .االت العلوم التربوية واإلنسانيةالبحوث والدراسات في مج
لطالب المحليين والوافدين في برنامج المهـارات القياديـة وورش العمـل            امشاركة   •

   .والدورات التدريبية
   .التعمق أكثر في مجال التخصص بغرض تخصصية؛توفير سنة إضافية  •
  . فكرة إعداد برنامج المهنيين الذي يكسب الطالب المهارات التطبيقية في مهنتهنيتب •
 سياسة تسويقية تشارك فيها الكلية وتستهدف العديد من دول العالم عامـة ودول              ىتبن: ثالثا

  الخليج بخاصة 

  :التنفيذأنشطة 

   .بالدعقد بعض المؤتمرات التسويقية في هذه ال •
 لجذب مزيد من الطالب في بلـد        ؛لتسويقفي عملية ا  إشراك المكاتب الثقافية بالخارج      •

   .اإليفاد
                   ومــات والوكــاالت األجنبيــةكبنــاء قنــوات لالتــصال ثنائيــة االتجــاه مــع الح •

   .والسفارات والقنصليات
                علـى موقـع    التعريف ببرامج الدراسات العليـا وكافـة المعلومـات عـن الكليـة               •

   .لكترونيالكلية اإل
   . برامج الدراسات العليا وترسل إلى الجامعات المستهدفةتتضمنإعداد مطبوعات  •
وذلك (التعريف بالمكانة العلمية ألعضاء هيئة التدريس والحاصلين على جوائز علمية            •

   .)للكليةمن خالل الموقع االلكتروني 
  .زة من الحاصلين على الدرجات المختلفة للدراسات العليااإلعالن عن النماذج المتمي •
   . قياس وتقييم رضاء الطالب الوافدين عن الخدمات المقدمة لهمعلىالحرص  •

  
  تطوير سياسات التوجيه والتكيف : رابعا
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   :أنشطة التنفيذ

 ،وضع برنامج توجيهي شامل لكافة الطالب الوافدين في بداية كل فصل دراسي •
 ومساعدتهم على االستقرار والتكيف على الممارسات ،طالب الوافدينيستهدف دعم ال

   .التعليمية والحياة في مصر
 ،يتضمن البرنامج التوجيهي التعريف بالقواعد واللوائح التنظيمية للكلية ومرافقها •

 كما يعد البرنامج التوجيهي فرصة رائعة ،وتحديد التخصصات والجداول الزمنية
   .ن تبدأ الدراسةأفي ذهن الوافدين قبل لطرح أية أسئلة تدور 

 ؛عقد اجتماع معلوماتي لمناقشة البرامج التي يرغب الطالب التسجيل فيها بالتفصيل •
   .لضمان وفاء البرامج باألهداف المهنية والوظيفية

   .لكتروني للكليةي على الموقع اإلوضع كل المعلومات حول البرنامج التوجيه •
     اية المالئمة التي يحتاج الوافـدون إليهـا فـي غيـر أوقـات             تطوير سياسات الرع  : خامسا

  الدراسة والتعليم 

   :أنشطة التنفيذ

 بالتنسيق مع اإلدارة ،وضع برامج ترويحية ورياضية وثقافية وسياحية ورياضية •
   . للطالب الوافدين بالجامعة،العامة لألنشطة الطالبية

  

   خدمات دعم الوافدين رتطوي: سادسا

   :نفيذأنشطة الت

   . من الوافدينالخريجينإنشاء رابطة  •
   .مصر وأفضل الخطوط للسفر إليهاإلى تحديد قيمة التذكرة للسفر  •
ن  أل ، وإجراء الترتيبات الخاصـة بالوصـول لمقـر الوافـد          ،االستقبال عند الوصول   •

   . للوهلة األولىهالمواصالت والنقود المصرية قد ال تكون مألوفة للوافد حال وصول
   واإلقامة للوافدين دة في ترتيبات السكن المساع •
زيارة مباني الكلية وتعريف الوافد بشروط القبول والمهلة النهائيـة لكـل الخطـوات               •

   .المطلوبة
   .تزويد الطالب بكل المعلومات عن التخصصات الحالية والمستقبلية •
   .توفير معلومات عن التأشيرات وتجديد الجوازات •
   .ون الشخصية الشؤبخصوصتقديم المشورة  •



  ٢٠١٧-٢٠١٢اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية جامعة املنصورة
 

٧٩ 
 

 ومكتـب   ، والتي تضم خدمـة االستـشارة      ،توفير مجموعة متنوعة من مرافق الدعم      •
 وتحديـد المرشـدين     ، والمساعدة الماليـة   ، والنصائح العامة  ، ودعم الطالب  ،المشورة

 مع إتاحـة   ،كاديمين المسئولين عن تقديم التوجيه في العديد من جوانب حياة الطالب          األ
   . متطلباتةعم الطالب في حال وجود أيالفرصة لالتصال بفريق د

 ويقوم بتنسيق مجموعة    ، وبرامج التوجيه والوداع   ،لمغادرة ا يقدم الفريق جلسات ما قبل     •
   .من األنشطة االجتماعية

ـ   ا ليكون أول من يمكن للو     ،تعيين مستشار للطالب الوافدين داخل الكلية      •  هفد اللجوء إلي
 يكون همزة الوصل بين     أنهذا المستشار    ضمن مهام  ويكون   ،لإلجابة عن استفساراته  

                   الطالب الوافدين والكثيـر مـن المـصادر األخـرى داخـل الحـرم الجـامعي أو                 
   .في المجتمع المحيط

 يتمتع بخبرة في المجـال الـذي ينـوى الطالـب            ،تعيين استشاري للشئون األكاديمية    •
 كما يجيـب علـى تـساؤالت        ،ت الكلية  ويقدم له اإلرشاد فيما يتعلق بمتطلبا      ،دراسته
   .هعن سير دراستالطالب 

كوجود صـعوبة فـي     ،  سباباألى سبب من    كاديمى أل المرونة في تغيير المستشار األ     •
  . أو تغيير التخصص الذي يرغب الطالب في دراستهإليه،التحدث 

 من المـساعدة    ،تعيين استشاري لمساعدة الطالب في حل مختلف مشكالتهم الشخصية         •
ن أ ك ،ى معوقات للتعلم في إطار من السرية      أ إلى تشخيص    ،حل المشاكل األسرية  في  
                من الضغوط بسبب االمتحانـات أو اإلحـساس        - على سبيل المثال   -الطالب   يعاني

   .بالغربة وافتقاد األهل
بين التي تتنوع ما    و  للطالب، ن تقدم المساعدة  أ يمكن   ،وفيما يتعلق بالمشاكل األكاديمية    •

 إلـى ورش    ،مقابالت شخصية للتغلب على المشاكل المتعلقة ببعض المواد الدراسـية         
   . مثالالعمل المساعدة في اكتساب مهارات في الكتابة أو البحث

 والتي تقدم للطالب مساعدة فـي إعـداد         ،تقديم االستشارات الخاصة بالمستقبل العملي     •
   .اره وغي، وإيجاد فرص التدريب الوظيفي،سجل الخبرة

              وتحـسين   ، مـن الحقـوق    مزيـدا  وهو ما يضمن     ،إنشاء جمعيات للطالب الوافدين    •
   .خبرات الطالب الوافدين

  اعتماد سياسات أكثر ديناميكية ومرونة لقبول الوافدين : سابعا

   :أنشطة التنفيذ
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ى أة ميكن الطالب من االلتحاق بالدراسة في بدايتجعل عملية االلتحاق مفتوحة زمنيا ل •
   .فصل دراسي

   .تحديد المستندات واإلجراءات المطلوبة للتقدم للدراسة •
   .إزالة العقبات البيروقراطية •
 مع تعديل وتطوير ، تيسيرا على الطالب الوافدينا؛لكتروني إالتقدم للتسجيلإمكانية  •

   .لكترونية للجامعةالبوابة اإل
لذي يمكن من سهولة القبول او ،لكترونينظام معلومات الطالب الوافدين اإلتطوير  •

  . وسرعة الرد على المتقدم في خالل يوم واحد أو يومين،الجامعي
  
  
  

  ضمن اإلطار الدولي " السياحة التعليمية"فكرةتبنى سياسة داعمة لترسيخ : ثامنا

   :أنشطة التنفيذ

دون الحصول على درجة    ،  "مستمع"اعتماد سياسات إللحاق الطالب الوافدين للدراسة        •
  .ة لمن يرغب في ذلكعلمي

   ."السياحة التعليمية"وضع أسس تنافسية واضحة في إطار مفهوم •
   .دراسة تقديم بعض المميزات والتسهيالت للسفارات األجنبية بالقاهرة •
   العالم أنحاءتأسيس عالقات جديدة وشركات مع مؤسسات رائدة في جميع : تاسعا

   :أنشطة التنفيذ

   .سات إعداد المعلم في جامعات العالمتبادل الطالب بين الكلية ومؤس •
   .تفعيل دور اإلشراف المشترك بين الكلية والجامعات الخارجية •
  .التوسع في البعثات العلمية للباحثين •

  
إعفاء أو تخفيض المـصروفات     "دراسة سياسات المعامالت المالية للطالب الوافدين       : عاشرا

  " الدراسية

   :أنشطة التنفيذ

إطار التبـادل الطالبـي العربـي       ر بإعفاء الطالب الوافدين في      دراسة استصدار قرا   •
   . وذلك عمال بمبدأ المعاملة بالمثل، من ضريبة المطار ورسم المغادرة،جنبىواأل
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 أو تخفيض المصروفات لنسبة مـن الطـالب         ،دراسة تقديم مميزات في صورة إعفاء      •
   .ك وإخطار السفارات األجنبية في مصر ذل،لكل جنسيةو ،الوافدين

تطوير سياسة التوأمة بين الكلية والدول األخرى التي أقامت شراكات وثيقـة            : الحادي عشر 

ــد   ــتقطاب المزي ــوات أوســع الس ــتح قن ــد لف ــشتركة للتمهي ــرامج م                    وب

  من الطالب الوافدين 

   :أنشطة التنفيذ

بمـا فـي ذلـك العمـل         ،تقديم حوافز جيدة للباحثين الوافدين للقيام بزيارات قصيرة        •
 والعمل في لجـان     ، والتدريب العملى  ، وورش العمل  ،كمتحدثين في المؤتمرات الدولية   

   .البحث العلمى
  

  

 أكبـر  خاصة تلك التي نتوقع منها       ،تنظيم عدد من المنح الدراسية لدول العالم      : الثاني عشر 

  عدد ممكن من الطالب الوافدين 

   :أنشطة التنفيذ

   . الطالب الوافدين أكبر عدد منلدول العالم التي نتوقع منهاتحديد عدد من المنح  •
   .تحديد الدول محل إرسال المنح •
   .وضع شروط لتلك المنح •
   . عن تلك المنح من خالل السفاراتناإلعال •
   .تبنى الشفافية والمحاسبية في عرض وقبل تلك المنح •
  .المنحاالختيار الجيد من بين أعضاء هيئة التدريس لإلشراف على تلك  •
   .بات التي تواجه الطالب التي يتم اختيارهم للمنحتذليل جميع العق •

  تقييم األداء المستمر لوحدة الطالب الوافدين : ثالث عشر

   :أنشطة التنفيذ

   .تحديد معايير للتقييم •
   .تصميم أدوات لجمع البيانات عن أداء الوحدة •
 .تحليل البيانات والمعلومات من عدة مصادر مختلفة •
   . نقاط القوة والضعف والفرص والتهديداترصد •
   .عمل خطط للتحسين من نقاط الضعف ولتعزيز نقاط القوة •
  .عدم االلتزام من جانب القائمين على الوحدةعن المحاسبية والمسائلة  •
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  الخطط والبرامج التنفيذية 

  وضع خطة الستحداث برامج دراسية مشتركة مع مؤسسات عربية وعالمية : أوال

  :التنفيذ أنشطة

 واستحداث برامج ،عمل دراسة لتحديد الجامعات والمؤسسات التي يمكن التعاون معها •
   .تحقيق هذا التواصل بين الكلية وهذه الجهاتل وتحديد آليات العمل ،دراسية مشتركة

   .دراسة جدوى هذه الشراكات على الكلية والمجتمع واألطراف المستفيدة •
   .عتمادها والعمل على تنفيذها وتفعيلهاعرض الخطة على مجلس الكلية وا •
  .متابعة تنفذ خطة استحداث البرامج •

  

  

  

  الخطط والبرامج التنفيذية 

   الخريجين بالكلية رابطةتفعيل : أوال

  : أنشطة التنفيذ

   .تحديد رؤية الشعبة ورسالتها وأهدافها •
   .تحديد مهام الشعبة وأنشطتها •
   .بشرية والتكنولوجيةتحديد احتياجات الشعبة من الموارد ال •
   .وضع الالئحة التنفيذية والمالية للشعبة •
   . وضع خطة تنفيذية لتحقيق أهداف للشعبة٥ •
   .وضع خطة لإلعالن عن مهام الشعبة وانجازاتها •
   .إنشاء رابطة للخريجين •
   .وضع خطة للتواصل الفعال بين الكلية والخريجين •
   .جينمتابعة تنفيذ خطة التواصل بين الكلية والخري •
   .دراسة احتياجات الخريجين والعمل على تلبيتها •
   .قياس رضا الخريجين •

א: الرابعالهدف االستراتيجى    א א

א: الخامسيجى  الهدف االسترات  א
א א א א
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تحليل نتائج قياسات رضا الخريجين وتطور برامج وخدمات الدراسات العليا في  •
  .ضوء هذه النتائج

  الخطط والبرامج التنفيذية 

  مج بحث مشتركة مع مؤسسات بحثية عربية ودولية اوضع خطة الستحداث بر: أوال

  : أنشطة التنفيذ

 واستحداث برامج ،عمل دراسة لتحديد المؤسسات البحثية التي يمكن التعاون معها •
   . وتحديد آليات العمل لتحقيق هذا التواصل بين الكلية وهذه الجهاتة،بحث مشترك

التوسع في الشراكة العلمية والتوأمة بين أقسام الكلية واألقسام المناظرة في جامعات  •
   .دمالعالم المتق

   .استقطاب العلماء األوروبيين واألمريكيين للكلية •
   .دراسة جدوى هذه الشراكات على الكلية والمجتمع واألطراف المستفيدة •
  .عرش الخطة على مجلس الكلية واعتمادها والعمل على تنفيذها وتفعيلها •
  .متابعة تنفيذ استحداث البرامج •

  الخطط والبرامج التنفيذية 

  رات البحث العلميتنمية مها: أوال

  : أنشطة التنفيذ

مية مهاراتهم  نلت؛  ء هيئة التدريس والهيئة المعاونة    دراسة االحتياجات التدريبية ألعضا    •
   . فيهاالبحثية

 إلكساب الباحثين مهارات البحث العلمي في المجـاالت  ؛توفير فرص التدريب المتميز    •
   . محليا وعالميا،والتخصصات المختلفة

 لالستفادة مـن    ؛ على المستويين القومي والدولي    ،ات العلمية للباحثين  التوسع في الزيار   •
   .خبرات الباحثين والخبراء

   .ة في جميع األقسام بالكليةيمتفعيل دور السيمنارات العل •

א: الـسادس الهدف االستراتيجى    א א

ــتراتيجى  ــدف االسـ ــسابعالهـ א: الـ א
א
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   .تشجيع الباحثين على إجراء بحوث الفريق وتدريبهم على كيفية إجراء هذه البحوث •
   .تها فيما يتعلق بأنشطة البحث العلميتحقيق التكامل بين أقسام الكلية ووحدا •
  تشجيع الطاقات البحثية ودعمها بمختلف الوسائل : ثانيا

  : أنشطة التنفيذ

   .وضع سياسات لتشجيع المتميزين في مجاالت البحث العلمي المختلفة ومكافأتهم •
تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على التقدم للحصول على المشروعات            •

   .ية والتنافسية الممولة خارجياالبحث
   .توفير الدعم المادي لشباب الباحثين إلجراء البحوث والدراسات العلمية والميدانية •
تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المشاركة في المؤتمرات المحليـة             •

ا على جودة    وقياس المردود منه   ، وتوفير الدعم المادي الالزم لهم     ،واإلقليمية والدولية 
   .البحث العلمي

   . وتدريبهم على كيفية إجراء هذه البحوث،تشجيع الباحثين على إجراء بحوث الفريق •
               ووضـع معـايير محـددة للحـصول         ،تخصيص جوائز سنوية لألبحاث المتميـزة      •

   .على هذه الجوائز
 ،لميـة دوليـا   تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على نشر األبحـاث الع           •

   .وتوفير الدعم المادي الالزم لذلك
   .تشجيع إجراء البحوث البينية متعددة التخصصات •
   .توفير الدوريات والمراجع العلمية العربية واألجنبية الحديثة •
   .تشجيع ابتعاث الباحثين للدراسة والبحث في الخارج •
   .من البعثات العلميةوضع آليات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الباحثين العائدين  •
   .تاحه المعلومات الخاصة بالمنح والبعثات الخارجيةإ •
                التوسع في تطبيـق سياسـات لنظـام تفـرغ الهيئـة المعاونـة إلجـراء البحـوث                  •

   .والدراسات العلمية
   .مراجعة لوائح توزيع ميزانية البحث العلمي على األقسام •
  .شترك داخليا وخارجياالتوسع في تطبيق نظام اإلشراف الم •

  
  

  الخطط والبرامج التنفيذية 

א:الثامنالهدف االستراتيجى  מ  א
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غـراض   العلمي وزيادة التمويل المخـصص أل      تطوير وتحسين البنية األساسية للبحث    : أوال

  البحث العلمي 

  :أنشطة التنفيذ

 وتزويدها باألجهزة التكنولوجية الحديثة الالزمـة     ،وضع خطة لتطوير المعامل البحثية     •
   .ي بالكليةلالرتقاء بالبحث العلم

   .عمل مؤتمر علمي دولي سنوي للكلية •
 الدوريات العلمية المحكمـة     أفضل من   لتكون ؛االرتقاء بمستوى المجلة العلمية للكلية     •

   .محليا وإقليميا
   .التوسع في التقدم للحصول على مشروعات بحثية ممولة خارجيا •
   .المستفيدةوضع سياسات لتشجيع االستثمار في البحث العلمي من قبل الجهات  •
               سواء ،التوسع في تنفيذ مشروعات بحثية بالتعاون مع جهات مانحة ومستفيدة •

   .محليا أو دوليا
   .التوسع في عقد شراكات بحثية مع الجهات المستفيدة •
   .العمل على زيادة مخصص أنشطة البحث العلمي من الجامعة •
   . ودوليااتسويق البحوث العليمة محلي •
   .لكتروني لمجلة الكلية اإلالتسويق •
  وضع آليات لاللتزام بأخالقيات البحث العلمي : ثانياً

  :التنفيذأنشطة 

أخالقيات البحث و للتدريب على سبل تفعيل قواعد ؛تنفيذ برامج تدريبية للباحثين •
  .العلمي

   .وضع آلية تختص بمتابعة التزام الباحثين بالكلية بأخالقيات البحث العلمي •
  .للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والنشروضع آليات  •

  
  

  
  

  الخطط والبرامج التنفيذية 

   وتقييم األداء البحثي بالكلية ةمراقب: أوال

  :أنشطة التنفيذ

א:التاسعالهدف االستراتيجى   א
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 مع وضع ،عمل دراسة سنوية لنقاط القوة والضعف في مجال أنشطة البحث العلمي •
   .راء الجهات المستفيدة وأصحاب المصلحة في االعتبارآ
   . أنشطة البحث العلمي على المجتمع والجهات المستفيدةأثرسا قيا •
   .تشكيل لجنة لضمان جودة البحث العلمي بالكلية •
   .وضع معايير ومواصفات للتقييم الفني لمستوى جودة البحوث العلمية •
 واالستعانة بالعلماء والخبراء ،وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي لألداء البحثي •

  . محليا ودوليا،لمتميزين في المؤسسات البحثيةوالباحثين ا
  
 

  
  

  الخطط والبرامج التنفيذية 

  وضع خطة بحثية للكلية وتفعيلها : أوال

  :التنفيذأنشطة 
   .ةلجامعا وتتفق مع خطة ،وضع خطط بحثية تراعى االحتياجات المجتمعية •
لبحث المختلفـة   الدراسة الدورية الحتياجات المجتمع والجهات المستفيدة من مجاالت ا         •

   . وتحديث الخطة في ضوء هذه االحتياجات،بالقسم
  . وتعديلها– دوريا –مراجعة الخطط البحثية للكلية ولألقسام  •
   .وضع آليات لضمان التزام األقسام بالخطط البحثية •
   .توفير اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ الخطط البحثية •
   .وضع آليات لمتابعة تنفيذ الخطط البحثية •
                   وطباعتهـا   ، مـن خـالل الـسيمنار العلمـي        ،ة البـاحثين بالخطـة البحثيـة      توعي •

   .وتوزيعها على الباحثين
  .لكتروني للكليةنشر الخطة البحثية على الموقع اإل •

  
  

  فاق جديدة في المجاالت التنموية والتطبيقية توجيه البحث العلمي آل: ثانيا

  :أنشطة التنفيذ

א:العاشرالهدف االستراتيجى א א  א
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 منهـا مؤسـسات وقطاعـات       تعـاني ية لحصر المشكالت التي     إجراء مسموح واقع   •
   . والعمل على إيجاد حلول لهذه المشكالت من خالل البحث العملي التطبيقي،المجتمع

التوسع في عمل شراكات بحثية وبروتوكوالت تعاون بحثي مـع جامعـات محليـة               •
   .ات الكلية وقطاعات التنمية واإلنتاج والخدموكذلك بين ،وإقليمية ودولية

   .التوسع في إجراء البحوث التطبيقية البينية •
وحدات ال بين أقسام الكلية و    يتحقيق التكامل والتعاون في أنشطة البحث العلمي التطبيق        •

   . بهاذات الطابع الخاص
وضع سياسات لدعم وتشجيع األبحاث والمشروعات البحثية المشتركة بـين األقـسام             •

  .)البينيةالبحوث (والتخصصات المتعددة 
لـى  ن ع و بها أعضاء هيئة التدريس والباحث     نشر ملخصات البحوث العلمية التي يقوم      •

   . والعمل على تحديثها بشكل مستمر،لكتروني للكليةشبكة االنترنت وعلى الموقع اإل
   . وتدريب الباحثين على أساليب التسويق المختلفة،تسويق البحوث العلمية •
   .ة التطبيقيةيلم آليات لجذب الطلب على البحوث العوضع •
تقوية الروابط في مجاالت وأنشطة البحث العلمي بين الكليـة ومؤسـسات المجتمـع              : ثالثا

  المستفيدة 

  :التنفيذأنشطة 

   .االتصال الفعال بين الكلية ومؤسسات المجتمع المختلفة •
   .تعزيز الثقة بين الكلية ومؤسسات المجتمع المختلفة فيما يتعلق بالبحث العلمي •
 منهـا  تعاني للتعريف بالمشكالت التي  ؛جهات المستفيدة لحضور مجالس الكلية    دعوة ال  •

   . والعمل على إيجاد حلول لها من خالل البحوث العلمية التطبيقية؛هذه القطاعات
 ؛ن إلى مواقع العمـل واإلنتـاج      و يقوم بها قيادات الكلية والباحث     تنظيم زيارات ميدانية   •

 ؛ والعمل على دراستها وحلهـا     ؛ هذه القطاعات  للتعرف على المشكالت التي تواجهها    
   .وفى الوقت نفسه تعريف هذه الجهات بالخبرات واإلمكانات المتوفرة في الكلية

عقد ملتقى سنوي يضم أعضاء هيئة التدريس وشـباب البـاحثين وممثلـي الجهـات                •
   .المستفيدة من مجاالت البحث بالكلية

   . المختلفةمع مؤسسات المجتمعكات اتيسير اإلجراءات اإلدارية لعقد الشر •
  .تشجيع العمل والشراكات البحثية ذات الطابع المؤسسي وليس الطابع الفردي •
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א א א   א

  

  .  محليا وإقليميا،تعظيم دور الكلية فى المشاركة المجتمعية -
  .ا واالرتقاء بمستوى جودته،تنمية وتطوير الخدمات التى تقدمها الكلية -
  .زيادة فعالية دور الوحدات ذات الطابع الخاص فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة -
  .تبنى التوجه التسويقى للخدمات التى تقدمها كلية التربية -

  

  
  

  الخطط والبرامج التنفيذية

  عيل دور وحدة المشاركة المجتمعيةتف: اوالً

  :أنشطة التنفيذ

  .ية الوحدة ورسالتها وأهدافهاؤتحديد ر •
  .يد مهام الوحدة وأنشطتهاتحد •
  .تحديد احتياجات الوحدة من الموارد البشرية والتكنولوجية •
  .الئحة التنفيذية والمالية للوحدةلوضع ا •

אא א
 عية واملساهمة فى حل مشكالت اجملتمعتطوير منظومة اخلدمات اجملتم

ــتراتيجى  ــدف االس א: األولاله א א מ
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  .وضع خطة تنفيذية لتحقيق أهداف الوحدة •
 .داء الوحدة وتقييمهاأوضع خطة لمتابعة  •
 .هاتزاعن مهام الوحدة وإنجا لإلعالن وضع خطة •
                عدة بيانات أنـشطة الكليـة فـى مجـال خدمـة المجتمـع             التحديث المستمر لقا   •

 .وتنمية البيئة
  .وضع خطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة:نياًاث

  :أنشطة التنفيذ
 . على المستويين المحلى واالقليمى،تحديد االحتياجات المجتمعية الفعلية •

 . خطة لتلبية االحتياجات المجتمعيةوضع •

 .جلس الكليةاعتماد الخطة من م •

 .تنفيذ الخطة وتفعيلها •

 .متابعة تنفيذ الخطة •
  
  عى بأهمية الدور المجتمعى للكليةنشر الو: ثالثاً

  :أنشطة التنفيذ

ـ              • ة بأهميـة الـدور                      عقد ورش عمـل ونـدوات ألعـضاء مجتمـع الكليـة للتوعي
 . المجتمعى للكلية

               وفهمهـم لـدور الكليـة      عقد ورش عمل وندوات لزيادة وعى قطاعـات المجتمـع          •
 .فى الخدمة المجتمعية

استقطاع جزء من وقت المحاضرات لتوجية الطالب وتوعيتهم بأهميـة دور الكليـة              •
 .ودورهم فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  
  شر الوعى بقضايا المجتمع والبيئةتدعيم دور الكلية فى مجال التنوير ون: رابعاً

  :أنشطة التنفيذ

              يل دور الطالب وأعـضاء هيئـة التـدريس فـى بـرامج ومبـادرات التوعيـة                 تفع •
 .بالقضايا المجتمعية

 وإيجاد حلول  ،حصر القضايا المجتمعية التى يمكن أن تساهم الكلية فى نشر الوعى بها            •
 .بشأنها، وعلى رأس هذه القضايا قضية محو األمية وقضية أطفال الشوارع

 .ى القضايا المجتمعية التى تم تحديدهاإطالق مبادرات لتبن •

 .بمثل هذه القضايا المجتمعية، محليا وإقليمياالتواصل مع الجهات المعنية  •
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 .التعاون مع رعاة  لدعم المبادرات التى تتبناها الكلية •

 علـى   ،عقد مؤتمرات وندوات للتسويق االجتماعى والتوعيـة بالقـضايا المجتمعيـة           •
 .المستويين المحلى واالقليمى

  االجتماعي للكلية محليا واقليمياتنمية رأس المال : خامساً

  :أنشطة التنفيذ

 .إيجاد اليات اتصال فعالة بين الكلية ومؤسات المجتمع المختلفة •

 .المجتمع المختلفة محليا واقليمياتعزيز الثقة بين الكلية ومؤسات  •

 على المـشكالت     للتعرف ؛عقد لقاءات دورية مع ممثلى القطاعات المجتمية المختلفة        •
 .التى تواجه هذه القطاعات والعمل على إيجاد حلول لها

 لبحث سبل التعاون وإمكانية االستفادة من       ؛التواصل مع السفارات والملحقيات الثقافية     •
 . من خالل المؤتمرات واللقاءات الدورية،الكلية الخدمات التى تقدمها

 للتعريف بالمـشكالت  ؛ الكلية دعوة ممثلى مؤسسات المجتمع المختلفة لحضور مجالس       •
 . ولتوفير الدعم المالى للكلية؛التى تعانى منها هذه القطاعات

 ؛تنظيم زيارات ميدانية يقوم بها قيادات الكلية والباحثون إلى مواقع العمـل واإلنتـاج              •
 والعمل على دراستها وحلهـا،      ؛للتعرف على المشكالت التى تواجهها هذه القطاعات      

 .ريف هذه الجهات بالخبرات واإلمكانات المتوفرة في الكليةوفى الوقت نفسة تع

 لتيـسير حـصول الجهـات       ؛ وتحديث بياناتة دوريا   ،تفعيل الموقع االلكترونى للكلية    •
 .المستفيدة على المعلومات المختلفة

 الكلية مـن    مجتمع المختلفة بما يمكن أن تقدمه     نشر الوعى لدى مؤسسات وقطاعات ال      •
 وكـذلك   ،مكانات البشرية والمادية والتكنولوجية المتاحة بالكلية      وتعريفهم باإل  ،خدمات

 . الكليةالخدمات التى تقدمهاب

  
               تنمية وتطـوير الخـدمات التـى تقـدمها الكليـة واالرتقـاء            : الهدف االستراتيجى الثانى  

  بمستوى جودتها

  الخطط والبرامج التنفيذية 

 ،إلـخ ........شارية ، والتدريبية، والبحثية، والتعليمية    التوسع فى تقديم الخدمات االست    : أوالً

  . وزيادة فاعليتها،محليا واقليميا

  :أنشطة التنفيذ
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                  حــصر احتياجــات القطاعــات المختلفــة مــن الخــدمات االستــشارية والبحثيــة  •
 .والتعليمية والتدريبية

ي يمكن االستعانة بهـا لتقـديم    حصر إمكانات الكلية البشريه والتكنولوجيه والمادية الت       •
 .الخدمات لقطاعات المجتمع المختلفة

ليات إلعالم الجهات المستفيدة باإلمكانات والخبرات  والطاقات التي تزخر بها           آوضع   •
 .كلية التربية فى التخصصات المختلفة

وضع إستراتيجية مناسـبة لتـسويق الخـدمات االستـشارية والتدريبيـة والبحثيـة               •
 .إلخ........والتعليمية

 ،وع في عقد اتفاقات وبرتوكوالت للتعاون الثقافي مع المؤسسات التعليمية والبحثية          نالت •
 .المحلية واإلقليمية والعالمية

 .إلخ........اإلرتقاء بمستوى جودة الخدمات االستشارية والتدريبية والبحثية والتعليمية •

  
               داخـل مجتمـع     ،االسـتفادة منهـا    وتوسيع نطـاق     ،تطوير المرافق الخدمية بالكلية   : ثانياً

  . وفى المجتمع الخارجى،) العاملين- أعضاء هيئة التدريس -الطالب ( الكلية

  :أنشطة التنفيذ

 – المطـاعم    -المسرح  (وضع خطة لالرتقاء بمستوى جودة المرافق الخدمية بالكلية          •
 ). المشتل– صالة األلعاب –الكافتيريا 

 .تنفيذ الخطة •

 .تنفيذ الخطةمتابعة  •

 – صالة األلعـاب     – الكافتيريا   – المطاعم   -المسرح  (تحويل المرافق الخدمية بالكلية      •
 من خالل إتاحتهـا     ، ومصادر للتمويل الذاتي   ،إلى فرص للمشاركة المجتمعية   ) المشتل

 وكذلك أعضاء المجتمع    ،ألعضاء الكلية من الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين       
 .تنافسيةالخارجى بأسعار 

 

  تنويع هيكل الخدمات بالكلية: لثاثا

  :أنشطة التنفيذ
 ومن أفـراد المجتمـع الخـارجي        ، من الكلية  ،دراسة اإلحتياجات الفعلية للمستفيدين    •

 .ومؤسساته المختلفة

استحداث خدمات جديده بالكلية في ضوء االحتياجات الفعلية للمـستفيدين الـداخليين             •
 :لمقترحة مايلىوالخارجيين، ومن بين الخدمات ا
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  .)مركز خدمات مدنية/ وتكنولوجية أدوات مكتبية (توفير منافذ خدمات  -
  ). سلع استهالكية(" خدماتي" استخراج بطاقات -
  . تقدم خدماتها ألبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين،دار حضانة خاصة بالكلية -
  .خدمات علمية -
  تبث عبر اإلنترنت   لية التربية، خاصة بك ) مية وتثقيفية تعلي(تأسيس قناة تليفزيونية     -

  .والنايل سات
  .خدمات تصميم وتسويق برامج تكنولوجيا التعليم -
 تمهيدا للحصول على شهادات     ؛والمدارس الخاصة  ،، والجامعات مساعده المعاهد  -

  .لضمان الجودة  واالعتماد
  . المدارسإقامة إدارة مشروعات خاصة تابعة للكلية، مثل إقامة -
  .للمعلومات التربويةإقامه مركز متخصص  -
ـ    ةخدمات الدعاية واإلعالن مدفوع    -        أو فـى الموقـع     ، الكليـة  ة األجر فى مجل

  .لهااإللكترونى 
  ة عن الخدمات التى تقدمها الكليهتحديد مستوى رضا الجهات المجتمعية المستفيد: رابعا

  :أنشطة التنفيذ

ـ                 •                    دمات وضع آليات ومقاييس لقيـاس مـدى رضـا الجهـات المـستفيدة عـن الخ
 .ةالتى تقدمها الكلي

 .تقييم أثر الخدمات المجتمعية التى تقدمها الكلية على المجتمع وقطاعاته المختلفة •

 .وضع خطة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة فى ضوء نتائج قياس الرضا •

  
ـ  زيادة فعالية دور الوحدات ذات الطـابع الخـا        : الهدف اإلستراتيجى الثالث   ى خدمـة   ص ف

  المجتمع وتنمية البيئة

  الخطط والبرامج التنفيذية 

  تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية : أوالً

  :أنشطة التنفيذ

  . ورسالتها وأهدافهااتية الوحدؤتحديد ر •
  . وأنشطتهااتتحديد مهام الوحد •
  . من الموارد البشرية والتكنولوجيةاتتحديد احتياجات الوحد •
  .اتفيذية والمالية للوحد التنللوائحوضع ا •
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  .اتوضع خطة تنفيذية لتحقيق أهداف الوحد •
  . وتقييمهااتداء الوحدأوضع خطة لمتابعة  •
 . وإنجازاتهااتعن مهام الوحد لإلعالن وضع خطة •
  
  تفعيل شعبة التدريب والمشروعات: ثانياً

  :أنشطة التنفيذ

  . ورسالتها وأهدافهاشعبةية الؤتحديد ر •
  .نشطتها وأشعبةتحديد مهام ال •
  . من الموارد البشرية والتكنولوجيةشعبةتحديد احتياجات ال •
  .لشعبة التنفيذية والمالية للالئحةوضع ا •
  .للشعبةوضع خطة تنفيذية لتحقيق أهداف  •
  . وتقييمهاشعبة الأداءوضع خطة لمتابعة  •
 . وإنجازاتهالشعبةعن مهام ا لإلعالن وضع خطة •
  

  ذات الطابع الخاص بالكليةلوحدات تفعيل الدور الخدمى ل: ثالثاً

  :أنشطة التنفيذ

 وبينهـا وبـين     ة من ناحيـة،   تشجيع التعاون بين الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلي        •
 .خرىالطابع الخاص بالجامعة من ناحية أالوحدات ذات 

 ذات الطـابع     الوحـدات  التوسع فى البرامج والمشروعات والخدمات التـى تقـدمها         •
 . المجتمع وتنمية البيئة تحقيقا ألهداف خدمة؛الخاص

إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية على أنها أحد مصادر التمويل الذاتي للكلية،              •
 .وأن يذكر ذلك ضمن أهداف هذه الوحدات

 .ستقالل المالى واإلدارىطابع الخاص بالكلية المزيد من االمنح الوحدات ذات ال •

البعض، بحيـث ال يحـدث تـداخل أو         تحقيق التنسيق والتكامل بين الوحدات بعضها        •
 .ازدواج بين نشاطات هذه الوحدات

وضع أسس موضوعية للمحاسبية وتقييم األداء بالوحدات، وربط نظام الحوافز بالجهد            •
 .المبذول

 . مع الجهات المانحة والمستفيدةةتوسيع نطاق خريطة العالقات خارج الجامع •

•       ل إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص،      ح لشغ رشَّعقد برنامج تسويقى تأهيلى لكل من ي
 .بحيث يسهم فى تنمية مهارتهم التسويقية
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 ةتزويد القائمين على الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية بالمهارات والخبرات اإلداري           •
 .والتسويقية الالزمة

 بهـدف   ؛المراجعة المستمرة للخدمات التى تقدمها الوحـدات ذات الطـابع الخـاص            •
 .حتياجات العمالءا بما يتفق ورغبات وايرها وتحسينهتطو

 . المستمرة الحتياجات ومشكالت قطاعات المجتمع المختلفة بهدف تلبيتهاالمتابعة •

              قياس مدى رضا العمـالء عـن الخـدمات التـى تقـدمها الوحـدات ذات الطـابع                  •
 .الخاص بالكلية

الحكوميـة وغيـر    تدعيم االتصاالت بين الوحدات ذات الطابع الخـاص والهيئـات            •
 .الحكومية بالمجتمع

                هتمام بالجانب التـسويقى واإلعالمـى للخـدمات التـى تقـدمها الوحـدات ذات              اال •
 .الطابع الخاص بالكلية

أن يصبح تقويم الوحدات ذات الطابع الخاص وتجديد قيادتها مرتبطا بقـدرتها علـى               •
جوانـب   عتبارتسويقية تأخذ بعين اال   ييم عى أسس    تحقيق التمويل الذاتى، وأ يكون التق     

 .المنافسة مع الوحدات التى تقدم الخدمات نفسها للمجتمع الخارجى

 ، وأهـدافها  ،ليات لنشر الوعى والتعريف بالوحـدات ذات الطـابع الخـاص          آوضع   •
 . ودورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وأهميتها

  
  
  
  
  

  الخطط والبرامج التنفيذية 

  ة تسويق الخدمات بالكليةفعيل وحدت:أوالً

   :التنفيذأنشطة 
  .ية الوحدة ورسالتها وأهدافهاؤتحديد ر •
  .تحديد مهام الوحدة وأنشطتها •
  .تحديد احتياجات الوحدة من الموارد البشرية والتكنولوجية •
  .الئحة التنفيذية والمالية للوحدةلوضع ا •
  .وضع خطة تنفيذية لتحقيق أهداف الوحدة •

א: الرابــعالهــدف االســتراتيجى   א א
 א
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  . الوحدة وتقييمهاداءأوضع خطة لمتابعة  •
 .عن مهام الوحدة وإنجازاتها لإلعالن وضع خطة •
  تبنى التوجه التسويقى للخدمات التى تقدمها الكلية: ثانياً

  :أنشطة التنفيذ

 . وليس بيع ما يمكن إنتاجه،التوجة نحو مفهوم إنتاج مايمكن بيعه •
 .تقدمها الكلية والخدمات المرتقبة التى يمكن أن ةوضع خطة تسويقية للخدمات الحالي •
                  تتضمن التسعير  ،وضع إستراتيجية مناسبة للمزيج التسويقى للخدمات الحالية والمرتقبة        •

 .والترويج والتوزيع
 .لحمالت اإلعالمية للخدمات التى تقدمها الكليةاالتوسع فى  •
 .ستراتيجية تنافسية للخدمات التى تقدمها الكليةإوضع  •
 .ة للكليةدراسة الفرص التسويقي •
 .ة الطلب على الخدمات الجامعيلزيادةليات فاعلة آوضع  •
 responsiveاألخذ بالمفهوم الحديث للعالقة بين المؤسـسة التعليميـة والمجتمـع    •

organizations  بمقتضاها ينبغى على الكلية أن تتحرك لتعريف المجتمع ، والتي 
مـستجدات الحيـاة العلميـة       بهدف تنوير المجتمـع ب     ؛وقدراتها بإمكانياتها وخبراتها 

 . والخبرات العلمية المتاحة بها،المعاصرة
 وليس مجتمـع    ، والذى يتمثل فى المجتمع بصفة عامة      ،التركيز على المجتمع األوسع    •

 .الكلية الداخلى فقط
 حسب التوجه التـسويقي     ،إعادة تصميم الصورة الذهنية للكلية محليا، وعربيا، وعالميا        •

 . التميز بهاالجديد، واستثمار عناصر
 . بين مراكز التسويق الجامعى فى الجامعات المصرية والتعاون والتكاملالتنسيق •
التحديد الدقيق للعمالء، وخصائصهم، واتجاهاتهم نحو الكلية، وعمل قاعـدة بيانـات             •

                  وافية تشتمل على العمـالء الحـاليين والمـرتقبين، مـع إجـراء توصـيف دقيـق                
 .ءلهؤالء العمال

 وتـوفير   ة،التحديد الدقيق  لالحتياجات الفعلية للعمالء فى األسواق المحلية، واإلقليمي          •
 .حتياجاتنظام للمعلومات عن هذه اال

 دراسة المنافسين من الجهات األخرى التى تقدم نفس الخدمات التى تقدمها كلية التربية             •
 ،الجهات المنافسة هذه  لمنصورة، وعمل قاعدة بيانات وافية تشتمل على قائمة بجميع          با

 .سواء كانت جهات حكومية أو من قطاع خاص
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تعريف العاملين والقائمين على تقديم الخدمات بالكلية بأهميـة حـسن التعامـل مـع                •
 . استفسارات العمالءى وأهمية معرفة المعلومات الالزمة للرد عل،العمالء

بع الخـاص    الوحـدات ذات الطـا     ى لدى أعضاء هيئة التدريس ومـديري      نشر الوع  •
 .والعاملين بأهمية األخذ بالتوجة التسويقى وكيفية تطبيقة

  
  
  
  
  

  

א א א   א
  . فى هذا المجالة  بناء سياسة جديدة للتقويم تعتمد على التوجهات الحديث -
  . لتطبيق نظام التقويم البنائىة  تطوير مهارات الهيئة التدريسي -
.                                                          اإللكترونىتطوير الكنتروالت للعمل بالنظام     -

  
  
  
  

  الخطط والبرامج التنفيذية

  تفعيل مركز القياس والتقويم:أوالً

  :      أنشطه التنفيذ
  .تحديد  رؤية المركز ورسالته وأهدافه •
  .نشطتهأتحديد مهام المركز و •
  .تحديد احتياجات المركز من الموارد البشرية والتكنولوجية •
  .لية للمركزوضع الالئحة  التنفيذية والما •
  .ية  لتحقيق أهداف للمركزوضع خطة تنفيذ •
  .أداء المركز وتقييمهاوضع خطة لمتابعة  •

א א
  هات احلديثة فى التقويمتقويم الطالب لتعكس التوجة تطوير منظوم

א: األولالهدف االستراتيجى    מ
א א  א



  ٢٠١٧-٢٠١٢اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية جامعة املنصورة
 

٩٧ 
 

 .نجازاتهإوضع خطة لإلعالن عن مهام المركز و •

 مشتق من الـدليل العـام       ،بناء دليل نوعى خاص بكلية التربية لمعايير تقويم الطالب        : ثانياً

  لمعايير تقويم الطالب بالجامعة

  :لتنفيذنشطة اأ     
مراجعة الدليل العام لمعايير تقويم الطالب الخاص بالجامعة، والذي تم بناؤه ضمن  •

  .فعاليات مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات
  . بكلية التربية دليل نوعي لمعايير تقويم الطالببناء •
  . خارجياًتحكيم الدليل •
  .ا يلزمعضاء هيئة التدريس فى بنود الدليل وتعديل مأمناقشة  •
  . اعتماد الدليل من مجلس الكلية •
  .عالن الدليل على موقع الكليةإ •
  . عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليةأتوزيع الدليل ورقيا على  •
 .توزيع الدليل على الطالب  ضمن رسوم سداد المصروفات •

لكترونى، واالمتحانات  مثل ملف االنجاز اإل   (  انشاء نظم تعتمد على التقويم اإللكترونى     : رابعاً

  ).، وغيرهاon lineعن بعد  

  :نشطة التنفيذأ

 وعلم نفـس    ل من تخصصات حاسبات   تكوين فريق عمل من المتخصصين في المجا       •
 لبحـث الطـرق     ؛تربوي وطرق تدريس، باإلضافة الى بقية التخصصات المـشاركة        

  .المناسبة لهذا التقويم وفق التخصصات المختلفة
 لبحث اإلمكانـات المتاحـة لـديهم        ؛MISمل بمشروع الميكنة    التواصل مع فريق الع    •

  . لتفعيل هذه النظم التقويمية
             لكل مـن أعـضاء هيئـة       - محددة التوقيتات الزمنية والمحتوى    -بناء خطة تدريبية     •

  .التدريس والطالب
  .تدريب أعضاء هيئة التدريس على نظم التقويم اإللكترونى •
  . يم اإللكترونىتدريب الطالب على التقو •
ــداد    • ــررات ذات األع ــن المق ــدد م ــى ع ــة عل ــة التدريبي ــتطالع التجرب                     اس

  . المحدودة من الطالب
 .تعميم التجربة فى ضوء النتائج االستطالعية •

  قسامنشاء بنوك اسئلة مميكنة في جميع األإ: خامساً
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  :نشطة التنفيذأ

فرقة دراسية للمشاركة فـى بنـوك       ن كل    ع - على األقل    -تحديد كل قسم لمقررين      •
  .وسع بعد ذلك في عدد المقررات المشاركةت ثم ال،سئلةاأل

تدريب علـى    لل ؛عضاء هيئة التدريس المشاركين في بنوك األسئلة       عمل أل  عقد ورش  •
  .سئلة الموضوعية بطريقة سليمةإعداد  جدول المواصفات؛ وبناء األ

  .ها بالماسح الضوئي اإللكترونى وتجهيز،تخصيص قاعة للتصحيح اإللكترونى •
سئلة داخل كل كنترول مـن كنتـروالت الكليـة          اعتماد قسم فرعي خاص ببنوك األ      •

  . سئلة، يقوم بمهام بنوك األالرئيسة
مهام إدارة وتصحيح بنوك سئلة على تدريب األقسام الفرعية الخاصة ببنوك األ •

   .سئلةاأل
  والتحليـل ،التربوي لمراجعة البنوكتشكيل لجنة من المتخصصين فى القياس والتقويم   •

سـئلة التـي    أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تعديل األ       ومراجعة   ،اإلحصائي لها 
  .لى تعديلإتحتاج 

عضاء  هيئة التدريس على التحليل اإلحصائى أبية لتدريب كوادر من يخطة تدر بناء •
  .سئلة األلبنوك

               ب للتعامـل مـع قواعـد بيانـات         تنمية مهارات أعضاء هيئـة التـدريس والطـال        :سادساً

  الطالب ونتائجهم

  :نشطة التنفيذأ

ضـافة  إتدريب  الطالب وأعضاء هيئة التدريس على الدخول على قواعد البيانـات و             •
 .بيانات خاصة بهم

 ،تعليق الفتات شارحة فى كافة أرجاء الكلية تتضمن خطوات الدخول علـى البيانـات              •
 .ياناتةوإضافة وتحديث الفرد لب

  
  الخطط والبرامج التنفيذية

   باإلضافة إلى التجميعى ،انشاء نظم تعتمد على التقويم المبدئى والبنائى:أوالً

  :أنشطه التنفيذ

ــانىالهــدف االســتراتيجى  א: الث א א
מ א  אמ
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 ومقترحاته بالتعديالت   ،تقديم كل قسم مصفوفة تتضمن المقررات التدريسية الخاصة به         •
النسب المقترحـة    و ،لمقرراتهنواع التقويم المبدئى والبنائى     أضافة  إئحية الخاصة ب  الال

  .لتوزيع الدرجات على هذه المقررات
 مع المتخصـصين مـن هـذه        - القياس والتقويم التربوى  في  مراجعة المتخصصين    •

  . هذه المصفوفات- األقسام
ن من كـل    يمن خالل عقد تدريب يتضمن عضو      إعداد كوادر تدريبية داخل كل قسم،      •

               علـى هـذا الـنمط مـن التقـويم داخـل             يتم تدريبهما على تدريب زمالئهما       ،قسم
  ".TOT" قسمهما

 . التدريس داخل األقسامةعضاء هيئأل، من خالل الكوادر المدربة، عقد ورش عمل •
  

   المتضمنة تطبيق التقويم البنائىإعداد كوادر مدربة على المهارات التدريسية:ثانياً

  :أنشطه التنفيذ
 ة المناسـب  ةقديم تصور عن المهارات التدريسي    تشكيل فريق عمل من المتخصصين لت      •

  . والتى تخدم التقويم البنائى،للتخصصات المختلفة
على المهارات التدريسية الميـسرة      بكل قسم ة  عداد كوادر مدرب  إعداد خطة تدريبية إل    •

  .للتقويم البنائى
 قسام على المهارات التدريسية من خالل زمالئهم من       عضاء هيئة التدريس باأل   أتدريب   •

  .الكوادر المدربة
حكوميـة  ،  عات المناظرة فى الـداخل والخـارج      زيارات مع الجام  التبادل  لات  ياتفاق عقد:ثالثاً

   لالستفادة من خبراتهم،وخاصة

  :أنشطة التنفيذ

يجابيـات  إعضاء هيئة التدريس المشتركين فى هذه الزيارات عـن          أتقديم تقارير من     •
  .كليتناسلبيات كل من الجامعات المضيفة وو

 لنقل ؛عضاء هيئة التدريس الذين شاركوا فى هذه الزياراتأعقد ندوات يقوم بها  •
 .الخبرات التى اكتسبوها وتقديم التقارير التى كتبوها

  

  

א:الثالثيجىستراتالهدف اإل מ  א
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  الخطط والبرامج التنفيذية

  رونى فى المرحلة الجامعية األولىلكتإكنتروالت متطورة بها نظام : اوال

  :أنشطه التنفيذ

  .رحلة الجامعية األولىحصر الكنتروالت فى الم •
  .لكترونىتحديد التجهيزات الالزمة لكل كنترول للعمل بالنظام اإل •
وضع خطة موحدة بين جميع الكنتروالت لنظام ميكنة الكنترول، ووضع ملفات  •

  .ليةآوبرامج لتحديد خط سير العمل بدقة و
ـ  ، يوضح السلبيات التى تعرض لها     ،تقديم تقرير تفصيلى عن كل كنترول      •  ،شاتها ومناق

  .وحل المشكالت التى تتعرض لها الكنتروالت
  

  لياكنتروالت متطورة بها نظام الكترونى فى مرحلة الدراسات الع: ثانيا

  :أنشطه التنفيذ 

  .حصر الكنتروالت فى مرحلة الدراسات العليا •
  .تحديدالتجهيزات الالزمة لكل كنترول للعمل بالنظام االلكترونى •
ووضـع ملفـات     كنتروالت لنظام ميكنة الكنتـرول،    وضع خطة موحدة بين جميع ال      •

  .وبرامج لتحديد خط سير العمل بدقة والية
 ، ومناقشاتها، يوضح السلبيات التى تعرض لها،تقديم تقرير فصلى عن كل كنترول •

  .وحل المشكالت التى تتعرض لها الكنتروالت
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א א א   :א
 .ة التحتية الماديةتطوير البني -
 .تطوير البنية التكنولوجية -
 .تحديث الهيكل التنظيمى -
 .توافر القوى البشرية -
 .التنمية البشرية -
 .تطوير األداء اإلدارى والمالى -

 

 
  الخطط والبرامج التنفيذية 

  تطوير القاعات التدريسية وتجهيزاتها:أوالً

  كأنشطة التنفيذ 
 .طالء القاعات •
 .اسى بالقاعاتتجديد المدرجات والكر •
 .تجديد شاشات العرض والسبورات بأنواعها •
 .تزويد قاعات المحاضرات بأجهزة العرض الحديثة •
 . من أقالم وأقراص وفالشات،توفير متطلبات التدريس •
 . وأماكن وأجهزة التهوية،زيادة اإلضاءة •

  تطوير المعامل وتجهيزاتها:ثانياً

א א
 تطوير القدرات اإلدارية وتنمية املوارد الذاتية مبا حيقق رؤية ورسالة الكلية

א:األولستراتيجىالهدف اإل א  א
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  :أنشطة التنفيذ

 .طالء المعامل •
 .مل الطالب بالمعاملتجديد أماكن ع •
 .تجديد شاشات العرض والسبورات بأنواعها •
 .تزويد المعامل باألجهزة المناسبة والحديثة •
 .توفير متطلبات المعامل من مواد خام ومستلزمات التجارب •
 . ومرونة التحكم بهم،زيادة اإلضاءة وأماكن وأجهزة التهوية •

 .األجهزة وإجراء التجارب وتشغيل ؛ لنظافة المعامل؛توفير الفنيين بعدد كاف •

 تطوير المكتبة الورقية وتجهيزاتها: ثالثاً

  :أنشطة التنفيذ

 .تزويد المكتبة بأحدث الكتب والمراجع •
 .تزويد المكتبة بأجهزة كمبيوتر تتناسب وأعداد الطالب والباحثين •
 .زيادة اإلضاءة وأماكن التهوية ومرونة التحكم بها •
  .إنشاء نظام البحث اإللكترونى •
 .نشاء نظام إلكتروني لالستعارة واالسترجاعإ •
 .توسيع مبنى المكتبة وزيادة مساحات االطالع •
  تطوير المرافق الصحية وتجهيزاتها:رابعاً

  أنشطة التنفيذ
 تجهيز جميع المرافق بصالحية تامة لإلستخدام •
 توفير مستلزمات النظافة العامه •
  تطوير غرف أعضاء هيئة التدريس وتجهيزاتها:خامساً

    :نشطة التنفيذأ
مالئمة بـين عـدد الغـرف        لتحقيق أفضل    ؛إعادة هيكلة غرف أعضاء هيئة التدريس      •

 .أعضاء هيئة التدريسوالمكاتب و
 .تزويد المكاتب بأجهزة الكمبيوتر والطباعة والتصوير •
 .طالء الغرف •
 .تزويد الغرف بأساس مناسب •
 .ضاءة والتهويةاالهتمام بعناصر اإل •
  وتجهيزاتهتطوير المسرح  :سادساُ
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  :أنشطة التنفيذ
 بما يسمح باالستفادة    ، من حيث المبنى والتجهيزات    ،وضع خطة إلعادة تطوير المسرح     •

  . فى أغراض خدمة المجتمعهب
  تطوير المطعم وتجهيزاته:سابعاً

  :أنشطة التنفيذ
وتجهيزه بما يسمح    من حيث المبنى والتجهيزات،      ،وضع خطة إلعادة تطوير المطعم     •

  . فى أغراض خدمة المجتمعباالستفادة به
  تطوير قاعات االجتماعات والمناقشات العلمية وتجهيزاتها: ثامناً

  :أنشطة التنفيذ

 بما يسمح   وتجهيزه من حيث المبنى والتجهيزات،      ،وضع خطة إلعادة تطوير القاعات     •
  . فى أغراض خدمة المجتمعهباالستفادة ب

  تطوير غرف الجهاز اإلدارى وتجهيزاتها: تاسعاً

  :شطة التنفيذأن

 .إعادة هيكلة الغرف لتحقيق أفضل مالئمة بين عدد الغرف والمكاتب واألعضاء •
 .ويرصتزويد المكاتب بأجهزة الكمبيوتر والطباعة والت •
 .طالء الغرف •
 .تزويد الغرف بأساس مناسب •
 .ضاءة والتهويةاالهتمام بعناصر اإل •
  تطوير بوابات الكلية وتجهيزاتها :عاشراً

  :أنشطة التنفيذ

 ومـساعدتها   ، يتحق من الشخصيات الواردة للكلية     ،إنشاء مكتب خاص على البوابتين     •
 .وتوجيهها داخل الكلية

 .ميع إدارات الكليةجتجهيز المقر بوسائل االتصال مع  •
  تطوير مقرات أسر الطالب وتجهيزاتها: حادى عشر

  :أنشطة التنفيذ
 .هيكلة مقرات األسر إعادة •
 .ألنشطه المختلفةتجهيز المقرات بمستلزمات ا •

   وتجهيزاتهاةتخصيص أماكن للجان العلمي :ثانى عشر

    :أنشطة التنفيذ
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 . العلميةإعادة هيكلة أماكن الكلية لتخصيص غرف للجان •
 .تزويد الغرف بأجهزة الكمبيوتر والطباعة والتطوير •
 .تزويد الغرف بأساس مناسب •
 .ضاءة والتهويةاالهتمام بعناصر اإل •

  
  
 

  مقرات الجمعيات العلمية وتجهيزاتهاتطوير :ثالث عشر

  :أنشطة التنفيذ
 .ويرصتزويد المقررات بأجهزة الكمبيوتر والطباعة والت •
 .طالء الغرف •
 .تزويد الغرف بأساس مناسب •
 .ضاءة والتهويةاالهتمام بعناصر اإل •

 تطوير مقررات المراكز ذات الطابع الخاص وتجهيزاتها: رابع عشر

  :أنشطة التنفيذ

 .ويرصرات بأجهزة الكمبيوتر والطباعة والتتزويد المقر •
 .طالء الغرف •
 .تزويد الغرف بأساس مناسب •
 .ضاءة والتهويةاالهتمام بعناصر اإل •
 .االهتمام بقاعات التدريب •

  تطوير عوامل األمن والسالمة وتجهيزاتها :خامس عشر

  :أنشطة التنفيذ
 .نوية لتطوير عوامل األمن والسالمةوضع خطة س •
 .دعم األمن والسالمة داخل الكليةاستكمال أجهزة  •

 
  ء وتفعيل وحدة الكوارث واألزمات إنشا: سادس عشر

  :أنشطة التنفيذ

 .اعتماد قرار إنشاء الوحدة •
 .تضمين الوحدة فى الهيكل التنظيمى •
 .ر للوحدةقتوفير م •
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 .تحديد احتياجات الوحدة من الموارد البشرية والتكنولوجية •
  .دافهاية الوحدة ورسالتها وأهؤتحديد ر •
 .تحديد مهام الوحدة وأنشطتها •
  .توفير الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية الالزمة •
  .ئحة التنفيذية والمالية للوحدةالوضع ال •
  .وحدةلاوضع خطة تنفيذية لتحقيق أهداف  •
  .داء الوحدة وتقييمهاأوضع خطة لمتابعة  •
 .عن مهام الوحدة وإنجازاتها لإلعالن وضع خطة •
 .لطوارئ والتعامل مع الكوارث واألزمات والمخاطر المتوقعةإعداد خطط ا •
تدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب وتنمية قدراتهم على إدارة المخاطر            •

 .واألزمات
 .تنفيذ الخطط الموضوعة •

  تطوير المظهر الخارجى لمبانى الكلية :سابع عشر

  :أنشطة التنفيذ
 .خارجطالء الكلية بالكامل من الداخل وال •
 .اإلهتمام بسور الكلية الخارجى •
 .ليات لنظافة األماكن المجاورة لسور الكليةآوضع  •

  البوفيهات: ثامن عشر

  :أنشطة التنفيذ
 .إلغاء نظام البوفيهات •
 .ل للعامليناإلغاء نظام تقديم الخدمات من قبل العم •
 .ل مركزى على أن تتم صيانتها ونظافتها بشك،إنشاء وحدات للقهوة والشاى بكل مبنى •
 .ليات للخدمة الذاتية للعاملينآوضع  •
 .توفير دعم لتلك الخدمات •

  تطوير أماكن أفراد أمن الكلية وتجهيزاتها: تاسع عشر

  :أنشطة التنفيذ
 .جهزة المطلوبةاألتزويد المقرات ب •
 .طالء الغرف •
 .تزويد الغرف بأساس مناسب •
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 .االهتمام بعناصر االضاءة والتهوية •
 . األمنتوفير زى خاص بأفراد •
 .تجهيز المقر بوسائل االتصال مع جميع إدرات الكلية •
 .توفير عنصر نسائى •

  تطوير الكنتروالت وتجهيزاتها :عشرون

  :أنشطة التنفيذ

 .تزويد المقرات بأجهزة الكمبيوتر والطباعة والتصوير •
 .طالء الغرف •
 .تزويد الغرف بأساس مناسب •
 .ضاءة والتهويةاالهتمام بعناصر اإل •
 .لكترونىرات ببرامج العمل اإلتزويد المق •

  . وتجهيزاتهةتطوير نظام الصيان :واحد وعشرون

  :أنشطة التنفيذ

 .إنشاء وحدة خاصة للصيانة •
  .ية الوحدة ورسالتها وأهدافها وأنشطتهاؤتحديد ر •
  .هتحديد الهيكل التنظيمى للوحدة ومهام •
 .ئحة التنفيذية والمالية للوحدةالوضع ال •
 .دة من مجلس الكليةاعتماد قرار إنشاء الوح •
 .تضمين الوحدة فى الهيكل التنظيمى للكلية •
 .تخصيص مكان مناسب ومجهز بجميع األجهزة الالزمة وأدوات االتصال •
 .لمعامل وتجهيزاتهاالقاعات واإنشاء قاعدة بيانات للمبانى و •
 .إعداد خطة الصيانة •
 .شراء عقود صيانة حديثة •
 .خطة الصيانة متابعة تنفيذ •
 .تفيذ عقود الصيانة لألجهزة والمنشآتنرارية ومتابعة استم •

  تطوير الممرات داخل الكلية :اثنان وعشرون

  :أنشطة التنفيذ

 .إصالح الممرات •
 .رصيف األماكن التى تحتاج الى رصف •
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  خطة النظافة العامة بجميع مرافق الكلية: ثالث وعشرون

  :أنشطة التنفيذ

 ـ:كلية على ثالث مراحل زمنيةللنظافة العامة لجميع مرافق المكثف وضع نظام  •
  .من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة صباحا -
  .ظهرا وحتى الثانية ظهرا من الساعة الثانية عشر -
  .السابعة مساء وحتى التاسعة مساءمن الساعة  -

                    وفقـا لحالـة المـدرجات والقاعـات         ،وضع نظام للنظافة طوال اليـوم الدراسـى        •
 .التشغيليةوالمرافق 

 . مجهز باألدوات والمستلزمات،تخصيص مكان للعمال المسئولين عن النظافة •
 . أعمال أخرىةأىب العمال تكليفعدم  •
 .تعيين مراقب للنظافة العامة طوال اليوم •

  المساحات الخضراء  :ربع وعشرونأ

  :أنشطة التنفيذ
 .بالمساحات الخضراءوالعناية هتمام اال •
 .ية للمساحات الخضراءسالزيادة األفقية والرأ •

  تطوير مقر وحدة الجودة :خامس وعشرون

  :أنشطة التنفيذ

                توفير الموارد الماديـة والبـشرية والتكنولوجيـة التـى تتناسـب مـع احتياجـات                 •
 .الوحدة ومهامها

 .تحديث الهيكل التنظيمى للوحدة •

  معامل لطرق التدريس :سادس وعشرون

  :أنشطة التنفيذ
 ومجهزة بجميع األجهـزة     -  من حيث عددها الى الطالب     - امل مناسبة تخصيص مع  •

 .الالزمة وأدوات االتصال
  ستراتيجى معمل التخطيط اإل:سابع وعشرون

  :أنشطة التنفيذ

 ومجهزة بجميع األجهـزة     - من حيث عددها الى الطالب     -تخصيص معامل مناسبة     •
 .الالزمة وأدوات االتصال
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   الخطط والبرامج التنفيذية

  تطوير قواعد البيانات وتحديثها: أوالً

  :أنشطة التنفيذ

 .تحديث قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس والمعاونين واإلداريين •
 .تحديث قواعد بيانات لألبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة •
 .لوافديندراسات العليا وال األولى واةتحديث قواعد بيانات طالب المرحلة الجامعي •
إللكترونىة عمال السنة ا  تتضمن أ ى،  سلطالب فى كل فصل درا    اتحديث قواعد بيانات     •

 لتتبـع   ؛.... كمتفوق أو متعثر أو     فى كل مقرر   ه، وتصنيف هساتذتالتى يقوم بتقديمها أل   
 .حالتة سنويا

 .تحديث قواعد بيانات الخريجين وأماكن عملهم •
 .تحديث قواعد بيانات الرسائل •
 .يانات الحاصلين على الجوائز والتكريماتتحديث قواعد ب •
 .تحديث قواعد المشروعات المختلفة •
 .تحديث قواعد بيانات مجلة الكلية •
 .تحديث قواعد بيانات مدارس التربية العملية •
 .رفع قواعد البيانات على موقع الكلية •
 .تحديث السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس •
 .تحديث قواعد البيانات المالية •
 .ث قواعد بيانات اإلمكانية البحثية المتاحة بالكلية من معامل وأجهزةتحدي •
 .تحديث قواعد بيانات المشروعات البحثية التى تنفذها الكلية •
 .تحديث قواعد بيانات اتفاقات التعاون فى مجاالت البحث العلمى •
ء لبعثات والمهام العلمية والمؤتمرات التى يشارك فيهـا أعـضا         اتحديث قواعد بيانات     •

 .هيئة التدريس والهيئة المعاونة  بالكلية
 .تحديث قواعد بيانات المستفيدين •
 .تحديث قواعد بيانات المجتمع المدنى •
  تطوير المكتبة اإللكترونىة وتجهيزاتها: ثانياً

  :أنشطة التنفيذ

א:الثانىالهدف االستراتيجى א  א
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  .االشتراك فى قواعد بيانات عالمية •
 .احثينتزويد المكتبة بأجهزة كمبيوتر تتناسب وأعداد الطالب والب •
 .ةكتب والمراجع والرسائل اإللكترونيتزويد المكتبة بأحدث ال •
 .زيادة اإلضاءة وأماكن التهوية ومرونة التحكم بها •
  .إنشاء نظام البحث اإللكترونى •
 .سترجاعإنشاء نظام إلكترونى لالستعارة واال •
 .تخصصاتلتوفير برامج الكمبيوتر الحديثة فى جميع ا •

  
 

  نترنتتطوير شبكة اإل: ثالثاً

  :أنشطة التنفيذ

 .كلية بشبكة اإلنترنت الالسلكىلوضع خطة لتزويد ا •
  قسم التصوير والطباعة: رابعاً

  :أنشطة التنفيذ

 .جهزة غير الصالحةاالستغناء عن األ •
 .تصليح األجهزة التى يمكن االعتماد عليها •
 .شراء أجهزة حديثة •
 .تزويد المقررات بأجهزة كمبيوتر وأجهزة طباعة •
  .للكتبمجهزة بعة إنشاء مط •
 .إنشاء وحدة فيديو •
  شبكة التليفونات الداخلية والخارجية تطوير: خامسا

  :أنشطة التنفيذ

دارات ، تصل بين جميع غـرف وإ      الحرص على وجود خطوط تليفون صالحة للعمل       •
 .الكلية

 .اإلعالن عن تلك الخطوط •
 .وضع عدد مناسب من الخطوط الخارجية •
  مع الطالبليات التوصل آتطوير : سادساً

  :أنشطة التنفيذ

 .إنشاء نظام إلكترونى على موقع الكلية يسمح للكلية بالتواصل مع الطالب •
 .إتاحة الفرص للطالب للتواصل مع بعضهم من خالل موقع الكلية •
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  ليات التوصل مع العاملين بالكليةآتطوير : سابعاً

  :أنشطة التنفيذ

 .لكلية بالتواصل مع العاملين يسمح ل،إنشاء نظام إلكترونى على موقع الكلية •
 .ة المكتبية التقليديةلاالستغناء عن المراس •
 .عدم استخدام العمال فى أعمال المراسالت •

  
  
  

  تطوير الموقع اإللكترونى:ثامناً

  :أنشطة التنفيذ

 .إنشاء مقر للموقع •
 .استكمال أجزاء األقسام والوحدات المختلفة •
 .بالبياناتإنشاء وحدة معلومات تهتم بتزويد المواقع  •
 .ربط المكتبة التقليدية واإللكترونىة بالمواقع •
ـ  ةقليميية واإل ربط المواقع بروابط المواقع المحلية العرب      •  ، ذات العالقـة   ة والعالمي

 التربية والتعليم   تي ووزار ،وربطها بالهيئه القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد      
 .العالى والبحث العلمى

  عالن عن الجداول والنتائج والتكليفاتليات اإلآتطوير : تاسعاً

  :أنشطة التنفيذ

عالن عن الجداول والنتائج والتكليفات والمهام استخدام الموقع اإللكترونى فى اإل •
 .والرحالت

  الخطط والبرامج التنفيذية

  إنشاء وحدات وشعب جديدة تفى بتنفيذ متطلبات الخطة االستراتيجية : اوالً

  :أنشطة التنفيذ

א:الثالثستراتيجىالهدف اإل  א
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ــ   ـ تسويق الخدمات الجامعيـة     اإلرشاد األكاديمى  :حدات والشعب التالية  إنشاء الو  •
مجتمعيـة ـ التـدريب الميـدانى ـ األزمـات       الخريجين ـ الوافدين ـ المشاركة ال  

 .داء ـ إدارة التعليم االلكترونى ـ التدريب والمشروعاتوالكوارث ـ تطوير األ

 .اعتماد قرار إنشاء الوحدات والشعب من مجلس الكلية •

 .تضمين الوحدات والشعب فى الهيكل التنظيمى للكلية •

 .ماكن مناسبة للوحدات والشعبأتخصيص  •

 . للوحدات والشعبة الالزمةتوفير الموارد البشرية والمادية والتكنولوجي •

  تحديد التوصيف الوظيفى والمسؤليات للهيكل التنظيمى: ثانياً

  :أنشطة التنفيذ

 .جديدة للهيكل التنظيمى الجديدصياغه بطاقات التوصيف الوظيفى ال •

 .اعتماد بطاقات التوصيف الوظيفى الجديدة للهيكل التنظيمى الجديد •

  الخطط والبرامج التنفيذية
  ة المالئمةتوفير القوى البشري: والًأ

  :أنشطة التنفيذ

 .ة احتياجات جميع قطاعات الكلية من القوى البشريةدراس •

 .ةتعيين ما يلزم من قوى بشري •

 .ةلعاملين وفق المتطلبات العاماوزيع عادة تإ •

  
  
 

  الخطط والبرامج التنفيذية

   وجميع العاملين ة والبحثيةعضاء الهيئة التدريسي أ:اوالً

  :أنشطة التنفيذ

 .ةتحديد االحتياجات التدريبي •

 .تصميم البرامج التدريبية فى ضوء االحتياجات •

 .ةالالزم توفير جميع اإلمكانات •

 . البرامجتشجيع العاملين لحضور •

א:الرابعستراتيجىالالهدف ا א  א

א:الخامسالهدف االستراتيجى  א
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 .ثر البرامجأتقييم  •

 .تطوير البرامج ومراجعتها فى ضوء نتائج التقييم •

  
  
  

  الخطط والبرامج التنفيذية

  إلى نظم اإلدارة اإللكترونيةداري تحويل منظومة العمل اإل:أوالً

  :أنشطة التنفيذ
افؤ الفـرص فـى      تحقق تك  ،اتباع سياسات محددة ومعايير موضوعية معتمدة ومعلنة       •

 .كاديميةة واألداري القيادات اإلاختيار

 .يةدارية اإللكترونتطبيق البرامج اإل •

 .عمل ملف إلكترونى للطالب •

 .عضاء هيئة التدريسألعمل ملف إلكترونى  •

 .عمل ملف إلكترونى لمدارس التدريب الميدانى •

  تحسين أجواء العمل:ثانياً

  :أنشطة التنفيذ

ل تطبيق معايير موضوعية معتمدة   من خال  ،رفع مستوى الرضا الوظيفى لدى العاملين      •
 . لتحقق تكافؤ الفرص فى توزيع المهام والحوافز؛ومعلنة

 .إنشاء حضانة بالكلية •

 .تحسين الخدمات الصحية •

 .تحسين الخدمات االجتماعية •

  .إنشاء صندوق للحاالت االجتماعية الطارئة •

 .متميزينلحوافز لوضع نظام  •

  داء المالىتحسين األ: ثالثاً

  :نفيذأنشطة الت
 .داء المالىة خاصة بتطوير األلكترونيإتنفيذ برامج  •

 . للكليةة السنويةتنفيذ الموازن •

 . وتقييم الميزانيةة بمتخصصين لمراجعةاالستعان •

 .ليل الدين وخفض التكاليفة وتقوضع برنامج لتحقيق فائض الميزاني •

אא:السادسستراتيجىالهدف اإل אא  א
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 . بما ال يؤثر على العملية التعليميةةداريترشيد النفقات اإل •

 .برامج لتطوير وتصنيف وصرف مرتبات العاملينتنفيذ  •

 .زمات المالية الطارئةوضع خطة طوارئ لمواجهة األ •

 . الموارد الذاتية للكليةةوضع خطة لتنمي •

  تحديث ومراجعة الهيكل التنظيمى:رابعاً

  :أنشطة التنفيذ
 .عادة تصميم الهيكل التنظيمىإ •

 .ليم بطاقات التوصيف الوظيفىسوت صدارإ •

 .يق الهيكل التنظيمى المحدثمراعاة تطب •

  

  

  توزيع المهام والمسئوليات : خامساً

  :أنشطة التنفيذ

وضع خطة معلنة وواضحة ومعتمدة لتوزيع المهام والمسئوليات فى جميـع األداءات             •
 .وعلى جميع المستويات

 . طار من الشفافية والمحاسبيةإتطبيق الخطة فى  •
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א א :אא
  . الداخلىةتطوير نظام ضمان الجود -
  . الداخليةةتحديد محاور المراجع -
  . وتطوير األداء فى قواعد العمل بالكليةةترسيخ فلسفة الجود -
 . لضمان جودة التعليم واالعتمادة القوميةالتأهل لالعتماد من الهيئ -

  
  
  

   :أنشطة التنفيذ

  .اء وحدة ضمان الجودة ومهامها متكامله ألدةوضع خط :أوال

  :توفير موارد بشرية مدربة لوحدة ضمان الجودة :ثانيا
  .ةتحديد احتياجات الوحدة من القوى البشرية فى ضوء مهام الوحد  •
                 ، وتحليلهـا ، وجمـع البيانـات  ، تأهيل القوى البشرية وتدريبها علـى إدارة الجـودة         •

  .وعلى نظم التقييم

א א
 د واحلصول علي االعتماة بالكليةإرساء نظام اجلود

א:األولستراتيجىالهدف اإل א א  מ
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   نظام داخلى للتقويم الذاتى لألداء الكلى للكلية وضع:ثالثا 

   :أنشطة التنفيذ

  .عتمد من مجلس الكليةي و،نشاء نظام للتقويم من قبل وحدة ضمان الجودةإ •
  .اإلعالن عن نظام التقويم ومحاوره •
  .إنشاء نظام فعال ومعلن ومعتمد لجمع وتحليل البيانات •
 .كتابة تقارير كل فصل دراسى عن األداءات •

  . عن أداء الكليةةابة تقارير سنويكت •
 .وضع آليه لمراجعة نظم التقويم •

  .االستعانة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية •
  .عام كل من ديسمبر شهر فى للكلية السنوى الذاتى التقرير  إصدار •
  .عد بيانات مميكنة ألنشطة التقويمتصميم قوا •
 عبر المجالس   ،قرير الذاتى السنوى للكلية    والت ،وضع نظام لمناقشة نتائج التقويم الذاتى      •

والبحث العلمى وتنمية    ولجان شئون الطالب     ،مجالس األقسام، ومجلس الكلية   (الحاكمة  
  .وعرضه على الطالب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات واإلداريين، )المجتمع

  . ومناقشة مقدار التطوير والتحسين،وضع نظام لمقارنة النتائج سنويا •
   .ةم للتواصل مع مركز ضمان الجودة ومع وحدة إدارة المشروعات بالجامعوضع نظا •
  .اعتماد نتائج التقويم •
  .اإلعالن عن نتائج التقويم •

  

   وبدور وحدة ضمان الجودة،نشر الوعى بثقافة الجودة :رابعا 

  :أنشطة التنفيذ

 - يـة  موقع الكل  -كتب الطالب (  نشر رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها بطرق مختلفة        •
  ).وغيرها

  .عقد دورات توعية وتدريب مستمرة •
  .عقد مؤتمر سنوى •
  .إصدار مجلة شهرية •
  .إصدار نشرة إخبارية •
  . فى مؤتمر الكليةةالمشارك •
  .قسام ومجلس الكلية ولجانها المختلفةة فى مجالس األالمشارك •
  . والفنيةةالتعاون والتنسيق مع الوحدات اإلداري •
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  .الل الموقع اإللكترونىالتواصل مع جميع األطراف من خ •
  .التواصل مع الجهات الخارجية المعنية بالجامعة والكليات المناظرة •
  متابعة االلتزام بتنفيذ أنشطتهانشاء نظام خارجى عن وحدة ضمان الجودة ل إ:خامسا

  :أنشطة التنفيذ

 :تفعيل وحدة تطوير األداء من خالل •

 .د رؤية الوحدة ورسالتها وأهدافهاتحدي -
  .هام الوحدة وأنشطتهاتحديد م -
  .من الموارد البشرية والتكنولوجيةتحديد احتياجات الوحدة  -

  .وضع الالئحة التنفيذية والمالية للوحدة -
 .وضع خطة تنفيذية لتحقيق أهداف الوحدة -
  .وضع خطة لمتابعة أداء الوحدة وتقييمها -
  .وضع خطة لإلعالن عن مهام الوحدة وإنجازاتها -

  .ير العاملين بوحدة ضمان الجودةتحديد فرق المتابعة من غ •
  .إعطاء صالحية كاملة لفرق المتابعة لالطالع على أنشطة الوحدة •
  .كتابة تقارير تطوير األداء فى ضوء نتائج تقييم فرق المتابعة •
  . مع وحدة تطوير األداء لتحديد إجراءات التحسينةالجودضمان تعاون وحدة  •
 .الجودةضمان ء وحدة االستفاده من نتائج التقييم فى تطوير أدا •
  

  نولوجيا الحديثة فى تقييم األداءاستخدام التك :سادسا

  :أنشطة التنفيذ

  :نشاء نظام التقييم اإللكتروني لتحقيق ما يلىإ •
  .تصميم أدوات القياس والتقييم •
  .جمع البيانات والمعلومات •
  .تحليل البيانات ومعالجتها •
  .استخراج النتائج والتقارير •

   الكلية في مختلف أنشطتها ر أداءتطوي: سابعا

  :أنشطة التنفيذ
  .تحسين والتطوير لألداءات الضعيفةوضع خطط ال  •
    .التنسيق بين الوحدات واإلدارات المختلفة •
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  . الجودة ضمانالتعاون مع وحدة •
  .تحديد المهام والمسئوليات •
  .نشطة التطويرأمشاركة جميع األطراف فى تنفيذ  •
                   ونتـائج التقـويم الـذاتى فـى وضـع           االعتماد على الخطـة االسـتراتيجية      •

  .خطط التحسين
  .وضع خطط لمتابعة تنفيذ خطط التطوير •
 .شطة خطة التطويروضع خطط مالية لمتابعة تنفيذ أن •

  
  
  
  
 

  
  

  الخطط والبرامج التنفيذية

  وضع خطوات إجرائية لتقييم جودة طرق التدريس :أوال

  :أنشطة التنفيذ

  :نتتقييم ما إذا كا  

                 هنــاك تنــوع مناســب فــى اســتراتيجيات التــدريس لتلبيــة االحتياجــات   •
  .المتنوعة للطالب

  .استراتيجيات التدريس مصممة بشكل يضمن تحقق نتائج التعلم •
  . موجودةدراسات الممارسات المختلفة فى طرق التدريس •
  .للممارسات الجيدة فى التدريستحديد هناك  •
 .سم العلمى عن نتيجة هذه الدراساتلقتقديم تقرير ليتم  •

  

  ائية لتحقيق جودة تصميم المناهج وضع خطوات إجر :ثانيا

  : أنشطة التنفيذ
  :تقييم ما إذا كانت

א:الثانىستراتيجىالالهدف ا א א  א
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  .مستويات البرنامج محددة بوضوح •
  .مقررات البرنامج تناسب الهدف منه وتحققه •
  أى علـى مـستوى سـنوات       ،مقررات البرنامج تحقق التكامل الرأسى واألفقى      •

  .الدراسة وعلى مستوى السنة الواحدة 
     البرامج لها أهداف محددة وذات نتائج علمية تـشجع علـى تنميـة المهـارات                •

  .لتحليلية واالبتكاريةا

  .طريقة التدريس المستخدمة تحقق أهداف البرنامج ونتائجه التعليمية •

  وضع خطوات إجرائية لتقييم أنشطة التطوير :ثالثا

  : أنشطة التنفيذ

  :قييم ما إذا كانتت
  .ستراتيجية للكليةتطوير متسقة ومنبثقة عن الخطة اإلأنشطة ال •
  .أنشطة التطوير متسقة ومنبثقة عن تقرير التقييم الذاتى للكلية •
  . األهدافقأنشطة التطوير فعالة وتحق •
  .محددة للمسئوليةوأنشطة التطوير مصممة بوضوح  •
  .اإلدارية جيدة ويتم تحديدها ونشرهاومجتمعية البحثية والتعليمية والممارسات ال •
  .آليات مراقبة األداء واضحة وفعالة ومعلنة •
  .نشطةد على فعالية األالتغذية الراجعة من األطراف المعنية تؤك •
توجد ردود فعل واستجابات لنتائج أنشطة التطوير موجهة فـى اتجـاه تحقيـق               •

 .أهداف الكلية

  يات التعليم والتعلم واالمتحاناتوضع خطوات إجرائية لتقييم جودة عمل: رابعا

  : أنشطة التنفيذ
  :تقييم ما إذا كانت

 يـتم   وهل ،يتم توجيه الطالب بشكل مناسب بشأن ضوابط ومعايير إتمام المقرر          •
  .توجيههم فيما يخص طبيعة التكليفات المطلوبة منهم

  .م التكليفات التى تطلب من الطالبهناك جدية وموضوعية فى تقيي •
يم وأوزانها وقـدرتها علـى قيـاس أهـداف المقـرر ونتائجـه                               معايير التقو  •

   .التعليمية كافية
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 بل يتاح لهـم الوقـت       ،أن الطالب غير مثقلين باالمتحانات والتكليفات المتتالية       •
  .الكافى للتفكير فى محتويات المنهج واالستفاده منها

 حـصلوا عليهـا فـى       يتلقى الطالب تغذية راجعة مرتدة على التقييمات التـى         •
  .االمتحانات والتكليفات

نظم التقـويم موزعـة علـى مـدار الفـصل الدراسـى ضـمن ممارسـات                                     •
  .وإجراءات موحدة

  .وضع خطوات إجرائية لتقييم خدمات الدعم واإلرشاد األكاديمى للطالب :خامسا

   :أنشطة التنفيذ

  :تقييم ماإذا كانت
  .رحيب بالطالب الجدد ودعمهمهناك ترتيبات مناسبة للت•

ن دراسـيا              يهناك نظام لتوجيه الطالب يمكن من التعرف على الطالب المتعثَّـر           •
  .أو المعرضين للتعثر

  .تقديم معلومات تفصيلية وكافية للطالب الجدد •
تقديم المستوى المناسب مـن      و ،رسمية لدعم وإرشاد وتوجيه الطالب    وجود نظم    •

 .المساعدات للجميع

  
  وضع خطوات إجرائية لتقييم البرامج التعليمية: سادسا

  :أنشطة التنفيذ
  . القسم األكاديميطلب تقييم ذاتى للبرنامج من قبل رئيس •
  .جمع وتحليل جميع البيانات والمعلومات الالزمة عن جودة األداء •
  .إجراء التقييم الذاتى من قبل فريق الجودة بالقسم األكاديمى •
  .ئيس القسمعتماد التقرير من را •
  .كتابة التقرير وإرساله لوحدة الجودة •
 تحـددها وحـدة تطـوير       ،راجعةقسام من قبل لجنة للم    مراجعة تقارير كافة األ    •

   .األداء
 مع نسخة لعميـد الكليـة       ،إرسال تقرير لجنة المراجعة إلى وحدة الجودة والقسم        •

  .مشفوعة باإلجراءات التصحيحية التى تراها الوحدة ولجنة المراجعة
  ئية لقياس رضا األطراف المختلفة وضع خطوات إجرا :سابعا
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   :أنشطة التنفيذ

  :وضع آليات لقياس مايلى
معايير عن   و ة، وعن نمط القياد   ،الرضاء الوظيفى لهيئة التدريس عن بيئة العمل        •

  .اختيار القيادات األكاديمية
  .رضاء الطالب عن التعامل مع شكاواهم •
الخـدمات المجتمعيـة وتنميـة البيئـة التـى                      رضاء المستفيدين والمجتمع عن      •

  .تقدمها الكلية
  .رضاء سوق العمل عن البرامج والخريجين •
  .رضاء الخريجين عن الخدمات المقدمة لهم •
الدعم واإلرشـاد    وكفاءة خدمات    ،رضاء الطالب عن ساياسات القبول والتحويل      •

  .األكاديمى المقدم
 صة عـن خـدمات الـدعم والتـسهيالت         رضاء الطالب ذوى االحتياجات الخا     •

  .المتاحة لهم
  . االمتحاناترضاء الطالب عن البرامج التعليمية وجودة فرص التعلم ونمط •
  .رضاء طالب الدراسات العليا •
  .رضا اإلداريين عن بيئة العمل •
  .ال وأفراد األمن والصيانة وغيرهارضا العم •
  .رضا العاملين فى المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص •

  جراءات العمل اإلدارى والمالىإوضع خطوات إجرائية لتقييم كفاءة  :ثامنا

  :أنشطة التنفيذ
فعالية ومالءمـة الهيكـل التنظيمـي للوفـاء باحتياجـات المؤسـسة ودعـم                               •

  .التطوير المستمر
  .كفاءة القيادات األكاديمية والجهاز اإلداري •
 .ةد الصيانتقييم أداء العمال ووحدة األمن وأفرا •

 .كفاءة لجنة شئون التعليم والطالب •

  .كفاءة لجنة شئون الدراسات العليا والبحث العلمى •
  .كفاءة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة •
  .كفاءة إجراءات السياسة المالية للكلية •
  .كفاءة أداء الجهاز المالى •
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  وضع خطوات إجرائية لتقييم كفاءة العمل األكاديمى :تاسعا

  :طة التنفيذأنش

  :تقييم مايلى    

  .كفاءة وكفاية الموارد والتسهيالت المادية المتاحة •
  .كفاية الموارد المالية للتنمية المستدامة فى الكلية •
  .كفاءة برامج الدراسات العليا المقدمة فى الكلية •
 وقياس عدد ونسبة األبحـاث المنـشورة        ،كفاءة النشاط البحثى للهيكل األكاديمى     •

  . وعدد المشروعات البحثية المتاحة،معدل مشاركتهم فى المؤتمرات و،عالميا
  .تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس •
  .تقييم أداء الهيئة المعاونة •
 .تقييم أداء الجهاز المالى واإلدارى •
 .تقييم أداء العمال ووحدة األمن وأفراد الصيانة •

  الخطط والبرامج التنفيذية 

            وعمليات ومخرجـات الجـودة والتطـوير فـى جميـع           وضع خطة لمناقشة مدخالت      :والأ

  أنشطة الكلية

  :أنشطة التنفيذ

  :عقد ورش عمل وندوات ولقاءات جماعية لمناقشة وتبادل الخبرات فيما يلى
  .آليات تطوير البرامج •
  .آليات تطوير المقررات •
  .مراجعة المعايير األكاديمية •
  .مراجعة نظم التقويم •
  . والتنمية المهنية للعاملينمراجعة خطط التدريب •
 .مراجعة آليات المحاسبية •
  .مناقشة آليات دعم البحث العلمى •
  .مناقشة أنشطة خدمة المجتمع •
  .مناقشة أداء الكلية التعليمى •

א: الثالثستراتيجى  الهدف اإل  א א א
 א
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  .مناقشة رضا الطالب والعاملين •
  .مناقشة خطط عمل الوحدات واإلدارات المختلفة •
  .مناقشة إجراءات العمل اإلدارى والمالى •
 .خطط عمل وحدة ضمان الجودةمناقشة  •

  
  
  

  الخطط والبرامج التنفيذية

  وضع خطة الستكمال متطلبات االعتماد :والأ

  :أنشطة التنفيذ

  :وضع خطة عمل لتجهيز متطلبات االعتماد تتضمن إعداد الوثائق التالية
  .الدراسة الذاتية ووضع خطط التحسين •
  .توصيفات البرامج •
  .توصيفات جميع المقررات •
  .ر السنوية للبرامج والمقرراتالتقاري •
  .الخطة اإلستراتيجية •
  .الهيكل التنظيمى •
  .طلب االعتماد معتمد من مجلس الكلية •
  .دلة وشواهدأالمرفقات من  •
  :قسام للزيارة من خالل استكمال كافة المتطلبات األخرى ومنهاتأهيل األ •

  .السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس -
  .تقارير الطالب -
  .تيجيةالخطة االسترا -
  .ملفات المناهج الدراسية -
  .نشأة القسم وإسهاماته -
 .نماذج من أعمال الطالب  -
  .نماذج من األوراق االمتحانية  -
  .آليات التواصل مع قيادات الكلية -

  .تأهيل أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين لزيارة االعتماد ومتطلباتها •

אא: الرابـع ستراتيجى  الهدف اإل  א
א מ  א
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  .توفير ميزانية االعتماد •
  .االعتماد على مهامهتدريب منسق فريق زيارة  •
  .استعداد الكلية ماديا وتكنولوجيا وبشريا لزيارة االعتماد •
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  اخلطة التنفيذية لألهداف االسرتاتيجية
  



 

١٢٥ 
 

١٢٥

  

א א א    التعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية أفضلةتطوير منظوم:א

א א
א א

א א א
אאאא אא א

א

א א
א

تــوفير منــاخ  .١
تعليميى داعـم   
لعمليتى التعلـيم   

  والتعلم 

ــع ١/١  وضــ
اجراءات للتعامل  
مع قضية الكتاب   

  الجامعى

ـ   ١/١/١ صة لمتابعـة   تشكيل لجنـة متخص
  .الكتب الجامعية

 وضــع معــايير لتــصميم وانتــاج ١/١/٢
  .وإخراج الكتاب الجامعى

  . وضع رقم ايداع للكتاب الجامعى١/١/٣
 وضع ضـوابط ألسـعار الكتـب        ١/١/٤

الجامعية حسب سـاعات المقـرر وعـدد        
  . الطالب

 وضع آلية لضبط توقيـت توزيـع        ١/١/٥
  .الكتب الجامعى

  بنسخ من الكتب      دعم مكتبات الكلية   ١/١/٦
  .الجامعية بالكلية

 تفعيل خطة الدعم المـادى للكتـاب        ١/١/٧
  .الجامعى

لجنة متابعـة    •
الكتـــــب 

 الجامعية

 إدارة الكلية •

  أقسام الكلية •

قائمة المعـايير الفنيـة      •
 .للكتاب الجامعى

ــب  • ــسخ الكت ــادة ن زي
 .الجامعية بالمكتبة

نشرة معلنة ومعتمـدة      •
.ألسعار الكتب الجامعية

اتفاقيــات مــع الهيئــة  •
العامــة للكتــاب ودور 

 .النشر
عدد نـدوات التوعيـة      •

 .بحقوق الملكية الفكرية
نتــائج اســتطالع آراء  •

  .أعضاء هيئة التدريس

  ١/٥/٢٠١٢من
  إلى

١/٩/٢٠١٢  

١٧٥  
  

  مصدر التمويل
+ الجامعة(
  )لكليةا



 

١٢٦ 
 

١٢٦

א א
א א

א א א
אאאא אא א

א

א א
א

 عقد اتفاقيات مع الهيئة العامة للكتاب       ١/١/٨
ودور النشر الستضافة معـارض للكتـاب       

  .بأسعار مخفضة للطالب
 وضع ضوابط معلنة للطالب لحماية      ١/١/٩

  .حقوق الملكية الفكرية للكتب الجامعية
عقد ندوات لتوعية الطالب بحقوق      ١/١/١٠

  .الملكية الفكرية للنشر
ــة ١/١/١١ ــضاء هيئ ــتطالع آراء أع  اس

التدريس بالكلية حول فاعليـة االجـراءات       
المتبعة للمحافظة علـى الملكيـة الفكريـة        

  .والنشر
ــع ١/٢     وضــ

إجراءات للتعامل  
مـــع قـــضية 
الـــــدروس  

  .الخصوصية

 عقد ندوات عن أخالقيـات المهنـة        ١/٢/١
لصغار أعضاء هيئـة التـدريس والهيئـة        

  .المعاونة
 تفعيل القانون فى حالة ممارسة أحد       ١/٢/٢

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهذا      
  .النشاط

وكيل الكليـة    •
لشئون التعليم  

 .والطالب
 .أقسام الكلية •
  .دارة الكليةإ •

ــدوات عــن  • ــدد الن ع
 .أخالقيات المهنة

عـــدد المـــشاركين  •
 .بالحضور

رضــا الطــالب عــن  •
ــة   ــواد العلميـ المـ

  ١/٩/٢٠١٣من
  إلى

١/٧/٢٠١٤  

٧٠  
  مصدر التمويل

  الكلية
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اضـرات   توفير المادة العلميـة للمح     ١/٢/٣
  .لجميع الطالب

 توافر جداول دراسية تحقـق الحـد        ١/٢/٤
األقصى لعدد المحاضرات فى اليوم الواحـد       

  ). محاضرات٣عدد (
 تفعيل طرق التدريس الغير تقليديـة       ١/٢/٥

  .والتفاعلية
 تطبيق نظام االمتحانات الدورية لكل      ١/٢/٦

  .مقرر
 تنوع طرق تقييم الطـالب وعـدم        ١/٢/٧

 الحفظ والعمـل علـى      االعتماد على قياس  
  .قياس المهارات المختلفة

 عمل مراجعات عملية ونظرية فـى       ١/٢/٨
مجموعات صغيرة للتدريب على حل األسئلة      

  .والرد على التساؤالت
 تفعيل نظـام الـساعات المكتبيـة        ٩/ ١/٢

  .والريادة العلمية واإلرشاد األكاديمى

  .للمحاضرات
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 توفير بيئة   ١/٣/١  
تعليمية يـسودها   
العالقة الطيبة بين   
ــة   ــضو هيئ ع
التـــــدريس 

  .والطالب

يـات المهنـة     إصدار دليـل أخالق    ١/٣/١
  .وإعالنه ونشره

 تنفيذ أنـشطة اجتماعيـة وطالبيـة        ١/٣/٢
تقرب الطالب من عـضو هيئـة التـدريس         

  .وتجعل العالقة ودية
 تعزيــز مــشاركة أعــضاء هيئــة ١/٣/٣

التدريس فى األنشطة الطالبيـة الترفيهيـة       
  .والطالبية والثقافية

  

وكيل الكلية   •
لــــشئون 
ــيم  التعلــ

 .والطالب
أعضاء هيئة   •

 .التدريس
رعايــــة  •

 .الشباب
ــاد  • اتحــ

 .الطالب
  .األسر •

دليل معلـن ومنـشور      •
ــة  ــات ممارس ألخالقي

 .المهنة
تزايد رضـا الطـالب      •

وأعضاء هيئة التدريس   
عن مناخ العمـل فـى      

 .قاعات الدرس
انخفاض عدد المشكالت    •

 .داخل قاعات الدرس
زيادة مشاركة أعـضاء     •

ــدريس فــى  ــة الت هيئ
 .األنشطة الطالبية

آلية لتلقـى الـشكاوى      •
 .والمقترحات

زيــادة التفاعــل بــين  •
الطالب وأعضاء هيئـة    

  .التدريس إلكترونيا

  ١/٣/٢٠١٢من
  إلى

٣١/١٢/٢٠١٧ 

١٠٠  
  مصدر التمويل

  الجامعة+ الكلية
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تطوير أساليب   .٢
  .التعليم والتعلم

ــوير ١/٢  تطــ
أســاليب التعلــيم 
ــا   ــتعلم وفق وال
للتخصـــصات 

  .المختلفة

  إعداد قائمة بأساليب التعليم والـتعلم      ٢/١/١
فى ضوء متطلبات التخصـصات المختلفـة       

  .لطالب كلية التربية
 اعتماد قائمة أساليب التعليم والـتعلم       ٢/١/٢

  .من مجلس الكلية
 نشر وتوزيع قائمة أساليب التعلـيم       ٢/١/٣

 .والتعلم على األقسام وأعضاء هيئة التدريس
 تدريب أعضاء هيئة التدريس علـى       ٢/١/٤

 المتمركـزة   استخدام أساليب التعليم والتعلم   
  .حول الطالب

 استقصاء آراء الطالب حول أساليب      ٢/١/٥
  .التعليم والتعلم المستخدمة

 تشجيع الطالب على استخدام أساليب      ٢/١/٦
  .ومصادر التعلم الذاتى

 دعم مصادر المعرفة  والتعلم الذاتى       ٢/١/٧
بالكلية مثل المراجع والـدوريات العربيـة       
ــصادر  ــذلك الم ــة وك ــة الحديث  واألجنبي

وحدة تطوير   •
 .األداء

أعضاء هيئة   •
التـــدريس 

 .باألقسام
شعبة التدريب   •

والمشروعات
. 

  

قائمة أسـاليب التعلـيم      •
ــدة  ــتعلم معتمـ والـ

 .ومنشورة
أعمال وتكليفات الطالب    •

وأســاليب معالجــة   
الطالب للمشكالت التى   

 .يتناولونها بالدراسة
تقارير أعـضاء هيئـة      •

التدريس حـول قـدرة     
ــى حــل  الطــالب عل

 .المشكالت
عدد الطالب المستفيدين    •

من المراجع والدوريات   
 .العلمية

ــائج  • ــى نت التحــسن ف
 .بالطال

عدد الدوريات التدريبية    •

  ١/٤/٢٠١٣من
  إلى

٢٠١٤/ ١/٤  

١٥٠  
  مصدر التمويل
 صندوق الوافدين
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اإللكترونية المتمثلة فـى قواعـد البيانـات        
  .العالمية

 تــشجيع الطــالب علــى التجديــد ٢/١/٨
  .واالبداع فى حل المشكالت التربوية

 وضع خطة أنشطة لتشجيع وتطوير      ٢/١/٩
  .القدرات  اإلبداعية للطالب

ــة ٢/١/١٠ ــسبورات التفاعلي ــتخدام ال  اس
Smart  Boards  ــرض ــاليب الع ، وأس
  .سالحديثة فى التدري

 تدريب أعضاء هيئـة التـدريس       ٢/١/١١
والهيئة المعاونة على أساليب وطرق التعليم      

  .والتعلم الحديثة
 متابعة تنفيذ األسـاليب والطـرق       ٢/١/١٢

الحديثة فى التعليم والتعلم، وإعداد تقـارير       
  .دورية بذلك

 .التى يتم عقدها
أعداد المشاركين مـن     •

أعضاء هيئة التـدريس    
والهيئة المعاونـة فـى     

 .الدوارات التدريبية
إقبال الطـالب علـى      •

استخدام مصادر التلعم    
 .الذاتى

خطة تطوير القـدارات     •
 .اإلبداعية للطالب

تحليل نتائج استقـصاء     •
الطالب حول أسـاليب    

ــتعل  ــيم والـ م التعلـ
 .المستخدمة

تزايد رضـا الطـالب      •
على أسـاليب التعلـيم     

 .والتعلم
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زيادة أعداد المراجـع     •
ــة  ــدوريات العربي وال
ــة،   ــة الحديث واألجنبي
وكــذلك المـــصادر  
اإللكترونية المتمثلة فى   
. قواعد البيانات العالمية

نتائج تقارير مراجعـة     •
تنفيذ أسـاليب التعلـيم     

  .والتعلم
ــع ٢/٢    وضــ

ــوابط  ضــــ
واجــــراءات 
لتطوير خـدمات   

  .المكتبة

ـ     ٢/٢/١ مات د تطوير وتحسين مستوى الخ
فى المكتبة من تصوير وطباعة وبحث فـى        
قواعد البيانات العالمية مـن خـالل شـبكة         
اإلنترنت وغيرها من الخدمات التى يحتاجها      

  .الطالب
يات العلميـة    فهرسة المراجع والدور   ٢/٢/٢

  .إلكترونيا
ــع   ٢/٢/٣ ــستمر للمراج ــديث الم  التح

وكيل الكليـة    •
لشئون التعليم  

 .والطالب
 .مدير المكتبة •
شعبة التدريب   •

والمشروعات
.  

رضــا الطــالب عــن  •
 .خدمات المكتبة

زيادة أعـداد الطـالب      •
 .المترددين على المكتبة

وجود نظـام للفهرسـة      •
 .داخل المكتبة

رفــع كفــاءة خــدمات  •
 .اإلنترنت

  ١/٤/٢٠١٢من
  إلى

١/٤/٢٠١٣  

١٥٠  
  مصدر التمويل
  الجامعة
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والدوريات العلميـة واألجنبيـة المتـوفرة       
  .بالمكتبة

 تدريب العـاملين بالمكتبـة علـى        ٢/٢/٤
استخدام التكنولوجيا الحديثـة، سـواء فـى        
عمليات الفهرسة أاو البحـث فـى قواعـد         

  .البيانات العالمية
رسـات   إنشاء آليات للتعامل مع مما     ٢/٢/٥

  .التأخير
 رفع الحد األقصى لالسـتعارة إلـى    ٢/٢/٦
  . كتب فى المرة الواحدة١٠
 التوسع فى خدمات التصوير بـسعر       ٢/٢/٧

  .التكلفة وعدم وضع حد أقصى
 سـاعة  ١٢ زيادة ساعات العمل إلى  ٢/٢/٨

  .يوميا
 عمل اتفاقيات تبادل للكتب والرسائل      ٢/٢/٩

مــع الكليــات اآلخــرى ذات االهتمامــات 
  .تركةالمش

ربط المكتبـة بقواعـد      •
 .البيانات العالمية

ــب  • ــدد الكت ــادة ع زي
والمراجع والـدوريات   
ــة  ــة العربيـ العلميـ

 .واألجنبية الحديثة
عدد الدورات التدريبية    •

 .للعاملين بالمكتبة
ــاملين   • ــداد العـ أعـ

المشاركين فى الدورات   
 .التدريبية

تحـسين أداء العـاملين    •
بالمكتبة فيمـا يتعلـق     
باستخدام التكنولوجيـة   

 .الحديثة
زيــادة أعــداد الكتــب  •

 .والمراجع المستعارة 
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 المشاركة فى معرض الكتاب بكتب      ٢/٢/١٠
  .األساتذة

  . تصنيف محتويات المكتبة٢/٢/١١
  . إقامة معرض سنوى للكتاب٢/٢/١٢

وجود آليات للتعامل مع     •
 .ممارسات التأخير

وجود اتفاقيات تبـادل     •
الكتــب مــع الكليــات 

 .األخرى
وجود معرض سـنوى     •

  .للكتاب
تطـــوير أداء  .٣

الطالب لتحقيق  
  .التميز

ــاء ٣/١  االرتقـ
بمستوى بـرامج   
ــة  الرعايــــ
ــة  االجتماعيــ
ــصحية  والـــ

  .للطالب

 وضع خطة إلعادة هيكلـة بـرامج        ٣/١/١
الرعاية االجتماعية لخدمة أكبر عـدد مـن        

  .الطالب
 توفير الموارد الماليـة وتخـصيص       ٣/١/٢

جزء من التمويل الـذاتى للكليـة لتحـسين         
  .عاية االجتماعيةالر
 تفعيل خطـة لجمعيـة اجتماعيـة        ٣/١/٣

  .خدمية
 وضع خطة لتفعيل دور المعـارض       ٣/١/٤

ــزة   ــب واألجه ــس والكت ــة للمالب الخيري

ــة • إدارة رعاي
  .الشباب

 .إدارة الكلية •
مجلــس إدارة  •

 .الجمعية
ــدة  • وحـــ

ــشاركة  المـ
 .المجتمعية

ــاد  • اتحـــ
 .الطالب

وكيل الكليـة    •

زيادة عـدد الطـالب      •
ــة  ــرامج الرعايـ ببـ

 .االجتماعية
زيادة عـدد الطـالب      •

المستفيدين من الخدمات   
 .االجتماعية للجمعية

رضــا الطــالب عــن  •
 الرعاية  برامج خدمات 

 .االجتماعية
خطة مطورة لتحـسين     •

  ١/٣/٢٠١٢من
  إلى

٣١/١٢/٢٠١٣ 

١٥٠  
  مصدر التمويل

  الكلية
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  .اإللكترونية لمساعدة طالب الكلية
 وضع خطة تدريبات خدمية للطالب      ٣/١/٥

  .تدمجهم فى مؤسسات المجتمع الخارجى
  وضع خدمة مطورة لتحسين خدمات     ٣/١/٦

  .صندوق التكافل االجتماعى وتنمية مصادره
 وضع خطة معتمدة لتطوير الخدمات      ٣/١/٧

  .العالجية لعيادات الرعاية الطبية والصيدلية
 عقد اتفاقية لتحسين خدمات التـأمين       ٣/١/٨

الصحى لطالب الكلية بمستـشفيات جامعـة       
  .المنصورة

 وضع خطة لتفعيل خدمات مطعـم       ٣/١/٩
  .الكلية للطالب

  

لشئون التعليم  
  .والطالب

خدمات صندوق التكافل   
 .االجتماعى

خطة لتفعيـل خـدمات      •
 .مطعم الكلية للطالب

اتفاقية تحسين خـدمات     •
التـــأمين الـــصحى 
ــة   ــشفيات جامع بمست

 .المنصورة
 .عدد المعارض الخيرية •

ــوير ٣/٢    تطــ
الطالبـى  النشاط  

بما يضمن إشباع   
ــات  الحاجـــ

 تحديــد احتياجــات الطــالب مــن ٣/٢/١
  .األنشطة الطالبية المتنوعة

 وضع خطـة باألنـشطة الطالبيـة        ٣/٢/٢
العلمية والثقافيـة والرياضـية والترفيهيـة       

ــة • إدارة رعاي
ــشباب  الــ

 .بالكلية
إدارة العالقات  •

خطة األنشطة الطالبية    •
 .المتنوعة

زيادة عـدد الطـالب      •
المشاركين فى األنشطة   

  ١/٤/٢٠١٣من
  إلى

١/٤/٢٠١٥  

١٣٠  
  مصدر التمويل

  الكلية
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الوجدانية للطالب  
وتنميــــــة 

  .شخصياتهم

  .واالجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية
نشطة الطالبية   وضع خطة لدعم األ    ٣/٢/٣

  .المتنوعة
 تفعيل دور اتحاد الطـالب والعمـل      ٣/٢/٤

على تفعيل مساهماته فى مجـال األنـشطة        
  .الطالبية

 قياس رضا الطالب عن األنـشطة       ٣/٢/٥
  .الطالبية المقدمة لهم

.العامة بالكلية
وكالة الكليـة    •

لشئون التعليم  
  .والطالب

 .الطالبية المختلفة
عدد اتفاقيات التعـاون     •

مع الجهـات المعنيـة     
لتقديم أنـشطة طالبيـة     

 .متنوعة
مقاييس رضا الطـالب     •

 .عن األنشطة الطالبية
رضــا الطــالب عــن  •

ــة   ــشطة الطالبي األن
  .المقدمة

ــل دور ٣/٣    تفعي
األسر الطالبيـة   
واتحاد الطـالب   
ــاخ   ــدعم المن ل

  .اإليجابى

 تطوير خطة الدعم المعنوى والمادى      ٣/٣/١
  .لألسر الطالبية

 إعداد ونشر خطط األسر الطالبيـة       ٣/٣/٢
  .فى بداية كل عام دراسى

 تفعيــل اللجــان المختلفــة التحــاد ٣/٣/٢
  .الطالب

نظيم يوم سنوى الستقبال الطـالب       ت ٣/٣/٤

اتحاد الطالب   •
 .بالكلية

 .األسر •
  

رضا أعـضاء األسـر      •
عن الـدعم المعنـوى     
ــر  ــادى لألسـ والمـ

 .الطالبية
زيادة عـدد الطـالب      •

ــى  ــشاركيين فـ المـ
المسابقات والـدورات   

  ١/٤/٢٠١٣من
  إلى

١/٤/٢٠١٥  

١٧٥  
  مصدر التمويل

  الكلية+الجامعة
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  .الجدد
  . تفعيل المؤتمر الطالبى سنويا٣/٣/٥
  . إعداد مجلة طالبية ونشرها٣/٣/٦

يهيــة الرياضــية والترف
 .بالكلية

خطط منشورة لألسـر     •
  .الطالبية

 تسهيل سبل   ٣/٤  
اإلقامة للطـالب   

  المغتربين 

 التوصــية بتــسكين الطــالب ذوى ٣/٤/١
  .االلتماسات اإلنسانية بالمدن الجامعية

 توفير الوجبات الغذائيـة للطـالب       ٣/٤/٢
  .مطعم الكليةالمغتربين ب

ــة  • إدارة رعاي
ــشباب  الــ

 .بالكلية
  .األسر •

رضا الطالب عن المدن     •
 .الجامعية

توافر الوجبات الغذائية    •
 .للطالب المغتربيين

  
  

  ١/٨/٢٠١٣من
  إلى

١/١٢/٢٠١٧  

٣٥  
  مصدر التمويل
  الجامعة

تطوير مهارات   .٤
الهيئة التدريسية  

  .ومعاونيهم

ــوير ١/٤  تطــ
البرامج التدريبية  
ــة  ألعــضاء هيئ

دريس والهيئـة   الت
  .المعاونة

 تبنى مـستويات معياريـة لـألداء        ٤/١/١
  .التدريسى بكلية التربية

 وضع آليـة لتحديـد االحتياجـات        ٤/١/٢
التدريبية الحالية والمستقبلية ألعضاء هيئـة      
التدريس من أسـاليب التـدريس الحديثـة        

  .وتكنولوجيا التعليم الحديثة
 وضع خطة تدريبية لتنمية مهـارات       ٤/١/٣

وحدة تطوير   •
األداء 

 .المؤسسى
شعبة التدريب   •

والمشروعات
. 
  .ة الكليةإدار •

وثيقة معتمدة بمستويات    •
ــألداء  ــة لـ معياريـ
التدريسى ألعضاء هيئة   

 .التدريس بكلية التربية
قائمـــة معتمـــدة   •

باالحتياجات التدريبيـة   
ــحة   ــة والمرش الحالي

  ١/٧/٢٠١٢من
  إلى

٢٠١٧/ ١/١٠ 

١٥٠  
  مصدر التمويل

  الكلية+الجامعة
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هيئة التدريسية علـى أسـاليب التـدريس        ال
الحديثة، واستخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة     
فى التدريس تتضمن عدد ونوعية البـرامج       

  .التدريبية وآليات تنفيذها
 وضع آلية لقياس أثر التدريب على       ٤/١/٤

أعضاء هيئة التدريس فى استخدام أسـاليب       
  .التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم الحديثة

 تشكيل لجنة لمراجعـة محتويـات       ٤/١/٥
البرامج التدريبية بناء على التغذية المرتجعة      

  .من أعضاء هيئة التدريس
 وضع آلية للتنسيق بين كلية التربية       ٤/١/٦

ومركز تنمية القدرات بالجامعـة وأعـضاء       
  .هيئة التدريس بالكلية

مستقبليا ألعضاء هيئـة    
 .التدريس

عدد الدورات التدريبية    •
.ألعضاء هيئة التدريس

مقياس أثـر التـدريب      •
على أداء أعضاء هيئة    

 .تدريسال
آلية التنسيق بين كليـة      •

التربية ومركز تنميـة    
  .القدرات

 تحــــسين ٤/٢  
قنوات التواصـل   
ــى  اإللكترونــ
ــة  ألعــضاء هيئ

 تفعيل موقع الكلية الرسـمى لـدعم        ٤/٢/١
  .ىالتدريس اإللكترونى التفاعل

 دعم قدرات أعضاء هيئة التـدريس       ٤/٢/٢
فى إنشاء مواقع وصفحات خاصـة لـدعم        

ــيم • إدارة التعل
 .اإللكترونى

أعضاء هيئة   •
التـــدريس  

رضا أعـضاء هيئـة      •
التدريس عن خـدمات    
موقع الكلية الرسمى فى    

 .التدريس

  ١/٤/٢٠١٣من
  إلى

١/٤/٢٠١٤  

٧٠  
  مصدر التمويل
  الجامعة
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التــدريس لــدعم 
  .التدريس الفعال

عدد مواقع وصـفحات     •  .باألقسام  . التدريس اإللكترونى التفاعلى
أعضاء هيئة التـدريس 

لخاصة بدعم التدريس   ا
  .اإللكترونى التفاعلى

 تفعيــــل ٤/٣  
ــدى  المنتــــ
اإللكترونى للكلية  
ــضل   ــشر أف لن
الممارسات فـى   

  .التدريس

 وضع خطة أنشطة لتفعيـل منتـدى        ٤/٣/١
  .الكلية لنشر ممارسات التدريس

فعال  إعداد دليل إجرائى لالستخدام ال     ٤/٣/٢
واستخدام تكنولوجيا التعلـيم الحديثـة فـى        
التدريس تتضمن عـدد ونوعيـة البـرامج        

  .التدريبية وآليات تنفيذها
 تــدريب الهيئــة التدريــسية علــى ٤/٣/٣

االســتخدام الفعــال لممارســات التــدريس 
  .بالمنتدى بالكلية

ــيم  • إدارة التعل
 .اإللكترونى

مجلــس إدارة  •
 .المنتدى

شعبة التدريب   •
والمشروعات

.  

خطة أنـشطة تفعيـل      •
 .المنتدى

دليل منـشور ومعلـن      •
 .لالستخدام

عدد دورات التـدريب     •
.ألعضاء هيئة التدريس

عدد الطالب وأعـضاء     •
ــدريس   ــة التـ هيئـ
  .المشاركين فى المنتدى

  ١/٦/٢٠١٣من
  إلى

١/١٠/٢٠١٣  

٧٠  
  مصدر التمويل
وحدة ضمان 

  الجودة

تطوير آليـات    .٥
الدعم األكاديمى  
ــالزم  الــــ

توافر أعداد   ٥/١
هيئة تدريس كميا   
ــسب  ــا ح وكيفي

 اعتماد آلية لحصر العجـز الفعلـى        ٥/١/١
ألعضاء هيئة التدريس ومعـاونيهم حـسب       

  .تخصصات األقسام

آلية معتمـدة لحـصر      •  .إدارة الكلية •
العجز الفعلى ألعـضاء    
ــدريس   ــة التـ هيئـ

  ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/٣/٢٠١٥  

٣٥  
  مصدر التمويل

  الكلية
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ــصات   .للمتعلمين تخصــ
  .الطالب

مراجعة خطط األقسام لتعيين هيئـة      ٥/١/٢
  .التدريس والهيئة المعاونة

 وضع خطة للتعامـل مـع العجـز         ٥/١/٣
التدريس بحـسب   والزيادة فى أعضاء هيئة     

  . التخصصات

 .ومعاونيهم
تقارير مراجعة خطـط     •

 .األقسام
خطة معتمدة للتعامل مع     •

العجز والزيـادة فـى     
  .أعضاء هيئة التدريس

 إعداد برامج   ٥/٢  
ــة ــدعم موثق  ل

وتحفيز الطـالب   
الموهــــوبين 

  .والمتعثرين

 اعتماد آلية للكشف عن الموهـوبين       ٥/٢/١
  .من الطالب فى مختلف التخصصات

 تطــوير خطــة بــرامج األنــشطة ٥/٢/٢
الخاصة برعاية الموهوبين من الطالب فـى       

  .مختلف التخصصات
 اعتماد آليات لدعم وتحفيز الطـالب       ٥/٢/٣

/ نح دراسـية  م(الموهوبين من طالب الكلية     
جوائز وشـهادات   / رعاية علمية / دعم مالى 

  ).الخ.....تقدير
 تطوير سبل التعاون بين مؤسـسات       ٥/٢/٤

) التعليمية والرياضـية والثقافيـة    (المجتمع  

 .إدارة الكلية •
ــة  • إدارة رعاي

ــشباب  الــ
 .بالكلية

وحدة ضمان   •
  .الجودة

آلية معلنة للكشف عـن      •
 .الموهوبين من الطالب

خطة معتمدة لتطـوير     •
 برامج أنشطة رعايـة   

 .الموهوبين
ــدعم  • ــة ل ــات معلن آلي

وتحفيـــز الطـــالب 
الموهوبين من طـالب    

 .الكلية
عدد الطالب الموهوبين    •

المشاركين فى أنـشطة    

  ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/٣/٢٠١٥  

٢٠٠  
  التمويلمصدر 
  الكلية+الجامعة
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  .والموهوبين من طالب الكلية
 اقتراح برامج موثقة لدعم ورعايـة       ٥/٢/٥

  .الطالب المتعثرين فى الدراسة
ة المستفيدين   وضع خطة لزيادة نسب    ٥/٢/٦

  .من برامج دعم المتعثرين سنويا
 وضع آليات لقياس فاعليـة بـرامج        ٥/٢/٧

دعم ورعاية الطـالب المتعثـرين دراسـيا        
  .سنويا

 .مؤسسات المجتمع
عدد المـستفيدين مـن      •

برامج دعم المتعثـرين    
 .سنويا

رضــا الطــالب عــن  •
برامج دعـم وتحفيـز     
  .الموهوبين والمتعثرين

 تقديم الـدعم    ٥/٣  
ــاد  واإلرشـــ
ــاديمى  األكـــ
  .المناسب للطالب

 تدريب أعضاء هيئة التدريس علـى       ٥/٣/١
  .مهارات اإلرشاد األكاديمى للطالب

 إعداد دليـل لإلرشـاد األكـاديمى        ٥/٣/٢
  .للطالب بالكلية

شعبة اإلرشاد   •
  .األكاديمى

خطة معلنـة لتـدريب      •
أعضاء هيئة التـدريس    

لى مهارات اإلرشـاد    ع
 .األكاديمى

دليل معتمـد ومعلـن      •
  .لإلرشاد األكاديمى

ــاريح  ــن ت م
اعتماد تطبيـق   
الئحة الساعات  
المعتمدة فـى   
ــة  المرحلــ
ــة  الجامعيــ

  .األولى

١٥٠  
  مصدر التمويل

  الكلية

 تفعيل نظـام    ٥/٤  
 .الساعات المكتبية

 وضع آلية لالعـالن عـن نظـام         ٥/٤/١
  .الساعات المكتبية

 . إدارة الكلية •

  .أقسام الكلية •
آلية معتمـدة لإلعـالن      •

عن نظـام الـساعات     
  ١/٣/٢٠١٣من

  إلى
٣٥  

  مصدر التمويل
  الكلية
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ل سبل اإلعالن اإللكترونى عن      تفعي ٥/٤/٢
  .الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس

 وضع آلية لمراقبة ومتابعـة نظـام        ٥/٤/٣
  .الساعات المكتبية

 .المكتبية
إعالنات منشورة عـن     •

الساعات المكتبية علـى    
موقع الكليـة ومنتـدى     

 .البالط
آلية معتمـدة لمراقبـة      •

ومتابعة نظام الساعات   
  .المكتبية

١/٧/٢٠١٣  

تطوير سياسة   .٦
متابعة الخريجين  
واالستفادة مـن   
ــى   ــا ف نتائجه
تطوير البـرامج   

  .الدراسية

 تفعيل شعبة   ٦/١
  .الخريجين

 تحديـد رؤيــة الـشعبة ورســالتها   ٦/١/١
  .وأهدافها

  .حديد مهام الشعبة وأنظمتها ت٦/١/٢
 تحديد احتياجات الشعبة من الموارد      ٦/١/٣

  .البشرية والتكنولوجية
 وضع الالئحـة التفيذيـة والماليـة        ٦/١/٤

  .للشعبة
 وضع خطة تنفيذية لتنفيـذ أهـداف        ٦/١/٥

  .الشعبة

ــعبة  • شـــ
 .الخريجين

وحدة تطوير   •
 .األداء
  

وثيقة الرؤية والرسـالة     •
 .واألهداف

 .دليل الشعبة •
ــات   • ــة باالحتياج قائم

 .البشرية والتكنولوجية
وثيقة الخطة التنفيذيـة     •

 .ألهداف الشعبة
 .خطة متابعة األداء •
  .خطة اإلعالن •

  ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٣  

٣٥  
  مصدر التمويل

  ةالكلي+الجامعة
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 وضع خطة لمتابعـة أداء الـشعبة        ٦/١/٦
  .وتقييمها

 وضع خطة لإلعـالن عـن مهـام         ٦/١/٧
  .وإنجازاتهاالشعبة 

  
 تطوير سبل   ٢/٦  

ــع  ــل م التواص
  .خريجى الكلية

  . تفعيل رابطة خريجى كلية التربية٦/٢/١
 تنظيم الملتقى الـسنوى لخريجـى       ٦/٢/٢

  .الكلية
 تفعيل المنتدى اإللكترونى لخريجـى     ٦/٢/٣

  .الكلية
 تنظيم ملتقى التوظيـف للخـريجين       ٦/٢/٤

  .بشكل دورى
 وضع آلية قياس رضـا الخـريجين        ٦/٢/٥

  .ات المقدمة لهمعن الخدم
 وضــع خطــة لتطــوير البــرامج ٦/٢/٦

الدراسية فى ضـوء نتـائج قيـاس رضـا          
  .الخريجين

ــدة  • وحـــ
 .الخريجين

وكيل الكليـة    •
لشئون التعليم  

  .والطالب

أنشطة مفعلـة لوحـدة      •
 .الخريجين

قائمـــة احتياجـــات  •
 .الخريجين

خطــة التواصــل مــع  •
 .الخريجين

تواصل مـستمر مـع      •
 .الخريجين

يـذ  تقارير متابعـة تنف    •
 .الخطة

نتائج قياسـات رضـا      •
  .الخريجين

  ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣١/١٢/٢٠١٧ 

١٧٥  
  مصدر التمويل

  الكلية+الجامعة
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تطوير خطط  . 1
وبرامج الدرجة  
الجامعية األولى  
ــوء   ــى ض ف
المعــــايير 
األكاديميــــة 

  .القياسية

 تطوير برامج   1/1
الدرجة الجامعيـة   
األولى الحالية فى   
ضــوء المعــايير 

  .ةاألكاديمي

عقد لقاءات وورش عمـل للتعريـف       1/1/1
بالمعايير األكاديمية القياسية للدرجة الجامعية     

 .األولى

مقارنة توصـيف البـرامج الحاليـة       2/1/1 
ونواتجهــا التعليميــة المــستهدفة بالمعــايير 
األكاديمية القياسية لبرامج الدرجة الجامعيـة      

 .األولى

إعادة صياغة أهداف وتوصيف البرامج     3/1/1
راسية لمرحلة الدرجة الجامعية األولى بما      الد

 .يتفق والمعايير األكاديمية القياسية

المراجعة والتقيـيم الـذاتى المـستمر       4/1/1
لبرامج ومقررات الدرجة الجامعية األولى من      

 .قبل المراجعين الداخليين والخارجيين

 االستفادة مـن تقـارير المـراجعين        5/1/1

ــدة  • وحــ
 .الجودة

ــسام  • األقـ
  .األكاديمية

عدد ورش العمل التى     •
 .يتم عقدها

عدد الملتحقين بورش    •
 العمل

تحــسن أداء أعــضاء  •
هيئــة التــدرس فــى 
ــرامج   ــيف الب توص

 والمقررات

مطابقة برامج الدرجة    •
ــى   ــة األول الجامعي

ها ونواتج التعلم   واهداف
المستهدفة مع المعايير   

 األكاديمية القياسية

توصــيف المقــررات  •

  1/3/2013من
  إلى

31/12/2017  
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رات الخارجيين فى تطـوير بـرامج ومقـر       
 .الدرجة الجامعية األولى

اعتماد توصيف بـرامج ومقـررات      6/1/1 
 .الدرجة الجامعية األولى بعد التحديث

تشكيل لجنة مختصة بالتطوير المستمر     7/1/1 
 .لبرامج ومقررات الدرجة الجامعية األولى

تدريب أعضاء هيئة التـدريس علـى       8/1/1 
عمل توصيفات البرامج والمقررات وكـذلك      

الخاصة بها فـى ضـوء المعـايير        التقارير  
  .األكاديمية القياسية للدرجة الجامعية األولى

 والبرامج

ــررات   • ــارير المق تق
 .والبرامج

ــة   • ــارير المراجع تق
 .الداخلية والخارجية

القرارات التـصحيحية    •
فــى ضــوء تقــارير 
ــة  ــة الداخلي المراجع

  .والخارجية

 تطوير برامج   2/1  
الدرجة الجامعيـة   
ــة  ــى الحالي األول
ــات  ــاً لمتطلب وفق

  .سوق العمل

استطالع آراء المستفيدين حول مـدى      1/2/1
جــدوى البــرامج األكاديميــة والمقــررات 

 .الدراسية وفعاليتها

دراسة االحتياجات المهنيـة لطـالب      2/2/1 
 .الدرجة الجامعية األولى

تطلبات سوق العمـل    دراسة لتحديد م  3/2/1 

وحدة الجودة •
ــسام  • األقـ

  .األكاديمية

نتائج اسـتطالع آراء     •
ــات  ــالب والجه الط
المستفيدة فى بـرامج    
ــة   ــة الجامعي الدرج

 .األولى

ــوير   • ــراءات تط إج

  1/3/2013من
  إلى

31/12/2017  
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المحلى واإلقليمى مـن البـرامج التعليميـة        
 .ومواصفات الخريج بشكل دورى

المراجعة الدورية لبرامج ومقـررات     4/2/1 
الدرجة الجامعية األولى للتأكد من اسـتيفائها       
ــل    ــوق العم ــات س ــات واحتياج لمتطلب
واالحتياجات المهنية للطالب، فى ضوء نتائج      

 .استطالع الرأى

تحداث برامج جديـدة فـى ضـوء        اس5/2/1 
احتياجات سوق العمل والمـستفيدين بـصفة       

  .عامة

ــة  ــرامج الدرجـ بـ
الجامعية األولى فـى    
ضوء نتائج استقـصاء    

ات رأى الطالب والجه  
المستفيدة واحتياجاتهم  

 .المهنية

تالشى الفجوة بين مـا      •
ــرامج  ــه البـ تقدمـ
األكاديميــة وبــين  
.احتياجات سوق العمل

ــة   • ــارير المراجع تق
 .الدورية للبرامج

تزايد أعداد الطـالب     •
المسجلين فى البرامج   

 .المختلفة

ــات  • ــة باالحتياج قائم
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والبرامج التى يتطلبها   
 .سوق العمل

ــرامج   • ــدد البـ عـ
 .ثةالمستحد

تزايد رضا المـستفيد     •
النهائى عن مـستوى    
خريجى برامج الدرجة   

  .الجامعية األولى

تطوير برامج  . 2
إعداد المعلـم   
ــام  ــاً لنظ طبق
ــساعات  الــ

  .المعتمدة

إعداد الئحة جديدة للمقررات الدراسية     1/1/2   1/2
قاً لنظام الـساعات    للدرجة الجامعية األولى وف   

 .المعتمدة

إعادة توصيف البـرامج والمقـررات      2/1/2 
الدراسية فى ضوء تطبيق نظـام الـساعات        

 .المعتمدة

تطوير نظم التقويم لتتناسب مع نظـام       3/1/2 

 .عميد الكلية •

وكيل الكلية   •
لــــشئون 

 .طالبال

ــسام  • األقـ
 .األكاديمية

ــعبة  • شــ

ــرامج   • ــيف الب توص
 .والمقررات

تطبيــق نظــم تقــويم  •
جديدة تتناسب مع نظام    

 .الساعات المعتمدة

تطبيق نظام التـسجيل     •
 .اإللكترونى للطالب

  1/3/2013من
  إلى

31/12/2017  
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 .الساعات المعتمدة

وجود بنية معلوماتية تـسمح بتغييـر       4/1/2 
نظام القيد والتسجيل مـن النظـام اليـدوى         

 .لنظام اإللكترونىالتقليدى إلى ا

التوسع فى إنشاء القاعـات الدراسـية       5/1/2 
والمعامل الستيعاب أعداد الطالب، حيث يتم      

 .تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة

تفعيــل شــعبة اإلرشــاد األكــاديمى 6/1/2 
 .للطالب

تدريب أعضاء هيئة التـدريس علـى       7/1/2
متطلبات تطبيق نظـام الـساعات المعتمـدة        

 .ديمى للطالبواإلرشاد األكا

تــدريب العــاملين بــشعبة اإلرشــاد 8/1/2 
األكاديمى على اإلجراءات المتبعة فى نظـام       
الساعات المعتمدة من سحب وإضافة وحذف      

 .الخ...... 

ــاد  اإلرشـ
 .األكاديمى

إدارة شئون   •
 . الطالب

ــز  • مركــ
تطوير نظم  
ــويم  تقــ
ــالب  الطـ
واالمتحانات

. 

  

وجود وحدة اإلرشـاد     •
ــادي ــمن األك مى ض

 .الهيكل اإلدارى للكلية

عدد الدورات التدريبية    •
 .التى يتم عقدها

أعداد أعـضاء هيئـة      •
ــاملين  ــدريس والع الت
المـــشاركين فـــى 

 .الدورات التدريبية

نجاح المشاركين فـى     •
ــوى   ــف المحت توظي

 .التدريبى

عــدد اللقــاءات مــع  •
ــات   ــالب الدراس ط

 .العليا

زيادة وعى الطـالب     •
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عقد لقاءات دورية مع طالب الدرجة      9/1/2 
الجامعية األولى لتعريفهم بنظـام الـساعات       

  .المعتمدة

بــإجراءات نظــام  
ــساعات ال ــدة ال معتم

  .وتنفيذها بشكل يسير

 تفعيــل إدارة 2/2  
ــيم  التعلـــــ

  .اإللكترونى

.تحديد رؤية الشعبة ورسالتها وأهدافها1/2/2 
 .تحديد مهام الشعبة وأنشطتها2/2/2 

تحديد احتياجات الشعبة من المـوارد      3/2/2 
 .جيةالبشرية والتكنولو

.وضع الالئحة التنفيذية والمالية للشعبة4/2/2 
وضع خطة تنفيذية لتحقيـق أهـداف       5/2/2 
 .الشعبة

وضع خطـة لمتابعـة أداء الـشعبة        6/2/2 
 .وتقييمها

وضع خطة لإلعالن عن مهام الشعبة      7/2/2 
  .وإنجازاتها

إدارة التعليم   •
 .اإللكترونى

وحدة تطوير   •
  .األداء

وثيقة الرؤية والرسالة    •
 .هدافواأل

 .دليل الشعبة •

ــات  • ــة باالحتياج قائم
 .البشرية والتكنولوجية

وثيقة الخطة التنفيذيـة     •
 .ألهداف الشعبة

 .خطة متابعة األداء •

  .خطة اإلعالن •

  1/3/2013من
  إلى

30/5/2013  
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برامج جديدة فـى    
التعليم المفتوح بما   
يحقــق ميــزة  

  .تنافسية

 .وفقاً لنظام التعليم المفتوح

وضع مقررات جديدة فى ضوء نظام      2/3/2 
 .التعليم المفتوح

توصيف البرامج والمقررات الدراسية    3/3/2 
 .فى ضوء تطبيق نظام التعليم المفتوح

تطوير نظم التقويم لتتناسب مع نظـام       4/3/2 
 .التعليم المفتوح

 .اعتماد الالئحة الجديدة5/3/2 

اعتماد توصيفات البرامج والمقررات    6/3/2 
  .الدراسية

 .التعليم المفتوح  .اإللكترونى

توصــيف معتمــد    •
  .للبرامج والمقررات

  إلى
31/12/2017  

  الكلية+الجامعة

ــتحداث . ٣ اسـ
برامج تعليميـة   

  .ةمتميز

التوسع فـى   1/3 
ــرامج  ــديم الب تق
األكاديمية بنظـام   

  .التعليم عن بعد

استحداث الئحـة جديـدة للمقـررات       1/1/3 
 .الدراسية فى ضوء نظام التعليم عن بعد

التوسع فى تحويـل المقـررات فـى        2/1/3 
برامج الدرجة الجامعية األولى فـى األقـسام        

 .المختلفة إلى مقررات إلكترونية

اء هيئة التدريس بالكليـة     تدريب أعض 3/1/3 

ــدة  • وحــ
 .الجودة

ــسام  • األقـ
 .األكاديمية

إدارة التعليم   •
  .اإللكترونى

عداد المقررات  زيادة أ  •
ــع  ــة بجمي اإللكتروني

 .أقسام الكلية

عدد الدورات التدريبية    •
ألعضاء هيئة التدريس   
بالكلية علـى إعـداد     

  1/3/2013من
  لىإ

31/12/2017  
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 .على إعداد المقررات اإللكترونية

االستفادة من وتفعيل دور مراكز التعلم      4/1/3
اإللكترونى بالجامعات للتوسـع فـى إنتـاج        
مقــررات البــرامج المطــورة بنظــام إدارة 

  .المقررات إلكترونيا

 .المقررات اإللكترونية

أعداد أعـضاء هيئـة      •
ــة   ــدريس والهيئ الت
المعاونة المشاركين فى   

 .الدورات التدريبية

نجاح المشاركين فـى     •
ــوى   ــف المحت توظي

  .التدريبى
 وضع خطـة    2/3  

الستحداث برامج  
دراسية مـشتركة   
ــسات  ــع مؤس م

  .عربية وعالمية

ــات  1/2/3 ــد الجامع ــة لتحدي ــل دراس عم
والمؤسسات التـى يمكـن التعـاون معهـا         
واستحداث برامج دراسية مشتركة، وتحديـد      
 آليات العمل لتحقيق هذا التواصل بين الكليـة       

 .وهذه الجهات

دراسة جدوى هذه الـشراكات علـى       2/2/3 
 .الكلية والمجتمع واألطراف المستفيدة

عرض الخطة علـى مجلـس الكليـة        3/2/3 

وكيل الكلية   •
لــــشئون 
ــيم  التعلــ

 .والطالب

وحدة تطوير   •
  .األداء

قة ومعتمـدة   خطة موث  •
ــرامج   ــتحداث ب الس
دراسية مشتركة مـع    
ــة   ــسات عربي مؤس

 .وعالمية

قائمة بالمؤسسات التى    •
يمكن التعـاون معهـا     
ــرامج   ــتحداث ب الس

  1/3/2013من
  إلى

31/12/2017  
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 .واعتمادها والعمل على تنفيذها وتفعيلها

  . متابعة تنفيذ خطة استحداث البرامج4/2/3
 .دراسية مشتركة

وثيقة تحديـد جـدوى      •
 .البرامج المشتركة

 .تقارير متابعة الخطة •

عدد البرامج الدراسية    •
المشتركة التـى تـم     

  .استحداثها
تطوير برامج  . 4

التدريب العملى  
التربيـــــة (

) العمليـــــة
للطالب داخـل   
الكليــــــة 

  .وبالمدارس

 تفعيل شـعبة    1/4
  .التدريب الميدانى

.تحديد رؤية الشعبة ورسالتها وأهدافها1/1/4 
 .تحديد مهام الشعبة وأنشطتها2/1/4 

 من المـوارد    تحديد احتياجات الشعبة  3/1/4 
 .البشرية والتكنولوجية

.وضع الالئحة التنفيذية والمالية للشعبة4/1/4 
وضع خطة تنفيذية لتحقيـق أهـداف       5/1/4 
 .الشعبة

وضع خطـة لمتابعـة أداء الـشعبة        6/1/4 
 .وتقييمها

ــعبة  • شــ
ــدريب  التـ

 .الميدانى

وحدة تطوير   •
  .األداء

وثيقة الرؤية والرسالة    •
 .واألهداف

 .دليل الشعبة •

ــات  • ــة باالحتياج قائم
 .البشرية والتكنولوجية

وثيقة الخطة التنفيذيـة     •
 .ألهداف الشعبة

 .خطة متابعة األداء •

  .خطة اإلعالن •

  1/3/2013من
  إلى

30/5/2013  
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وضع خطة لإلعالن عن مهام الشعبة      7/1/4 
  .وإنجازاتها

ــوير 2/4    تطــ
برنامج التـدريب   
ــة  ــل الكلي داخ

س بمعامل التـدري  
  المصغر

وضع خطة معتمدة للتدريس المصغر     1/2/4 
 .لتدريب الطالب

 إعداد دليل إجرائي لمعامل التـدريس       2/2/4
 .المصغر

توزع دليل معامل التدريس المـصغر      3/2/4 
 .على الطالب المعلمين بالكلية

تفعيــل ممارســات دليــل التــدريس 4/2/4 
  .المصغر داخل المعامل بالكلية

ــعبة  • شــ
ــدريب  التـ

  .الميدانى

االرتقــاء بمخرجــات  •
ــدريب   ــامج الت برن

 .الميدانى

زيادة مستوى رضـا     •
الطالب وأعضاء هيئة   
ــن أداء  ــدريس ع الت
معامــل التــدريس  

 .المصغر

زيادة مستوى رضـا     •
  .المستفيدين النهائيين

  1/7/2013من
  إلى

1/11/2013  

35 
  مصدر التمويل

  الكلية

ــوير 3/4    تطــ
التدريب الميدانى  
بمعامل التـدريس   
ــصغرداخ ل المـ

 وضع خطة لألنشطة فى معامل طرق       1/3/4
 .التدريس لتدريب الطالب

 توفير كافـة اإلمكانيـات المطلوبـة        2/3/4
لعمليات التـدريب داخـل معامـل طـرق         

ــدة  • وحــ
مـــستقلة 
ــدريب  للتـ
ــدانى  الميـ

ة معتمدة لألنشطة   خط •
فــى معامــل طــرق 
ــدريب   ــدريس لت الت

  .الطالب

  1/7/2013من
  إلى

1/5/2017  
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تنشأ ضمن    .التدريس  الكلية
الهيكــــل 
التنظيمــى 
بالتعاون مع  
ــادات  القيـ
العليا للكلية  
وأعــضاء 
هيئـــــة 

  .التدريس
ــى 4/4    تبنـــ

مستويات معيارية  
  .للتدريب الميدان

 وضع دليل للتدريب الميدانى يتضمن      1/4/4
 .المستويات المعيارية

صياغة الـدليل الميـدانى بـصورة       2/4/4 
 . شكل ممارسات يمكن مالحظتهاإجرائية فى

نشر دليل التدريب الميدانى على موقع      3/4/4 
 الكلية

توزيع دليل التدريب الميـدانى علـى       4/4/4 

ــدة  • وحــ
مـــستقلة 
ــدريب  للتـ
ــدانى  الميـ

أ ضمن  تنش
الهيكــــل 
التنظيمــى 

دليل التدريب الميدانى    •
معلن ومنشور وموزع   
ــالب   ــى الطـ علـ

  .والمعلمين

  1/7/2013من
  إلى

1/11/2013  
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 .الطالب المعلمين ومدارس التدريب الميدانى

تطور دليل التدريب الميدانى فى ضوء      5/4/4 
  .نتائج متابعة تطبيق ممارساته

بالتعاون مع  
ــادات  القيـ
العليا للكلية  
وأعــضاء 
هيئـــــة 

  التدريس
ــوير 5/4    تطــ

التدريب الميدانى  
  داخل المدارس

دانى لطـالب   وضع خطة للتدريب المي   1/5/4 
 .البرنامج

وضع آليـات لتحديـد االحتياجـات       2/5/4 
 .التدريبية الفعلية للطالب

تصميم برامج التدريب الميدانى لتنمية     3/5/4 
 .المهارات األساسية للطالب

وضع خطة إلشراك أعـضاء هيئـة       4/5/4 
 .التدريس فى برامج التدريب الميدانى

تصميم قاعدة بيانات خاصة بـالطالب      5/5/4 
  .لمدارس المختارة للتدريب الميدانىوا

ــدة  • وحــ
مـــستقلة 
ــدريب  للتـ
ــدانى  الميـ
تنشأ ضمن  
الهيكــــل 
التنظيمــى 
بالتعاون مع  
ــادات  القيـ
العليا للكلية  

خطة معتمدة للتدريب    •
الميــدانى لطــالب  

 .البرنامج

ــات  • ــة االحتياج قائم
التدريبيــة الفعليــة  

 .للطالب

قاعدة بيانات خاصـة     •
والمـدارس  بالطالب  

ــدريب  ــارة للت المخت
  .الميدانى

  1/7/2013من
  إلى

1/3/2014  
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وأعــضاء 
هيئـــــة 

  التدريس
ــة 6/4    متابعــ

التدريب الميدانى  
  بالمدارس

ـ   1/6/4   والبـشرية   ةتوفير اإلمكانات المادي
 .لمتابعة التدريب الميدانى

وضع آلية للتعرف على الـصعوبات       2/6/4
تـرة التـدريب    التى تواجه الطالب أثنـاء ف     

 .ومساعدتهم على حلها

وضع آليات معتمـدة لتقـويم نتـائج        3/6/4
 .التدريب الميدانى واالستفادة منها فى تطويره

وضع آلية للتحقق من فاعلية التدريب      4/6/4 
الميدانى للطـالب فـى تنميـة المخرجـات         

  .المستهدفة للتعلم

ــدة  • وحــ
مـــستقلة 
ــدريب  للتـ
ــدانى  الميـ
تنشأ ضمن  
الهيكــــل 
 التنظيمــى

بالتعاون مع  
ــادات  القيـ
العليا للكلية  
وأعــضاء 
هيئـــــة 

  التدريس

قائمة بالصعوبات التى    •
تواجه الطالب أثنـاء    
فترة التدريب وطـرق    

 .التغلب عليها

آليات معتمدة لتقـويم     •
ــدريب  ــائج التـ نتـ

 .الميدانى

آلية معتمدة للتحقق من     •
فاعليـــة التـــدريب 

  .الميدانى للطالب

  1/8/2013من
  إلى

31/12/2017  
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ــار 7/4    اختيــ
مدارس التـدريب   

  . الميدانى

 وضع آلية الختيار المدارس التى يـتم     1/7/4
 .بها التدريب الميدانى

 وضع شروط محددة وواضحة الختيار      2/7/4
 .المدارس

تصميم قاعدة بيانـات تـضم قـوائم        3/7/4 
 .بالمدارس التى يمكن االستعانة بها

بعـدة وسـائل عـن هـذه        اإلعالن   4/7/4
 .الشروط

وضع آلية لتقويم مـدارس التـدريب       5/7/4 
الميدانى فى ضوء الشروط الموضوعة مـن       

  .قبل المؤسسة

ــدة  • وحــ
مـــستقلة 
ــدريب  للتـ
ــدانى  الميـ
تنشأ ضمن  
الهيكــــل 
التنظيمــى 
بالتعاون مع  
ــادات  القيـ
العليا للكلية  
وأعــضاء 
هيئـــــة 

  التدريس

آلية معتمدة الختيـار     •
ــدريب   ــدارس الت م

 .يدانىالم

قاعدة بيانات مـدارس     •
 .التدريب الميدانى

آلية معتمـدة لتقـويم      •
ــدريب   ــدارس الت م

  .الميدانى

  1/7/2013من
إلى 

1/11/2013  

35 
  مصدر التمويل

  الكلية

ــة . 5 مراجعــ
شروط القبـول   
لطالب المرحلة  

ــوير 1/5  تطــ
ــول   ــروط قب ش
الطالب بالدرجـة   

ارات للتحقـق مـن لياقـة       إعداد اختب 1/1/5 
 .الطالب لمهنة التعليم

 .تطوير نظام المقابلة الشخصية2/1/5 

وكيل الكلية   •
لــــشئون 
ــيم  التعلــ

بطاريــة االختبــارات  •
ــالميول   ــة ب المتعلق
واالتجاهات نحو مهنة   

  1/3/2012من
  إلى

1/7/2012  
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إعداد بطارية االختبـارات المتعلقـة      3/1/5   .الجامعية األولى الجامعية األولى
 .بالميول واالتجاهات نحو مهنة التعليم

 .إعداد اختبار سمات الشخصية4/1/5 

إعداد امتحان مقـرر مهنـى تحـدده        5/1/5 
 .الكلية

بـى لبيـان    تطوير آلية الكـشف الط    6/1/5 
صالحية الطالب الجسمية لممارسـة مهنـة       

  .التعليم

 .التعليم  .والطالب

ــمات  • ــار سـ اختبـ
 .الشخصية

امتحان مقرر مهنـى     •
 .يحدده الكلية

آلية الكـشف الطبـى      •
لبيان صالحية الطالب   

 مهنة  الجسمية لممارسة 
  .التعليم
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 استكمال تحديث   -1
وتطوير بـرامج   
الدراسات العليـا   
ــام   ــاً لنط طبق
ــساعات  الـــ

  .المعتمدة

 تطوير برامج   1/1
ــا  ــات العلي الدراس
الحالية فى ضـوء    
المعايير األكاديمية  
القياسية للدراسـات   

  .العليا

ــاءات وور1/1/1 ــد لق ــل عق ش عم
للتعريف بالمعاير األكاديميـة القياسـية      

  . للدراسات العليا
 مقارنة توصيف البرامج الحالية     1/1/2

ونواتجها التعليمية المستهدفة بالمعـاير     
ــرامج  ــية لبـ ــة القياسـ األكاديميـ

  .الدراسات العليا
 إعادة صياغة أهداف توصـيف      1/1/3

البرامج الدراسية لمرحلـة الدراسـات      
لعليا بما يتفـق والمعـاير األكاديميـة        ا

  .القياسية للدراسات العليا
 المراجعة والتقييم الذاتى المستمر     1/1/4

لبرامج ومقررات الدراسات العليا مـن      
  .قبل المراجعين الداخليين والخارجيين

 االستفادة من تقاريير المراجعيين     1/1/5

وحدة ضمان   
  .الجودة

األقــــسام  
  .األكاديمية

إدارة تطوير   
  .األداء

عدد ورش العمل التى     
 .يتم عقدها

عدد المـشاركين فـى      
 .ورش العمل

تحسين أداء أعـضاء     
هيئة التـدريس فـى     
ــرامج   ــيف الب توص

 .والمقررات

ــرامج   ــة بـ مطابقـ
الدراســات العليــا  
وأهدافها ونواتج التعلم   
المستهدفة مع المعاير   
ــة  األكاديميـــــ

 .للدراسات العليا

توصــيف المقــررات  

  1/3/2013من 
  إلى

31/12/2013 
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الخارجيين فى تطوير برامج ومقررات     
  .الدراسات العليا

ــرامج   1/1/6 ــيف ب ــاد توص  اعتم
  .ومقررات الدراسات العليا بعد التحديث

 تشكيل لجنة مختصة بـالتطوير      1/1/7
المستمر لبرامج ومقـررات الدراسـات      

  .العليا
 تدريب أعضاء هيئة التـدريس      1/1/8

على عمل توصيفات البرامج والمقررات     
الخاصــة بهــا فــى ضــوء المعــايير 

  . العليااألكاديمية القياسية للدراسات

 .والبرامج

ــررات    ــارير المق تق
 .والبرامج

ــة   ــارير المراجع  تق
 .الداخلية والخارجية

القرارات التـصحيحية    
فــى ضــوء تقــارير 
ــة  ــة الداخلي المراجع

  .والخارجية

تطوير برامج   1/2  
ــا  ــات العلي الدراس
الحاليـــة وفقـــاً 
ــوق  ــات س لمتطلب

  .العمل

 استطالع آراء المستفيدين حول     1/ 1/2
جدوى البرامج األكاديمية والمقـررات     

  .الدراسية، وفعاليتها
 دراســة االحتياجــات المهنيــة 1/2/2

  .لطالب الدراسات العليا
 دراسة لتحديد متطلبـات سـوق       1/2/3

وحدة ضمان   
  .الجودة

األقــــسام  
  .األكاديمية

نتائج اسـتطالع  آراء      
ــات  ــالب والجه الط
المستفيدة فى بـرامج    

 .الدراسات العليا

ــوير    ــراءات تط إج
برامج الدراسات العليا   

 1/3/2013من

  إلى
31/12/2013 
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يمى مـن البـرامج     العمل المحلى واإلقل  
التعليمية ومواصفات الخـريج بـشكل      

  .دورى
 استحداث برامج جديدة فى ضوء      1/2/4

احتياجات سـوق العمـل والمـستفيدين       
  .بصفة عامة

ــرامج 1/2/5 ــة لب ــة الدوري  المراجع
ومقررات الدراسات العليا للتأكـد مـن       
استيفائها لمتطلبات واحتياجـات سـوق      
 العمل، وفى ضوءاالحتياجات المهنيـة    

  .للطالب

ــائج  ــوء نت ــى ض ف
استقصاء رأى الطالب   
والجهــات المــستفيدة 

 .واحتياجاتهم المهنية

تالشى الفجوة بين مـا      
ــرا ــة البـ مج تقدمـ

األكاديمية واحتياجات  
 .سوق العمل

ــة    ــارير المراجع تق
 .الدورية للبرامج

تزايد أعداد الطـالب     
المسجلين فى البرامج   

 .المختلفة

ــات   ــة باالحتياج قائم
والبرامج التى يتطلبها   

 .سوق العمل

ــرامج    ــدد البـ عـ
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 .المستحدثة

تزايد رضا المـستفيد     
النهائى عن مـستوى    
خريجـــى بـــرامج 

  . الدراسات العليا
 تطوير برامج   1/3  

ــا  ــات العلي الدراس
الحالية وفقاً لنظـام    

  .الساعات المعتمدة

 تطــوير وتحــديث المقــررات 1/3/1
الدراسية وفقاً لالئحة الدراسـات العليـا       

  .بنظام الساعات المعتمدة
ــرامج   1/3/2 ــيف الب ــادة توص  إع

الدراسية فى ضوء تطبيـق     والمقررات  
  .نظام الساعات المعتمدة

 تطوير نظم التقويم لتتناسب مـع   1/3/3
  .نظام الساعات المعتمدة

 وجود بنية معلوماتيـة تـسمح       1/3/4
بتغيير نظام القيد والتسجيل من النظـام       

  .اليدوى التقليدى إلى النظام اإللكترونى
 تفعيل شعبة  اإلرشاد األكاديمى      1/3/5

 .عميد الكلية 

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 

يا والبحث  العل
 .العلمى

األقــــسام  
 .األكاديمية

شـــــعبة  
اإلرشـــاد 

 .األكاديمى

إدارة  

توصــيف المقــررات  
 .والبرامج

تطبيــق نظــم تقــويم  
جديدة تتناسب مع نظام    

 .الساعات المعتمدة

زيادة أعداد القاعـات     
 .الدراسية

تـسجيل  تطبيق نظام ال   
 .اإللكترونى للطالب

وجود وحدة اإلرشـاد     
األكاديمى مفعلة ضمن   
 .الهيكل اإلدارى للكلية

  1/3/2013من
إلى 

30/6/2013  
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  :خاللللطالب من 
  . تحديد رؤية الشعبة ورسالتها-  
 تحديد أهـداف الـشعبة ومهامهـا        - 

  .وأنشطتها
  . تحديد الهيكل التنظيمى للشعبة-
 تحديد احتياجات الشعبة مـن القـوى        -

البشرية والتكنولوجية فى ضـوء مهـام       
  .الشعبة

 تأهيــل القــوى البــشرية بالــشعبة - 
وتدريبها على إجراءات نظام الـساعات      

  .ةالمعتمد
  . وضع خطة لتقييم أداء الشعبة-
 تدريب أعضاء هيئة التـدريس      1/3/6

على متطلبات تطبيق نظـام الـساعات       
  .المعتمدة واإلرشاد األكاديمى للطالب

 عقد لقاءات دورية مع طـالب       1/3/7
الدراسات العليا لتعريفهم بنظام الساعات     

الدراســات 
 .العليا

مركز القياس   
 .والتقويم

وحـــــدة  
ــدريب  التـ
والمشروعات

.  

عدد الدورات التدريبية    
 .التى يتم عقدها

أعداد أعـضاء هيئـة      
ــاملين  ــدريس والع الت
المـــشاركين فـــى 

 .الدورات التدريبية

نجاح المشاركين فـى     
ــوى   ــف المحت توظي

 .التدريبى

عــدد اللقــاءات مــع  
ــالب ال ــات ط دراس

 .العليا

زيادة وعى الطـالب     
بــإجراءات نظــام  
ــدة  ــساعات المعتم ال

  .وتنفيذها بشكل يسير
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  .المعتمدة
  

 تطوير أساليب   1/4  
  .التعليم والتعلم

 اتباع أساليب التعلـيم والـتعلم       1/4/1
المتمركزة حول الطالب وتدريب أعضاء     

  . على استخدامهاهيئة التدريس
 اتباع أساليب التعلـيم والـتعلم       1/4/2

  .القائمة على حل المشكالت
 استقصاء آراء الطـالب حـول       1/4/3

  .أساليب التعليم والتعلم المستخدمة
 تشجيع الطالب علـى اسـتخدام     1/4/4

  .أساليب ومصادر التعلم الذاتى
 دعم مصادر المعرفـة والـتعلم       1/4/5

اجع والدوريات  الذاتى بالكلية، مثل المر   
العربية واألجنبيـة الحديثـة، وكـذلك       
المصادر اإللكترونية المتمثلة فى قواعد     

  .البيانات العالمية
 التنوع فى اسـتخدام  أسـاليب        1/4/6

أعضاء هيئة   
ــدريس  التـ

 .باألقسام

ــاء   رؤســ
 .األقسام

وحدة ضمان   
 .الجودة

إدارة تطوير   
 .األداء

وحـــــدة  
ــدريب  التـ
والمشروعات

.  

ــات   ــال وتكليف أعم
ــاليب   ــالب وأس الط
معالجــة الطــالب  
للمـــشكالت التـــى 

 .يتناولونها بالدراسة

تقارير أعضاء هيئـة     
التدريس حول قـدرة    
الطـالب علـى حــل   

 .المشكالت

ــالب    ــدد الطـ عـ
المـــستفيدين مـــن 
المراجع والـدوريات   

 .علميةال

التحــسن فــى نتــائج  
 .الطالب

 1/3/2013من

  إلى
31/12/2013  
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  .التعليم والتعلم
 تشجيع الطالب علـى التجديـد       1/4/7

  .واإلبداع فى حل المشكالت التربوية
 استخدام الـسبورات التفاعليـة      1/4/8

Smart Boards   وأسـاليب العـرض ،
  .الحديثة فى التدريس

 تدريب أعضاء هيئة التـدريس      1/4/9
والهيئة المعاونة على أسـاليب وطـرق       

  .التعليم والتعلم الحديثة
 متابعة تنفيذ األساليب والطرق     1/4/10

الحديثة فى التعليم والتعلم وإعداد تقارير      
  .دورية بذلك

عددالدورات التدريبية   
 .التى يتم عقدها

أعداد المشاركين مـن     
أعضاء هيئة التدريس   
والهيئة المعاونة فـى    

 .الدورات التدريبية

إقبال الطـالب علـى      
استخدام مصادر التعلم   

 .الذاتى

تحلليل نتائج استقصاء    
الطالب حول أسـاليب    
ــتعلم  ــيم والـ التعلـ

 .المستخدمة

تزايد رضا الطـالب     
عن اسـاليب التعلـيم     

 .والتعلم

زيادة أعداد المراجـع     
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ــدوريات العربيــة  وال
ــة،  ــة الحديث واألجنبي
ــصادر   ــذلك الم وك
االلكترونية المتمثلة فى   
قواعـــد البيانـــات 

 .العالمية

نتائج تقارير متابعـة     
تنفيذ أساليب التعلـيم     

  .والتعلم
ــى 1/5   ــوع ف  التن

ــرامج   ــديم الب تق
األكاديميــة بنظــام 

  .التعلم عن بعد

 تفعيل مشروع تطـوير نظـام       1/5/1
الدبلومات التربوية فى ضوء تكنولوجيا     
المعلومات واالتصاالت، وتعميمه علـى     

  .البرامج األخرى غير التربوية
 التوسع فى تحويل المقررات فى      1/5/2

لعليـا فـى األقـسام      برامج الدراسات ا  
  .المختلفة إلى مقررات إلكترونية

 تدريب أعضاء هيئة التـدريس      1/5/3

وحـــــدة  
 .الجودة

األقــــسام  
 .األكاديمية

وحـــــدة  
ــدريب  التـ
والمشروعات

. 

زيادة أعداد المقررات    
ــع  ــة بجمي اإللكتروني

 .أقسام الكلية

عددالدورات التدريبية   
ألعضاء هيئة التدريس   
بالكلية علـى إعـداد     
 .المقررات اإللكترونية

اعداد أعـضاء هيئـة      

 1/3/2013من

  إلى
31/12/2013  
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ــررات    ــداد المق ــى إع ــة عل بالكلي
  .اإللكترونية

إدارة التعليم   
  .اإللكترونى

ــة   ــدريس والهيئ الت
المعاونة المشاركين فى   

 .الدورات التدريبية

نجاح المشاركين فـى     
ــوى   ــف المحت توظي

  .التدريبى
 تطوير نظـام    1/6  

التـــسجيل فـــى 
مرحلتى الماجستير  

  .والدكتوراه

 تعزيز سبل االتصال والتفاعـل      1/6/1
  .اإليجابى بين الطالب ومشرفيهم

 وضع معايير وقواعـد معلنـة       1/6/2
  .لتوزيع اإلشراف عى الرسائل العلمية

 منح الطالب حرية أكبـر فـى        1/6/3
  .اختيار المشرفين

تقييم األداء   وضع آليات لمتابعة و    1/6/4
  .العلمى لطالب الماجستير والدكتوراه

 تشجيع التـزاوج العلمـى بـين        1/6/5
التخصــصات فيمــا يتعلــق بإشــراف 

  .الرسائل العلمية

وكيل الكليـة    
ــ شئون لــ

الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

أعضاء هيئة   
  .التدريس

آراء الطالب من خالل     
 .استمارات تقييم

وجود معايير اختيـار     
لجنة اإلشراف علـى    

 .الرسائل العلمية

عدد الرسائل العلميـة     
ذات التخصـــصات 

 .البينية

سرعه إنجاز الرسائل    
 .العلمية بجودة عالية

تقارير األداء العلمـى     

  1/3/2013من
  إلى

1/6/2013 
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 توعيه الطالب بقواعد ولـوائح      1/6/6
التسجيل والمناقشة، وإعالمهـم بأىـة      
تعديالت فى اللوائح والقوانين الخاصـة      

  .بنظام التسجيل واإلشراف
ــوائح   ا1/6/7 ــستمر لل ــوير الم لتط

والقوانين الخاصـة بنظـام التـسجيل       
واإلشــراف فــى ضــوء المتغيــرات 

  .المختلفة
 وجود لجنة متخصصة الستقبال     1/6/8

  .تظلمات طالب الماجستير والدكتوراه
 وجود إجراءات عادلة ومنصفة     1/6/9

للنظر فى التظلمات المقدمة من طـالب       
  .الماجستير والدكتوراه

ــالب ال ــستير لط ماج
 .والدكتوراه

دليل طالب الدراسات    
 .العليا

نشر قواعـد ولـوائح      
ــشة  ــسجيل والمناق الت

 .بوسائل مختلفة

قرار اعتماد تـشكيل     
 .لجنة التظلمات

 .نتائج فحص التظلمات 

البت فـي التظلمـات      
  .المقدمة للجنة وحلها

ساليب  تطوير أ  1/7  
  .القياس والتقويم

 التنوع فـى اسـتخدام أسـاليب        1/7/1
التقويم بحيـث تقـيس نـواتج الـتعلم         

  .المستهدفة
 التطوير المستمر ألنظمة التقويم     1/7/2

أعضاء هيئة   
ــدريس  التـ

 .باألقسام

مركز القياس   

تطبيق أنظمـة تقـويم      
 .جديدة ومتطورة

عدد الدورات التدريبية    
 .التى يتم عقدها

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013 
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  .المتبعة
 تدريب أعضاء هيئة التـدريس      1/7/3

والهيئة المعاونة على األساليب الحديثـة      
  .فى القياس والتقويم

ختبـارات   التوسع فى تصميم اال    1/7/4
  .الموضوعية

 االتفاق علـى أسـلوب موحـد        1/7/5
المتحانات أعمال السنة ضماناً للعدالـة      

  .والمساواة بين الطالب
 تحليل نتائج طالب الدراسـات       1/7/6

العليا االستفادة من نتائج التحليـل فـى        
  .عمليات التطوير المختلفة

 تقديم تغذيـة راجعـة مـستمرة        1/7/7
  .للطالب الدراسات العليا

 التطوير المستمر ألنظمة إعالن     1/7/8
  .النتائج

 العمــل علــى ميكنــة أعمــال 1/7/9

أعدادالمشاركين مـن      .والتقويم
أعضاء هيئة التدريس   

يئة المعاونة فـى    واله
 .الدورات التدريبية

نجاح المشاركين فـى     
ــوى   ــف المحت توظي

 .التدريبى

التوحيد فى امتحانـات     
 .أعمال السنة للطالب

تقارير تحليـل نتـائج      
 .الطالب

اإلجراءات التصحيحية   
التى يتم اتخاذها فـى     
ضوء تقارير تحليـل    

 .نتائج الطالب

أنظمة إعـالن نتـائج      
 .متطورة
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ــد فــى أعــدا   .االمتحانات والنتائج د التزاي
االختبــــــارات 

 .الموضوعية

ــام    ــق النظـ تطبيـ
اإللكترونى فى أعمال   

  .االمتحانات
 زيــادة القــدرة -2

ــتعابية  اإلســ
للطـــــالب 
ــصريين  المــ
بمرحلـــــة 
الدراسات العليـا   

  .والترويج لها

ــة 2/1  التوعيــ
بمجاالت وبـرامج   
ــا  ــات العلي الدراس

  .ليةالتى تقدمها الك

 إصدار نشرات دورية توضـح      2/1/1
برامج الدراسـات العليـا والـدرجات       

  .العلمية التى تقدمة الكلية
 إصدار دليل مفصل للدراسـات      2/1/2

  .العليا وتحديثة بشكل دورى
 تشكيل لجنة مختصة للتواصـل      2/1/3

مع طالب الموحلة الجامعيـة األولـى       
وتعريفهم بمجاالت الدراسة بالكلية فـى      

دراسات العليا، وتوضيح مزايا    مرحلة ال 
  .الدراسة بكل مجال من المجاالت

 القيام بزيارات ميدانية للمدارس     2/1/4

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

شعبة تسويق   
 .الخدمات

األقــــسام  
  .األكاديمية

 .النشرات واألدلة 

 .تقارير اللجنة 

ــارات    ــارير الزي تق
 .الميدانية

زيادة اإلقبال لاللتحاق    
ــات  ــرامج الدراس بب
العليا من المـصريين    

 .والوافديين

ــد  ــوالت ع د بروتك
التعاون مع الجهـات    
المختفة والتى تهـدف    

 1/3/2013من

  إلى
31/12/2013  
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المختلفة للتوعية والتعريـف بمجـاالت      
وبرامج الدراسات العليا التـى تقـدمها       

  .الكلية
 التواصل مـع وزارة التربيـة       2/1/5

والتعليم وعقد بروتكوالت تعـاون مـع       
ين لاللتحاق ببرامج   الكلية إلرسال المعلم  

  .الدراسات العليا

ــداد  ــادة أع ــى زي إل
ــرامج   ــين بب الملتحق

  . الدراسات العليا

 وضع آليـات    2/2  
ــالب  ــذب الط لج
المصريين لاللتحاق  
ببرامج الدراسـات   

  .العليا

 وضع خطـة لتـسويق بـرامج        2/2/1
  .دراسات العليا بالكليةال
 تطوير ومراجعة شروط القبول     2/2/2

  .بالدراسات العليا
 تطبيق برامج لتقديم منح دراسية      2/2/3

  .لطالب الدراسات العليا
 التواصل مـع وزارة التربيـة       2/2/4

والتعليم وأصحاب المـدارس الخاصـة      
والجهات المستفيدة وعقـد بروتكـوالت     

لعليا فى  لتعيين أوائل برامج الدراسات ا    

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

شعبة تسويق   
 .الخدمات

األقــــسام  
 .األكاديمية

إدارة  

وثيقة خطـة تـسويق      
ــات   ــرامج الدراس ب

 .العليا

الئحة دراسات عليـا     
 .جديدة

زيادة أعـداد طـالب      
الدراســات العليــا  
المستفيدين من المـنح    

 .الدراسية

زيادة اقبال الطـالب     

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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الدراســات   .المدارس
  .العليا

على االلتحاق ببرامج   
 .الدراسات العليا

تعيين أوائـل بـرامج      
الدراسات العليـا فـى     
التخصصات المختلفـة   
  .فى المدارس المختلفة

 تزويد طـالب    2/3  
ــا  ــات العلي الدراس
ــزة  بخــدمات متمي
  .وذات جودة عالية

ــوير2/3/1 ــستوى   تط ــسين م  وتح
الخدمات فى مكتبة الدراسات العليا، من      
تصوير وطباعة وبحث وغيرهـا مـن       
الخدمات التى يحتاجها طالب الدراسات     

  .العليا
 فهرسة المراجـع والـدوريات      2/3/2

  .العلمية إلكترونياً
 تزويد مكتبة الدراسـات العليـا       2/3/3

بأحدث المراجع والـدوريات العلميـة       
  .العربية واألجنبية

 تفعيل المكتبة اإللكترونية وزيادة     2/3/4

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

 مدير الكلية 

ــو   موظفــ
  .المكتبة

رضا طالب الدراسات    
العليا وأعضاء هيئـة    
ــة   ــدريس والهيئ الت
المعاونة عن خـدمات    
مكتبة الدراسات العليا   

 .نيةوالمكتبة اإللكترو

زيادة أعداد المترددين    
على مكتبة الدراسـات    

 .والمكتبة اإللكترونية

وجود نظام للفهرسـة     
 .داخل المكتبة

  1/3/2013من
  إلى

31/8/2013  

70 
 مصدر التمويل

الكلية+الجامعة



 

١٧٢ 
 

١٧٢

א א
א א

א א א
אאאא אא א

א
א א

أعداد المراجـع والـدوريات العلميـة       
 .اإللكترونية بها

 تدريب العاملين بمكتبة الدراسات     2/3/5
العليا على استخدام التكنولوجيا الحديثة،     
سواء فى عمليات الفهرسة أو البحث فى       

  .قواعد البيانات العالمية
ارة  تطــوير األداء اإلدارى بــإد2/3/6

  .الدراسات العليا
 االرتقاء بمجلة الكلية وإتاحتهـا      2/3/7

  .إلكترونياً

تـــوافر األجهـــزة  
التكنولوجية الحديثـة   

 .بالمكتبة

رفــع كفــاءة خدمــة  
 .اإلنترنت

ربط مكتبة الدراسـات     
ــة  ــا والمكتبـ العليـ
ــة بقواعــد  اإللكتروني

 .البيانات العالمية

ــددالكتب   ــادة ع  زي
والمراجع والـدوريات   
العلميـــة العربيـــة 

 .واألجنبية الحديثة

عدد الدورات التدريبية    
 .للعاملين بالمكتبة

ــاملين   ــداد العـ أعـ
المـــشاركين فـــى 
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 .الدورات التدريبية

تحسين أداء العـاملين     
بالمكتبة فيمـا يتعلـق     
باستخدام التكنولوجيـا   

 .الحديثة

رضا المترددين علـى     
ــن أداء   ــة ع المكتب

 .بهاالعاملين 

عدد القاعات الدراسية    
ــائل   ــزودة بالوس الم
التعليمية التكنولوجيـة   

 .الحديثة

زيادة اإلقبـال علـى      
النشر بمجلة الكلية من    
داخــل الكليــة ومــن 

  .خارجها
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طالب الدراسـات   
العليا من المصريين   
ــرامج  ــن بـ عـ

ــا الدرا ــات العلي س
ــى  ــدمات الت والخ

  .تقدمها الكلية

  .مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة
 عقد لقاءات دورية مع طـالب       2/4/2

الدراسات العليا للتعرف على مشكالتهم     
  .والقيام بحلها

ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

وحدة ضمان   
 .الجودة

سويق شعبة ت  
  .الخدمات

نتـــائج تحليـــل   
 .االستقصاء

قائمة المشكالت التـى     
يعانى منهـا طـالب     

 .الدراسات العليا

حل مشكالت طـالب     
  .الدراسات العليا

  إلى
30/7/2013  

 الكلية

 زيــادة القــدرة -3
ــتعابية  اإلســ
للطالب الوافدين  
بمرحلـــــة 
الدراسات العليـا   

  .لترويج لهاوا

 تفعيل شـعبة    3/1
  .الوافدين

 تحديد رؤية الـشعبة ورسـالتها       3/1/1
  .وأهدافها

  . تحديد مهام الشعبة وأنشطتها3/1/2
 تحديد إحتياجات الـشعبة مـن       3/1/3

  .الموارد البشرية والتكنولوجية
 وضع الالئحة التنفيذية والماليـة      3/1/4

  .للشعبة
 وضع خطـة تنفيذيـة لتحقيـق        3/1/5

  .لشعبةأهداف ا

شـــــعبة  
 .الوافدين

وحدة تطوير   
  .االداء

وثيقة الرؤيـة والرسـالة     
  .واألهداف

 .دليل الشعبة 

ــات   ــة باالحتياج قائم
 .البشرية والتكنولوجية

وثيقة الخطة التنفيذيـة     
 .ألهداف الشعبة

  .خطة متابعة األداء 

  1/3/2013من
  إلى

30/5/2013  
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 وضع خطة لمتابعة أداء الشعبة      3/1/6
  .وتقييمها

 وضع خطة لإلعالن عن مهـام       3/1/7
  .الشعبة وإنجازاتها

 تطوير األداء   3/2  
التعليمى والبـرامج   

  .الحالية

 التحول إلـى نظـام الـساعات        3/2/1
المعتمــدة أو نظــام النقــاط المعتمــدة 

  .األوروبى
 استخدام أنماط حديثة من التعليم      3/2/2

اتى والـتعلم   تعتمد على نظم التعليم الـذ     
  .الحر

 التوسع فـى إنتـاج مقـررات        3/2/3
البرامج المطورة بنظام إدارة المقررات     

  .إلكترونياً
  استحداث درجات علمية جديدة3/2/4

Professional Master )  ماجــستير
فى موضوعات تحقق متطلبـات     ) مهنى

  .سوق العمل الحالية والمستقبلية

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

شـــــعبة  
 .الوافدين

شعبة تسويق   
  .الخدمات

تطبيق نظام الـساعات     
 .المعتمدة

استقصاء آراء الطالب    
حول أساليب التعلـيم    

 .والتعلم المستخدمة

عـــدد المقـــررات  
 .اإللكترونية

تنفيذ برنامج الماجستير    
 .المهنى

مية عدد البرامج األكادي   
 .المشتركة

عدد المشرفين علـى     
الرسائل من أعـضاء    

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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 تحقيق الـشراكة مـع برنـامج        3/2/5
 دولى، ويفضل تحقيـق درجـة      أكاديمى

  .Joint Degreeمشتركة 
 اختيــار هيئــة التــدريس مــن 3/2/6

البارزين فى مجال تخصصهم، بحيـث      
يتمتعون بخبرة كبيرة فى اإلشراف على      

  .الطالب الوافدين
 تأهيل الطالب الوافدين في اللغة      3/2/7

االنجليزية؛ بما يفتح أبوابا أمام خيارات      
 فى مختلـف    عديدة فى الدراسة والعمل   

  .أرجاء العالم
 التأكيد علـى تحقيـق الجـودة        3/2/8

  .وبأعلى المعايير
 استقطاب الطالب الراغبين فـى      3/2/9

  .إتقان اللغة العربية
 بناء عالقات علميـة وثقافيـة       3/2/10

قوية للكلية مـع المؤسـسات الدوليـة،        

ــدريس  ــة التـ هيئـ
 .المتميزين

االرتقاء بجودة أعـداد     
الرســائل العلميــة  

 .للطالب الوافدين

وجود مركز التأهيـل     
اللغــوى للطــالب  

 .الوافدين

عدد الطالب الوافـدين    
ــامج  ــدمين لبرن المتق

 .تعليم اللغة العربية

عدد برتكوالت التعاون    
ية والمؤسسات  بين الكل 
 .الدولية

عدد اتفاقيات التعـاون     
إلجــراء البحــوث  
المشتركة مع مؤسسات   
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وتوســيع إمكانــات ونطــاق البحــوث 
والدراسات فى مجاالت العوم التربويـة      

اإلنسانية، وتوفير فرصـة المـشاركة      و
للطالب المحليين والوافدين فى بـرامج      
ــل   ــة وورش العم ــارات القيادي المه

  .والدورات التدريبية
 توفير سنة إضافية تخصـصية      3/2/11

بغــرض التعمــق أكثــر فــى مجــال 
  .التخصص

 تبنى فكـرة إعـداد برنـامج        3/2/12
المهنيين الذى يكسب الطالب المهـارات      

  .ى مهنتهالتطبيقية ف

 .دولية

ــالب    ــدد الطـ عـ
المشاركين فى بـرامج   
ــة   ــارات القيادي المه

 .والدورات التدريبية

تطبيقق نظـام الـسنة      
 .اإلضافية

  .تفيذ برنامج المهنيين 

بنى سياسـه    ت 3/3  
تسويقية تشارك فيها   
الكليــة وتــستهدف 
ــن دول  ــد م العدي
العالم عامة، ودول   

 عقد بعض المؤتمرات التسويقية     3/3/1
  .فى هذة البالد

 إشراك المكاتب الثقافية بالخارج     3/3/2
في عملية التسويق؛ لجذب مزيـد مـن        

  .الطالب فى بلد اإليفاد

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

ــؤتمرات    ــذ الم تنفي
 .التسويقية

زيادة إقبال الطـالب     
الوافدين من مختلـف    
دول العلــم لاللتحــاق 

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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ئية االتجاة   بناء قنوات اتصال ثنا    3/3/3  .الخليج بخاصة
مع الحكومـات والوكـاالت األجنبيـة       

  .والسفارات والقنصليات
 التعريف ببرامج الدراسات العليا     3/3/4

وكافه المعلومات عن الكلية على موقـع       
  .الكلية اإللكترونى

 إعداد مطبوعات تبـين بـرامج       3/3/5
الدراسات العليا وترسل إلى الجامعـات      

  .المستهدفة
ــة 3/3/6 ــف بالمكان ــة  التعري العلمي

ألعضاء هيئه التدريس والحاصلين على     
وذلك من خالل الموقـع     (جوائز علمية   

  ).اإللكترونى للكلية
 اإلعالن عن النماذج المتميـزة      3/3/7

من الحاصلين على الدرجات المختلفـة      
  .للدراسات العليا

 الحرص علـى قيـاس وتقيـيم        3/3/8

شـــــعبة  
 .الوافدين

شعبة تسويق   
  .الخدمات

ــات  ــرامج الدراس بب
 .العليا

.النشرات والمطبوعات 
نتائج استقـصاء آاراء     

  .الطالب الوافدين
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رضاء الطالب الوافدين عن الخـدمات      
  .المقدمة لهم

 التعريف بتبنى الكلية للمعـايير      3/3/9
األكاديمية القياسية المرجعية الـصادرة     
من الهيئة القومية لضمان جودة التعلـيم       
ــالوريوس   ــى البك ــاد لمرحلت واالعتم

  .  والدراسات العليا
 تطـــــوير 3/4  

سياسات التوجيـة   
  والتكيف

تـوجيهى شـامل     وضع برنامج    3/4/1
لكافة الطالب الوافدين فى بدايـة كـل        
فصل دراسى، يستهدف دعـم الطـالب       
الوافدين ومساعدتهم عـى االسـتقرار      
والتكيف علـى الممارسـات التعليميـة       

  .والحياة فى مصر
 يتــضمن البرنــامج التــوجيهى 3/4/2

التعريف بالقواعد واللـوائح التنظيميـة      
للكلية، ومرافقها، وتحديد التخصـصات     

الجداول الزمنية، كما يعـد البرنـامج       و

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

شـــــعبة  
 .الوافدين

شعبة تسويق   
  .الخدمات

ــامج   ــذ البرنـ تنفيـ
ــشامل   ــوجيهى ال الت

 .للطالب الوافدين

زيادة وعى الطـالب     
ــاللوائح   ــدين ب الواف

 .والقواعد التنظيمية

الطـالب  زيادة شعور    
الوافدين باالسـتقرار   

 .والتكيف

توافر كافه المعلومات    

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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التوجيهى فرصة رائعة لطرح أية أسئلة      
تدور فى ذهن الوافـدين قبـل أن تبـدأ     

  .الدراسة
 عقد اجتماع معلوماتى لمناقـشة      3/4/3

البرامج التى يرغب الطالب التـسجيل      
فيها بالتفصيل لضمان وفـاء البـرامج       

  .باألهداف المهنية والوظيفية
لومـات حـول     وضع كـل المع    3/4/4

ــع  ــى الموق ــوجيهى عل ــامج الت البرن
  .اإللكترونى للكلية

التى يحتاج الطـالب    
الوافدين التعرف عليها   
ــع   ــى الموقـ علـ

  .اإللكترونى للكلية

 تطـــــوير 3/5  
سياسات الرعايـة   
المالئمة التى يحتاج   
الوافدون إليها فـى    

سة غير أوقات الدرا  
  .والتعليم

ــة،  3/5/1 ــرامج ترويحي ــع ب  وض
ورياضية، وثقافية، وسياحية، ورياضية    
بالتنسيق مع اإلدارة العامـة لألنـشطة       

  .الطالبية للطالب الوافدين بالجامعة

شـــــعبة  
  .الوافدين

تنفيذ برامج ترويحية،    
ورياضــية، وثقافيــة، 
ــالب   ــياحية للط وس

  .الوافدين

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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 .الوافدين  .دعم الوافدين

 تحديد قيمة التذكرة للسفر إلـى       3/6/2
  .مصر وأفضل الخطوط للسفر إليها

 االستقبال عند الوصول، وإجراء     3/6/3
الترتيبات الخاصـة بالوصـول لمقـر       
ــود   ــالت والنق ــد، ألن المواص الواف

د ال تكون مألوفة للوافد حال      المصرية ق 
  .وصوله للوهلة األولى

 المساعدة فى ترتيبات السكن فى      3/6/4
حالة إن لم يكن قد قام الوافد بترتيبـات         
االقامة قبل سفره، فقد تكون الكلية قادرة       
على مساعدتة للعثور على سكن مناسب      
باإليجار، أو سكن مع عائلـة، ويمكـن        

لـى  وضع إعالنات بالكليـة للتعـرف إ      
الطالب اآلخرين الذين يبحثـون عـن       
شركاء فى الوحدات السكنية أو المنازل،      
عالوة على ذلك تقوم الصحف المحليـة       

ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

شـــــعبة  
 .الوافدين

شعبة تسويق   
 .الخدمات

إدارة  
ــات  العالقـ
ــة  العامــ

  .بالكلية

للخريجين من الطالب   
 .الوافدين

زيادة رضا الطـالب     
الوافدين عن الخدمات   

 .المقدمة

زيادة أعداد الطـالب     
ــين  ــدين الملتحق الواف
ــات  ــرامج الدراس بب

  .العليا

1/3/2013  
  إلى

31/7/2013  
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بنشر إعالنات عن وحدات سكنية خالية،      
وخصوصاً فى طبعات السبت ومنتصف     

  .األسبوع
 زيارة مبانى الكليـة، وتعريـف       3/6/5

الوافد بشروط القبول، والمهلة النهائيـة      
  .طوات المطلوبةلكل الخ

 تزويد الطالب بكل المعلومـات      3/6/6
  .عن التخصصات الحالية والمستقبلية

 توفير معلومات عن التأشـيرات      3/6/7
  .وتجديد الجوازات

 تققديم المشورة بشأن الـشؤون      3/6/8
  .الشخصية

 توفير مجموعة متنوعـة مـن       3/6/9
مرافق الـدعم، والتـى تـضم خدمـة         

، والمساعدة  االستشارة، والنصائح العامة  
المالية، وتحديد المرشدين األكـاديميين     
المسؤولين عن تقديم التوجية فى العديـد   
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من جوانب حياة الطالب فى حال وجود       
  .أية متطلبات

 يقدم الفريق جلـسة مـا قبـل         3/6/10
المغادرة، وبرامج التوجيـة والـوداع،      
ويقوم بتنسيق مجموعة مـن األنـشطة       

  . االجتماعية
ــين مس3/6/11 ــالب  تعي ــشار للط ت

الوافدين داخل الكلية ليكـون أول مـن        
يمكن للوافد اللجوء إليه لإلجابـة عـن        

ويكون جزء من مهمة هذا     . استفساراتة
المستشار أن يكون همزة وصـل بـين        
الطالب الوافدين والكثير من المـصادر      
األخرى داخل الحرم الجـامعى أو فـى        

  .المجتمع المحيط
ــشئون 3/6/12 ــشارى لل ــين است  تعي

األكاديمية، يتمتع بخبرة فى المجال الذى      
ينوى الطالب دراسته، بحيث يقـدم لـه        
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اإلرشاد فيما يتعلق بمتطلبات الكلية، كما      
يجيب على تساؤالت الطالب عن سـير       

  .دراسته
 المرونة فى تغيير المستـشار      3/6/13

األكاديمى ألى سـبب مـن األسـباب،        
كوجود صـعوبة فـى التحـدث إليـه،         

 الذى يرغب الطالب    أوتغيير التخصص 
  .فى دراسته

 تعيــين استــشارى لمــساعدة 3/6/14
الطالب فى حل مشكالتهم الشخـصية،      
 من المساعدة فى حل المشاكل األسرية،     

ى معوقات للـتعلم فـي      أإلى تشخيص   
 - الطالب   يعانين  أ ك ،إطار من السرية  
 من الضغوط بسبب    - على سبيل المثال  

 االمتحانـــــات أو اإلحـــــساس
  .بالغربة وافتقاد األهل

ــشاكل  3/6/15 ــق بالم ــا يتعل  وفيم
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األكاديمية، يمكن أن تقدم المساعدة التى      
تتنوع ما بين مقابالت شخصية للتغلـب       
على المشاكل المتعلقة بـبعض المـواد       
الدراسية إلى ورش العمل المساعدة فى      

  .اكتساب مهارات فى الكتابة أو البحث
اصـة   تقديم االستـشارات الخ    3/6/16

بالمستقبل العلمى، والتى تقدم للطالـب      
مساعدة فى إعداد سجل الخبرة وإيجـاد       
فرص التدريب الوظيفى وغير ذلك من      

  .فرص
ــالب  3/6/17 ــات للط ــشاء جمعي  إن

الوافدين، وهو ما يضمن المزيـد مـن        
الحقـوق وتحـسين خبـرات الطـالب     

  .الوافدين
ــاد 3/7    اعتمـــ

ــر   ــات أكث سياس
ديناميكية ومرونـة   

 جعل عملية اإللتحـاق مفتوحـة       3/7/1
زمنيا لتمكين الطالـب مـن االلتحـاق        

  .بالدراسة فى بدايه أى فصل دراسى

كليـة  وكيل ال  
ــشئون  لــ
الدراســات 

زيادة رضا الطـالب     
الوافدين عن الخدمات   

 .المقدمة

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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 تحديد المستندات واإلجـراءات     3/7/2  .لقبول الوافدين
  .المطلوبة للتقديم للدراسة

  .اطية إزالة العقبات البيروقر3/7/3
 التقديم للتسجيل إلكترونياً تيسيرا     3/7/4

على الطالب الوافـدين، مـع تعـديل        
  .وتطوير البوابة اإللكترونية للجامعة

 تطوير نظام معلومات الطـالب      3/7/5
الوافدين اإللكترونى الذى يمكـن مـن       
سهولة القبول الجامعى، وسرعة الـرد      
على المتقدم فى خالل يـوم واحـد أو         

  .يومين

العليا والبحث  
  .العلمى

زيادة اعداد الطـالب     
ــين  ــدين الملتحق الواف
ــات  ــرامج الدراس بب

  .العليا

 تبنى سياسـة    3/8  
داعمة لترسيخ فكرة   

" ميـة السياحة التعلي "
ــار   ــمن اإلط ض

  .الدولى

 اعتماد سياسات اللتحاق الطالب     3/8/1
ــستمعين دون   ــة م ــدين للدراس الواف
الحصول على درجة عمية لمن يرغـب       

  .فى ذلك
 وضع أسس تنافسية واضحة فى      3/8/2

  ".السياحة التعليمية"إطار مفهوم

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

شـــــعبة  

زيادة اإلقبـال علـى      
  .السياحة التعليمية

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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 دراسة تقديم بعـض المميـزات       3/8/3
  .والتسهيالت للسفارات األجنبية بالقاهرة

  .الوافدين

 تأســـــيس 3/9  
ــدة  ــات جدي عالق
ــع   ــراكات م وش
مؤسات رائدة فـى    
  .جميع أنحاء العالم

 تبــادل الطــالب بــين الكليــة 3/9/1
سلت إعداد المعلم فـى جامعـات       ومؤس
  .العالم

 تفعيل دور اإلشراف المـشترك      3/9/2
  .بين الكلية والجامعات الخارجية

 التوسع فـى البعثـات العلميـة        3/9/3
 .للباحثين

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

شـــــعبة  
  .الوافدين

عدد اتفاقات الـشراكة     
بين الكلية والمؤسسات   

دول العالم  الرائدة فى   
 .المختلفة

عدد األبحاث العلميـة     
بنظــام اإلشــراف  

 .المشترك

  .عدد البعثات العلمية 

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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ــة 3/10    دراســ
سياسة المعـامالت   
ــالب  ــة للط المالي

إعفـاء أو   "الوافدين
تخفـــــــيض 
المــــصروفات 

  ".الدراسية

ــرار  m دراس3/10/1 ــصدار ق  است
بإعفاء الطالب الوافدين فى إطار التبادل      
الطالبى العربى واألجنبى من ضـريبة      
المطار ورسم المغادرة وذلك عمالً بمبدأ      

  .المعاملة بالمثل
 دراسة تقـديم مميـزات فـى        3/10/2

صورة إعفاء أو تخفيض المـصروفات      

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

شـــــعبة  
  .الوافدين

خفض المـصروفات    
ــالب   ــية الط الدراس

 .الوافدين

زيادة أعداد الطـالب     
ــين  ــدين الملتحق الواف
ــات  ــرامج الدراس بب

  .العليا

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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لنسبة من الطالب الوافدين لكل جنـسية       
وإخطار السفارات األجنبية فى مـصر      

  .كبذل
ــوير 3/11    تطــ

سياسة التوأمة بـين    
ــة  ــدول الكلي وال

األخرى التى أقامت   
ــة  ــراكات وثيق ش
وبرامج مـشتركة   
للتمهيد لفتح قنوات   
أوسع السـتقطاب   
المزيد من الطالب   

  .الوافدين

 تقديم حوافز جديـدة للبـاحثين      3/11/1
الوافدين للقيام بزيارات قصيرة، بما فى      
ذلك العمل كمتحدثين فـى المـؤتمرات       
الدولية وورش العمل العملى، والعمـل      

  . ن البحث العلمىفى لجا

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

شـــــعبة  
  .الوافدين

تنفيذ بـرامج التوأمـة      
بين الكلية ونظيراتهـا    
ــالم  فـــى دول العـ

 .المختلفة

عدد الزيارات من قبل     
ــدين   ــالب الواف الط

  .لحضور المؤتمرات

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  

70 
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الكلية+الجامعة

تنظيم عدد من   3/12  
ــية  ــنح الدراس الم
لدول العالم خاصة   
تلك التى نتوقع منها    

 تحديد عدد من المـنح لـدول        3/12/1
  .العالم التى نتوقع منها الطالب الوافدين

 تحديد الـدول محـل إرسـال        3/12/2
  .المنح

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ

ســات الدرا
العليا والبحث  

عدد المنح الدراسـية     
  .المقدمة

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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أكبر عدد ممكن من    
 .الطالب الوافدين

  . وضع شروط لتلك المنح3/12/3
كافى عن تلك المـنح      اإلعالم ال  3/12/4

  .من خالل السفارات
 تبنى الشفافية والمحاسبية فـى      3/12/5

  .عرض وقبول تلك المنح
 االختيار الجيد من بين أعضاء      3/12/6

  .هيئة التدريس لإلشراف على تلك المنح
 تذليل جميع العوقبـات التـى       3/12/7

  .تواجه الطالب التى يتم اختيارهم للمنح

  .العلمى

ــيم األداء 3/13    تقي
ــدة  ــستمر لوح الم

  .الطالب الوافدين

  . تحديد معايير للتقييم3/13/1
  . تصميم أدوات لجمع البيانات3/13/2
ت من   تحليل البيانات والمعلوما   3/13/3

  .عدة مصادر مختلفة
 رصد نقاط القـوة والـضعف       3/13/4

  .والفرص والتهديدات
 عمل خطط للتحسين من نقـاط    3/13/5

  .الضعف ولتعزيز نقاط القوة

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

شـــــعبة  
  .فدينالوا

التحسن المستمر فـى     
 .أداء الوحدات

زيادة رضا الطـالب     
الوافدين عن الخدمات   

 .المقدمة

زيادة أعداد الطـالب     
ــين  ــدين الملتحق الواف
ــات  ــرامج الدراس بب

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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 المحاسبية والمـساءلة لعـدم      3/13/6
  .االلتزام من جانب القائمين على الشعبة

  .العليا

 استحداث برامج   -4
دراسية مشتركة  
مــع مؤســسات 

  .يةعربية وإقليم

 وضع خطـة    4/1
الستحداث بـرامج   
دراسية مشتركة مع   
مؤسسات عربيـة   

  .وعالمية

 عمل دراسة لتحديد الجامعـات      4/1/1
والمؤسسات التى يمكن التعـاون معهـا       
واستحداث برامج دراسـية مـشتركة،      
وتحديد آليـات العمـل لتحقيـق هـذا         

  .التواصل بين الكلية وهذة الجهات
  دراسة جدوى هـذة الـشراكات      4/1/2

علــى الكليــة والمجتمــع واألطــراف 
  .المستفيدة

 عرض الخطة على مجلس الكلية      4/1/3
  .واعتمادها والعمل على تنفيذها وتفعيلها

 متابعة تنفيذ خطـة اسـتحداث       4/1/4
  .البرامج

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

وحدة تطوير   
  .األداء

خطة موثقه ومعتمـدة     
ــرامج   ــتحداث ب الس

سية مشتركة مـع    درا
ــة   ــسات عربي مؤس

 .وعالمية

قائمة بالمؤسسات التى    
يمكن التعـاون معهـا     
ــرامج   ــتحداث ب الس

 .دراسية مشتركة

وثيقة تحديـد جـدوى      
 .البرامج المشتركة

 .تقارير متابعة الخطة 

عدد البرامج الدراسية    
المشتركة التـى تـم     

  .استحداثها

  1/3/2013من
  إلى

31/12/2013 
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تطوير سياسـة   -5
متابعة الخريجين  
واالستفادة مـن   
ــى   ــا ف نتائجه
تطوير بـرامج   
  .الدراسات العليا

 تفعيل شـعبة    5/1
  .الخريجين بالكلية

 تحديد رؤية الـشعبة ورسـالتها       5/1/1
  .وأهدافها

 . تحديد مهام الشعبة وأنشطتها5/1/2

 تحديد احتياجات الـشعبة مـن       5/1/3
 .تكنولوجيةالموارد البشرية وال

 وضع الالئحة التنفيذية والماليـة      5/1/4
 .للشعبة

 وضع خطـة تنفيذيـة لتحقيـق        5/1/5
 .أهداف الشعبة

 وضع خطة لمتابعة أداء الشعبة      5/1/6
 .وتقييمها

 وضع خطة لإلعالن عن مهـام       5/1/7
 .الشعبة وإنجازاتها

 وضع خطة للتواصل الفعال بين      5/1/8
 .الكلية والخريجين

تنفيـذ خطـة التواصـل       متابعة   5/1/9
  .الفعال بين الكلية والخريجين

شـــــعبة  
 .الخريجين

وحدة تطوير   
  .األداء

ــ  ــة وجـ ود رابطـ
 .الخريجين

أنشطة مفعلة لوحـدة     
 .الخريجين

قائمــة احتياجــات   
 .الخريجين

خطة التواصـل مـع      
 .الخريجين

تواصل  مستمر مـع      
 .الخريجين

تقارير متابعـة تنفيـذ      
 .الخطة

نتائج قياسـات رضـا      
  .الخريجين

  1/3/2013من
  إلى

31/5/2013 
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 دراسة احتياجـات الخـريجين      5/1/10
 .والعمل على تلبيتها

 . قياس رضا الخريجين5/1/11

 تحليل نتائج قياسـات رضـا       5/1/12
الخريجين وتطوير بـرامج وخـدمات      

 .الدراسات العليا فى ضوء هذه النتائج
 

استحداث برامج  -6
تركة مع  بحث مش 

مؤسسات بحثية  
وتعليمية، عربية  

  .وإقليمية

 وضع خطـة    6/1
الستحداث بـرامج   
بحث مشتركة مـع    
ــة  مؤســسات بحثي

  .عربية ودولية

ــد   6/1/1  ــة لتحدي ــل دراس عم
المؤسسات التى يمكن التعاون معها     
واستحداث برامج بحث مـشتركة،     
وتحديد آليات العمل لتحقيـق هـذا       

  .التواصل بين الكليه وهذة الجهات
 التوسع فـى الـشراكة العلميـة        6/1/2

والتوأمة بين أقـسام الكليـة واألقـسام        
 . المناظرة فى جامعات العالم المتقدم

 استقطاب العلمـاء األوروبيـين      6/1/3
  .واألمريكيين للكلية

 دراسه جدوى هـذه الـشراكات       6/1/4

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

وحدة تطوير   
  .األداء

خطة موثقة ومعتمـدة     
الستحداث برامج بحث   
مشتركة مع مؤسسات   

 .بحثية عربية ودولية

ــسات   ــة  بالمؤس قائم
ـ     اون التى يمكـن التع

معها الستحداث برامج   
 .بحثية مشتركة

وثيقة تحديـد جـدوى      
 .البرامج المشتركة

 .تقارير متابعة الخطة 

  1/3/2013من
  إلى

31/12/2013 
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علــى الكليــة والمجتمــع واألطــراف 
 .المستفيدة

لية  عرض الخطة على مجلس الك     6/1/5
  .واعتمادها والعمل على تنفيذها وتفعيلها

 متابعة تنفيذ خطـة اسـتحداث       6/1/6
  .البرامج

عدد البرامج البحثيـة     
المشتركة التـى تـم     

  .استحداثها

تشجيع الطاقات  -7
البحثية ودعمهـا   
 .بمختلف الوسائل

  تنمية مهارات  7/1
  .البحث العمى

دراسة االحتياجـات التدريبيـة   1 /7/1
ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،     

  .والالزمة لتنمية مهاراتهم البحثية
 توفير فرص التدريب المتميـز      7/1/2

إلكساب الباحثين مهارات البحث العلمى     
فى المجاالت والتخصـصات المختلفـة      

 .محليا وعالمياً

ات العلميـة    التوسع فى الزيـار    7/1/3
للباحثين على المستويين القومى والدولى     
 .لالستفادة من خبرات الباحثين والخبراء

 تفعيل دور السيمنارات العلميـة      7/1/4

وحـــــدة  
ــدريب  التـ
والمشروعات

. 

األقــــسام  
  .األكاديمية

ــات    ــة االحتياج قائم
التدريبية ألعضاء هيئة   
ــة   ــدريس والهيئ الت

 .المعاونة

عدد الدورات التدريبية    
 .التى تعقد للباحثين

عدد المـشاركين فـى      
 .البرامج التدريبية

نجاح المشاركين فـى     
ــوى   ــف المحت توظي

 .التدريبى

  1/3/2013من
  إلى

31/12/2013  
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 .فى جميع األقسام بالكلية

 تشجيع الباحثين علـى إجـراء       7/1/5
بحوث الفريق وتـدريبهم علـى كيفيـة        

 .إجراء هذه البحوث

 الكليـة    تحقيق التكامل بين أقسام    7/1/6
ووحداتها فيما يتعلق بأنـشطة البحـث       

 .العلمى

  

 .عدد الزيارات العلمية 

 .عدد البحوث الفريقية 

عدد البحوث العلميـة     
ذات التخصـــصات 

  .البينية

 دعم البـاحثين    7/2  
  .مادياً ومعنوياً

  

ــشجيع   7/2/1 ــات لت ــع سياس  وض
مـى  المتميزين فى مجاالت البحـث العل     

  .المختلفة ومكافأتهم
تشجيع أعضاء هيئـة التـدريس   2 /7/2

والهيئة المعاونة على التقدم للحـصول      
على المشروعات البحثيـة والتنافـسية      

 .الممولة خارجياً

 توفير الـدعم المـادى لـشباب        7/2/3
الباحثين إلجراء البحـوث والدراسـات      

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

ــاء   رؤســ
  .األقسام

سياســات معتمــدة   
ــشجيع ا ــاحثين لت لب
 .المتميزين

ــاحثين   ــداد البـ أعـ
الحاصلين على مكافآت   

 .وحوافز تشجيعية

ــشروعات    ــدد الم ع
ــة  ــسية والبحثي التناف

 .الممولة

  1/3/2013من
  إلى

31/12/2013  
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  .العلمية والميدانية
 تشجيع أعضاء هيئة التـدريس      7/2/4
لهيئة المعاونة على المـشاركة فـى       وا

المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدوليـة،    
وتوفير الدعم المادى الالزم لهم، وقياس      
 .المردود منها على جودة البحث العلمى

 تشجيع الباحثين علـى إجـراء       7/2/5
بحوث الفريق وتـدريبهم علـى كيفيـة        

 .إجراء هذه البحوث

 تخصيص جوائز سنوية لألبحاث     7/2/6
المتميزة ووضع معايير محددة للحصول     

 .على هذه الجوائز

تشجيع أعضاء هيئـة التـدريس      7/2/7
والهيئة المعاونة على نـشر األبحـاث       
العلمية دوليا وتوفير الدعم المادى الالزم      

 .لذلك

 تشجيع إجراء البحـوث البينيـة       7/2/8

زيـــادة الميزانيـــة  
ــدعم   ــصة ل المخص
الباحثين فـى اجـراء     

 .البحوث الميدانية

زيادة أعداد أعـضاء     
ــدريس  ــة التـ هيئـ
المـــشاركين فـــى 
ــة  ــؤتمرات العلمي الم

ــة واإلقليم ــة المحلي ي
 .والدولية

تخصيص ميزانية لدعم    
حــضور المــؤتمرات 

 .العلمية

أعداد اعـضاء هيئـة      
ــة   ــدريس والهيئ الت
المعاونــة الحاصــلين 

 .على جوائز



 

١٩٦ 
 

١٩٦

א א
א א

א א א
אאאא אא א

א
א א

 .متعددة التخصصات

 توفير الدوريات والمراجع العمية     7/2/9
 .واألجنبية الحديثةالعربية 

ــاحثين  7/2/10 ــاث الب ــشجيع ابتع  ت
 .للدراسة والبحث فى الخارج

 وضع آليات لـضمان تحقيـق       7/2/11
أقصى استفادة من الباحثين العائدين من      

 .البعثات العلمية

 إتاحــة المعلومــات الخاصــة 7/2/12
 .بالمنح والبعثات الخارجية

التوسع فى تطبيـق سياسـات   13 /7/2
لهيئة المعاونـة الجـراء     لنظام تفريغ ا  

 .البحوث والدراسات العلمية

 مراجعة لوائح توزيع ميزانيـة      7/2/14
 .البحث العلمى على األقسام

 التوســع فــى تطبيــق نظــام 7/2/15
  .اإلشراف المشترك داخلياً وخارجياً

عدد البحوث العلميـة     
الحاصلة على جـوائز    
.تقديرية محلياً أو دولياً

معايير واضحة ومعلنة    
لحصول أعضاء هيئة   
ــة   ــدريس والهيئ الت
المعاونة على جـوائز    

 .يةبحث

زيادة عـدد البحـوث      
 .البينية

زيادة عدد الـدوريات     
ــة   ــع العلمي والمراج
ــة   ــة واألجنبي العربي

 .الحديثة

زيادة أعداد المبعوثين    
مــن أعــضاء هيئــة 
ــة   ــدريس والهيئ الت



 

١٩٧ 
 

١٩٧

א א
א א

א א א
אאאא אא א

א
א א

 .المعاونة

قدرة المبعوثين علـى     
توظيف ما تعلموه أثناء    

 .فترة البعثات العلمية

تطبيق نظـام تفريـغ      
ء الهيئة المعاونة إلجرا  

البحوث والدراسـات   
 .العلمية

الئحة جديدة لتوزيـع     
ميزانية البحث العلمى   

 .على األقسام

تزايد عـدد األبحـاث      
بنظــام اإلشــراف  
المــشترك داخليــاً  

  .وخارجياً
ــاخ -8 ــوفير من  ت

ــث  ــم للبح داع
 تطـــــوير 8/1

ــة   ــسين البني وتح
وضع خطة لالستفادة من إمكانات     8/1/1

  .المعامل لالرتقاء بالبحث العلمى بالكلية
 .عميد الكلة 

وكيل الكليـة    
طة معتمدة لتطـوير    خ 

 .المعامل البحثية

  1/3/2013من
  إلى
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ألساســية للبحــث ا  .العلمى
ــادة   ــى وزي العلم
التمويل المخصص  
ألغراض البحـث   

  .العلمى

 عمل مؤتمر علمى دولى سنوى      8/1/2
 .للكلية

 االرتقاء بمستوى المجلة العلمية     8/1/3
للكلية، وجعلها من أفـضل الـدوريات       

 .محكمة محلياً وإقليمياًالعلمية ال

 التوسع فى التقدم للحصول على      8/1/4
 .مشروعات بحثية ممولة خارجياً

 وضع سياسات لتشجيع االستثمار    8/1/5
فى البحث العلمى مـن قبـل الجهـات         

 .المستفيدة

 التوسع فى تنفيـذ مـشروعات       8/1/6
بحثية بالتعـاون مـع جهـات مانحـة         

 .ومستفيدة سواء محلياً أو دولياً

 التوسع فى عقد شراكات بحثيـة       8/1/7
 .مع الجهات المستفيدة

 العمل على زيادة مخصـصات      8/1/8
 .أنشطة البحث العلمى من الجامعة

ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

  .العلمى

وجود قاعـدة بيانـات      
 .كاملة وحديثة

رفــع كفــاءة خدمــة  
 .اإلنترنت بالكلية

 .تنظيم مؤتمر الكلية 

زيادة اإلقبـال علـى      
النشر فى مجلة الكلية    
ــة  ــل الكلي ــن داخ م

 .وخارجها

ــشروعات    ــدد الم ع
البحثيـــة الممولـــة 

 .خارجياً

وجود سياسات لتشجيع    
حـث  االستثمار فى الب  

العلمى واإلعالن عـن    
 .هذة السياسات

ــشروعات    ــدد الم ع

31/7/2013  
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 تسويق البحوث العلميـة محليـاً       8/1/9
 .ودولياً

 التسويق اإللكترونـى لمجلـة      8/1/10
 .الكلية

البحثية المنفـذة مـع     
 .جهات مستفيدة

.عدد الشراكات البحثية 
ــد زيـــادة    رصـ

مخصــصات أنــشطة 
البحث العلمـى مـن     

 .الجامعة

عدد البحوث العلميـة     
 .التى يتم تسويقها

زيادة اإلقبـال علـى      
شراء أعـداد المجلـة     

 إلكترونياً

من زيادة موارد الكلية     
  .تسويق البحث العلمى

 وضع آليـات    8/2  
لاللتزام بأخالقيات  

 .البحث العلمى

 تنفيذ برامج تدريبية للبـاحثين؛      8/2/1
للتدريب علـى سـبل تفعيـل قواعـد         

  .أخالقيات البحث العلمى

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 

عدد البرامج التدريبية    
 .المنفذة

عدد المـشاركين فـى      

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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 وضع آلية تختص بمتابعة التزام      8/2/2
 .قيات البحث العلمىالباحثين بأخال

 وضع آليات للمحافظـة علـى       8/2/3
  .حقوق الملكية الفكرية والنشر

العليا والبحث  
 .العلمى

المـــشرفين  
على الرسائل  

 .العلمية

أعضاء لجان   
 .الترقيات

وحدة تطوير   
  .األداء

 .دريبيةالبرامج الت

ــات   ــزام بأخالقي االلت
  .البحث العلمى

تطــوير آليــات -9
ــاءة  ــاس الكف قي

  .العلمية البحثية

 مراقبة وتقييم   9/1
 األداء البحثى بالكلية

 عمل دراسة سنوية لنقاط القـوة       9/1/1
والضعف فى مجـال أنـشطة البحـث        

 آراء الجهات المستفيدة    العلمى مع وضع  
  .وأصحاب المصلحة فى االعتبار

 قياس أثر أنشطة البحث العلمـى       9/1/2
  .على المجتمع والجهات المستفيدة

 وضع معايير ومواصفات للتقييم     9/1/3
  .الفنى لمستوى جودة البحوث العلمية

وحدة تطوير   
  .األداء

تقارير متابعة وتقيـيم     
 .األداء

التحسين المستمر فـى     
نوعية وجـودة األداء    

 .البحثى بالكلية

رضا المستفيدين عـن     
 .األداء البحثى بالكلية

وجود دراسـة لنقـاط      

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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وضع آليـات للتقيـيم الـداخلى    4 /9/1
والخارجى لألداء البحثـى واالسـتعانة      

اء والخبراء والباحثين المتميـزين     بالعلم
  .فى المؤسسات البحثية محلياً ودولياً

9/1/5  

القوة والضعف فيمـا    
ق بالنشاط البحثى   يتعل

 .بالكلية

قرار تـشكيل لجنـة      
ضمان جودة البحـث    

 .العلمي

وجود معـايير تقيـيم      
جودة البحوث العلمـى    
واإلعالن عـن هـذه     

 .المعايير

وجود آليـات معلنـة      
ــداخلى  ــيم الـ للتقيـ
ــألداء   ــارجى ل والخ

  .البحثى بالكلية
لتوسع فـى    ا -10

إجراء البحـوث   
  .التطبيقية

 وضع خطة   10/1
بحثيـــة للكليـــة 

  .وتفعيلها

 وضع خطط بحثيـة تراعـى       10/1/1
االحتياجات المجتمعية، وتتفق مع خطة     

  .الجامعة

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 

ــات    ــة االحتياج قائم
ية من البحوث   المجتمع
 .العلمية

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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 الدراسة الدورية الحتياجـات     10/1/2
المجتمع والجهات المستفيدة من مجاالت     
البحث المختلفة بالقسم، وتحديث الخطة     

  .االحتياجاتفى ضوء هذه 
 مراجعة الخطط البحثية للكليـة   10/1/3

  .ولألقسام دوريا وتعديلها
 وضع آليات لـضمان التـزام       10/1/4

  .األقسام بالخطط البحثية
توفير اإلمكانات الالزمة لتنفيذ 5 /10/1

  .الخطط البحثية
 وضع آليـات لمتابعـة تنفيـذ        10/1/6

  .الخطط البحثية
بحثية  توعية الباحثين بالخطة ال    10/1/7

من خالل السيمنار العلمى، وطباعتهـا      
  .وتوزيعها على الباحثين

 نشر الخطـة البحثيـة علـى        10/1/8
  .الموقع اإللكترونى للكلية

العليا والبحث  
 .العلمى

األقــــسام  
 .األكاديمية

شعبة تسويق   
 .الخدمات

شـــــعبة  
ــدريب  التـ
والمشروعات

.  

وجود خطـة بحثيـة      
معتمـــدة تراعـــى 
االحتياجات التـى تـم     

 .تحديدها

وجود خطـط بحثيـة      
 .معتمدة لألقسام

التزام األقسام بالخطط    
 .البحثية

معدل إنجـاز الخطـة      
 .البحثية

ــاحثين   ــى البـ وعـ
ــث   ــاالت البح بمج
المتضمنة فى الخطـة    

 .البحثية

موضوعات البحـوث    
ــة  والدراســات العلمي

ى ارتباطهــا ومــد
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 .بالخطة البحثية

تقارير متابعـه تنفيـذ      
 . الخطط البحثية

اإلعالن عن الخطـط     
البحثية على الموقـع    

  .اإللكترونى للكلية
توجيه البحث  10/2 

العلمى الفاق جديدة   
ــاالت   ــى المج ف
  .التنموية والتطبيقية

 مسوح واقعية لحـصر  إجراء1 /10/2
المشكالت التى تعانى منها المؤسـسات      
وقطاعات المجتمع، والعمل على ايجـاد      
حلول لهذة المشكالت من خالل البحـث       

  .العلمى التطبيقى
التوسع فـى عمـل شـراكات    2 /10/2

بحثية وبروتوكوالت تعاون بحثى مـع      
جامعات محلية وإقليمية ودولية، وكذلك     

يـة واإلنتـاج    بين الكلية وقطاعات التنم   
  .والخدمات

التوسع فى إجـراء البحـوث   3 /10/2

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

األقــــسام  
 .األكاديمية

شعبة تسويق   
ــدمات  الخـ

  .بالكلية

قائمة المشكالت التـى     
تعانى منها مؤسـسات    

 .المجتمع المختلفة

عدد الشراكات البحثية    
ــوالت  وبروتوكـــ

 .نالتعاو

عدد األبحاث التطبيقية    
ذات التخصـــصات 

 .البينية

ــة    ــادة إنتاجيـ زيـ
ــل   ــسات وح المؤس

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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  .التطبيقيه البينية
تحقيق التكامل والتعـاون فـى   4 /10/2

أنشطة البحث العلمى التطبيقى بين أقسام      
  .الكلية ووحداتها ذات الطابع الخاص

 وضع سياسات لدعم وتـشجيع      10/2/5
األبحاث والمشروعات البحثية المشتركة    

لتخصـصات المتعـددة    بين األقـسام وا   
  ).البحوث البينة(

 نشر ملخصات البحوث العلمية     10/2/6
التى يقوم بها أعضاء هيئـة التـدريس        
والباحثين على شبكة اإلنترنت وعلـى       
الموقع اإللكترونى للكلية، والعمل علـى      

  .تحديثها بشكل مستمر
تسويق البحوث العلمية وتدريب    10/2/7

  .تلفةالباحثين على أساليب التسويق المخ
 وضع آليات لجذب الطلب على      10/2/8

  .البحوث العلمية التطبيقية

المـــشكالت التـــى 
 .تواجهها

عدد األبحاث المشتركة    
 .بين األقسام

مقدار مساهمة الكليـة     
فــى تحقيــق التنميــة 

 .المستدامة للمجتمع

ــصات    ــود ملخ وج
األبحاث العلمية علـى    

 .موقع الكلية

عدد البحوث العلميـة     
 .يتم تسويقهاالتى 

زيادة الطلـب علـى      
البحــوث العلميــة  

 .التطبيقية بالكلية

زيادة مـوارد الكليـة      
نتيجة لتسويق البحوث   



 

٢٠٥ 
 

٢٠٥

א א
א א

א א א
אאאא אא א

א
א א

  .العلمية
 تقويـــــة 10/3 

الروابط فى مجاالت   
ــث  ــشطة البح وأن
العلمى بين الكليـة    
ومؤسسات المجتمع  

 .المستفيدة

 االتصال الفعال بـين الكليـة       10/3/1
  .ومؤسسات المجتمع المختلفة

ــة 10/3/2 ــين الكلي ــة ب ــز الثق  تعزي
ومؤسسات المجتمع المختلفة فيما يتعلق     

  .بالبحث العلمى
ــستفيدة 10/3/3 ــات الم ــوة الجه  دع

ــف  ــة للتعري ــالس الكلي حــضور مج
بالمشكالت التـى تعـانى منهـا هـذه         

 لها  القطاعات، والعمل على إيجاد حلول    
  .من خالل البحوث العلمية التطبيقية

 تنظيم زيارات ميدانية يقوم بها      10/3/4
قيادات الكلية والبـاحثون الـى مواقـع        
العمل واالنتاج للتعرف على المشكالت     
التى تواجهها هذة القطاعـات والعمـل       
على دراستها وحلها، وفى الوقت نفـسة       
ــالخبرات   ــات ب ــذه الجه ــف ه تعري

وكيل الكليـة    
ــشئون  لــ
الدراســات 
العليا والبحث  

 .العلمى

األقــــسام  
 .األكاديمية

شعبة تسويق   
ــدمات  الخـ

 .ةبالكلي

شـــــعبة  
ــدريب  التـ
والمشروعات

.  

اكتساب الكلية سـمعة     
جيدة فى مجال  التميز     

 .البحثى

وجود قاعـدة بيانـات      
 .بالجهات المستفيدة

وجود بعـض ممثلـى     
ــستفيدة  ــات الم الجه

 .بمجلس الكلية

.عدد الزيارات الميدنية 
ــة   ــادة إنتاجيـ زيـ

ــل   ــسات وح المؤس
المـــشكالت التـــى 

 .تواجهها

 .عقد الملتقى السنوى 

دة اإلقبال على عقد    زيا 
 .الشراكات مع الكلية

  1/3/2013من
  إلى

31/7/2013  
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  . ة فى الكليةواإلمكانات المتوفر
 عقد ملتقى سنوى يضم أعضاء      10/3/5

هيئة التدريس وشباب الباحثين وممثلـى      
الجهات المستفيدة من مجاالت البحـث      

  .بالكلية
  تيسير اإلجراءات اإلدارية لعقد10/3/6

  
  

عدد الشراكات البحثية    
التى تعقـدها الكليـة     

  .  كمؤسسة
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تعظيم دور الكلية   .١
فــى المــشاركة 
المجتمعية محلياً  

  .وإقليمياً

 تفعيـــل دور ١/١
ــشاركة  ــدة الم وح

  .المجتمعية

ــدة تح ١/١/١ ــة الوح ــد رؤي دي
 .ورسالتها وأهدافها

ــام  ٢/١/١ ــد مهـــ تحديـــ
 .الوحدة وأنشطتها

تحديد احتياجات الوحدة من     ٣/١/١
 .الموارد البشرية والتكنولوجية

وضــع الالئحــة التنفيذيــة  ٤/١/١
 .والمالية للوحدة

وضع خطة تنفيذية لتحقيـق      ٥/١/١
 .أهداف الوحدة

وضع خطـة لمتابعـة أداء       ٦/١/١
 .الوحدة وتقييمها

ع خطة لإلعـالن عـن      وض ٧/١/١
 .مهام الوحدة وإنجازاتها

التحديث المـستمر لقاعـدة      ٨/١/١

ــدة  • وحـــ
المـــشاركة 

 .المجتمعية

وحدة تطـوير    •
  .األداء

وثيقة الرؤية والرسـالة     •
 .واألهداف

 .دليل الوحدة •

قائمة احتياجات الوحـدة     •
مــن المــوارد البــشرية 

 .ولوجيةوالتكن

الخطة التنفيذية ألهـداف     •
 .الوحدة

ــة األداء   • ــة متابع خط
 .وتقييمها

 .خطة اإلعالن •

وجود قاعدة بيانات حديثة     •
ألنشطة الكلية فى مجـال     
خدمة المجتمـع وتنميـة     

  .البيئة

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/٧/٢٠١٣  

٣٥  
 مصدر التمويل
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بيانات أنشطة الكلية فى مجال خدمة      
  .المجتمع وتنمية البيئة

 وضع خطـة    ١/٢  
ــع  ــة المجتم لخدم

  .وتنمية البيئة

د االحتياجات المجتمعية   تحدي ١/٢/١
الفعلية علـى المـستويين المحلـى       

 .واإلقليمى

وضــع خطــة لتلبيــة    ٢/٢/١
 .االحتياجات المجتمعية

اعتماد الخطة مـن مجلـس       ٣/٢/١
 .الكلية

 .تنفيذ الخطة وتفعيلها ٤/٢/١

  .متابعة تنفيذ الخطة ٥/٢/١

وكيل الكليـة    •
لشئون خدمـة   
ــع  المجتمــ

 .وتنمية البيئة

ــدة  • وحـــ
المـــشاركة 

  .المجتمعية

ات قائمـــة االحتياجـــ •
 .المجتمعية

خطــة معتمــدة لخدمــة  •
 .المجتمع وتنمية البيئة

مقياس رضا المـستفيدين    •
  .عن الخدمات المقدمة

 ١/٣/٢٠١٣من
إلى 

٣١/٨/٢٠١٣  

٧٠  
 مصدر التمويل

 الكلية+الجامعة

 نشر الـوعى    ١/٣  
بأهميــة الــدور  

  .المجتمعى للكلية

عقد ورش عمـل ونـدوات       ١/٣/١
ألعضاء مجتمـع الكليـة للتوعيـة       

 . المجتمعى للكليةبأهمية الدور

عقد ورش عمـل ونـدوات       ٢/٣/١
لزيادة وعـى قطاعـات المجتمـع       
وفهمهم لدور الكلية فـى الخدمـة       

وكيل الكليـة    •
لشئون خدمـة   
ــع  المجتمــ

 .وتنمية البيئة

أعضاء هيئـة    •
 .التدريس

عـــدد ورش العمـــل  •
 .والندوات التى تم عقدها

أعداد المـشاركين فـى      •
 .ورش العمل والندوات

زيــادة نــسبة مــشاركة  •
أعضاء هيئـة التـدريس     

 ١/٩/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/١١/٢٠١٣  

٣٥  
 لمصدر التموي

 الكلية+الجامعة
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 .المجتمعية

استقطاع جزء مـن وقـت       ٣/٣/١
ــالب   ــه الط ــرات لتوجي المحاض
ــة   ــة دور الكلي ــوعيتهم بأهمي وت
ودورهم فى خدمة المجتمع وتنميـة      

  .البيئة

ــدة  • وحـــ
المـــشاركة 

 .المجتمعية

  

والطالب والعاملين فـى    
أنشطة خدمـة المجتمـع     

  .وتنمية البيئة

 تـــدعيم دور ١/٤  
الكلية فـى مجـال     
ــشر   ــوير ون التن
ــضايا   ــوعى بق ال

  .المجتمع والبيئة

تفعيل دور الطالب وأعضاء     ١/٤/١
هيئة التدريس فى برامج ومبادرات     

 .التوعية بالقضايا المجتمعية

حصر القـضايا المجتمعيـة      ٢/٤/١
التى يمكن أن تساهم الكلية فى نشر       

ا، الوعى بها وإيجاد حلـول بـشأنه      
وعلى رأس هذه القضايا قضية محو      

 .األمية وقضية أطفال الشوارع

ــى  ٣/٤/١ ــادرات لتبن إطــالق مب
 .القضايا المجتمعية التى تم تحديدها

التواصل مع الجهات المعنية     ٤/٤/١

وكيل الكليـة    •
لشئون خدمـة   
ــع  المجتمــ

 .وتنمية البيئة

ــدة  • وحـــ
المـــشاركة 

  .المجتمعية

زيادة نـسب مـشاركة      •
الطالب وأعـضاء هيئـة     
ــرامج  ــى ب ــدريس ف الت
ــضايا  ــة بالقـ التوعيـ

 .المجتمعية

وجود مبادرات لمعالجـة     •
ــشكالت   ــضايا والم الق

 .مجتمعيةال

قائمة القضايا والمشكالت    •
 .المجتمعية

عدد الجهات التى تتعاون     •

  ١/١٢/٢٠١٣من
  إلى

٣١/١٢/٢٠١٧  

١٠٠  
 مصدر التمويل

  الكلية
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 .بمثل هذه القضايا المجتمعية

التعاون مـع رعـاة لـدعم        ٥/٤/١
 .المبادرات التى تتبناها الكلية

عقــد مــؤتمرات ونــدوات  ٦/٤/١
ــا ــسويق االجتم ــة للت عى والتوعي

بالقضايا المجتمعية على المستويين    
  .المحلى واإلقليمى

مع الكلية فى حل القضايا     
 .والمشكالت المجتمعية

حل المشكالت المجتمعية    •
 .وتحقيق التنمية المستدامة

 تنميـــة رأس ١/٥  
المال االجتمـاعى   
 للكليـــة محليـــاً

  .وإقليمياً

إيجاد آليات اتصال فعالـة      ١/٥/١
بين الكليـة ومؤسـسات المجتمـع       

 .المختلفة

تعزيز الثقـة بـين الكليـة        ٢/٥/١
ومؤسسات المجتمع المختلفة محليـاً     

 .وإقليمياً

عقد لقـاءات دوريـة مـع        ٣/٥/١
ممثلى القطاعات المجتمعية المختلفة    
للتعرف على المشكالت التى تواجه     
هذه القطاعات والعمل على إيجـاد      

وكيل الكليـة    •
لشئون خدمـة   
ــع  المجتمــ

 .وتنمية البيئة

ــدة  • وحـــ
المـــشاركة 

 .المجتمعية

شعبة تـسويق    •
  .الخدمات

قاعدة بيانات حديثة عـن      •
ــستفيدة  ــات المـ الجهـ

 .والداعمة

ــع  • ــادة التواصــل م زي
ــع  ــات المجتمـ قطاعـ

 .المختلفة

ــات   • ــدد االتفاقيـ عـ
وبرتوكوالت التعاون مع   

ليـاً  الجهات المستفيدة مح  
 .وإقليمياً

  من
١/١٢/٢٠١٣  

  إلى
٣١/١٢/٢٠١٧ 

١٠٠  
 مصدر التمويل

 الكلية+الجامعة



 

٢١١ 
 

٢١١

אא
א א

א
א א

אאא
א

א
א א

א

א א

 .ول لهاحل

التواصــل مــع الــسفارات  ٤/٥/١
والملحقيات الثقافيـة لبحـث سـبل       
التعاون وإمكانيـة االسـتفادة مـن       
الخدمات التى تقدمها الكليـة مـن       
.خالل المؤتمرات واللقاءات الدورية

دعــوة ممثلــى مؤســسات  ٥/٥/١
المجتمع المختلفة لحضور مجـالس     
الكلية للتعـرف بالمـشكالت التـى     

فير تعانى منها هذه القطاعات، ولتو    
 .الدعم المالى للكلية

تنظيم زيارات ميدانية يقوم     ٦/٥/١
بها قيادات الكلية والبـاحثين إلـى       
مواقع العمل واإلنتاج للتعرف على     
المــشكالت التــى تواجههــا هــذه 
القطاعات والعمل علـى دراسـتها      
وحلولها، وفى الوقت نفسه تعريـف      

عدد اللقاءات مع ممثلـى      •
 .القطاعات المجتمعية

 .محاضر مجلس الكلية •

عدد الزيارات الميدانيـة     •
 .للجهات المستفيدة

ــدمات   • ــة الخـ قائمـ
ــة   ــات المادي واإلمكاني
 .والبشرية المتاحة بالكلية

وجود بيانات حديثة على     •
  .الموقع اإللكترونى للكلية
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هذه الجهات بالخبرات واإلمكانـات     
 .المتوفرة فى الكلية

الموقـع اإللكترونـى    تفعيل   ٧/٥/١
للكلية وتحديث بياناته دورياً لتيسير     
حصول الجهات المـستفيدة علـى      

 .المعلومات المختلفة

نشر الوعى لدى مؤسـسات      ٨/٥/١
وقطاعات المجتمع المختلفـة بمـا      
يمكن أن تقدمه الكلية من خـدمات       
ــشرية  وتعــريفهم باإلمكانيــات الب
ــة المتاحــة  ــة والتكنولوجي والمادي

 .دمات التى تقدمهابالكلية وكذلك الخ
تنمية وتطـوير   . ٢

الخدمات التـى   
ــة  ــدمها الكلي تق
واالرتقـــــاء 
 .بمستوى جودتها

 التوســع فــى ٢/١
ــدمات   ــديم الخ تق
االستـــــشارية، 
ــة،  والتدريبيـــ
ــة،  والبحثيــــ

حصر احتياجات القطاعات    ١/١/٢
الستـشارية  المختلفة من الخدمات ا   

والبحثية من الخدمات االستـشارية     
 .والبحثية والتعليمية والتدريبية

ــة  ٢/١/٢ ــات الكلي حــصر إمكان

وكيل الكليـة    •
لشئون خدمـة   
ــع  المجتمــ

 .وتنمية البيئة

ــدة  • وحـــ

قائمة االحتياجات الفعلية    •
للقطاعات المختلفـة مـن     

ــدمات ا ــشارية الخ الست
 .والتدريبية والبحثية

قائمة اإلمكانات البشرية    •

  من
١/١٢/٢٠١٣  

  إلى
٣١/١٢/٢٠١٧  

١٥٠  
 مصدر التمويل

 الكلية+الجامعة
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الـخ،  ...والتعليمية
ــاً   ــاً وإقليمي محلي

  .وزيادة فاعليتها

البشرية والتكنولوجية والمادية التى    
يمكن االستعانة بها لتقديم الخـدمات      

 .لقطاعات المجتمع المختلفة

وضع آليات إلعالم الجهات     ٣/١/٢
المستفيدة باإلمكانـات والخبـرات     

زخـر بهـا كليـة      والطاقات التى ت  
 .التربية فى التخصصات المختلفة

وضع إستراتيجية مناسـبة     ٤/١/٢
ــشارية  ــدمات االست ــسويق الخ لت
ــة  ــة والبحثيـــ والتدريبيـــ

 .الخ....والتعليمية

التوسع فى عقـد اتفاقـات       ٥/١/٢
وبرتوكوالت للتعاون الثقـافى مـع      
المؤسسات التعليمية والبحثية المحلية    

 .واإلقليمية والعالمية

جـودة  االرتقاء بمـستوى     ٦/١/٢
الخدمات االستـشارية والتدريبيـة     

المـــشاركة 
 .المجتمعية

شعبة تـسويق    •
ــدمات  الخــ

 .بالكلية

ــديرو  • مـــ
الوحدات ذات  
الطابع الخاص  

  .بالكلية

والمادية والبشرية المتاحة   
 بالكلية

 .وجود آليات لإلعالم •

وثيقة إستراتيجية تسويق    •
 .الخدمات بالكلية

ــات   • ــدد االتفاقيـ عـ
وبرتوكوالت التعاون بين   
الكليـــة والمؤســـسات 
التعليمية والبحثية المحلية   

 .واإلقليمية والعالمية

دة إقبال المـستفيدين    زيا •
على الدورات التدريبيـة    
التى تفـى باحتياجـاتهم     

 .التدريبية

 .عدد البحوث العلمية •

 .عدد االستشارات •

  .عدد الدورات التدريبية •
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  .الخ...والبحثية والتعليمية
 تطـــــوير ٢/٢  

المرافــق الخدميــة 
ــيع  ــة وتوس بالكلي
نطاق االستفادة منها   
داخل مجتمع الكلية   

 أعضاء  –الطالب  (
 –هيئــة التــدريس 

ــاملين ــى ) الع وف
  المجتمع الخارجى

ــاء   ١/٢/٢ ــة لالرتق ــع خط وض
بمستوى جودة المرافـق الخدميـة      

 – المطــاعم –المــسرح (بالكليــة 
ــا  ــاب –الكافيتري  – صــالة األلع

 ).المشتل

 .تنفيذ الخطة ٢/٢/٢

 .متابعة تنفيذ الخطة ٣/٢/٢

تحويل المرافـق الخدميـة      ٤/٢/٢
 – المطــاعم –سرح المــ(بالكليــة 

ــا  ــاب –الكافيتري  – صــالة األلع
إلـى فـرص للمـشاركة      ) المشتل

المجتمعية ومصادر للتمويل الـذاتى     
من خالل إتاحتها ألعضاء الكلية من      
الطالب وأعضاء هيئـة التـدريس      
والعاملين وكذلك أعضاء المجتمـع     

  .الخارجي بأسعار تنافسية

وكيل الكليـة    •
لشئون خدمـة   
ــع  المجتمــ

 .يئةوتنمية الب

ــدة  • وحـــ
المـــشاركة 

 .المجتمعية

شعبة تـسويق    •
  .الخدمات

وثيقــة خطــة االرتقــاء  •
بمستوى جودة المرافـق    

 .الخدمية

رضا المـستفيدين عـن      •
 .الخدمات المقدمة

زيادة أعداد المـستفيدين     •
مــن خــدمات المرافــق 

  .الخدمية

  من
١/١٢/٢٠١٣  

  إلى
٣١/١٢/٢٠١٧  

١٠٠  
 مصدر التمويل

  الكلية
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 تنويع هيكـل    ٢/٣  
  .ات بالكليةالخدم

دراسة االحتياجات الفعليـة     ١/٣/٢
للمستفيدين من داخل الكليـة ومـن       
ــه   ــارجى وقطاعات ــع الخ المجتم

 .المختلفة

استحداث خـدمات جديـدة      ٢/٣/٢
بالكلية فى ضوء االحتياجات الفعلية     
للمستفيدين الداخليين والخـارجيين،    
 :ومن بين الخدمات المقترحة ما يلى

ــذ خــدمات  • ــوفير مناف أدوات (ت
مركز خـدمات   / كنولوجيةمكتبية وت 

 – مكتب بريد    –سجل مدنى   / مدنية
سـلع  "/ خدماتى"استخراج بطاقات   

 ).استهالكية

دار حضانة خاصة بالكلية تقـدم       •
خــدماتها ألبنــاء أعــضاء هيئــة 

 .التدريس والعاملين

 .خدمات علمية •

ــدة  • وحـــ
المـــشاركة 

 .المجتمعية

شعبة تـسويق    •
  .الخدمات

ــات   • ــة احتياجـ قائمـ
ــداخليين   ــستفيدين ال الم

 .والخارجيين

تنــوع الخــدمات التــى  •
تقــدمها الكليــة وزيــادة 

  .جودتها

  من
١/١٢/٢٠١٣  

  إلى
٣١/١٢/٢٠١٧  

٣٥  
 مصدر التمويل

  ليةالك
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تعليميـة  (تأسيس قناة تليفزيونية     •
خاصة بكلية التربية، تبـث     ) وتثقفية

 .النايل ساتعبر اإلنترنت و

خدمات تصميم وتسويق بـرامج      •
 .تكنولوجيا التعليم

مــساعدة المعاهــد والجامعــات  •
والمدارس الخاصة؛ تمهيداً للحصول    
على شـهادات لـضمان الجـودة       

 .واالعتماد

إقامة وإدارة مشروعات خاصـة      •
 .تابعة للكلية مثل إقامة المدارس

إقامة مركز متخصص للمعلومات     •
 .التربوية

 واإلعالن مدفوع   خدمات الدعاية  •
األجر فى مجلة الكلية أو فى الموقع       

  .اإللكترونى للكلية
ــدة  •وضع آليات ومقاييس لقياس     ١/٤/٢ تحديد مستوى   ٢/٤     ٧٠  منوجود آليـات ومقـاييس      •وحـــ
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ــات   ــا الجه رض
المجتمعية المستفيدة  
عن الخدمات التـى    

  .ستقدمها الكلية

مدى رضا الجهات المستفيدة عـن      
 .الخدمات التى تقدمها الكلية

تقييم أثر الخدمات المجتمعية     ٢/٤/٢
التى تقدمها الكلية علـى المجتمـع       

 .وقطاعاته المختلفة

ن وتطوير  وضع خطة لتحسي   ٣/٤/٢
الخدمات المقدمة فى ضـوء نتـائج       

  .قياس الرضا

المـــشاركة 
 .المجتمعية

شعبة تـسويق    •
ــدمات  الخــ

  .بالكلية

لقياس رضا المـستفيدين    
 .عن الخدمة المقدمة

 .دراسة تقييم األثر •

ــة خطــة تحــسين  • وثيق
  .الخدمات

١/١٢/٢٠١٣  
  إلى

٣١/١٢/٢٠١٧ 

 مصدر التمويل
 الكلية+ةالجامع

ــة . ٣ ــادة فعالي زي
دور الوحــدات 
ذات الطــــابع 
الخاص فى خدمة   
المجتمع وتنميـة   

  .البيئة

 تفعيل الوحدات   ٣/١
ذات الطابع الخاص   

  .بالكلية

ــدات  ١/١/٣ ــة الوح ــد رؤي تحدي
 .ورسالتها وأهدافها

ــدات   ٢/١/٣ ــام الوح ــد مه تحدي
 .وأنشطتها

تحديد احتياجات الوحـدات     ٣/١/٣
 .من الموارد البشرية والتكنولوجية

 اللــوائح التنفيذيــة وضــع ٤/١/٣
 .والمالية للوحدات

وضع خطط تنفيذية لتحقيق     ٥/١/٣

ــديرو  • مـــ
الوحدات ذات  
 الطابع الخاص

وحدة تطـوير    •
  .األداء

وثائق الرؤية والرسـالة     •
 .واألهداف

 .أدلة الوحدات •

ائم باالحتياجــات قــو •
 .البشرية والتكنولوجية

وثائق الخطـة التنفيذيـة      •
 .ألهداف الوحدة

 .خطط متابعة األداء •

  .خطط اإلعالن •

  من
١/٣/٢٠١٣  

  إلى
٣٠/٥/٢٠١٣  

٣٥  
 مصدر التمويل

 الكلية+الجامعة
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 .أهداف الوحدات

وضع خطـط لمتابعـة أداء       ٦/١/٣
 .الوحدات وتقييمها

وضع خطط لإلعالن عـن      ٧/١/٣
  .مهام الوحدات وإنجازاتها

 تفعيل شـعبة    ٣/٢  
التـــــــدريب 

  .والمشروعات

تحديد رؤية الشعبة ورسالتها     ١/٢/٣
 .وأهدافها

ــشعبة    ٢/٢/٣ ــام ال ــد مه تحدي
 .وأنشطتها

تحديد احتياجات الشعبة من     ٣/٢/٣
 .الموارد البشرية والتكنولوجية

وضــع الالئحــة التنفيذيــة  ٤/٢/٣
 .والمالية للشعبة

وضع خطة تنفيذية لتحقيـق      ٥/٢/٣
 .أهداف للشعبة

وضع خطـة لمتابعـة أداء       ٦/٢/٣
 .الشعبة وتقييمها

شعبة التدريب   •
 .والمشروعات

ر وحدة تطـوي   •
  .األداء

وثيقة الرؤية والرسـالة     •
 .واألهداف

 .دليل الشعبة •

قائمــة باالحتياجــات   •
 .البشرية والتكنولوجية

وثيقة الخطـة التنفيذيـة      •
 .ألهداف الشعبة

 .خطة متابعة األداء •

  .خطة اإلعالن •

  من
١/٣/٢٠١٣  

  إلى
٣٠/٥/٢٠١٣  

٣٥  
 مصدر التمويل

 الكلية+الجامعة
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وضع خطة لإلعـالن عـن       ٧/٢/٣
  .مهام الشعبة وإنجازاتها

 تفعيل الـدور    ٣/٣  
الخدمى للوحـدات   

ت الطابع الخاص   ذا
  .بالكلية

تشجيع التعاون بين الوحدات     ١/٣/٣
ذات الطابع الخاص بكلية التربيـة      
من ناحية، وبينها وبـين الوحـدات       
ذات الطابع الخاص بالجامعة مـن      

 .ناحية أخرى

ــرامج   ٢/٣/٣ ــى الب ــع ف التوس
والمشروعات والخدمات التى تقدمها    
الوحدات ذات الطابع الخاص تحقيقاً     

تنميـة  ألهداف خدمـة المجتمـع و     
 .البيئة

إدارة الوحدات ذات الطابع     ٣/٣/٣
الخاص بالكلية على أنهـا وحـدات       
تهدف إلى تحقيق الربح، وأن يذكر      

 .ذلك ضمن أهداف هذه الوحدات

منح الوحدات ذات الطـابع      ٤/٣/٣

وكيل الكليـة    •
لشئون خدمـة   
ــع  المجتمــ

 .وتنمية البيئة

ــديرو  • مـــ
الوحدات ذات  
الطابع الخاص  

 .بالكلية

ــدة  • وحـــ
شاركة المـــ
 .المجتمعية

شعبة تـسويق    •
  .الخدمات

عدد مشروعات التعاون    •
بين الوحدات ذات الطابع    

 .الخاص

وثيقة الالئحـة الداخليـة      •
ــابع  ــدات ذات الط للوح

 .الخاص

ــع  • ــشراكات م ــدد ال ع
الجهات المـستفيدة مـن     

 .خارج الجامعة

التحسن المستمر فى أداء     •
ــابع  ــدات ذات الط الوح

 .الخاص

ــيم أداء  • ــارير تقيـ تقـ
ــابع الو ــدات ذات الط ح

 .الخاص

  من
١/٣/٢٠١٣  

  إلى
٣١/١٢/٢٠١٧ 

٣٠٠  
 مصدر التمويل

 يةالكل+الجامعة
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الخاص بالكلية المزيد من االستقالل     
 .المالى واإلدارى

تحقيق التنسيق والتكامل بين     ٥/٣/٣
الوحدات بعضها البعض، بحيـث ال   
ــين   ــداخل أو ازدواج ب ــدث ت يح

 .نشاطات هذه الوحدات

وضع أسـس موضـوعية      ٦/٣/٣
للمحاسبية وتقييم األداء بالوحـدات،     
.وربط نظام الحوافز بالجهد المبذول

ــة  ٧/٣/٣ ــاق خريط ــيع نط توس
العالقات خارج الجامعة مع الجهات     

 .المانحة والمستفيدة

عقد برنامج تسويقى تأهيلى     ٨/٣/٣
لكل من يرشح لشغل إدارة الوحدات      

ت الطابع الخاص، بحيث يـسهم      ذا
 .فى تنمية مهاراتهم التسويقية

ــى   ٩/٣/٣ ــائمين عل ــد الق تزوي

عدد الدورات التدريبيـة     •
فى مجال تسويق الخدمات    

 .الجامعية

أعداد المـشاركين مـن      •
ــدات ذات  ــديرى الوح م

 .الطابع الخاص بالكلية

رضــــا العمــــالء  •
والمستفيدين عن الخدمات   
التى تقدمها الوحدات ذات    

 .الطابع الخاص

ــن   • ــات ع ــوفير بيان ت
االحتياجــات الفعليــة  

 .ستفيدينللعمالء والم

وثيقة الخطة التـسويقية     •
للخدمات التـى تقـدمها     
ــابع  ــدات ذات الط الوح

 .الخاص



 

٢٢١ 
 

٢٢١

אא
א א

א
א א

אאא
א

א
א א

א

א א

الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية     
ــة  ــرات اإلداري بالمهــارات والخب

 .والتسويقية الالزمة

المراجعــة المــستمرة   ١٠/٣/٣
للخدمات التى تقدمها الوحدات ذات     
الطابع الخاص بهـدف تطويرهـا      
وتحــسينها بمــا يتفــق ورغبــات 

 .واحتياجات العمالء

ــستمرة  ١١/٣/٣ ــة المـ الدراسـ
الحتياجات ومـشكالت قطاعـات     

 .المجتمع المختلفة بهدف تلبيتها

قياس مدى رضا العمـالء      ١٢/٣/٣
عن الخدمات التى تقدمها الوحـدات      

 .ذات الطابع الخاص بالكلية

تدعيم االتـصاالت بـين      ١٣/٣/٣
ــاص  ــابع الخ ــدات ذات الط الوح
والهيئات الحكومية وغير الحكومية    

رصد ميزانية لتـسويق     •
الخدمات التـى تقـدمها     
ــابع  ــدات ذات الط الوح

 .الخاص

زيادة عوائـد الخـدمات      •
التى تقدمها الوحدات ذات    

  .الطابع الخاص
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 .بالمجتمع

االهتمام بالجانب التسويقى    ١٤/٣/٣
واإلعالمى للخدمات التـى تقـدمها      
ــاص  ــابع الخ ــدات ذات الط الوح

 .بالكلية

أن يصبح تقويم الوحـدات      ١٥/٣/٣
ذات الطابع الخاص وتجديد قياداتها     
مرتبطا بقدرتها على تحقيق التمويل     
الذاتى، وأن يكون التقييم على أسس      
تسويقية تأخذ بعين االعتبار جوانب     

 الوحدات التـى تقـدم      المنافسة مع 
 .الخدمات نفسها للمجتمع الخارجى

وضع آليات لنشر الـوعى      ١٦/٣/٣
والتعريف بالوحـدات ذات الطـابع      
الخاص وأهدافها وأهميتها ودروهـا     

  .فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة
ــدة   ١/١/٤ تفعيل وحـدة    ١/٤تبنــى التوجــه . ٤ ــة الوح ــد رؤي   ١٧٥  منوثيقة الرؤية والرسـالة     •شعبة تـسويق    •تحدي
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ــسويقى  التـــ
للخدمات التـى   

  .تقدمها الكلية

تــسويق الخــدمات 
  .بالكلية

 .ورسالتها وأهدافها

ــدة    ٢/١/٤ ــام الوح ــد مه تحدي
 .وأنشطتها

تحديد احتياجات الوحدة من     ٣/١/٤
 .الموارد البشرية والتكنولوجية

وضــع الالئحــة التنفيذيــة  ٤/١/٤
 .والمالية للوحدة

 خطة تنفيذية لتحقيـق     وضع ٥/١/٤
 .أهداف الوحدة

وضع خطـة لمتابعـة أداء       ٦/١/٤
 .الوحدة وتقييمها

وضع خطة لإلعالن عـن      ٧/١/٤
  .مهام الوحدة وإنجازاتها

 .واألهداف  .الخدمات

 .دليل الوحدة •

قائمة احتياجات الوحـدة     •
. من المـوارد البـشرية    

 .والتكنولوجية

اف الخطة التنفيذية ألهـد    •
 .الوحدة

خطة متابعة أداء الوحدة     •
 وتقييمها

  .خطة اإلعالن •

١/٣/٢٠١٣  
  إلى

١/٧/٢٠١٣  

 مصدر التمويل
  الكلية

 تبنى التوجـه    ٤/٢  
التسويقى للخـدمات   

  .التى تقدمها الكلية

التوجه نحو مفهوم إنتاج ما      ١/٢/٤
يمكن بيعه وليس بيـع مـا يمكـن         

 .إنتاجه

ــسويقية   ٢/٢/٤ ــة ت ــع خط وض

شعبة تـسويق    •
ــدمات  الخــ

  .بالكلية

 .وثيقة الخطة التسويقية •

وثيقة إستراتيجية المزيج    •
التسويقى للخدمات التـى    

 .تقدمها الكلية

  من
١/١٢/٢٠١٣  

  إلى
٣١/١٢/٢٠١٧ 

١٧٥  
 مصدر التمويل

 الكلية+الجامعة
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خدمات المرتقبة  للخدمات الحالية وال  
 .التى يمكن أن تقدمها الكلية

وضع إستراتيجية مناسـبة     ٣/٢/٤
للمزيج التسويقى للخدمات الحاليـة     
والمرتقبة تتضمن التسعير والترويج    

 .والتوزيع

ــالت   ٤/٢/٤ ــى الحم ــع ف التوس
اإلعالمية للخدمات التـى تقـدمها      

 .الكلية

وضع إستراتيجية تنافـسية     ٥/٢/٤
 .للخدمات التى تقدمها الكلية

ـ   ٦/٢/٤ رص التـسويقية   دراسة الف
 .للكلية

وضع آليات فاعلة لزيـادة      ٧/٢/٤
 .الطلب على الخدمات الجامعية

األخـذ بـالمفهوم الحـديث     ٨/٢/٤
للعالقة بـين المؤسـسة التعليميـة       

حمـالت إعالميـة فـى     •
 .مختلف وسائل الدعاية

ــتراتيجية   • ــة اإلس وثيق
 .التنافسية لخدمات الكلية

قة الفرص التـسويقية    وثي •
 .للكلية

وجود آليات لخلق الطلب     •
 .على الخدمات بالكلية

ــوكالت  • ــدد البرتـ عـ
واالتفاقيات التى تعقـدها    
ــات   ــع الجه ــة م الكلي
المستفيدة فـى المجتمـع     

 .الخارجى

تنــوع الخــدمات التــى  •
تقــدمها الكليــة وزيــادة 

 .جودتها

رضا المـستفيدين عـن      •
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 responsiveوالمجتمـــــع 

organizations    والذى بمقتـضاه ،
ينبغــى علــى الكليــة أن تتحــرك 
ــا،   ــع بإمكانياته ــف المجتم لتعري

ر وخبراتها، وقدراتها؛ بهدف تنـوي    
المجتمع بمستجدات الحياة العلميـة     
المعاصرة والخبرات العلمية المتاحة    

 .بها

ــى المجتمــع  ٩/٢/٤ ــز عل التركي
األوسع، والذى يتمثل فى المجتمـع      
بصفة عامة وليس مجتمـع الكليـة       

 .الداخلى فقط

إعادة تـصميم الـصورة      ١٠/٢/٤
الذهنية للكليـة محليـاً، وعربيـاً،       
وعالمياً حسب التوجـه التـسويقى      

تثمار عناصـر التميـز     الجديد، واس 
 .بها

الخدمات التـى تقـدمها     
 .الكلية

الحتياجات الفعلية  قائمة ا  •
للمستفيدين من الخـدمات    

 .التى تقدمها الكلية

قائمة بالخـدمات التـى      •
 .تقدمها الكلية

 .توفير خدمات جديدة •

  .وثيقة دراسة المنافسين •
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التنسيق والتعاون والتكامل    ١١/٢/٤
بين مراكز التسويق الجـامعى فـى     

 .الجامعات المصرية

التحديد الـدقيق للعمـالء،      ١٢/٢/٤
وخصائــصهم، واتجاهــاتهم نحــو 
الكلية، وعمل قاعدة بيانات وافيـة      
تشتمل علـى العمـالء الحـالييين       
والمرتقبين، مع إجـراء توصـيف      

 .دقيق لهؤالء العمالء

تحديد الدقيق لالحتياجات   ال ١٣/٢/٤
الفعلية للعمالء فى األسواق المحلية،     
واإلقليمية، وتوفير نظام للمعلومات    

 .عن هذه االحتياجات

دراســة المنافــسين مــن  ١٤/٢/٤
الجهات األخرى التى تقـدم نفـس       

 –الخدمات التى تقدمها كلية التربية      
جامعة المنصورة، وعمـل قاعـدة      
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بيانات وافية تـشتمل علـى قائمـة        
 الجهات المنافسة سواء كانت     بجميع

 .جهات حكومية أو من قطاع خاص

تعريف العاملين والقائمين    ١٥/٢/٤
على تقديم الخدمات بالكلية بأهميـة      
حسن التعامل مع العمالء وأهميـة      
معرفة المعلومات الالزمة للرد على     

 .استفسارات العمالء

نشر الوعى لدى أعـضاء      ١٦/٢/٤
هيئة التدريس ومـديري الوحـدات      

خــاص والعــاملين ذات الطــابع ال
بأهمية األخذ بالتوجـه التـسويقى      

  .وكيفية تطبيقه
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بنـــــــاء . 1
ــدة   ــة جدي سياس
ــد   ــويم تعتم للتق
ــات  ــى التوجه عل
الحديثة فـى هـذا     

  .المجال

 تفعيل مركـز    1/1
  .القياس والتقويم

  تحديد رؤيـة المركـز    1/1/1
ــه ــالته وأهدافـــ  .ورســـ

ــز 2/1/1 ــام المرك ــد مه   تحدي
ــشطته  .وأنـــــــــــ

  تحديد احتياجات المركـز      3/1/1
 .من الموارد البشرية والتكنولوجية   

  وضع الالئحـة التنفيذيـة    4/1/1
ــز  ــة للمركـــ  .والماليـــ

 وضع خطه تنفيذية لتحقيق     5/1/1
 .مركـــــزأهـــــداف ال

  وضع خطة لمتابعـه أداء       6/1/1
ــا  ــز وتقييمهـــ  .المركـــ

 وضع خطة لإلعالن عـن      7/1/1

فريق مـشروع    •
ــم  ــوير نظ تط
تقويم الطـالب   

  . واالمتحانات

وثيقة الرؤية والرسـالة     •
ــداف  واألهــــــ

ــز* ــل المركـ  .دليـ
ــات * ــة باالحتياج قائم

 .البشرية والتكنولوجيـة  
 وثيقة الخطة التنفيذيـة   *

 .ألهـــداف المركـــز
 .خطة متابعـة األداء   *
  .خطة اإلعالن*

ــن  مــــ
2013/3/1 

ــى  إلــــ
2013/5/30

3 

  مصدر التمويل
 الكلية
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  .مهام المركز وإنجازاته

ــل 2/1   ــاء دلي  بن
نوعى خاص بكلية   
ــايير  ــة لمع التربي
تقويم الطالب مشتق   
من الـدليل العـام     
ــويم   ــايير تق لمع

  .الطالب بالجامعة

ــام 1/2/1 ــدليل الع ــة ال  مراجع
 الخـاص   لمعايير تقويم الطـالب   

بالجامعة، والذى تم بنـاؤه ضـمن       
فعاليات مشروع تطوير نظم تقويم     
ــات ــالب واالمتحانــ  .الطــ

 بناء دليل نوعى لمعـايير      2/2/1
 .تقويم الطـالب بكليـة التربيـة      

 . تحكيم الـدليل خارجيـا     3/2/1
ــة 4/2/1 ــشة أعــضاء هيئ  مناق

التدريس فى بنود الدليل وتعديل ما      
 .يلـــــــــــــــزم

مجلـس   اعتماد الدليل من     5/2/1
ــة  .الكليـــــــــــــ

فريق مـشروع    •
ــم  ــوير نظ تط
تقويم الطـالب   
ــات . واالمتحان

  
  
  
  
  
  
  
  

                 

دليــل معتمــد ومعلــن  •
لمعايير تقويم الطـالب    
 .للجامعـــــــــة

دليل معتمد ومعلـن    * 
ــة  ــويم طــالب كلي لتق
ــة  .التربيـــــــ

تقريـــر التحكـــيم * 
ــارجى  .الخــــــ

  

ــن  مــــ
2013/5/1 

ــى  إلــــ
2014/12/1
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  مصدر التمويل
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 إعالن الدليل على موقـع      6/2/1
ــة  .الكليـــــــــــــ

 توزيع الدليل ورقيا علـى      7/2/1
جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة     

ــة  ــة بالكليـــ  .المعاونـــ
 توزيع الدليل على الطالب     8/2/1

.    ضمن رسوم سداد المصروفات

ــل 3/1   ــاء دلي  بن
لقواعــد تقــدير  
الطـــــــالب 

rubrics   فى أنواع 
التقييمات المختلفـة   
ــف  ــى مختلـ فـ
ــصات  التخصــ
التربوية والعلميـة   

  .واألدبية والنوعية

 مراجعة الدليل العام لقواعد     1/3/1
" تقدير الطالب الخاص بالجامعـة      

الذى تم بنـاؤه ضـمن فعاليـات        
مشروع تطوير نظم تقويم الطالب     
ــات  ".واالمتحانـــــــــ

 عقد ورش عمل لتـدريب      2/3/1
ئة التدريس على كيفيـة     أعضاء هي 

ــدير   ــد التقـ ــاء قواعـ  .بنـ
 بناء دليل لقواعـد تقـدير       3/3/1

 فريق مـشروع    *
ــم  ــوير نظ تط
تقويم الطـالب   
ــات  .واالمتحان

مركز القياس  * 
  لية والتقويم بالك

دليل معتمد ومعلن لقواعد    *
ــدير  .التقـــــــ

نسبة أعـضاء هيئـة     * 
التدريس المطلعين على   
 .الـــــــــدليل

عدد الطالب المطلعين   *
 .علــــى الــــدليل

رضا الطالب وأعضاء   *
ــدريس عــن  ــة الت هيئ

ــن  مــــ
2014/1/1 

ــى  إلــــ
2014/8/1 

15 
  مصدر التمويل

 الكلية
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الطالب فى التقييمـات المختلفـة      
مثل التقييمات  (داخل كل تخصص    

االمحانات ، الخاصة باألداء الشفوى  
ــة ــدانى ، العملي ــدريب المي ، الت

ــرج  ــشروعات التخــ  ).مــ
 اعتماد كل قـسم للـدليل       4/3/1

 الخاص به من مجلس القـسم ثـم       
ــة ــس الكلي ــن مجل ــاده م  .اعتم

 إعالن الدليل للطالب داخل     5/3/1
ضـمن المـادة العلميـة      ، كل قسم 

المقدمة له داخل جميع المقـررات      
، )أو بشكل منفصل  ، داخل المذكرة (

وموقـع  ، وكذلك على موقع القسم   
  .الكلية

  .الدليل

 إنــشاء نظــم 4/1  
تعتمد على التقـويم    

مثـل  (اإللكترونى  

 تكوين فريق عمـل مـن       1/4/1
المتخصصين فـى المجـال مـن       

حاسبات وعلم نفـس    : تخصصات

فريق مـشروع    •
ــم  ــوير نظ تط
تقويم الطـالب   

وجود عدد من المقررات    *
ــا   ــتم تقويمه ــى ي الت
ــدة  ــى ع ــا ف إلكتروني

ــن  مــــ
2014/5/1 

ــى  إلــــ
2016/5/1 

100 
  مصدر التمويل

 الكلية+الجامعة
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ــاز   ــف اإلنج مل
، اإللكترونـــــى

واالمتحانات عـن   
  ....).on lineبعد 

تربوى وطرق تدريس، باإلضـافة     
إلى بقية التخصصات المـشاركة،     
لبحث الطرق المناسبة لهذا التقويم     

ــة  ــصات المختلف ــق التخص . وف
ل مع فريق العمـل      التواص 2/4/1

ــة   لبحــث MISبمــشروع الميكن
اإلمكانات المتاحة لديهم لتفعيل هذه     

 .الـــــنظم التقويميـــــة 
 بناء خطة تدريبية محـددة      3/4/1

التوقيتات الزمنية والمحتوى لكـل     
ــدريس  ــة الت ــضاء هيئ ــن أع م
ــالب  .والطـــــــــــ

تدريب أعضاء هيئة التدريس على     
ــى    ــويم االلكترون ــم التق  .نظ

ــدريب الطــالب 4/4/1 علــى  ت
ــى   ــويم اإللكترونــ  .التقــ

 استطالع التجربة التدريبية    5/4/1

ــات  .واالمتحان
مركز القياس  * 

. والتقويم بالكلية 
فريق العمـل   *

الميكنة بمشروع  
MIS.  

أعضاء هيئـة   *
التــدريس مــن 
جميع األقـسام   
مـــن كافـــة 

  .التخصصات

ــصات  .تخصـــــ
تزايد عـدد أعـضاء     * 

هيئة التدريس المدربين   
. على التقويم اإللكترونى  

تزايد عدد الطـالب    * 
المدربين على التقـويم    
ــى  .اإللكترونـــــ

اســتطالع نتــائج * 
  .التجربة التدريبية
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على عـدد مـن المقـررات ذات        
 .األعداد المحدودة مـن الطـالب     

 تعميم التجربة فى ضـوء      6/4/1
  .النتائج االستطالعية

 إنشاء بنـوك    5/1  
أسئلة مميكنة فـى    

  .جميع األقسام

 – تحديد كل قسم لمقررين      1/5/1
 عن كل فرقة دراسية –على األقل   

للمشاركة فى بنـوك األسـئلة ثـم        
التوسع بعد ذلك فى عدد المقررات      

ــشا  .ركةالمـــــــــــ
 عقد ورش عمل ألعـضاء      2/5/1

هيئة التدريس المشاركين فى بنوك     
االسئلة للتدريب على إعداد جدول     
ــئلة    ــاء األس ــفات وبن المواص
ــليمة ــة س ــوعية بطريق  .الموض

 تخصيص قاعة للتـصحيح     3/5/1
اإللكترونى وتجهيزهـا بالماسـح     

ــى  ــضوئى االلكترونــ  .الــ

وكيــل الكليــة * 
لشئون الدراسات  
العليا والبحـث   
ــى . العلمـــ

وكيل الكليـة   * 
لشئون التعلـيم   
ــالب  .والطــ

روع فريق مش * 
ــم  ــوير نظ تط
تقويم الطـالب   
ــات  .واالمتحان

مركز القياس  * 
 .والتقويم بالكلية 

وجود قاعة للتـصحيح    *  
ــزة   ــى مجه اإللكترون

ــضوئى  ــح ال  .بالماس
  
تزايــد عــدد بنــوك * 

األسئلة فى المقـررات    
 .المختلفــــــــة

  
وجود كوادر مدربـة    * 

على إجـراءات بنـوك     
ــئلة  .األســـــــ

  
اء هيئـة   رضا أعض * 

ــن  مــــ
2013/5/1 

ــى إلــــ
2015/5/1 
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 اعتماد قسم فرعى خـاص      4/5/1
 كل كنتـرول    ببنوك األسئلة داخل  

من كنتروالت الكلية الرئيسية يقوم     
ــئلة  ــوك األسـ ــام بنـ  .بمهـ

 تدريب األقـسام الفرعيـة      5/5/1
الخاصة ببنوك األسئلة على مهـام      

 .إدارة وتصحيح بنـوك األسـئلة     
 تــشكيل لجنــة مــن   6/5/1

المتخصصين فى القياس والتقـويم     
النربوى لمراجعة البنوك والتحليل    
 اإلحصائى لها ومراجعة أعـضاء    

هيئة التدريس المشاركين فى تعديل     
 .األسئلة التى تحتاج إلـى تعـديل      

 بناء خطة تدريبية لتدريب     7/5/1
كوادر من أعضاء هيئة التـدريس      
على التحليل اإلحـصائى لبنـوك      

  .األسئلة 

ــالس *  مجــ
 . األقسام العلمية

التدريس عن نظام بنوك    
ــئلة  .األســـــــ

رضا الطـالب عـن     * 
 .نظام بنـوك األسـئلة    

  
  .الخطة التدريبية* 
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 تنمية مهارات   6/1  
أعــضاء هيئــة  
التدريس والطـالب   
للتعامل مع قواعـد    
ــالب  ــات الط بيان

  .ونتائجها 

 وأعـضاء    تدريب الطالب  1/6/1
هيئة التدريس على الدخول علـى      
قواعد البيانات وإضـافة بيانـات      

 .خاصــــــة بهــــــم 
 تعليق الفتات شارحة فـى      2/6/1

كافة أرجاء الكلية تتضمن خطوات     
الدخول علـى البيانـات وإضـافة       
 .وتحـــديث الفـــرد لبياناتـــه

 

فريــق العمــل * 
بمشروع الميكنة  

MIS.  

عدد الدورات التدريبيـة    * 
ء هيئة  التى تعقد ألعضا  

ــدريس  .التــــــ
  
أعداد  المشاركين فى    * 

ــة  ــدورات التدريبي  .ال
  
زيادة قدرة أعـضاء    * 

هيئة التدريس والطالب   
على التعامل مع قواعـد     
البيانـــات الخاصـــة 
ــائجهم ــالطالب ونت  .ب

  
لوحات ارشادية معلقة   * 

ــارزة ــاكن ب ــى أم  .ف
  
رضـــا الطـــالب * 

ــن مــــ
2013/5/1 

ــى  إلــــ
2017/5/1 
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وأعضاء هيئة التدريس   
ــد   ــاءة قواع ــن كف ع

  .البيانات
تطوير مهارات  . 2

الهيئــة التدريــسية 
لتطبيق نظام التقويم   

  .البنائى

 إنــشاء نظــم 1/2
تعتمد على التقـويم    
المبــدئى والبنــائى 
ــى   ــافة إل باإلض

  .التجميعى

 تقديم كل قـسم مـصفوفة       1/1/2
ــسية  ــررات التدري ــضمن المق تت

ه بالتعـديالت   الخاصة به ومقترحات  
الالئحية الخاصة بإضـافة أنـواع      
التقويم المبدئى والبنائى لمقرراتـه     
والنسب المقترحة لتوزيع الدرجات    

ــررات  ــذه المقـ ــى هـ  .علـ
 مراجعة المتخصصين من    2/1/2

ــويم   ــاس والتق ــصات القي تخص
التربوى مع المتخصصين من هذه     

ــصفوفات   ــذه الم ــسام له  .االق
  إعداد كوادر تدريبية داخل    3/1/2
من خالل عقـد تـدريب      ، كل قسم 

يتضمن عضوين من كل قسم يـتم       

فريق مـشروع   * 
ــم  ــوير نظ تط
تقويم الطـالب   
ــات  .واالمتحان

 القياس  مركز* 
. والتقويم بالكلية 

أعضاء هيئة  * 
التدريس بجميع  
ــسام  .األقـــ

  

وجود مصفوفات خاصـة    *
بكل قسم لألوزان النسبية    
المقترحـــة ألنـــواع 

ــة  ــات المختلف  .التقييم
عـــدد األعـــضاء * 

المتدربين علـى هـذه     
  .األنماط التقييمية

ــن  مــــ
2013/9/1  

ــى  إلــــ
2014/5/1 
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تدريبهما على تـدريب زمالئهمـا      
على هذا النمط من التقويم داخـل       

ــسمهما   ".TOT"قــــــــ
 عقد ورش عمل من خالل      4/1/2

الكوادر المدربة ألعـضاء هيئـة      
  .التدريس داخل األقسام

إعداد كـوادر    2/2  
مدربـــة علـــى 
المهارات التدريسية  
المتضمنة تطبيـق   

  .التقويم البنائى

 تشكيل فريق عمـل مـن       1/2/2
المتخصــصين لتقــديم المهــارات 
التدريسية المناسـبة للتخصـصات     

 .المختلفة والتى تخدم التقويم البنائى    
  

 إعداد خطة تدريبية إلعداد     2/2/2
كوادر مدربة بكـل قـسم علـى        

دريسية الميسرة للتقويم   المهارات الت 
ــائى  .البنــــــــــــ

ــة 3/2/2 ــدريب أعــضاء هيئ  ت
التدريس باألقسام على المهـارات     

وحدة التدريب   *
 .والمــشروعات

  
الكوادر التى  * 

تم تدريبها فـى    
"TOT."  

  
  

وجــود خطــة تدريبيــة * 
محددة إجرائيا وزمنيـا    
 .لتـــدريب الكـــوادر

  
وجود كوادر مدربـة    * 

ــارات   ــى المهـ علـ
  . التدريسية

ــن  مــــ
2014/5/1 

ــى  إلــــ
2016/5/1 
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التدريسية من خالل زمالئهم مـن      
  .الكوادر المدربة

 عقد اتفاقـات    3/2  
تبادل زيارات مـع    
الجامعات المناظرة  
فى الداخل والخارج   
حكومية وخاصـة   
ــن   ــتفادة م لالس

  .خبراتهم

 حصر الجامعات التى سيتم     1/3/2
التعاقــــــد معهــــــا  

 وعقد اتفاقات   مع مراسلة الجامعات  
تبادل معها،بحيث يتـضمن العقـد      
ــم  ــنقدمه له ــذى س ــامج ال البرن

 .والبرنامج المقابل المطلوب مـنهم    
 تقديم تقارير من أ عـضاء       2/3/2

هيئة التدريس المشتركين فى هـذه      
الزيارات عن إيجابيات وسـلبيات     

 .كل من الجامعات المضيفة وكليتنا    
 عقد نـدوات يقـوم بهـا        3/3/2

لتدريس الذى شاركوا   أعضاء هيئة ا  
فى هذه الزيارات لنقـل الخبـرات       
التى اكتسبوها وتقديم التقارير التى     

  .كتبوها

وكيــل الكليــة * 
لشئون الدراسات  
العليا والبحـث   
ــى  .العلمـــ

وكيل الكليـة   * 
لشئون التعلـيم   
ــالب  .والطــ

أعضاء هيئـة   *
التــدريس مــن 
جميع األقـسام   
ممثلــين لكافــة 

  .التخصصات

ــة  *  ــضاء هيئ ــدد أع ع
لتدريس المشاركين فى   ا

ــارات  .الزيــــــ
تقارير أعضاء هيئـة    * 

ــذه  ــن ه ــدريس ع الت
  .الزيارات

ــن  مــــ
2013/5/1  

ــى  إلــــ
2017/5/1 
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ــوير . 3 تطـــ
الكنتروالت للعمـل   
 .بالنظام اإللكترونى

ــروالت 1/3  كنتـ
متطورة بها نظـام    
ــى   ــى ف إلكترون
المرحلة الجامعيـة   
 .األولـــــــى

  

الكنتـروالت فـى     حصر   1/1/3
ــى  ــة األول ــة الجامعي  .المرحل

 تحديد التجهيزات الالزمـة     2/1/3
ــرول للعمــل بالنظــام  لكــل كنت
ــى  .اإللكترونــــــــــ

 وضع خطة موحـدة بـين       3/1/3
جميع الكنتروالت لنظـام ميكنـة      

ووضع ملفات وبـرامج    ، الكنترول
 .لتحديد خط سير العمل بدقة وآلية     

 تقديم تقرير فصلى عن كل      4/1/3
ضـح الـسلبيات التـى      كنترول يو 

تعــرض لهــا ومناقــشتها وحــل 
المشكالت التـى تتعـرض لهـا       

  .الكنتروالت

وكيــل الكليــة * 
لشئون التعلـيم   
ــالب  .والطــ

  
مركز القياس  * 

 .والتقويم بالكلية 
  
ــاء *  رؤســ

الكنترالت فـى   
ــة  المرحلـــ

 .الجامعية األولى 
  
ــضاء *  أعــ

ــروالت  كنتــ
ــة  المرحلـــ
الجامعية األولى  

.  

نظام رقمـى مـستحدث     * 
ــصحيح   ــويم والت للتق

ــدرجات  ــد ال . ورص
وإعالن النتائج يتم مـن     
ــة  ــضو هيئ ــالل ع خ
التدريس بالتعاون مـع    
ــرول  .الكنتــــــ

التعامـــل داخـــل * 
ــد  ــع أح ــرول م الكنت
البرامج الشهيرة الخاصة   

  .بتسجيل الدرجات

ــن  مــــ
2015/7/1 

ــى  إلــــ
2017/5/1 
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ــروالت 2/3   كنتـ
متطورة بها نظـام    

ــى  إ ــى ف لكترون
مرحلة الدراسـات   

  . العليا

 حصر الكنتـروالت فـى      1/2/3
 .مرحلــة الدراســات العليــا  

 تحديد التجهيزات الالزمـة     2/2/3
ــرول للعمــل بالنظــام  لكــل كنت
ــى  .اإللكترونــــــــــ

 وضع خطة موحـدة بـين       3/2/3
جميع الكنتروالت لنظـام ميكنـة      

ووضع ملفات وبـرامج    ، الكنترول
 .ليةلتحديد خط سير العمل بدقة وآ     

 تقديم تقرير فصلى عن كل      4/2/3
كنترول يوضـح الـسلبيات التـى       
تعــرض لهــا ومناقــشتها وحــل 
المشكالت التـى تتعـرض لهـا       

  .الكنتروالت

وكيــل الكليــة * 
لشئون الدراسات  
العليا والبحـث   
ــى  .العلمـــ

مركز القياس  * 
 .والتقويم بالكلية 

ــاء *  رؤســ
ــروالت  كنتــ

 .الدراسات العليا 
ــضاء *  أعــ

ــروالت  كنتــ
  .راسات العلياالد

نظام رقمـى مـستحدث     * 
ــصحيح   ــويم والت للتق

ــدرجات  ــد ال . ورص
وإعالن النتائج يتم مـن     
ــة  ــضو هيئ ــالل ع خ
التدريس بالتعاون مـع    
ــرول  .الكنتــــــ

التعامـــل داخـــل * 
ــد  ــع أح ــرول م الكنت
البرامج الشهيرة الخاصة   

  .بتسجيل الدرجات 

ــن  مــــ
2015/7/1  

ــى  إلــــ
2017/5/1 
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ــوير-١   تطـ

البنية التحتية  
  .المادية

ــات  ــوير القاع تط
ــسية  التدريــــ

  .وتجهيزاتها

 .طالء القاعات -

ــي   - ــدرجات والكراس ــد الم تجدي
 .بالقاعات

تجديد شاشات العرض والسبورات     -
 .بأنواعها

تزويد قاعات المحاضرات بأجهزة     -
 .العرض الحديثة

توفير متطلبات التدريس من أقالم      -
 .وأقراص وفالشات

كن وأجهـزة   زيادة اإلضاءة وأمـا    -
  .التهوية

توافر قاعـات تعليميـة      -   إدارة الكلية -
ــى  ــبة لعمليتـ مناسـ

 .التعليم والتعلم

تحقيق رضـا الطـالب      -
 .وأعضاء هيئة التدريس

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/١/٢٠١٤  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية



 

٢٤٢ 
 

٢٤٢
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א א
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א
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א
ــل    ــوير المعام تط

  يزاتهاوتجه
 .طالء المعامل -

ــد أمــاكن عمــل الطــالب  - تجدي
 .بالمعامل

تجديد شاشات العرض والسبورات     -
 .بأنواعها

 .تزويد المعامل باألجهزة المناسبة -

توفير متطلبات المعامل من مـواد       -
 .خام ومستلزمات التجارب

زيادة اإلضاءة وأمـاكن وأجهـزة       -
 .التهوية ومرونة التحكم بها

لنظافـة  توفير الفنيين بعدد كـاف       -
المعامل وتشغيل األجهزة وإجـراء     

  .التجارب

توفير معامـل مناسـبة      -  إدارة الكلية -
لتحقيق جودة عمليتـي    

 .التعليم والتعلم

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
 .للكلية ولمهنة التعليم

تحقيق رضـا الطـالب      -
  .وأعضاء هيئة التدريس

 ١/٣/٢٠١٤من
إلى 

١/١/٢٠١٥  

٣٥٠  
مصدر 
  التمويل
  الكلية



 

٢٤٣ 
 

٢٤٣
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א
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א
ــوير ال   ــة تط مكتب

ــة  الورقيـــــ
  .وتجهيزاتها

تزويد المكتبـة بأحـدث الكتـب        -
 .والمراجع

تزويد المكتبة بـأجهزة كمبيـوتر       -
 .تتناسب وأعداد الطالب والباحثين

زيادة اإلضاءة وأمـاكن التهويـة       -
 .ومرونة التحكم بها

إنشاء نظـام البحـث والفهرسـة        -
 .اإللكتروني

إنشاء نظام إلكترونـي لالسـتعارة       -
 .واالسترجاع

ع في مبنى المكتبـة وزيـادة       التوس -
  .مساحات االطالع

توفير مكتبة تحقق جودة     -  إدارة الكلية -
 .عمليتي التعليم والتعلم

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
 .للكلية ولمهنة التعليم

تحقيق رضـا الطـالب      -
  .والعاملين

 ١/٣/٢٠١٣من
إلى 

١/١/٢٠١٤  

٣٥٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية

ــق    ــوير المراف تط
الـــــــصحية 

 ١/٣/٢٠١٣منتوفير مرافـق صـحية      -  إدارة الكلية -تجهيز جميع المرافـق بـصالحية       -
  إلى

٢١٠  
مصدر 



 

٢٤٤ 
 

٢٤٤
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א א
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אאאא אא א

א
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א
 .تامة لالستخدام  .هيزاتهاوتج

  .توفير مستلزمات النظافة العامة -

مناسبة ألعداد العـاملين    
ــالحة   ــالب وص والط
لالستخدام وتحقق رضا   

 .الطالب العاملين

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

  التمويل  ١/٧/٢٠١٤
الك+الجامعة
  لية

ــرف     ــوير غ تط
أعــضاء هيئــة  
ــدريس  التــــ

  وتجهيزاتها

إعادة هيكلة غرف أعضاء هيئـة       -
التدريس لتحقيق أفضل مالءمة بين     
عدد الغرف والمكاتـب وأعـضاء      

 .هيئة التدريس

تزويد المكاتب بأجهزة الكمبيـوتر      -
 .والطباعة والتصوير

 .طالء الغرف -

توافر غـرف مالئمـة      -  .إدارة الكلية -
ألعضاء هيئة التـدريس    
تحقق رضاهم الوظيفي   
وتنعكس علـى أدائهـم     
التعليمــي والبحثــي  

 .والمجتمعي

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/١/٢٠١٤  
  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
  الكلية



 

٢٤٥ 
 

٢٤٥
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א א א
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א
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א
 .اسبتزويد الغرف بأثاث من -

ــاءة   - ــر اإلض ــام بعناص االهتم
  .والتهوية

ــوي   ــسرح تط ر الم
  .وتجهيزاته

وضع خطة إلعادة تطوير المسرح      -
من حيث المبنى والتجهيزات بمـا      
يسمح باالستفادة به في أغـراض      

  .خدمة المجتمع

توافر مـسرح مجهـز      -  إدارة الكلية -
يحقق أهـداف تعليميـة     

 .ومجتمعية وبحثية

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/١/٢٠١٤  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية

ــم    ــوير المطع تط
  .وتجهيزاته

وضع خطة إلعادة تطوير المطعم      -
من حيث المبنى والتجهيزات، بمـا     
يسمح باالستفادة به في أغـراض      

  .خدمة المجتمع

تحقيق رضـا الطـالب      -  إدارة الكلية -
والمعلمين ومزيد مـن    

 .الدعم للطالب

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .التعليمللكلية ولمهنة 

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/١/٢٠١٤  

٣٥٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية



 

٢٤٦ 
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א
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א
ــات     ــوير قاع تط

االجتماعـــــات 
والمناقشات العلمية  

  .وتجهيزاتها

وضع خطة إلعادة تطوير القاعات      -
من حيث المبنى والتجهيزات بمـا      
يسمح باالستفادة بها في أغـراض      

  .خدمة المجتمع

توفير قاعـات مالئمـة      -  إدارة الكلية -
 .نشطة البحثيةلأل

تحقيق رضا البـاحثين     -
 .وأعضاء هيئة التدريس

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/١/٢٠١٥  

٣٥٠  
مصدر 
  التمويل
  الجامعة

ــرف     ــوير غ تط
ــاز اإلداري  الجهـ

  .وتجهيزاتها

إعادة هيكلة الغرف لتحقيق أفضل      -
مالءمة بين عدد الغرف والمكاتب     

 .ءواألعضا

تزويد المكاتب بأجهزة الكمبيـوتر      -
 .والطابعة والتصوير

 .طالء الغرف -

 .تزويد الغرف بأثاث مناسب -

تحقيق رضـا وظيفـي      -  .إدارة الكلية -
لإلداريين ينعكس علـى    

 .أدائهم المهني

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/١/٢٠١٥  

٣٥٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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א
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א
ــاءة   - ــر اإلض ــام بعناص االهتم

  .والتهوية

ــات    ــوير بواب تط
  .الكلية وتجهيزاتها

إنشاء مكتب خاص على البوابـات       -
يتحقق من الشخـصيات الـواردة      

 .للكلية

تجهيز المقر بوسائل االتصال مـع       -
 .جميع إدارات الكلية

  .تعيين عدد مناسب من المسئولين -

 .االرتقاء بمكانة الكلية -  .إدارة الكلية -

 .ء بمكانة المهنةاالرتقا -

تحقيق رضا العـاملين     -
ــع  ــالب والمجتم والط

 .الخارجي

تحقيق األمـن لجميـع      -
 .أعضاء الكلية

إحساس أفـراد األمـن      -
بأهمية وظيفته وأهميـة    

 .أخذها بجدية

تنمية الوالء واالنتمـاء     -

 ١/١/٢٠١٥من
  إلى

١/١/٢٠١٦  

٣٥٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية



 

٢٤٨ 
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  .للكلية ولمهنة التعليم

مقرات أسر  تطوير    
الطـــــــالب 

  .وتجهيزاتها

 .إعادة هيكلة مقرات األسر -

ــستلزمات   - ــرات بم ــز المق تجهي
  .األنشطة المختلفة

تحقيق أنشطة طالبيـة     -  .إدارة الكلية -
 .بعدالة

 .تنمية مهارات الطالب -

 .تحقيق رضا الطالب -

ــاون  - ــن التع ــد م مزي
والتكامل بين الطـالب    
وأعضاء هيئة التدريس   

 .والعاملين

واالنتمـاء  تنمية الوالء    -
  .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/١/٢٠١٥من
  إلى

١/١/٢٠١٦  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية

تخصيص أمـاكن     
ــة   ــان العلمي للج

  .وتجهيزاتها

ــة   - ــاكن الكلي ــة أم ــادة هيكل إع
 .لتخصيص غرف للجان

تحقيق رضـا أعـضاء      -  .إدارة الكلية -
اللجان مما ينعكس فـي     

 ١/١/٢٠١٦من
  إلى

١/١/٢٠١٧  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
  الكلية
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تزويد الغرف بأجهزة الكمبيـوتر      -

 .والطباعة والتصوير

 .تزويد الغرف بأثاث مناسب -

ــام بع - ــاءة  االهتم ــر اإلض ناص
  .والتهوية

 .جودة أداء الكلية

مزيــد مــن االحتــرام  -
والتقدير للكلية من قبـل     
الزائرين مـن الكليـات     

 .األخرى

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

ــرات ت   ــوير مق ط
الجمعيات العلميـة   

  .وتجهيزاتها

تزويد المقرات بأجهزة الكمبيـوتر      -
 .والطباعة والتصوير

 .طالء الغرف -

 .تزويد الغرف بأثاث مناسب -

ــاءة   - ــر اإلض ــام بعناص االهتم
  .والتهوية

تحقيق رضـا أعـضاء      -  .إدارة الكلية -
الجمعيات مما يـنعكس    

 .على جودة أداء الكلية

مزيــد مــن االحتــرام  -
ر للكلية من قبـل     والتقدي

الزائرين مـن الكليـات     
 .األخرى

 ١/١/٢٠١٦من
  إلى

١/١/٢٠١٧  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية



 

٢٥٠ 
 

٢٥٠

א א
א א

א א א
אאאא אא א

א
א א

א
تنمية الوالء واالنتمـاء     -

  .للكلية ولمهنة التعليم

ــرات    ــوير مق تط
المراكز ذات الطابع   
الخـــــــاص 

  .وتجهيزاتها

تزويد المقرات بأجهزة الكمبيـوتر      -
 .والطباعة والتصوير

 .فطالء الغر -

 .تزويد الغرف بأثاث مناسب -

ــاءة   - ــر اإلض ــام بعناص االهتم
 .والتهوية

  .االهتمام بقاعات التدريب -

   .إدارة الكلية -

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/١/٢٠١٦من
  إلى

١/١/٢٠١٧  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية

ــل    ــوير عوام تط
ــسالمة  األمــن وال

  .وتجهيزاتها

ية لتطوير عوامل   وضع خطة سنو   -
 .األمن والسالمة

اســتكمال أجهــزة دعــم األمــن  -
  .والسالمة داخل الكلية

  -  .إدارة الكلية -

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/٧/٢٠١٣  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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إنشاء وتفعيل وحدة     

ــات  األزمــــ
  .والكوارث

 .ةاعتماد قرار إنشاء الوحد -

ــل  - ــي الهيك ــضمين الوحــدة ف ت
 .التنظيمي

 .توفير مقر للوحدة -

تحديــد احتياجــات الوحــدة مــن  -
 .الموارد البشرية والتكنولوجية

تحديــد رؤيــة ورســالة الوحــدة  -
 .وأهدافها

 .تحديد مهام الوحدة وأنشطتها -

توفير الموارد الماديـة والبـشرية       -
 .والتكنولوجية الالزمة

وضع الالئحة التنفيذيـة والماليـة       -
 .للوحدة

 .إدارة الكلية -

مدير وحـدة    -
األزمــــات 

 .والكوارث

وحدة تطوير   -
  .األداء

 .قرار اعتماد الوحدة -

وثيقة الهيكل التنظيمـي     -
متضمنة وحدة األزمات   

 .والكوارث

قائمة احتياجات الوحـدة     -
من المـوارد الماديـة     
 .والبشرية والتكنولوجية

لرسـالة  وثيقة الرؤية وا   -
 .واألهداف

 .دليل الوحدة -

وثيقة الخطة التنفيذيـة     -
 .ألهداف الوحدة

 .خطة متابعة األداء -

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٣  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
  الكلية
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وضع خطة تنفيذية لتحقيق أهداف      -

 .الوحدة

وضع خطة لمتابعـة أداء الوحـدة        -
 .وتقييمها

وضع خطة لإلعالن عـن مهـام        -
 .الوحدة وإنجازاتها

إعداد خطط الطوارئ والتعامل مع      -
الكوارث واألزمـات والمخـاطر     

 .المتوقعة

تدريب أعـضاء هيئـة التـدريس        -
والعاملين والطالب وتنمية قدراتهم    

 .ارة المخاطر واألزماتعلى إد

  .تنفيذ الخطط الموضوعة -

 .خطة اإلعالن -

 .خطط الطوارئ -

عدد الدورات التدريبيـة     -
 .المقدمة

أعداد المـشاركين فـي      -
 .الدورات التدريبية

زيادة قدرة أعضاء هيئة     -
التدريس والعاملين على   
مواجهــة األزمــات  

  .والكوارث
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ــر    ــوير المظه تط

الخارجي لمبـاني   
  .الكلية

طالء الكلية بالكامل مـن الـداخل        -
 .والخارج

 .االهتمام بسور الكلية الخارجي -

وضع آليـات لنظافـة األمـاكن        -
  .المجاورة لسور الكلية

ــة   -  .إدارة الكلية - ــساس بالراح اإلح
والجمال والرضا ممـا    

 .األداءينعكس على 

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/٧/٢٠١٣  

٧٠٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية

 .إلغاء نظام البوفيهات -  البوفيهات  

إلغاء نظام تقديم الخدمات من قبـل       -
 .العمال ألعضاء هيئة التدريس

إنشاء وحدات للقهوة والشاي بكـل       -
ا ونظافتها  مبنى على أن تتم صيانته    

 .بشكل مركزي

وضــع آليــات للخدمــة الذاتيــة  -
 .للعاملين

تغيير ثقافة المؤسسة من     -  .إدارة الكلية -
ثقافة خدمية معتمدة على    
الغير إلى ثقافة مساعدة    

 .الذات

تفرغ العمـال ألعمـال      -
  .النظافة

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/٩/٢٠١٣  

١٤٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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  .توفير دعم لتلك الخدمات -

تطوير أماكن أفراد     
ــة  ــن الكليـ أمـ

  .وتجهيزاتها

.تزويد المقرات باألجهزة المطلوبة -

 .طالء الغرف -

 .تزويد الغرف بأثاث مناسب -

ــاءة   - ــر اإلض ــام بعناص االهتم
 .والتهوية

 .توفير زي خاص بأفراد األمن -

 .توفير عنصر نسائي -

تجهيز المقر بوسائل االتصال مـع       -
  .جمع إدارات الكلية

 .حساس باألمنإ -  .إدارة الكلية -

 .تحقيق الرضا الوظيفي -

ــة  - ــال بجدي أداء األعم
 .واهتمام

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/٧/٢٠١٣  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية

تطوير الكنتروالت    
  .وتجهيزاتها

تزويد المقرات بأجهزة الكمبيـوتر      -
 .والطباعة والتصوير

تحقيق جودة األعمـال     -  .إدارة الكلية -
 .االمتحانية

 ١/١/٢٠١٦من
  إلى

١/٧/٢٠١٧  

٣٥٠  
ر مصد
  التمويل
الك+الجامعة
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 .طالء الغرف -

 .تزويد الغرف بأثاث مناسب -

ــاءة   - ــر اإلض ــام بعناص االهتم
 .والتهوية

تزويد المقـرات ببـرامج العمـل        -
  .اإللكتروني

 .تحقيق رضا العاملين -

 .تقليص األخطاء -

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

  لية

تطــوير نظـــام    
 .الصيانة وتجهيزاته

 .إنشاء وحدة خاصة للصيانة -

تحديد رؤيـة الوحـدة ورسـالتها        -
 .وأهدافها وأنشطتها

تحديد الهيكل التنظيمـي للوحـدة       -
 .ومهامه

وضع الالئحة التنفيذيـة والماليـة       -
 .للوحدة

توقف الهـدر المـادي      -  .إدارة الكلية -
 .لموارد الكلية

توافر مصادر مختلفـة     -
لدعم الباحثين وأعضاء   

 .هيئة التدريس

 .سهولة إجراءات العمل -

رضا أعضاء المجتمـع     -

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/٧/٢٠١٣  

٣٥٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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اعتماد قرار إنشاء الوحـدة مـن        -

 .مجلس الكلية

ة في الهيكل التنظيمي    تضمين الوحد  -
 .للكلية

تخصيص مكان مناسب ومجهـز      -
بجميع األجهزة الالزمـة وأدوات     

 .االتصال

إنــشاء قاعــدة بيانــات للمبــاني  -
 .وللقاعات وللمعامل وتجهيزاتها

 .إعداد خطة الصيانة -

 .شراء عقود صيانة حديثة -

 .متابعة تنفيذ خطة الصيانة -

متابعة استمرارية وتنفيـذ عقـود       -

 .الداخلي

التعاون والتنسيق بـين     -
.اإلدارة والوحدات الفنية

 .وجود إجراءات متابعة -

وجود نظام مكثف للدعم     -
 والتقنـي لجميـع     الفني

مرافق الكلية، على مدار    
 .اليوم

ــدرجات  - ــة المـ حالـ
ــق  ــات والمواف والقاع

 .التشغيلية

تخصيص مكان للفنيـين     -
ــاألدوات  ــز بـ مجهـ
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 .والمستلزمات  .هزة والمنشآتالصيانة لألج

 .تعيين مراقب للفنين -

تحقيق رضـا أعـضاء      -
 .مجتمع الكلية

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
 .للكلية ولمهنة التعليم

الحفاظ علـى إمكانـات      -
 .الكلية

االستثمار األمثل لموارد    -
  .الكلية

تطــوير الممــرات   
  .داخل الكلية

 .إصالح الممرات -

رصف األماكن التي تحتـاج إلـى        -
  .رصف

تحقيق رضـا أعـضاء      -  .إدارة الكلية -
 .مجتمع الكلية

تنمية الوالء واالنتمـاء     -

 ١/١/٢٠١٦نم
  إلى

١/٧/٢٠١٧  

٣٥٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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  .للكلية ولمهنة التعليم

خطة النظافة العامة     
ــق   ــع مراف بجمي

  .الكلية

وضع نظام مكثف للنظافة العامـة       -
لجميع مرافق الكلية علـى ثـالث       

 :مراحل زمنية

من الساعة السادسة صباحاً وحتى      •
 .الثامنة صباحاً

من الساعة الثانية عـشرة ظهـراً        •
 .راًوحتى الثانية ظه

من الساعة السابعة مساء وحتـى       •
 .التاسعة مساء

وضع نظام للنظافة طـوال اليـوم        -
الدراسي وفقاً لحالـة المـدرجات      

 .والقاعات والمرافق التشغيلية

تنمية المظهر الخارجي    -  .إدارة الكلية -
 .للكلية

رضا أعضاء المجتمـع     -
 .الداخلي والخارجي

التعاون والتنسيق بـين     -
.اإلدارة والوحدات الفنية

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
 .للكلية ولمهنة التعليم

مزيد مـن االتفاقيـات      -
 .والشراكات

تنميـــة مـــشروعات  -
 .التسويق

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/٧/٢٠١٣  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
  الكلية
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تخصيص مكان للعمال المـسئولين      -

على النظافـة مجهـز بـاألدوات       
 .والمستلزمات

عدم تكليف العمال بأيـة أعمـال        -
 .أخرى

عامة طوال  تعيين مراقب للنظافة ال    -
  .اليوم

ار تزايد فـرص اسـتثم     -
  .المشروعات

المــــــساحات   
  الخضراء

االهتمام بالمساحات الخضراء من     -
 .حيث العناية

الزيادة األفقية والرأسية للمساحات     -
  .الخضراء

زيـــادة المـــساحات  -  .إدارة الكلية -
  .الخضراء

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/٧/٢٠١٣  

٥  
مصدر 
  التمويل
  الكلية

ير مقر وحـدة    تطو  
  .الجودة

توفير الموارد الماديـة والبـشرية       -
والتكنولوجية التي تتناسـب مـع      

تقييم موضوعي حقيقـي     -  .إدارة الكلية -
 .ألداءات الكلية

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٤  

١٥٠  
مصدر 
  التمويل
  الكلية
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 .احتياجات الوحدة ومهامها

  .تحديث الهيكل التنظيمي للوحدة -

تعــاون وتنــسيق مــع  -
وحدات الكليـة الفنيـة     

  .واإلدارية

ــرق     ــل لط معام
  .التدريس

تخصيص معامل مناسبة من حيث      -
عددها إلى الطالب ومجهزة بجميع     
 .األجهزة الالزمة وأدوات االتصال

توافر معامـل مناسـبة      -  .إدارة الكلية -
لتحقيق جودة عمليتـي    

 .التعليم والتعلم

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
 .للكلية ولمهنة التعليم

ـ   - ا الطـالب   تحقيق رض
  .وأعضاء هيئة التدريس

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٤  

١٥٠  
مصدر 
  التمويل
  الكلية

معامــل التخطــيط   
  .االستراتيجي

تخصيص معامل مناسبة من حيث      -
عددها إلى الطالب ومجهزة بجميع     
 .األجهزة الالزمة وأدوات االتصال

توافر معامـل مناسـبة      -  .إدارة الكلية -
لتحقيق جودة عمليتـي    

 .والتعلمالتعليم 

تنمية الوالء واالنتمـاء     -

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٤  

٢٠٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية



 

٢٦١ 
 

٢٦١

א א
א א

א א א
אאאא אא א

א
א א

א
 .للكلية ولمهنة التعليم

تحقيق رضـا الطـالب      -
  .وأعضاء هيئة التدريس

ــوير -٢  تطـ
البنيــــة 
  .التكنولوجية

ــد   ــوير قواع تط
  .البيانات وتحديثها

تحديث قواعد بيانات أعضاء هيئة      -
 .نين واإلداريينالتدريس والمعاو

تحديث قواعد بيانـات لألبحـاث       -
المنشورة ألعضاء هيئة التـدريس     

 .والهيئة المعاونة

تحديث قواعـد بيانـات لطـالب        -
ــى    ــة األول ــة الجامعي المرحل

 .والدراسات لعليا والوافدين

 .تحديث قواعد بيانات الرسائل -

تحديث قواعد بيانـات الحاصـلين       -

ــئون  - إدارة ش
 .الطالب

ــئون  - إدارة ش
ــات  الدراسـ

 .العليا

ــئون  - إدارة ش
 .الخريجين

 .وحدة الجودة -

الوحـــدات  -
واإلدارات 

قواعد بيانـات كاملـة      -
  .ومحدثة

  من
  
  إلى
  

١٠٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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 .على الجوائز والتكريمات

ــ - ــديث قواع ــشروعات تح د الم
 .المختلفة

 .تحديث قواعد بيانات مجلة الكلية -

تحديث قواعـد بيانـات مـدارس        -
 .التربية العملية

رفع قواعد البيانات علـى موقـع        -
 .الكلية

تحديث السير الذاتية ألعضاء هيئة      -
 .التدريس

 .تحديث قواعد البيانات المالية -

تحديث قواعد بيانـات اإلمكانـات       -
 .يةالبحثية التي تنفذها الكل

والــــشعب 
  .العامة
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تحديث قواعـد بيانـات اتفاقيـات        -

.التعاون في مجاالت البحث العلمي

تحديث قواعـد بيانـات البعثـات        -
والمهام العلمية والمؤتمرات التـي     
يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس     

 .والهيئة المعاونة بالكلية

 .تحديث قواعد بيانات المستفيدين -

تحديث قواعـد بيانـات المجتمـع        -
 .المدني

 بيانـات الخـريجين     تحديث قواعد  -
 .وأماكن عملهم

تحديث قواعـد بيانـات للطالـب        -
تتضمن جميع البيانات المتعلقة بـه      
منذ لحظة تسجيله به، وكذا درجاته      
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وتقديراته عن كل فصل دراسـي،      
وأعمال السنة اإللكترونية التي يقوم     
بتقديمها ألساتذته، وتصنيفه في كل     
مقرر كمتفوق أو متعثر أو غيره،      

  .ه سنوياًلتتبع حالت

ــة    ــوير المكتب تط
ــة  اإللكترونيـــ

  .وتجهيزاتها

. عالميةاالشتراك في قواعد بيانات -

تزويد المكتبة بـأجهزة كمبيـوتر       -
 .تتناسب وأعداد الطالب والباحثين

تزويد المكتبـة بأحـدث الكتـب        -
 .والمراجع والرسائل اإللكترونية

زيادة اإلضاءة وأمـاكن التهويـة       -
 .ومرونة التحكم بها

 .إنشاء نظام البحث اإللكتروني -

توافر مكتبـة مالئمـة      -  .ة الكليةإدار -
لتحقيق جودة عمليتـي    

 .التعليم والتعلم

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
 .للكلية ولمهنة التعليم

تحقيق رضـا الطـالب      -
  .وأعضاء هيئة التدريس

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

١/٣/٢٠١٧  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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توفير برامج الكمبيوتر الحديثة في      -

  .جميع التخصصات

تطــوير شــبكة    
  اإلنترنت

وضع خطة لتزويد الكلية بـشبكة       -
  .النترنت الالسلكيا

ــوات   -  .إدارة الكلية - ــن قن ــد م مزي
 .التواصل والترابط

دعــم المنــاخ البحثــي  -
 .والتعليمي

إتاحة الفرصة ألعضاء    -
هيئة التـدريس للعمـل     

 .والبحث بالكلية

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى
٣١/١٢/

٢٠١٣  

١٥٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية

ــس   ــصوير ق م الت
  .والطباعة

االستغناء عـن األجهـزة غيـر        -
 .الصالحة

 .رضا وظيفي للعاملين -  .إدارة الكلية -

 .سرعة األداء -

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى
٣١/١٢/

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة



 

٢٦٦ 
 

٢٦٦

א א
א א

א א א
אאאא אא א

א
א א

א
تــصليح األجهــزة التــي يمكــن  -

 .االعتماد عليها

 .شراء أجهزة حديثة -

تزويد المقرات بأجهزة كمبيـوتر      -
 .وأجهزة طباعة

 .إنشاء مطبعة للكتب مجهزة -

  .إنشاء وحدة فيديو -

ء واالنتمـاء   تنمية الوال  -
  .للكلية ولمهنة التعليم

  لية  ٢٠١٧

تطــوير شــبكة    
التليفونات الداخليـة   

  .والخارجية

الحرص على وجود خطوط تليفون      -
صالحة للعمل تصل بـين جميـع       

 .غرف وإدارات الكلية

 .اإلعالن عن تلك الخطوط -

وضع عدد مناسب مـن الخطـوط       -
  .الخارجية

تحقيق رضـا أعـضاء      -  .إدارة الكلية -
 .مجتمع الكلية

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
 .للكلية ولمهنة التعليم

ــاون  - ــن التع ــد م مزي
واالتصال بين أعـضاء    

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى
٣١/١٢/

٢٠١٣  

١٥٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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 .الكلية

تيسير إجراءات العديـد     -
  .من األداءات

ــات     ــوير آلي تط
 مــع التواصــل

  .الطالب

إنشاء نظام إلكتروني على موقـع       -
.الكلية يسمح بالتواصل مع الطالب

إتاحة الفرص للطالب للتواصل مع      -
بعضهم البعض من خـالل موقـع       

  .الكلية

ــة  -  .إدارة الكلية - ــة تعليمي ــوفير بيئ ت
يسودها العالقة الطيبـة    
بين عضو هيئة التدريس    

 .والطالب

ــم   - ــاخ داع ــوفير من ت
 .تعلملعمليتي التعليم وال

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
  .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى
٣١/١٢/

٢٠١٣  

١٤٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية

ــات     ــوير آلي تط
التواصــل مــع  

  .العاملين بالكلية

إنشاء نظام إلكتروني على موقـع       -
الكلية يسمح للكلية بالتواصل مـع      

تيسير إجراءات العديـد     -  .إدارة الكلية -
 .من األداءات

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى
٣١/١٢/

٧٠  
مصدر 
  التمويل
  الكلية
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א
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א
 .العاملين

االستغناء عن المراسـلة المكتبيـة       -
 .تقليديةال

عدم استخدام العمال فـي أعمـال        -
  .المراسالت

تحقيق رضـا أعـضاء      -
 .مجتمع الكلية

ــاون  - ــن التع ــد م مزي
واالتصال بين أعـضاء    

  .الكلية

٢٠١٣  

ــع     ــوير الموق تط
  . اإللكتروني

 .للموقعإنشاء مقر  -

 .استكمال أجزاء الموقع -

ربــط الموقــع بمواقــع األقــسام  -
 .والوحدات المختلفة

إنشاء وحدة معلومات تهتم بتزويد      -
 .الموقع بالبيانات

ربط المكتبة التقليدية واإللكترونية     -
 .بالموقع

موقع محـدث يتـضمن      -  .إدارة الكلية -
ــات  ــة المعلومـ كافـ
والبيانات عـن الكليـة     

... وأنشطتها وإنجازاتها 
 .إلخ

  .وجود وحدة المعلومات -

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى
٣١/١٢/

٢٠١٣  

١٤٠  
مصدر 
  التمويل

  كليةال
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ربط الموقـع بـروابط بـالمواقع        -

المحلية العربية واإلقليمية والعالمية    
ئة القومية  ذات العالقة وربطها بالهي   

لضمان جودة التعلـيم واالعتمـاد      
ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم    

  .العالي والبحث العلمي

ــات     ــوير آلي تط
اإلعــالن عــن  
الجداول والنتـائج   

  .والتكليفات

استخدام الموقع اإللكترونـي فـي       -
اإلعالن عن الجـداول والنتـائج      

  .والتكليفات والمهام والرحالت

نتائج معتمـدة ومعلنـة      -  .إدارة الكلية -
على الموقع اإللكتروني   

  .للكلية

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى
٣١/١٢/

٢٠١٣  

٧٠  
مصدر 
  التمويل

الك+عةالجام
  لية

 تحـــديث -٣
ــل  الهيكــ

  .التنظيمي

ــدات   ــشاء وح إن
وإدارات وشــعب  
جديدة تفي بتنفيـذ    
متطلبــات الخطــة 

  .االستراتيجية

اإلرشـاد  : إنشاء الوحدات التاليـة    -
 تــسويق الخــدمات –األكــاديمي 

 الوافـدين   – الخريجين   –الجامعية  
 التدريب  - المشاركة المجتمعية    –

 – األزمات والكـوارث     –الميداني  
ــوير األداء  ــيم –تط  إدارة التعل

ــي  -  .دارة الكليةإ - ــودة ف ــق الج تحقي
 .مختلف أداءات الكلية

التعاون والتنسيق بـين     -
ــة   ــدات الفنيـ الوحـ

 .واإلدارية

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٣  

٣٥٠  
مصدر 
  التمويل

الك+امعةالج
  لية
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ــدريب –اإللكترونــــي   التــ

 .والمشروعات

اعتماد قـرار إنـشاء الوحـدات        -
 .والشعب من مجلس الكلية

تضمين الوحدات والـشعب فـي       -
 .الهيكل التنظيمي للكلية

تخصيص أماكن مناسبة للوحـدات      -
 .والشعب

توفير الموارد البـشرية والماديـة       -
  .والتكنولوجية الالزمة للوحدات

توافر مـصادر تمويـل      -
 .جديدة

زيادة في عدد الطـالب      -
 .الوافدين

 .رضا الطالب -

 .رضا المستفيدين -

استعادة ثقة المجتمع في     -
  .الخريج

تحديـد التوصـيف     
الــــــوظيفي 
والمسئوليات للهيكل  

  .التنظيمي

صياغة بطاقات التوصيف الوظيفي     -
 .الجديدة للهيكل التنظيمي الجديد

اعتماد بطاقات التوصيف الوظيفي     -

 .إدارة الكلية -

وحدة تطوير   -
  .األداء

بطاقات توصيف وظيفي    -
 .معتمدة

ثـر وضـوحاً    تحديد أك  -

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٣  

١٤٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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  .للمهام والمسئوليات  .الجديدة للهيكل التنظيمي الجديد

 تـــوافر -٤
ــوى  القــ

  .البشرية

تــوفير القــوى  
  .البشرية المالئمة

دراسة الحتياجات جميع قطاعـات      -
 .الكلية من القوى البشرية

 .تعيين ما يلزم من قوى بشرية -

إعادة توزيع العاملين وفق متطلبات      -
  .العمل

وحدة تطوير   -
  .األداء

تناسب القوى البـشرية     -
مع متطلبـات عمليتـي     

  .التعليم والتعلم

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٧  

٣٥٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية

ــة -٥  التنميـ
  .البشرية

ــة   ــضاء الهيئ أع
التدريسية والبحثية  

  .وجميع العاملين

 .تحديد االحتياجات التدريبية -

ية في ضوء   تصميم البرامج التدريب   -
 .االحتياجات

 .توفير جميع اإلمكانات الالزمة -

 .تشجيع العاملين لحضور البرامج -

 .تقييم أثر البرامج -

شعبة التدريب   -
.والمشروعات

وحدة تطوير   -
  .األداء

قائمــة االحتياجــات   -
 .التدريبية

عدد البرامج التدريبيـة     -
 .المنفذة

المـشاركين فـي    أعداد   -
 .البرامج التدريبية

تنمية مهارات وقـدرات     -

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٧  

٣٥٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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تطوير البرامج ومراجعتهـا فـي       -

  .ضوء نتائج التقييم
أعضاء هيئة التـدريس    
والعاملين في المجاالت   

 .المختلفة

رضا المشاركين عـن     -
البــرامج التدريبيــة  

 .المقدمة

نتائج قياس أثر البرامج     -
  .التدريبية

ــوير -٦  تطـ
األداء 

إلداري ا
  .والمالي

ــة  ــل منظوم تحوي
العمل اإلداري إلى   
ــم اإلدارة  نظـــ

  .اإللكترونية

اتباع سياسات محـددة ومعـايير       -
موضوعية معتمدة ومعلنة تحقـق     
تكافؤ الفرص في اختيار القيـادات      

 .اإلدارية واألكاديمية

تطبيـــق البـــرامج اإلداريـــة  -
 .اإللكترونية

وجود سياسات معلنـة     -  .إدارة الكلية -
 .الختيار القيادات

 .سرعة األداء -

تنمية الوالء واالنتمـاء     -
 .للكلية ولمهنة التعليم

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٧  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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 .عمل ملف إلكتروني للطالب -

 ألعضاء هيئة   عمل ملف إلكتروني   -
 .التدريس

عمل ملـف إلكترونـي لمـدارس        -
  .التدريب الميداني

تحقيق رضـا أعـضاء      -
 .مجتمع الكلية

تيسير إجراء العديد من     -
 .األداءات

وجود ملفات إلكترونيـة     -
ألعضاء هيئة التـدريس    

  .والطالب

ــواء     ــسين أج تح
  .العمل

رفع مستوى الرضا الوظيفي لـدى       -
العاملين من خالل تطبيق معـايير      
موضوعية معتمدة ومعلنة لتحقـق     
تكافؤ الفرص في توزيـع المهـام       

 .والحوافز

 .إنشاء حضانة بالكلية -

تحقيق الرضا الـوظيفي     -  .إدارة الكلية -
 .ألعضاء مجتمع الكلية

  .سرعة األداء وجودته -

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٥  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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 .ن الخدمات الصحيةتحسي -

 .تحسين الخدمات االجتماعية -

إنشاء صندوق للحاالت االجتماعية     -
 .الطارئة

  .وضع نظام للحوافز للمتميزين -

ــسين األد   اء تحــ
  .المالي

تنفيذ بـرامج إلكترونيـة خاصـة        -
 .بتطوير األداء المالي

 .تنفيذ الموازنة السنوية للكلية -

االستعانة بمتخصصين لمراجعـة     -
 .وتقييم الميزانية

وضع برنـامج لتحقيـق فـائض        -
الميزانية وتقليل الـدين وخفـض      

 .التكاليف

تحسين األوضاع المالية    -  .إدارة الكلية -
  .للكلية

 ١/٣/٢٠١٣من
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٧  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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ترشيد النفقات اإلدارية بما ال يؤثر       -

 .على العملية التعليمية

نفيذ برنامج لتطـوير وتـصنيف      ت -
 .وصرف مرتبات العاملين

وضع خطـة طـوارئ لمواجهـة        -
 .األزمات المالية الطارئة

وضع خطة لتنمية الموارد الذاتيـة       -
  .للكلية

ــام     ــع المه توزي
  .ولياتوالمسئ

وضع خطة معلنة وواضحة ومعتمدة      -
لتوزيع المهام والمسئوليات في جميع     

 .األداءات وعلى جميع المستويات

تطبيق الخطة في إطار مـن الـشفافية         -
  .والمحاسبية

 ١/٣/٢٠١٣من  .سرعة ودقة األداء -  .إدارة الكلية -
  إلى

٣٠/٥/٢٠١٣  

٢١٠  
مصدر 
  التمويل
الك+الجامعة
  لية
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ــوير. 1  تطـــ
نظام ضـمان   
ــودة  الجـــ

  .الداخلى

  وضع خطة  1/1
متكاملـــة ألداء 
ــدة ضــمان  وح
  .الجودة ومهامها

.تحديث الهيكل التنظيمى للوحدة1/1/1
بنيـة وحـدة الجـودة     تطوير2/1/1 

  .التكنولوجية والمادية
ضوء  فى الوحدة تحديد أهداف 3/1/1 

ر يمتطلبات التحقق من تطبيق معاي    
 .الجودة

ــشرية  4/1/1  ــوارد الب ــد الم تحدي
 .والمادية

خطط التنفيذية لتحقيق   وضع ال 5/1/1 
 .األهداف

وضع خطـط لمتابعـة أداء      6/1/1  
 .الوحدة وتقييمه

تقييم ذاتى ألثـر عمـل وأداء       7/1/1 

وحدة ضمان   •
  .الجودة

وجــود هيكــل تنظيمــى  •
 .معتمد

 .وجود وحدة مجهزة •

 يتضمن  دليل وحدة الجودة   •
 .األهداف

 .دراسة لتحديد المتطلبات •

وجود الخطـط التنفيذيـة      •
 .ألهداف الوحدة

 .وجود خطط متابعة •

 .دراسة تقييم األثر •

  .وجود خطة إعالنية •

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
1/7/2013 
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  الجودة
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 .الوحدة على الكلية

وضع خطة لإلعـالن الكـافى      8/1/1 
  .عن مهام الوحدة وإنجازاتها

ــوفير  1/2   تــ
مــوارد بــشرية 
ــة لوحــدة  مدرب

  .ضمان الجودة

 الوحـدة مـن     تحديد احتياجات 1/2/1
 .القوى البشرية فى ضوء مهام الوحدة

 وتدريبها البشرية القوى تأهيل2/2/1 
إدارة الجـودة وجمـع البيانـات      على

  .وتحليليها وعلى نظم التقييم

 إدارة الكلية •

وجود ضمان   •
  .الجودة

 .قائمة احتياجات تدريبية •

قائمة متـدربين تتـضمن      •
الدورات التـى حـصلوا     

  .عليها

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
1/7/2013 
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الكلية+الجامعة

 وضع نظام   1/3  
داخلــى للتقــويم 
ــألداء  ــذاتى ل ال

  .الكلى للكلية

ل وحدة  بإنشاء نظام للتقويم من ق    1/3/1
ضمان الجودة ومعتمد مـن مجلـس       

 .الكلية

اإلعالن عـن نظـام التقـويم       2/3/1 
 .ومحاوره

إنشاء نظـام فعـال ومعلـن       3/3/1 
 .لبياناتومعتمد لجمع وتحليل ا

كتابة تقارير كل فصل دراسى     4/3/1 

وحدة ضمان   •
  .الجودة

م للتقويم محـدد    وجود نظا  •
ليات معتمـد   الخطوات واآل 

 .وفعال ومعلن عنه

وجود خطة تنفيذية معتمدة     •
 .لعمل الوحدة

وجود نظام فعال ومعلـن      •
ومعتمــد لجمــع وتحليــل 

 .البيانات

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
1/7/2013 
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 .عن األداءات

كتابة تقارير سنوية عـن أداء      5/3/1 
 .الكلية

وضع آليـة لمراجعـة نظـم       6/3/1 
 .التقويم

االستعانة بتقـارير المراجعـة     7/3/1 
 .الداخلية والخارجية

إصدار التقرير الذاتى السنوى    8/3/1 
 .للكلية فى شهر ديسمبر من كل عام

تصميم قواعد بيانات مميكنـة     9/3/1 
 .ألنشطة التقويم

وضع نظام لمناقـشة نتـائج      10/3/1 
القويم الذاتى والتقرير الذاتى الـسنوى      

مجالس (للكلية عبر المجالس الحاكمة     
األقسام ومجلس الكلية ولجان شـئون      
الطالب، والبحـث العلمـى، وتنميـة       

ــنوية  • ــارير س وجــود تق
للمقررات بنهاية كل فصل    

 .دراسى

ــة  • ــارير دوري وجــود تق
 .للبرامج

وجود آلية لمراجعة وتقييم     •
 تقــــارير البــــرامج

 .والمقررات

وجود تقـارير المراجعـة      •
 .الداخلية والخارجية

إصدار التقريـر الـذاتى      •
السنوى للكلية فـى شـهر      

 .ديسمبر من كل عام

ــات  • ــد بيان ــود قواع وج
 .مميكنة

وجود نظـام لتقيـيم أداء       •
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وعرضه علـى الطـالب،     ) المجتمع
يـادات  وأعضاء هيئة التـدريس والق    

 .واإلداريين

وضع نظام لمقارنة النتـائج     11/3/1 
سنوياً ومناقشة مقـدار التطـوير      

 .والتحسين

 

وضع نظام للتواصـل مـع      12/3/1 
مركز ضمان الجودة ومع وحـدة      

 .إدارة المشروعات بالجامعة

 .اعتماد نتائج التقويم12/3/1 

  .اإلعالن عن نتائج التقويم13/3/1

الهيكل األكاديمى واإلدارى   
 .لة والمحاسبةءونظام للمسا

 نشر الوعى   4/1 
ــة الجــودة  بثقاف
ــدة  ــدور وح وب

  .ضمان الجودة

نشر رؤيـة الكليـة رسـالتها       1/4/1 
 .وأهدافها

 عقد دورات توعية وتـدريب      2/4/1
 .مستمرة

وحدة ضمان   •
  .الجودة

دليل الوحدة السنوى الذى     •
 .يحدد األنشطة المختلفة

عدد الـدورات التدريبيـة      •
 .التى يتم عقدها

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
31/12/
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 . عقد مؤتمر سنوى للوحدة3/4/1

 . إصدار مجلة شهرية4/4/1

 . إصدار نشرة إخبارية5/4/1

 . المشاركة فى مؤتمر الكلية6/4/1

 المشاركة فى مجالس األقـسام      7/4/1
 .ومجلس الكلية ولجانها المختلفة

 التعاون والتنسيق مع الوحدات     8/4/1
 .اإلدارية والفنية

 التواصل مع جميع األطـراف      9/4/1
 .من خالل الموقع اإللكترونى

التواصل مع الجهات الخارجية    10/4/1
  .المعنية بالجامعة والكليات المناظرة

أعــداد المــشاركين مــن  •
أعضاء هيئـة التـدريس     
والعاملين فـى الـدورات     

 .التدريبية

 .تنمية الوعى لدى العاملين •

وعى مجتمع الكلية بدوره     •
 .لتنفيذ مهامها

وجود بيانات شاملة عـن      •
ــدة ضــمان الجــو دة وح

وأنشطتها ومخرجاتها على   
 .موقع الكلية اإللكترونى

على األقل  % 80اشتراك   •
من أعضاء هيئة التدريس    
ومعـــاونيهم والجهـــاز 
اإلدارى فى أنشطة الجودة    

 .بالكلية
محاضر مجالس األقـسام     •

 .ومجلس الكلية

2017 
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وجود مشاركة مع المجتمع     •
  .الخارجى

 إنشاء نظام   5/1 
ــن  ــارجى ع خ
ــدة ضــمان  وح
الجودة لمتابعـة   
االلتــزام بتنفيــذ 

  .أنشطتها

تفعيل وحدة تطوير األداء مـن      1/5/1
  :خالل
تحديد رؤية الوحدة ورسالتها      -

  .وأهدافها
 .تحديد مهام الوحدة وأنشطتها -

تحديد احتياجات الوحدة مـن      -
.الموارد البشرية والتكنولوجية

ة التنفيذية والمالية   وضع الالئح  -
 .للوحدة

وضع خطة تنفيذيـة لتحقيـق       -
 .أهداف الوحدة

وضــع خطــة لمتابعــة أداء  -
 .الوحدة وتقييمها

وضع خطة لإلعالن عن مهام      -

وحدة تطوير   •
  .األداء

وثيقة الرؤيـة والرسـالة      •
 .واألهداف

 .ليل الوحدةد •

قائمة باالحتياجات البشرية    •
 .والتكنولوجية

وثيقــة الخطــة التنفيذيــة  •
 .ألهداف الوحدة

 .خطة متابعة األداء •

 .خطة اإلعالن •

ــدد   • ــام مح ــود نظ وج
الخطوات وفعال ومعلـن    

 .عنه

 .وجود تقارير متابعة •

وجــود تقــارير تطــوير  •

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
1/7/2013  
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  .الوحدة وإنجازاتها
تحديد فرق المتابعة من غيـر      2/5/1 

 .العاملين بوحدة ضمان الجودة

 إعطاء صالحية كاملة لفـرق      3/5/1
 .ى أنشطة الوحدةالمتابعة لالطالع عل

كتابة تقارير األداء فى ضـوء      4/5/1 
 .نتائج تقييم فرق المتابعة

تعاون وحدة الجودة مع وحـدة      5/5/1 
ــراءات   ــد إج ــوير األداء لتحدي تط

  .التحسين
االستفادة من نتائج التقييم فـى      6/5/1 

  .تطوير أداء وحدة الجودة

  .األداء

ــتخدام 6/1   اسـ
ــا  التكنولوجيــ
الحديثة فى تقييم   

  .األداء

إنشاء نظام تقييم إلكترونى لتحقيق مـا       
  :يلى

 .تصميم أدوات التقييم والقياس1/6/1

 .جمع البيانات والمعلومات2/6/1 

 .تحليل البيانات ومعالجتها3/6/1 

وحدة ضمان   •
  .الجودة

 إلكترونى فعال   وجود نظام  •
 .ومعلن عنه ومطبق

ــة  • ــال الطــالب وهيئ إقب
التدريس والمستفيدين على   

 .التقييم اإللكترونى

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
1/7/2013  
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سهولة وسـرعة تحليـل      •  .استخراج النتائج والتقارير4/6/1 
النتـــائج واســـتخالص 

 .الحقائق

 .استمرارية نظام التقويم •

تقليص مشقة التعامل مـع      •
االستبيانات الورقية بنسبة   

 .على األقل% ٨٠

تقليص تكلفـة اسـتخدام      •
ألحبار ومدخلى  األوراق وا 

  .البيانات

 تطوير أداء   7/١ 
الكلية فى مختلفة   

 .أنشطتها

وضع خطط التحسين والتطوير    1/7/1
 .لألداءات الضعيفة

ــدات   2/7/1  ــين الوح ــسيق ب التن
 .واإلدارات المختلفة

 .التعاون مع وحدة الجودة3/7/1 

 .هام والمسئولياتتحديد الم 4/7/1 

إدارة تطوير   •
  .اءاألد

وجـود خطـط التحـسين     •
 .السنوية وتنفيذها

ــرارات   • ــود القـ وجـ
 .التصحيحية

تحديد مجاالت مـستقبلية     •
للتعزيـز والتطــوير فــى  

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
31/12/

2017  
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مشاركة جميع األطراف فـى     5/7/1 
 .تنفيذ أنشطة التطوير

ــة   6/7/1 ــى الخط ــاد عل  االعتم
اإلستراتيجية ونتائج التقويم الذاتى فى     

 .وضع خطط التحسين

وضع خطط لمتابعة تنفيذ خطط     7/7/1
 .التطوير

وضع خطط مالية لمتابعة تنفيذ     8/7/1 
  .أنشطة خطة التطوير

 .ضوء نتائج التقويم الذاتى

ــى  • ــستمر ف التحــسن الم
مستوى الخـدمات التـى     
تقــدمها الكليــة وارتفــاع 
ــة  ــدالت األداء بالكلي مع
ومردود ذلك على رضـاء     
أعضاء هيئـة التـدريس     

الب والجهاز اإلدارى   والط
وتحسن القدرة المؤسـسية    

 .والفاعلية التعليمية

تحسن الوضـع التنافـسى      •
 .للكلية

ــة  • ــى الكلي ــز خريج تمي
  .ورضاء منظمات السوق

تحديد محـاور   . 2
ــة  المراجعــ

ــع 1/2  وضــ
خطوات إجرائية  

تنوع مناسب فى استراتيجيات    1/1/2 
ــات  ــة االحتياج ــدريس؛ لتلبي الت

 .المتنوعة للطالب

وحدة ضمان   •
  .الجودة

االرتقــاء بجــودة طــرق  •
 .التدريس

ــن  مــــ
1/3/2013  
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طرق لتقييم جودة    .الداخلية
  .التدريس

 استراتيجيات التدريس مصممة    2/1/2
 .بشكل يضمن تحقق نتائج التعلم

دراسة الممارسات المختلفة فى    3/1/2 
 .طرق التدريس

تحديد الممارسات الجيدة فـى     4/1/2 
 .التدريس

ــيات5/1/2  ــديم توص ــسين تق  لتح
 .ممارسات التدريس

تقديم تقرير للقسم العلمى عـن      6/1/2 
  .نتيجة هذه الدراسات

 .رضا الطالب •

 .رضا سوق العمل •

زيادة الثقة فى مخرجـات      •
  .الكلية

 إلــــــى
31/12/

2017  

ــع 2/2    وضــ
إجرائية خطوات  

ــق جــودة  لتحقي
  .تصميم المناهج

 :تقييم إذا ما كانت

مــستويات البرنــامج محــددة 1/2/2 
 .بوضوح

مقررات البرنـامج تناسـب    2/2/2 
 .الهدف منه وتحققه

ــق 3/2/2  ــامج تحق ــررات البرن مق
التكامل الرأسـى واألفقـى أى علـى        
مستوى سنوات الدراسة وعلى مستوى     

 .السنة الواحدة

ا أهداف المهـارات    البرامج له 4/2/2 

وحدة ضمان   •
  .الجودة

 .االرتقاء بجودة المناهج •

 .رضا الطالب •

 .رضا سوق العمل •

زيادة الثقة فى مخرجـات      •
  .الكلية

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
31/12/

2017  
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 .التحليلية واالبتكارية

طريقة التـدريس المـستخدمة    5/2/2
تحقــق أهــداف البرنــامج ونتائجــه 

  .التعليمية
ــع 3/2    وضــ

خطوات إجرائية  
ــشطة  ــيم أن لتقي

  .التطوير

  :تقييم إذا ما كانت
أنشطة التطوير متسقة ومنبثـة     1/3/2

 .عن الخطة اإلستراتيجية للكلية

أنشطة التطوير متسقة ومنبثقـة     2/3/2
 .عن تقرير التقييم الذاتى للكلية

أنشطة التطوير فعالة وتحقـق     3/3/2 
 .األهداف

ــشطة ا4/3/2  ــصممة أن ــوير م لتط
 .بوضوح ومحددة للمسئولية

ــة 5/3/2  ــات تعليمي ــود ممارس وج
وبحثية ومجتمعية وإدارية جيدة، يـتم      

 .تحديدها ونشرها

آليات مراقبة األداء واضـحة     6/3/2 

وحدة ضمان   •
  .الجودة

 .االرتقاء بجودة األداء •

رضا المستفيدين الداخليين    •
 .والخارجيين

زيادة الثقة فى مخرجـات      •
  .الكلية

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
31/12/

2017  
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 .وفعالة ومعلنة

 التغذية الراجعة من األطراف  7/3/2
 .المعنية تؤكد على فعالية األنشطة

ات  وجود ردود فعل، واسـتجاب  8/3/2
لنتائج أنشطة التطوير توجه فى اتجاه      

  .تحقيق أهداف الكلية
ــع 2/4    وضــ

خطوات إجرائية  
ــيم جــ  ودة لتقي

عمليات التعلـيم   
ــتعلم  والــــ

  .واالمتحانات

  :يتم تقييم ما إذا كانت
يتم توجيـه الطـالب بـشكل       1/4/2 

مناسب بشأن ضوابط ومعايير إتمـام      
المقرر، وما إذا كان يتم توجيههم فيما       
 .يخص طبيعة التكليفات المطلوبة منهم

الجدية والموضوعية فى تقيـيم     2/4/2 
 .التكليفات التى تطلب من الطالب

كفاية معايير التقويم، وأوزانها    3/4/2 
وقدرتها على قياس أهـداف المقـرر       

 .ونتائجه التعليمية

ــين   4/4/2  ــر مثقل ــالب غي  الط

وحدة ضمان   •
  .الجودة

االرتقاء بجـودة عمليـات      •
 .التعليم والتعلم

 .رضا الطالب •

 .رضا سوق العمل •

زيادة الثقة فى مخرجـات      •
  .الكلية

ــن  مــــ
1/3/2013  

 ىإلــــــ
31/12/

2017  
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باالمتحانات والتكليفات المتتالية، بـل     
يتاح لهم الوقت الكافى للتفكيـر فـى        

 .محتويات المنهج واالستفادة منها

يتلقى الطالب تغذيـة راجعـة      5/4/2 
التقييمات التـى حـصلوا     مرتدة على   

 .عليها فى االمتحانات والتكليفات

نظم التقويم موزعة على مدار     6/4/2 
الفصل الدراسى ضـمن ممارسـات      

  .وإجراءات موحدة
ــع 5/2    وضــ

خطوات إجرائية  
لتقيــيم خــدمات 
الدعم واإلرشـاد   
األكــــاديمى 

  .للطالب

  :يتم تقييم ما إذا كان
ــات مناســبة 1/5/2 ــاك ترتيب هن

 .للترحيب بالطالب الجدد ودعمهم

هناك نظام للتوجيـه الطالبـي      2/5/2 
يمكن من التعـرف علـى  الطـالب         

ــ رين دراســيا أو المعرضــين المتعث
 .للتعثر

تقديم معلومات تفصيلية وكافية    3/5/2 

وحدة ضمان   •
  .الجودة

 .رضا الطالب •

 .رضا سوق العمل •

زيادة الثقة فى مخرجـات      •
  .الكلية

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
31/12/

2017  
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 .للطالب الجدد

وجود نظـم رسـمية لـدعم     4/5/2 
  .وإرشاد وتوجيه الطالب

ــع  6/2   وضــ
خطوات إجرائية  
لتقيــيم البــرامج 

  .التعليمية

 طلب تقييم ذاتى للبرنامج مـن       1/6/2
 .قبل رئيس القسم األكاديمى

جمع وتحليل جميـع البيانـات      2/6/2 
 .والمعلومات الالزمة عن جودة األداء

إجراء التقييم الذاتى من قبـل      3/6/2 
 .فريق الجودة بالقسم األكاديمى

د التقريـر مـن رئـيس       اعتما4/6/2 
 .القسم

كتابة التقرير وإرساله لوحـدة     5/6/2 
 .الجودة

مراجعة تقارير كافة األقـسام     6/6/2 
من قبل لجنة للمراجعة تحددها وحـدة       

 .تطوير األداء

إرسال تقرير لجنة المراجعـة   7/6/2 

وحدة ضمان   •
  .الجودة

وجود وحدة فعالة لضمان     •
الجودة تتعاون بشكل مثمر    

 .مع إدارة الكلية

تطبيق نظام مستمر لتقييم     •
 .البرامج التعليمية داخلياً

 .تطوير البرامج التعليمية •

وجود عالقات تبادلية فعالة     •
بين فريق ضمان الجـودة     
ة واألقــسام العلميــة وإدار

 .الكلية

ــايير   • ــزام بالمعـ االلتـ
ــة  ــسية واألكاديمي المؤس
وتقييم نظم ضمان الجـودة     
الداخلية وتطويرها طبقـا    

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
31/12/

2017  
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إلى وحدة الجودة والقسم مـع نـسخة        
لعميد الكلية مـشفوعة بـاإلجراءات      

 تراها الوحدة ولجنـة     التصحيحية التى 
  .المراجعة

 .للحاجة

 .رضا الطالب •

 .رضا سوق العمل •

زيادة الثقة فى مخرجـات      •
 .الكلية

 .الحصول على االعتماد •

  
  : لقياس ما يلىوضع آليات  7/2  

ــة  1/7/2 ــوظيفى لهيئ ــاء ال  الرض
التدريس عن بيئة العمل وعـن نمـط        
ــادات  ــادة ومعــايير اختيــار القي الق

 .األكاديمية

رضاء الطالب عن التعامل مع     2/7/2 
 .شكاواهم

رضاء المستفيدين والمجتمـع    3/7/2 
عن الخدمات المجتمعية التى تقـدمها      

وحدة ضمان   •
  .الجودة

 .وجود آليات للقياس •

 .الحصول على االعتماد •

تنمية الـشعور باالنتمـاء      •
  .والوالء

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
31/12/

2017  
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 .الكلية

امج رضاء سوق العمل عن البر   4/7/2 
 .والخريجين

رضاء الخريجين عن الخدمات    5/7/2 
 .المقدمة لهم

 رضاء الطالب عن سياسـات      6/7/2
القبول والتحويل وكفاءة خدمات الدعم     

 .واإلرشاد األكاديمى المقدم

رضاء الطالب عن البـرامج      7/7/2 
التعليمية وجودة فرص التعلم ونمـط      

 .االمتحانات

 .رضاء طالب الدراسات العليا8/7/2 

رضاء اإلداريـين عـن بيئـة       9/7/2 
  .العمل

 رضا العمال وأفراد األمـن      11/7/2
 .والصيانة وغيرهم

رضا العاملين فـى المراكـز      12/7/2
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 .والوحدات ذات الطابع الخاص

  
ــع 8/2    وضــ

خطوات إجرائية  
ــاءة   ــيم كف لتقي
إجراءات العمـل   
 .اإلدارى والمالى

  :قياس ما يلى
فعالية ومالئمة الهيكل التنظيمى    1/8/2 

للوفاء باحتياجـات المؤسـسة ودعـم       
 .التطوير المستمر

ــة 2/8/2 ــادات األكاديمي ــاءة القي  كف
 .والجهاز اإلدارى

يم أداء العمال ووحدة األمن     تقي3/8/2 
 .وأفراد الصيانة

كفاءة لجنـة شـئون التعلـيم       4/8/2 
 .والطالب

كفاءة لجنة شـئون الدراسـات      5/8/2 
 .العليا والبحث العلمى

كفــاءة لجنــة شــئون خدمــة 6/8/2 
 .المجتمع وتنمية البيئة

كفاءة إجراءات السياسة المالية    7/8/2

وحدة ضمان   •
  .الجودة

االرتقاء بأداء الكلية المالى     •
 .واإلدارى

  .الحصول على االعتماد •

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
31/12/

2017  
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 .للكلية

  .لى كفاءة أداء الجهاز الما8/8/2
ــع 9/2   وضــ

خطوات إجرائية  
ــاءة   ــيم كف لتقي
 .العمل األكاديمى

  :يتم قياس وتقييم ما يلى
ــوارد   1/9/2 ــة الم ــاءة وكفاي  كف

 .لمادية المتاحةوالتسهيالت ا

 كفاية الموارد المالية للتنميـة      2/9/2
 .المستدامة فى الكلية

 كفاءة برامج الدراسات العليـا      3/9/2
 .المقدمة فى الكلية

كفاءة النشاط البحثـى للهيكـل      4/9/2 
األكاديمى وقياس عدد ونسبة األبحاث     
المنشورة عالميا ومعدل مشاركتهم فى     

حثية المؤتمرات، وعدد المشروعات الب   
  .المتاحة
ــة  5/9/2 ــضاء هيئ ــيم أداء أع  تقي
  .التدريس
 . تقييم أداء الهيئة المعاونة6/9/2

وحدة ضمان   •
  .الجودة

ــة  • ــأداء الكلي ــاء ب االرتق
 .األكاديمى

  .الحصول على االعتماد •

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
31/12/

2017  
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ترسيخ فلـسفة   . 3
الجودة وتطوير  
ى األداء فــــ

قواعد العمـل   
  .بالكلية

عقد ورش عمل ونـدوات ولقـاءات         1/3
جماعية لمناقشة وتبادل الخبرات فيما     

  :يلى
 . آليات تطوير البرامج1/1/3
 .آليات تطوير المقررات2/1/3 
 .مراجعة المعايير األكاديمية 3/1/3
 .مراجعة نظم التقويم4/1/3 
مراجعة خطط التدريب والتنمية    5/1/3 

 .لينالمهنية للعام
 .مراجعة آليات المحاسبية6/1/3 
مناقشة آليـات دعـم البحـث       7/1/3 
 .العلمى

 .مناقشة أنشطة خدمة المجتمع8/1/3 
 .مناقشة أداء الكلية التعليمى9/1/3 

ــالب  10/1/3  ــا الط ــشة رض مناق
 .والعاملين
مناقشة خطط عمل الوحدات     11/1/3

 .واإلدارات المختلفة
 مناقــشة إجــراءات العمــل 12/1/3

 .دارى والمالىاإل

وحدة ضمان   •
  .الجودة

مشاركة الجميع فى تحقيق     •
 .جودة الكلية

 .الحصول على االعتماد •

رضا جميـع األطـراف      •
 .المعنية

تنميــة الــشعور بــالوالء  •
  .واالنتماء

ــن  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
31/12/

2017  
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مناقشة خطط عمـل وحـدة       13/1/3
  .ضمان الجودة

د التأهل لالعتما . 4
ــة   ــن الهيئ م
القومية لضمان  
جودة التعلـيم   

  .واالعتماد

 وضع خطة   4/1
الســـــتكمال 
ــات  متطلبـــ

  .االعتماد

وضع خطة عمل لتجهيـز متطلبـات       
  :االعتماد تتضمن إعداد الوثائق التالية

 الدراسة الذاتية ووضع خطط  1/1/4
 .التحسين

 .توصيفات جميع المقررات2/1/4 

 .توصيفات البرامج3/1/4 

قارير الـسنوية للمقـررات      الت 4/1/4
 .والبرامج

 . الخطة اإلستراتيجية5/1/4

 . الهيكل التنظيمى6/1/4

 طلب االعتمـاد معتمـد مـن        7/1/4
 .مجلس الكلية

 . المرفقات من أدلة وشواهد8/1/4

تأهيل األقسام للزيـارة مـن خـالل        
استكمال كافـة المتطلبـات األخـرى       

وحدة ضمان   •
  .الجودة

ــن  . االعتمادالحصول على •  مــــ
1/3/2013  

 إلــــــى
31/12/

2017  
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 :ومنها

السير الذاتية ألعـضاء هيئـة       9/1/4
 .دريسالت

 . تقارير الطالب10/1/4

 . الخطة اإلستراتيجية11/1/4

 . ملفات المناهج الدراسية12/1/4

 . نشأة القسم وإسهاماته13/1/4

    نماذج من أعمال الطالب14/1/4
ــن األوراق  15/1/4 ــاذج مـ  نمـ
 .االمتحانية

ــع 16/1/4 ــل م ــات التواص  آلي
 .قيادات الكلية

 :كليةاستعدادات من قبل ال

 تأهيل أعضاء هيئة التدريس     17/1/4
والطالب والعاملين لزيارة االعتمـاد     

 .ومتطلباتها

 . توفير ميزانية االعتماد18/1/4
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 تدريب منسق فريق زيـارة      19/1/4
 .االعتماد على مهامه

ــاً   20/1/4 ــة مادي ــتعداد الكلي  اس
  .وتكنولوجيا وبشريا لزيارة االعتماد
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ـــــــقـاملــــالحـ
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  جامعة المنصورة 

                                     استبانة    كلية التربية

ات اخلارجية                               ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالكلية واجله

  حول رؤية الكلية ورسالتها

سعياً لتحديث رؤية الكلية ورسالتها في ضوء نتـائج التحليـل الربـاعي                   

وتحليل الفجوات والتحديات الحالية والمستقبلية ، والوضع التنافسي الذي يوضع          

ليـة ورسـالتها ، إلبـداء       فيه المتخرج في الكلية نعرض على سيادتكم رؤية الك        

الرأي في صياغتها ، ومدى شمولها ، وتعبيرها عما ينبغي أن يتوفر في الرؤية              

  . والرسالة

  : رؤية الكلية ) أ(

تسعى كلية التربية بالمنصورة إلى تحقيق الجودة والتميز ، وتبوء مكانـة                  

م الجامعي  مرموقة على خريطة التعليم الجامعي ؛ وذلك بتوفير بيئة متميزة للتعلي          

والتعلم والبحث التربوي وخدمة الجامعة والمجتمع بما يؤهلها للحـصول علـى            

  .االعتماد
  : الرأي والتعليق  

א -           : (        )א

  ..........................................إضافة  : ا -      

  ............... ............................حذف                   

   ....................................إعادة الصياغة                  
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  : رسالة الكلية  ) ب(

        إعداد معلمي التعليم  قبل الجامعي المؤمنين برسالتهم والقـادرين علـى           

اإلبداع والمنافسة في سوق العمل وتدريبهم ، وإعداد الباحثين القـادرين علـى             

رفة وتوظيفها في حل المشكالت التربويـة والمجتمعيـة ، وتـوفير            تطوير المع 

الخدمات واالستشارات المتخصصة من خالل المراكـز والوحـدات ذات الطـابع            

  .الخاص بالكلية
  

   :   الرأي  والتعليق  

  : (        ) א ا-      

  .. ........................................إضافة : א -      

  .............................................حذف                   

   ....................................إعادة الصياغة                  

  

  وتفضلوا بقبول وافر الشكر على مشاركتكم وجهدكم ،     

מ   . .............................................)א(א

א מ    : .............................................א
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  جامعة المنصورة 

                                      استبانة   كلية التربية 

  لإلداريني حول رؤية الكلية ورسالتها

א     ........א

  ،..حتية طيبة وبعد 

ق الجودة والحصول على االعتماد ، وهذا يتطلـب         الكلية تسعى إلى تحقي    إن    

تحديث صيغة رؤية الكلية ورسالتها ؛ ونظـراً ألنكـم أحـد العـاملين بالكليـة                

والمشاركين الفاعلين بها،  لذا نعرض عليكم رؤية الكلية ورسالتها إلبداء الرأي            

ـ                  ي فيها ، وإضافة ما يعكس وعيكم بما تقوم به الكلية ، وما نطمح أن تقوم به ف

  . عالم يقوم على المنافسة والتحدي

   : رؤية الكلية )  أ( 

تسعى كلية التربية بالمنصورة إلى تحقيق الجودة والتميز ، وتبوء مكانـة                 

مرموقة على خريطة التعليم الجامعي ؛ وذلك بتوفير بيئة متميزة للتعليم الجامعي            

حـصول علـى    والتعلم والبحث التربوي وخدمة الجامعة والمجتمع بما يؤهلها لل        

  .االعتماد

     :  الرأي والتعليق

  : (        ) א ا-      

   ..........................................إضافة : א -      

   ...............................................حذف                  
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   : رسالة الكلية  )  ب( 

لتعليم  قبل الجامعي المؤمنين برسـالتهم والقـادرين علـى           إعداد معلمي ا       

اإلبداع والمنافسة في سوق العمل وتدريبهم ، وإعداد الباحثين القـادرين علـى             

تطوير المعرفة وتوظيفها في حل المشكالت التربويـة والمجتمعيـة ، وتـوفير             

الخدمات واالستشارات المتخصصة من خالل المراكـز والوحـدات ذات الطـابع            

  .لخاص بالكليةا
   :الرأي  والتعليق   

  : (        ) א ا-      

  ..........................................إضافة :  ا-      

  ...........................................                   حذف 

              

  م وجهدكم ،وتفضلوا بقبول وافر الشكر على مشاركتك       

מ ............................................................................................א(א (

א א א מ .............................................................................א :
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  ة جامعة المنصور

   ة                                        استبان كلية التربية
  لطالب الكلية حول رؤية الكلية ورسالتها

   .......א ........ .     א

  ،...حتية طيبة وبعد 

تي تسعى إلى تحقيقها ، سـعياً لتحقيـق         بين يديك رؤية الكلية ورسالتها ال          

الجودة والحصول على االعتماد، في عالم يموج بالتحديات والتنافس الذي يدفعنا           

  .جمعياً لتحقيق التميز
  

،   : א

   : رؤية الكلية  ) أ( 

 والتميـز ، وتبـوء مكانـة        تسعى كلية التربية بالمنصورة إلى تحقيق الجودة        

مرموقة على خريطة التعليم الجامعي ؛ وذلك بتوفير بيئة متميزة للتعليم الجامعي            

والتعلم والبحث التربوي وخدمة الجامعة والمجتمع بما يؤهلها للحـصول علـى            

  .االعتماد

    : الرأي والتعليق  

   : (        ) א ا-      

  ...................................... ....إضافة:  ا-      

  ............................................حذف                     
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   : رسالة الكلية)   ب(

إعداد معلمي التعليم  قبل الجامعي المؤمنين برسـالتهم والقـادرين علـى                  

هم ، وإعداد الباحثين القـادرين علـى        اإلبداع والمنافسة في سوق العمل وتدريب     

تطوير المعرفة وتوظيفها في حل المشكالت التربويـة والمجتمعيـة ، وتـوفير             

الخدمات واالستشارات المتخصصة من خالل المراكـز والوحـدات ذات الطـابع            

  .الخاص بالكلية
  

   : الرأي  والتعليق  

א -       )א ) :   
  ..........................................ة إضاف:  ا-      

  .............................................                  حذف 
                 

  ولكم جزيل الشكر ،         

  

מ :...............................................................................א(א (.............
א ...........................................................................................א :

.......................................................................................................א :
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  امعة المنصورة ج

        كلية التربية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةاستبان
  ةـــــــــى للكليـل البيئــول التحليـح

  
  
  

א
  

  فريق التخطيط االسرتاتيجي
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  جامعة المنصورة 

        كلية التربية
  /...............................                                  الزميـل الفاضـل

                                  

  ،...حتية طيبة وبعد
       نظراً لما لسيادتكم من خبرة وإلمام ببيئة الكلية الداخلية والخارجية، فإنه           

يسعدنا أن نعرض عليكم مجموعة من نقاط القوة والـضعف وكـذلك الفـرص              

جـو  والتهديدات التي أمكن حصرها على مستوى الكلية بالطرق المختلفة، والمر         

من سيادتكم تحديد مدى أهمية كل مفردة من حيث تأثيرها على واقـع الكليـة،               

في الخانة المناسبة من وجهة نظرك، تمهيداً لترتيب هذه         ) √(وذلك بوضع عالمة  

المفردات حسب الوزن النسبي لكل منها حتى يمكن االسترشاد بذلك في صـياغة             

  .عاونكم حسن تنفيذية للكلية ، شاكرين لسيادتكمالخطة الت

  

 خالص الشكر وعظيم التحية



 

٣٠٧ 
 

٣٠٧

 

א א

    Strengths א

الخدمة المكتبية بالكلية علـى مـستوى        -

  مناسب وخاصة فى المجال التربوى

إنشاء المكتبة الرقمية بالكلية واالشتراك      -

فى بعض الدوريات العالمية ذات السمعة      

  .الطيبة

وجود مبنـى مـستقل للجهـاز اإلدارى         -

  بالكلية

وجود مسجد مستقل بالكلية مزود بمكتبة       -

  وبه مكان خاص بالطالبات

الكلية مزودة بمولد كهربى يعمل تلقائيـاً    -

فى حالة انقطاع التيار الرئيسى وموصل      

  بجميع قاعات الدراسة

 مبنى الكلية وما بـه مـن تجهيـزات          -

  مناسب

ة محاطة بسور خـارجى بحيـث ال        الكلي -

  .يدخلها إال طالبها والعاملون بها

 مكاتب السادة أعضاء هيئة التـدريس       -

ومعاونيهم على قدر مناسب من النظافة      

  .والتجهيزات

  الكلية على مستوى عال من النظافة -

االنسجام النفسى واالحترام المتبادل  بين       -

لكلية أعضاء هيئة التدريس  والعاملين با     

  .والطالب

اكتمال الهيكل الـوظيفى فـى األقـسام         -

  التربوية
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٣٠٨

א א

   المبنى مزود بالمصاعد الكهربائية -

   مبنى الكنترول مستقل ومؤمن -

 المساحات الخضراء تتخلل فناء الكليـة       -

  .باإلضافة إلى اإلضاءة الجيدة

 الفناء مزود بمقاعد واستراحات للطالب      -

  .الكافيترياوخصوصاً فى منطقة 

 معظم مدرجات الكلية مـزودة بـأجهزة     -

  )Data Show(العرض

 تنوع الخدمات التـى تقـدمها الكليـة         -

لطالبها والتى تتمثل فى الخدمة الصحية      

صـندوق التكافـل    " والمساعدات المالية 

  .واألنشطة الطالبية" االجتماعى

اتباع سياسة الباب المفتوح مـن قبـل         -

  .إدارة الكلية

 تنظيم بعـض النـدوات والمـؤتمرات        -

  الدولية بشكل دورى 

ــى  - ــدين بمرحلت ــول الطــالب الواف  قب

الليسانس والبكـالوريوس والدراسـات     

  العليا 

الكلية مزودة بقاعات للمؤتمرات وقاعات      -

  .للتدريب

يتبع الكلية سبع وحدات ذات طابع خاص        -

مما يزيد من فعاليتها في مجال المشاركة     

  جتمعيةالم

وجود مبنى مـستقل ومجهـز خـاص         -

  .بالتدريس المصغر

   وجود هيكل تنظيمي متكامل-
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א א

 استخدام نظم اإلدارة اإللكترونية وقواعد      -

   المختلفة بالكليةداراتاإلبيانات في 

حصول الكلية على عدد من المشروعات       -

  التنافسية 

وجود بعض المقررات الدراسـية فـى        -

  قررات إلكترونيةشكل م

  توجــد بنيــة تحتيــة جيــدة للتعلــيم -

  )قاعات ومختبرات( اإللكترونى

  محكمة دورية مجلة علمية إصدار  -

  فعالية وانسجام اتحاد طالب الكلية -

 الكليـة و     بروتوكول تعـاون بـين     عقد -

  .أكاديمية الدلتا

Weaknesses א

عب العلمية بالكلية لكلية العلوم  تبعية الش-

  فى الناحية األكاديمية

      

 قلة عدد المراجـع الخاصـة بالـشعب         -

  العلمية واألدبية 

      

 زيادة عدد الطالب في مجموعات التربية       -

الميدانية حيث إن تدريبهم يـتم داخـل        

  مدينة المنصورة فقط

      

 حاجة أعضاء هيئة التدريس والعـاملين       -

مزيد من التدريب إلكـسابهم     بالكلية إلى   

  . مهارات التعامل مع التكنولوجيا 

      

 ضعف التفاعل بين طالب الشعب العلمية       -

واألساتذة المنتدبين للتدريس لهـم مـن       

  . كلية العلوم

      

       األنشطة الطالبية ال تدخل فـي التقيـيم         -
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א א

  النهائي للطالب 

ــال  - ــة وأعم ــال اإلداري ــرة األعم  كث

قاة على عـاتق أعـضاء      االمتحانات المل 

  هيئة التدريس ومعاونيهم 

      

         محدودية مصادر التمويل بالكلية-
 وجود بعض الثغرات في تطبيق الالئحة       -

  .الداخلية للكلية

      

 لبعض أعضاء   غياب التوصيف الوظيفى   -

  .الجهاز اإلداري

      

 ضعف مستوى التأهيل العلمي والتدريب      -

  .اإلدارىلبعض أعضاء الجهاز اإلداري 

      

التنـسيق بـين الكليـة ووزارة        ضعف   -

التربية والتعليم فيمـا يتعلـق باألعـداد        

المقترح قبولها بالكلية وفق احتياجـات      

   .محافظة الدقهلية المستقبلية

      

قدرة عمال المدرجات على تشغيل      ضعف   -

ـ   Data(أجهزة العرض اإللكترونى الـ

show(  

      

 أدوات  ( ضعف إمكانيات البحث العلمـي     -

  . تمويل مالى-وخامات

      

א   Opportunitiesא

تخصيص أحـد المـشروعات القوميـة        -

لتطوير كليات التربية، مما سـاهم فـى        

  .تحسين البنية التكنولوجية لها

 تطبيق الكادر الخاص على المعلمـين،       -

  .مما يزيد من اإلقبال على كليات التربية

ات العليــا  إمكانيــة مواصــلة الدراســ -
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٣١١

א א

ــة ــات التربيــ ــى كليــ  لخريجــ

  

 االتجاه المجتمعى العام يفـضل قـصر        -

تعيين المعلمين علـى خريجـى كليـات        

  .التربية

 تميز جامعة المنصورة إلكترونياً علـى       -

  مستوى الوطن العربى

 وجود كليات تربية خاصة بالجامعات      قلة -

  .المصريةالخاصة 

جـي كليـة     احتمالية عودة تكليـف خري     -

  التربية

א   Threats א

 الهجوم الشديد على كليات التربية -

واعتبارها المسئولة عن تدنى مستوى 

  أداء المعلم 

 بعض المدارس الخاصة تفضل تعيين -

  خريجي الكليات األخرى غير التربوية 

 تناقص أعداد المعارين والمتعاقدين مع -

  الدول العربية األخرى  

  عدم تـوفر إحـصاءات دقيقـة حـول           -

ــة  مــن  للمــدارساالحتياجــات الفعلي

   . للخريجينالتخصصات المختلفة 

  . ميزانية التعليم ضعف -

 تزايد المعروض فى سوق العمل نظـرا        -

  .لعدم التعيين لسنوات طويلة 

 الالمباالة وعـدم الـشعور بالمـسئولية        -

  الجماعية والفردية
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٣١٢

  
  عة املنصورةجام

  א

א   א
  حول مدى وضوح رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االسرتاتيجية 

 א−א−א/ א

  حتية طيبة وبعد،،
نا في إطار السعي لتجويد مستوى األداء بالكلية والتأهل لالعتماد ، فإنـه يـسعد                        

تقديم هذه االستبانة لسيادتكم للوقوف على مدى وضوح رؤية ورسـالة وأهـداف الكليـة               

في الخانة التي تعبر عن وجهة نظركم ، علمـاً بـأن إجابـات              ) √(،والمرجو وضع عالمة    

سيادتكم لها صفة السرية التامة ولن تخرج عن نطاق البحث العلمـي، شـاكرين لـسيادتكم              

  .حسن تعاونكم

  
  
  

  انات األولية    البي
  אא
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 א:

ى خريطة                        ة عل ة مرموق وء مكان ز، وتب ى تحقيق الجودة والتمي تسعى آلية التربية بالمنصورة إل
وفير  ك بت امعي؛ وذل يم الج ة   التعل وي وخدم تعلم والبحث الترب امعي وال يم الج زة للتعل ة متمي  بيئ

.الجامعة والمجتمع، بما يؤهلها للمنافسة على المستويين المحلى والعربي

א:

سة في                       داع والمناف ى اإلب إعداد معلمي التعليم  قبل الجامعي المؤمنين برسالتهم والقادرين عل
ل وت   وق العم ل        س ي ح ا ف ة وتوظيفه وير المعرف ى تط ادرين عل احثين الق داد الب دريبهم ، وإع

المشكالت التربوية والمجتمعية ، وتوفير الخدمات واالستشارات المتخصصة من خالل المراآز             
  .والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية

א: אא א

 .تعليمية أفضلتطوير منظومة التعليم والتعلم، وتهيئة بيئة  •

إحداث نقلة نوعية في برامج إعداد المعلم بما يواآب متطلبات سوق العمل، والمتغيرات  •
  .المعاصرة

 واالرتقاء ، في ضوء توجهات المنافسة،تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي •
 .بمخرجاتها الكيفية والكمية

 .مشكالت المجتمع حل في والمساهمة ،تطوير منظومة الخدمات المجتمعية •

 . التقويمفي لتعكس التوجهات الحديثة ؛تطوير منظومه تقويم الطالب •

 .تطوير القدرات اإلدارية، وتنمية الموارد الذاتية، بما يحقق رؤية ورسالة الكلية •

  . والحصول علي االعتمادبالكلية، ةإرساء نظام الجود •

 ما مدى وضوح رؤية الكلية؟ -١
 (    )غير واضحة    )             ( لى حد ما إ      (    )واضحة 

 ما مدى إمكانية  تحقيقها من وجهة نظر سيادتكم؟ -٢
  (    )ضعيفة   (    )                          متوسطة     (    )عالية 
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٣١٤

 ما مدى وضوح رسالة الكلية ؟ -٣
  (    )   غير واضحة  (    )          لى حد ما        إ    (    )  واضحة 

 انية  تحقيقها من وجهة نظر سيادتكم ؟ما مدى إمك -٤
  (    )  ضعيفة    (    )                       متوسطة     (    )عالية 

 ما مدى وضوح األهداف االستراتيجية للكلية ؟ -٥
  (    ) غير واضحة        (    )        لى حد ما      إ    (    )واضحة 

  للكلية من وجهة نظر سيادتكم؟ما مدى إمكانية  تحقيق األهداف االستراتيجية -٦
  (    ) ضعيفة           (    )               متوسطة         (    )عالية 
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٣١٥

  
  جامعة املنصورة

  א

  א
  كفاءة خرجيى كليات الرتبية  

  مـن وجهـة نظر اجلهـات املستفيــدة
 /............................................................. 

  حتية طيبة وبعد،،
فى إطار السعى لتجويد مخرجات كليات التربية من المعلمين، فإنه يسعدنا تقـديم                        

هذه االستبانة لسيادتكم للوقوف على مدى وضوح رؤية ورسالة وأهداف الكليـة ، ومـدى               

رحاتكم لتطوير األداء بالكلية ، والمرجو وضع عالمة        جودة خريجيها من وجهة نظركم، ومقت     

فى الخانة التى تعبر عن وجهة نظركم ، علماً بأن إجابات سيادتكم لها صـفة الـسرية                 ) √(

  .التامة ولن تخرج عن نطاق البحث العلمى، شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم

  
  
  

      البيانات األولية
א מ   ...........................................................................א

  ...........................................................................א
א   ...........................................................................א
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٣١٦

  

א:

 א

ى خريطة                        ة عل ة مرموق وء مكان ز، وتب ى تحقيق الجودة والتمي تسعى آلية التربية بالمنصورة إل
ة      وي وخدم تعلم والبحث الترب امعي وال يم الج زة للتعل ة متمي وفير بيئ ك بت امعي؛ وذل يم الج التعل

. والعربيالجامعة والمجتمع، بما يؤهلها للمنافسة على المستويين المحلى

א

سة في                       داع والمناف ى اإلب إعداد معلمي التعليم  قبل الجامعي المؤمنين برسالتهم والقادرين عل
ل           ي ح ا ف ة وتوظيفه وير المعرف ى تط ادرين عل احثين الق داد الب دريبهم ، وإع ل وت وق العم س

ن خالل المراآز    المشكالت التربوية والمجتمعية ، وتوفير الخدمات واالستشارات المتخصصة م        
  .والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية

א: אא א

 .التعليم والتعلم، وتهيئة بيئة تعليمية أفضل تطوير منظومة •

إحداث نقلة نوعية في برامج إعداد المعلم بما يواآب متطلبات سوق العمل، والمتغيرات  •
  .المعاصرة

 واالرتقاء ، في ضوء توجهات المنافسة،بحث العلميتطوير منظومة الدراسات العليا وال •
 .بمخرجاتها الكيفية والكمية

 . حل مشكالت المجتمعفي والمساهمة ،تطوير منظومة الخدمات المجتمعية •

 . التقويمفي لتعكس التوجهات الحديثة ؛تطوير منظومه تقويم الطالب •

 .رؤية ورسالة الكليةتطوير القدرات اإلدارية، وتنمية الموارد الذاتية، بما يحقق  •

  . والحصول علي االعتمادبالكلية، ةإرساء نظام الجود •

 ما مدى وضوح رؤية الكلية؟ -٧
 (    )غير واضحة (    )             لى حد ما إ      (    )واضحة 

 ما مدى إمكانية  تحقيقها من وجهة نظر سيادتكم؟ -٨
  (    )فة   ضعي(    )                          متوسطة     (    )عالية 

 ما مدى وضوح رسالة الكلية ؟ -٩
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  (    )غير واضحة (    )             لى حد ما        إ    (    )  واضحة 
 ما مدى إمكانية  تحقيقها من وجهة نظر سيادتكم ؟ -١٠

  (    )ضعيفة   (    )                         متوسطة     (    )عالية 
 كلية ؟ما مدى وضوح األهداف االستراتيجية لل -١١

  (    )     غير واضحة   (    )        لى حد ما      إ    (    )واضحة 
  
 ما مدى إمكانية  تحقيق األهداف االستراتيجية للكلية من وجهة نظر سيادتكم؟ -١٢

  (    ) ضعيفة       (    )                 متوسطة         (    )عالية 
 لكلية ؟بشكل عام ما هو تقييم سيادتكم لجودة خريجي ا -١٣

 (    )           ضعيفة       (     )          متوسطة (    )                 عالية          
 ما مدي توافر المهارات األكاديمية لدى خريجي الكلية ؟ -١٤

  (    )           ضعيفة        (     )          متوسطة (    )                 عالية          
  ر المهارات التربوية  لدى خريجي الكلية ؟ما مدي تواف -١٥

  (    )        ضعيفة          (     )          متوسطة (    )              عالية          
  ما مدى توافر المهارات الثقافية لدى خريجي الكلية -١٦

      )     (  ضعيفة           (     )           متوسطة (    )              عالية          
 ما مدى قدرة خريجي الكلية على أداء المهام التي يكلفون بها ؟ -١٧

 (    )       ضعيفة            (     )           متوسطة (    )              عالية          
 ما مدي توافر المعارف والمعلومات الحديثة الالزمة لمواكبة متغيرات العصر؟ -١٨

  (    )      ضعيفة            (     )            متوسطة  )            (        عالية          
 ما تقيمك لسلوكيات  خريجي الكلية في مجال العمل ؟ -١٩

  (    )         ضعيفة            (     )         متوسطة (    )               عالية        
  ما مدي مالءمة خريجي الكلية الحتياجات سوق العمل ؟ -٢٠

  (    )        ضعيفة               (     )     متوسطة (    )                     عالية        
 ما مدي توافر المهارات  اإلدارية والتواصل  الفعال لدى خريجي الكلية ؟ -٢١

  (    ) غير متوفرة           (    )         الي حد ما   (     )               متوفرة  
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٣١٨

 وانب القوة في خريج الكلية أهم ج -٢٢
     

........................................................................................................  
 .......................................................................................................  

         
  الخريج في الضعف اطنق أهم -٢٣

    
......................................................................................................  
.......................................................................................................  

  الرتقاء بمستوى جودة خريجي آليات التربية؟     ما مقترحات سيادتكم ل
.......................................................................................................

.....................................................................................................  
   

  


