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 التربٌة كلٌةل والتنفٌذٌة االستراتٌجٌة الخطة : الوثٌقة اسم
 (7102/7177)بنها جامعة

 بنها جامعة التربٌة كلٌة : الوثٌقة ملكٌة
 

( 656) رقم بجلسته الكلٌة مجلس: الوثٌقة اعتماد تارٌخ

 م7182/  88/  81المنعقدة ٌوم السبت الموافق 
 

 يجًُ انجبيعخ ثكفش ععذ  -كهُخ انزشثُخ  - جبيعخ ثُهب:  انعُىاٌ 

 5011212 فبكظ/  ---  5011213د/ 

 www.fedu.bu.edu.egيىلعهب عهً شجكخ االَزشَذ/ 

 فبطًخ يحًذ عجذ انىهبة: أ.د./ انزخطُظ االعزشارُجٍ يذَش وحذح 

 spu@fedu.bu.edu.egانجشَذ االنكزشوٍَ نىحذح انزخطُظ 

 20201221222: وحذح انزخطُظ االعزشارُجٍرهُفىٌ يذَش 

fatma.abdelwahab@fedu.bu.edu.eg 

prof.fatmam@gmail.com 

 5011211: وحذح انزخطُظ االعزشارُجٍ رهُفىٌ وفبكظ

 : ىحذح انجىدحنانجشَذ االنكزشوٍَ 

qau@ fedu.bu.edu.eg 

http://www.fedu.bu.edu.eg/
mailto:fatma.abdelwahab@fedu.bu.edu.eg
mailto:fatma.abdelwahab@fedu.bu.edu.eg
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 توقٌع مدٌر وحدة التخطٌط االستراتٌجً
 

 توقٌع المدٌر التنفٌذى لوحدة ضمان الجودة 
 

 توقٌع عمٌد الكلٌة 
 

( المنعقدة يوم السبت  656رقم ) بجمستو تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة 
 م 88/88/7187الموافق 
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    الخطة االستراتيجية  وتعديلداد والمكمفة بإع ة بنياجامع-كمية التربيةوحدة التخطيط االستراتيجي تشرف ت
لمنور  ىذه الخطةيم في اخراج سأمن  كلآيات الشكر والعرفان ل بتقديم أسمي ,اإلصدار الثاني 7177مكمية ل

  .وتؤدي غاياتيا وأىدافيا عمى الوجو األكمل لصالح الكمية والجامعة تنفذوأسأل اهلل أن 
 التربية جامعة بنيا في مجاالت التعميم والبحث العممي وخدمة المجتمع وتتطمع إلى أنتتنوع إسيامات كمية و    

ج متميز يتمتع بأعمى مستويات متخر ة والبحثية والمجتمعية إلعداد تكون رائدة في الخدمات التعميمية والتربوي
قميــــــميًا,  والبحث  لمخبرة التربوية متميزاً  وبيتاً  افيلثقلإلشعاع التربوي وا إقميمياً  تكون مركزاً و  الجودة محمــــيًا وا 

 العممي وتنمية المجتمع.
تلتزم كلية التربية بإعداد وتأهيل معلم مبدع ومتميز في المعارف والموارات واالتجاهات و 

الحديثة في التربية،  وتقديم بحث علمي متميز، يسوم في التنمية المستدامة للمجتمع، وتنمية البيئة 

 ر الجودة المنشودة".وفقا لمعايي

ومن أجل تحقيق ىذه الرسالة تحرص إدارة الكمية عمى تبني معايير ضمان جودة التعميم والمعايير األكاديمية    
القياسية لقطاع كميات التربية بما يضمن جودة األداء والتحسين المستمر ومشاركة كافة األطراف المعنية في إطار 

 من الشفافية والمحاسبية.
اإلصدار ( 7177/ 7187خطتيا اإلستراتيجية والتنفيذية ) تعديلعمى ذلك حرصت إدارة الكمية عمى وبناء 

يا فيوالسياسات والقيم الحاكمة والتي تتضمن رؤية الكمية ورسالتيا الثاني والمرتبطة بالخطة االستراتيجية لمجامعة 
التي تسعى إلى تحقيقيا مع تحديد لمستيدفات وا وعاتر المش/والمبادراتوالغايات العامة واألىداف اإلستراتيجية 

بما يضمن اإلرتقاء بمستوى الكمية لزيادة قدرتيا عمى التنافس ومستيدف  مبادرة/ مشروعاألنشطة الخاصة بكل 
 .وبما يتمشى ويتسق مع الخطة االستراتيجية لمجامعة في سوق العمل

 ي تحقيق رسالتيا.ونأمل من اهلل العمى القدير أن يوفق الكمية ف            
 

 ُخعًُذ انكه                                                                  
 

 شكـــر وتقدٌــر
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نطالقا في إطار اإليمان العميق بأىمية التخطيط ودوره في تقدم ورقي المؤسسات التربوية والتعميمية  من وا 
تواجيو من العديد من التحديات الناتجة عن التغيرات  نظرا لما –الرغبة األكيدة في تطوير كمية التربية 

 فقد فرض ىذا حتمية التخطيط بشكل عممي؛ فنجاح –السريعة التي يشيدىا المجتمع في اآلونة األخيرة 
الكمية في تحقيق أىدافيا يكمن في تبني التخطيط االستراتيجي القائم عمى التحميل الدقيق والفيم العميق 

مكا  ناتيا وسماتيا. لواقع الكمية وا 
 /7187ومن ىذا المنطمق كان اإلصرار عمى بناء الخطة اإلستراتيجية لكمية التربية جامعة بنيا )        

 اإلصدار الثاني (7177/ 7187الخطة االستراتيجية لمجامعة )انطالقا من تطوير اإلصدار الثاني ( 7177
المحتممة  المستقبلية من خالل استشراف آفاق تأمل الكمخطة وزارة التعميم العالي, و  عنوالتي تنبثق 
الخطة االستراتيجية خارطة طريق تنقل الكمية من حيث ىي اآلن إلى مكانيا  تكون والممكنة, أن

 نوات المقبمة.السالمستقبمي المميز خالل 
ية الكمستراتيجي وىي تتضمن رؤية ورسالة وتعد الخطة اإلستراتيجية نتاج عممية التخطيط اال        

 .أنشطتيامستيدفاتيا و يا و اتعو ر ومبادراتيا ومشأىدافيا اإلستراتيجية و وغاياتيا طويمة المدى , 
ويتطمب وضع الخطة االستراتيجية اإلجابة عن سؤالين ميمين: أين نحن اآلن؟ ويتصل ىذا         

لى أين سنصل  الكمية وما تريد ة رؤي ىذا ما تحممو؟ و الخطة سنواتبعد انتياء بالوضع الحالي لمكمية, وا 
 تحقيقو من خالل رسالتيا.

 االستراتيجية مع إعداد الخطة وحدة التخطيط االستراتيجي عمى تمما سبق فقد عكف اً وانطالق        
 ,وتحميل الفجوة وحصر جوانب القوة والضعف والفرص والتيديدات االستفادة من نتائج الدراسة الذاتية 

ياساتيا وقيميا الحاكمة إعداد رؤية الكمية و رسالتيا وسفي األساسية تيا والسمات المميزة لمكمية وبيانا
 أنشطة لتحقيقيا.مستيدفات و و  اتعومشرو  مبادرات أىدافيا اإلستراتيجية وما تتطمبو منو  وغاياتيا 

 آممين من اهلل عز وجل كل رقي وتقدم وتميز لمكمية                     
   واهلل من وراء القصد                                

 

 مدٌر الوحدة                                                    

 راتٌجًوحدة التخطٌط اإلستكلمة 
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 كلٌةالفى التخطٌط االستراتٌجً  وحدة
 

 

 

 

 

  التخطٌط االستراتٌجً فً الكلٌةالهٌكل التنظٌمً لوحدة  -8

ًُذ انكهُخ ولذ رى اَشبء وحذح انزخطُظ االعزشارُجٍ فٍ انكهُخ كاحذي انىحذاد انزبثعخ نع

  2202/ 6/ 00( ثزبسَخ 530ثمشاس يجهظ انكهُخ  سلى )

 

 

 

 ق ئداسح انخطخ االعزشارُجُخأوالً: فش
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 مجلس إدارة وحدة التخطٌط االستراتٌجً -7
 

 انىظُفخ اإلعى و

 جامعة بنيا –عميد كمية التربية أستاذ المناىج وطرق التدريس و  أ.د/ ابراىيم محمد فودة 8

أ.د / فاطمة محمد عبد  7
 الوىاب

تدريس ومدير وحدة التخطيط االستراتيجي في الكمية ونائب مدير وحدة أستاذ المناىج وطرق ال
 ضمان الجودة

أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي والمدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة ونائب مدير  أ.د / نادية حسن السيد 6 
 وحدة التخطط االستراتيجي

 أ.د./ منى سالم زعزع 4
 
 
 

ريس ومدير وحدة القياس والتقويم في الكمية ونائب مدير وحدة ضمان أستاذ المناىج وطرق التد
 الجودة

 فى الكميةمدرس اإلدارة التعميمية والتربية المقارنة وعضو وحدة التخطيط االستراتيجي  د/ ىالة محمد عمار 5

د / ىناء محمد محمدى  6
 ىيكل

 فى الكميةيط االستراتيجى التربية وعضو بوحدة التخط فى كميةقسم أصول التربية فى مدرس 

 فى الكميةكمية التربية وعضو بوحدة التخطيط االستراتيجى فى أصول التربية  فى قسم مدرس د/ وفاء عبد الفتاح 7

كمية التربية وعضو بوحدة التخطيط االستراتيجى فى قسم المناىج وطرق التدريس فى مدرس  د/ عال عبد المقصود 8
 فى الكمية

 فى الكميةكمية التربية وعضو بوحدة التخطيط االستراتيجى فى قسم الصحة النفسية فى مدرس  تد/ عفاف بركا 9

 فى الكمية كمية التربية وعضو بوحدة التخطيط االستراتيجىفى عمم النفس قسم فى  مدرس د/ صباح السيد 81
 
 
 
 
 

وحدة التخطيط االستراتيجي في  وعضو فى كمية التربيةاصول التربية  قسمفى مدرس مساعد  ا/ فوزية عالم 88
 الكمية

 وعضو وحدة التخطيط االستراتيجي في الكمية فى كمية التربيةاصول التربية  قسمفى معيد  ا/ أسماء أبو المجد 87

 مسئول وحدة تكنولوجيا المعمومات في الكمية د/ ىاني عبد الحفيظ 86
 ن الجودة وأخصائى مترجم فى الكميةوحدة ضمافى الفريق اإلداري  أ./ مروى عبد الرازق   84

 وحدة ضمان الجودة وأخصائى مترجم فى الكميةفى الفريق اإلداري  أ./ غادة أحمد شوقي 85

 الكميةفى الفرقة الثالثة فى طالبة  / ايمان بسيونيةالطالب 86
 الكميةفى الفرقة الثالثة فى طالبة  / آية عبد اهللةالطالب 87
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 اإلداري للخطة والتنفٌذي لفرٌق ا -6

 الوظيفة اإلسم م
 ضمان وحدةالتخطيط االستراتيجي و  ورئيس مجمس إدارة وحدةعميد الكمية  ا.د/ إبراىيم محمد محمد فودة 8

 الجودة 
 وكيل الكمية لشؤون الدراسات العميا والبحوث بدر محمد إبراىيم أ.د/ اسماعيل 7

 شؤون التعميم والطبلبوكيل الكمية ل ا.د / ىشام عبد الرحمن الخولي 6
 وكيل الكمية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ إيمان محمد عبد الحق 4
 ىاؤ لكمية وأعضافى السادة رؤساء المراكز والوحدات  5
 الكمية فى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة  6

 الكميةفى اعضاء الجياز االداري  7
 العامة في الكميةات فى الخدمالعاممين  8
 الجامعية األولى والدراسات العميا فى المرحمتينطالب الكمية  9
 األطراف المجتمعية ذات الصمة 81

 

 الخطة االستراتٌجٌة  فرق مراجعة -4
 

 

 فشَك انًشاجعخ انذاخهُخ: . أ

 الوظيفة اإلسم الصفة م

8 
السادة وكالء 

 الكمية

 ية لشؤون الدراسات العميا والبحوثوكيل الكم بدر محمد إبراىيم ا.د/ اسماعيل

 وكيل الكمية لشؤون التعميم والطبلب ا.د/ ىشام عبد الرحمن الخولي 

 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د / إيمان محمد عبد الحق 6

4 
السادة رؤساء 

 األقسام

 لوجيا التعميموتكنو  قسم المناىج وطرق التدريسرئيس  صبرىماىر اسماعيل أ.د / 

 عمم النفس التربوى ورئيس قسمأستاذ  أ.د / محمد إبراىيم غنيم 5

 الصحة النفسية قسمرئيس  ا.د/ صالح الدين عراقي 6

ممثل عن قسم  7
 أصول التربية

 قسم أصول التربيةفى أستاذ  أ.د. صالح توفيق
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ممثل عن قسم  8
التربية المقارنة 
 واإلدارة التعميمية

 قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميميةفى أستاذ  أحمد إبراىيمأ.د. أحمد 

رئيس لجنة  9
 المراجعة الداخمية

وعميد كمية تربية  قسم عمم النفس التربوىفى أستاذ  أ.د /  رمضان محمد رمضان
 نوعية ببنيا

أعضاء لجنة  81
المراجعة الداخمية 

 بالكمية

إبراىيم أبو أ.د / وضيئة محمد 
 سعدة 

 قسم أصول التربيةفى اذ أست

 قسم أصول التربيةفى أستاذ  أ.د / ميرى امين دياب 88

 فريق المراجعة الخارجية . ب
 الوظيفة االسم م
 كمية الطب البيطريفى األستاذ  .د/ جمال سوسة أ 1

 كمية الزراعةفى األستاذ  .د/ ناصر الجيزاويأ 2
 كمية الحقوقفى األستاذ  .د/ أحمد البغداديأ 3
 كمية التمريضفى األستاذ المساعد  .د/ ابتسام عبد العالأ 4
 كمية التربية الرياضيةفى المدرس  مصطفى رمضاند./ 5
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 :نخطخرُفُز ا يزبثعخ فشَك -3
 

 الوظيفة اإلسم م

 التخطيط االستراتيجيعميد الكمية ورئيس مجمس إدارة وحدة  أ.د/ إبراىيم محمد فودة 8

 وكيل الكمية لشؤون الدراسات العميا والبحوث بدرمحمد إبراىيم اسماعيل  أ.د/ 7

 وكيل الكمية لشؤون التعميم والطبلب ا.د / ىشام عبد الرحمن الخولي 6

 وكيل الكمية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ إيمان محمد عبد الحق 4

يط التربوي والمدير التنفيذى لوحدة ضمان أستاذ أصول التربية والتخط أ.د/ نادية حسن السيد 5
 الجودة ونائب مدير وحدة التخطط االستراتيجي

 وتكنولوجيا التعميم أستاذ ورئيس قسم المناىج وطرق التدريس أ. د/ ماىر إسماعيل صبرى 6

 أستاذ ورئيس قسم عمم النفس التربوي محمد أبراىيم أحمد غنيمأ.د/  7

 أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية قيصالح الدين محمد عراأ.د/  8

أستاذ المناىج وطرق التدريس ومدير وحدة التخطيط االستراتيجي في  أ.د / فاطمة محمد عبد الوىاب 9
 الكمية ونائب مدير وحدة ضمان الجودة

أستاذ المناىج وطرق التدريس ومدير وحدة القياس والتقويم في الكمية  أ.د./ منى سالم زعزع 81
 ضمان الجودة ير وحدةونائب مد

 مدير ادارة الكمية عمى عبد اهلل ا/ نبيمة السيد 88

 
 
 
 
 



  

 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجُبَبد األعبعُخ ثبَُبً: 

 نكهُخ انزشثُخ

 جبيعخ ثُهب
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 رشزًم انجُبَبد األعبعُخ نهكهُخ عهً انًحبوس انزبنُخ:
 

 

 مرت الكمية بعدة مراحل حتى وصمت إلى ما ىى عميو اآلن وذلك عمى النحو التالى:
أت الدراسة فييا فى العام د,وبم كأحدى كميات جامعة الزقارزيق فرع بنيا1976أنشئت الكمية فى عام  - أ

فى مبنى إدارة الجامعة وكانت تضم ثبلثة أقسام تربوية: قسم المناىج وطرق  م1977/1978الجامعى 
 قسم عمم النفس . قسم أصول التربية, التدريس ,

م مع استئجار مدرج فى مبنى جمعية 1979( فى عام انتقمت الكمية إلى أول مبنى ليا )التربية الرياضية حالياً  - ب
 .الشبان المسممين فى مدينة بنيا

قسم  التربوية الثبلثة إلى خمسة أقسام: قسم المناىج وطرق التدريس, متم تحويل األقسا 1984فى عام  - ج
قسم عمم النفس  ,والذى كان يتبع قسم أصول التربية قسم اإلدارة التعميمية والتربية المقارنة أصول التربية,

 .قسم الصحة النفسية والذى كانا يضميما قسم عمم النفس التعميمى,
معمم لغة عربية,معمم دراسات  تم افتتاح برامج جديدة فى الكمية)تعميم أساسى( وىى 1989فى عام  - د

 .إجتماعية,معمم رياضيات,معمم عموم( وذلك تمبية لحاجات المدارس اإلبتدائية
 .يتى التجارة واآلدابمم وفى جوار ك2222جديد فى مجمع الكميات فى عام انتقمت الكمية إلى مبنى - ه
جميورى باستقبلل فرع بنيا عن جامعة الزقازيق ليصبح جامعة بنيا وتمثل كمية  مصدر قرار2225فى عام  - و

 .التربية واحدة من كمياتيا
أرض الجامعة فى كفر  إلى مبنى خاص بيا )المبنى الحالى( تم إنشاؤه فىم 2213انتقمت الكمية فى عام  - ز

 ( مبنى:2. وىذا المبنى يتكون من عدد)سعد مركز بنيا
 .( طوابق إضافة إلى البدروم والدور األرضى4:المبنى اإلدارى ويتكون من )األول

( مدرجات إضافة إلى الطابق األرضى الذى يحتوى 4الثانى:مبنى المدرجات ويتكون من طابقين فى كل طابق )
وشئون الخرجين والحسابات واإلستحقاقات والتربية  ين وشئون الطبلب وشئون الدراسات العميامكاتب لشئون العامم

 من وحدات الجياز اإلدارى فى الكمية. وغيرىا والمكتبة الرقمية العممية والعبلقات الثقافية ومكتبة الكمية
( 19إلى ) ة( إضاف132يين)( , وعدد اإلدار 222معاونييم )و ىذا ويبمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس فى الكمية 

فى المرحمة الجامعية األولى وىى  أكاديميًا العداد المعممبرنامجا  12(. وتقدم الكمية 31وعدد العمال ) س لغةدر م
معمم  رياضيات ,التاريخ, معمم المعمم  جتماع,اإلفمسفة و المعمم  نجميزية,اإلمغة المعمم  عربية,المغة ال )معمم

)معمم المغة العربية  .تمبية احتياجات المدارس اإلعدادية والثانويةل ك( وذل, معمم فيزياءاءكيميالمعمم  بيولوجى,ال
تعميم أساسى , معمم الدراسات اإلجتماعية تعميم أساسى, معمم الرياضيات تعميم أساسى, معمم العموم تعميم 

 البًا وطالبة.(ط8269) 2216/2217عدد طبلب المرحمة الجامعية األولىلى وقد بمغ إجماأساسى( 

 َشأح ورطىس كهُخ انزشثُخ -0



  

 16 

 ( برنامجًا مفعبًل مقسم إلى:34فى مرحمة الدراسات العميا عدد) كما تقدم الكمية - ح
( برنامج دراسى فى الدبمومات المختمفة )عام ومينى وخاص( وعدد المقررات فى ىذه البرامج 22) -

 ( مقرراً 196)
 ( مقرراً 28( برامج ماجستير فى التربية وعدد مقرراتيا )7) -
 (مقرراً 28وراه الفمسفة فى التربية وعدد مقرراتيا )( برامج دكت7) -

ىذا إضافة  .طالبًا وطالبة (1862) 2216/2217وقد بمغ عدد الطبلب فى ىذه المرحمة فى العام الدراسى 
 ( برنامجًا لمدبمومات غير مفعمة.12إلى عدد)

 وفى عمادة أ.د./ إبراىيم محمد فودة تم افتتاح: 2216نوفمبر  27فى  -ط
 لمدراسات العميا الرقميةة المكتب -
 األنشطة الطبلبية اتقاع -
 قاعة الندوات والمناقشات( 2عدد) -

مجمس الكمية  تم إنشاء وحدة التخطيط اإلستراتيجى فى الكمية كأحد الوحدات التابعة لعميد الكمية بقرار -ى
 .فاطمة محمد عبد الوىاب ويتولى إدارتيا أ.د./ 11/6/2217( بتاريخ 351رقم)

( بتاريخ 148( برامج مميزة فى الكمية بموافقة مجمس الجامعة فى جمستو رقم)6تح عدد)تم ف -ك
وىذه البرامج ىى:)معمم  19/8/2217( بتاريخ 166وقرار المجمس األعمى لمجامعات رقم )19/4/2217

مغة اإلنجميزية, الرياضيات عام بالمغة اإلنجميزية, معمم الكيمياء عام بالمغة اإلنجميزية, معمم الفيزياء عام بال
معمم بيولوجى عام بالمغة اإلنجميزية, معمم الرياضيات تعميم أساسى بالمغة اإلنجميزية, معمم العموم تعميم 

 .أساسى بالمغة اإلنجميزية( وذلك لتمبية االحتياجات الجديدة لسوق العمل وتمشيًا مع متغيرات العصر
وبمغ إجمالى عدد الطبلب  2217/2218العام الجامعى  وقد بدأت الدراسة فى ىذه البرامج المميزة فى مطمع

 .طالبًا وطالبة (324)فييا
 أما عن عمادة الكمية فقد توالىا كل من:

 أ.د./ نبيل محمد النجار .1
 أ.د./ عبد اهلل عبد الحى موسى .2
 أ.د./ سامية عباس القطان .3
 أ.د./ حسن حسين البببلوى .4
 أ.د./ عمى خميل مصطفى .5
 مأ.د./ محمود عوض اهلل سال .6
 أ.د./ أبو السعود محمد أحمد .7
 أ.د./ اشرف أحمد عبد القادر .8

 ويتولى عمادتيا حالياً 
 أ.د./ إبراىيم محمد فودة .9
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 أقسام الكمية: - أ
 وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميم المناىج قسم -1
 قسم أصول التربية -2
 قسم الصحة النفسية -3
 قسم عمم النفس التربوى -4
 لتعميميةقسم التربية المقارنة واإلدارة ا -5

 البرامج األكاديمية المقدمة في مرحمتي البكالوريوس والميسانس:  - ب
 

 انجشَبيج و

 )عام(نامج إعداد معمم المغة العربية  بر  1
 برنامج إعداد معمم المغة اإلنجميزية )عام( 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج إعداد معمم التاريج  )عام( 3
 م(برنامج إعداد معمم فمسفة واجتماع  )عا 4
 برنامج إعداد معمم الرياضيات )عام( 5
 برنامج إعداد معمم الكيمياء  )عام( 6
 برنامج إعداد معمم الفيزياء  )عام( 7
 برنامج إعداد معمم العموم البيولوجية  )عام( 8
 برنامج إعداد معمم المغة العربية  )أساسي( 9
 برنامج إعداد معمم الدراسات اإلجتماعية )أساسي( 11
 برنامج إعداد معمم الرياضيات )أساسي( 11
 برنامج إعداد معمم العموم  )أساسي( 12

 

 ألغبو انكهُخ وثشايجهب  -2
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 : مميزةالبرامج ال -ج
 

 انجشَبيج و

 بالمغة اإلنجميزية برنامج إعداد معمم الرياضيات )عام( 1
 بالمغة اإلنجميزية برنامج إعداد معمم الكيمياء  )عام( 2
 بالمغة اإلنجميزية برنامج إعداد معمم الفيزياء  )عام( 3
 بالمغة اإلنجميزية برنامج إعداد معمم العموم البيولوجية  )عام( 4
 بالمغة اإلنجميزية برنامج إعداد معمم الرياضيات )أساسي( 5
 بالمغة اإلنجميزية برنامج إعداد معمم العموم  )أساسي( 6

 

 البرامج األكاديمية المقدمة في مرحمة الدراسات العميا: - ت
 

 وم العام:الدبم-8
 

 و

 

 انجشَبيج

 ثشَبيج انذثهٕو انعبو فٙ انتشثٛخ َظبو انعبو انٕاحذ   1

 ثشَبيج انذثهٕو انعبو فٙ انتشثٛخ َظبو انعبيٍٛ 2

 الدبموم الميني:  -7
 

 م
 

 القسم الذي يمنحو البرنامج
  مناىج وبرامج التعميم 1

 المناىج وطرق التدريس
 وتكنولوجيا التعميم

 عميمتكنولوجيا الت 2
 التربية البيئية 3
 تدريس إحدى المواد األكاديمية تعميم عام 4

  القيادة التربوية 5
التربية المقارنة واإلدارة 

 التعميمية
 اعتماد وضمان جودة المدرسة 6
 التنمية المينية لممعممين 7
 اإلشراف اإلداري التربوي 8
 اإلدارة التربوية 9
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 م
 

 القسم الذي يمنحو البرنامج
 أصول التربية م وتخطيطوسياسات التعمي 12

 
 

 تعميم الكبار 11
 دراسات مستقبمية في التربية 12
 اجتماعيات التربية 13
  التربية الخاصة 14

 
 الصحة النفسية

 اإلرشاد النفسي 15
 اضطرابات التواصل ) التخاطب( 16
 تربية الطفل 17
التربية التعويضية لذوي االحتياجات  18

  فسي المدرسيإعداد األخصائي الن 19 صةررررررررررررررررررررررررر بببرررررررر الخا
 القياس النفسي وتطبيقات الحاسب 22 عمم النفس التربوي

 

 : الدبموم الخاص -3
 

 و

 

 انمغى انزٌ ًَُحه انجشَبيج

وتكنولوجيا  المناىج وطرق التدريس مناىج وطرق التدريس 1

 التعميم

 تكنولوجيا التعميم 2
 التربية المقارنة واإلدارة التعميمية تربية المقارنة والدوليةال 3
 اإلدارة التربوية 4
 أصول التربية أصول التربية 5
 تعميم الكبار 6
 الصحة النفسية التربية الخاصة 7
 الصحة النفسية 8
 عمم النفس التربوي عمم النفس التربوي 9
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 :لماجستير في التربيةا-4
 

 م
 

 قسم الذي يمنحوال البرنامج
ٔتكُٕنٕجٛب  انًُبْج ٔطشق انتذسٚس يُبْج ٔطشق تذسٚس يبدح انتخظض 1

 تكُٕنٕجٛب انتعهٛى 2 انتعهٛى

  انتشثٛخ انًمبسَخ ٔانذٔنٛخ 3

 اإلداسح انتشثٕٚخ 4 انتشثٛخ انًمبسَخ ٔاإلداسح انتعهًٛٛخ

 أطٕل انتشثٛخ أطٕل انتشثٛخ 5

  انتشثٛخ انخبطخ 6

 انظحخ انُفسٛخ 7 خانظحخ انُفسٛ

 عهى انُفس انتشثٕ٘ عهى انُفس انتشثٕ٘ 8

 

 : الدكتوراه في التربية -5
 

 القسم الذي يمنحو البرنامج  م
1 

 يُبْج ٔطشق تذسٚس  يبدح انتخظض
 انًُبْج ٔطشق انتذسٚس

 تكُٕنٕجٛب انتعهٛى 2

3 
 انتشثٛخ انًمبسَخ ٔانذٔنٛخ

 
 ٛخانتشثٛخ انًمبسَخ ٔاإلداسح انتعهًٛ

4 
 اإلداسح انتشثٕٚخ

5 
 أطٕل انتشثٛخ

 أطٕل انتشثٛخ

6 
 انتشثٛخ انخبطخ

 
 انظحخ انُفسٛخ

7 
 انظحخ انُفسٛخ

8 
 عهى انُفس انتشثٕ٘

 عهى انُفس انتشثٕ٘
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  7186/7187لمعام الدراسى  مرحمة الميسانس والبكالوريوسالكمية فى عدد طالب  - أ
 

َظبو يشحهزً انهُغبَظ 

 كبنىسَىطوانج

 

 

 انفشلخ األونً

 

 انفشلخ انثبَُخ

 

 انفشلخ انثبنثخ

 

 انفشلخ انشاثعخ

 

 اإلجًبنٍ

 3965 762 844 1225 1334 عبو

 4114 681 1227 1159 1237 أسبسٗ

 1268 1443 1871 2184 2571 االجًبنٍ
 

 

  :7187/  7186لمعام الدراسي الدراسات العميامرحمة الكمية فى عدد طالب -ب
 
 

 و

 

 2206/2202ئجًبنٍ عذد انطالة  انكهُخفً يشاحم انذساعبد انعهُب 

 25 انذثهٕو انعبو ) َظبو انعبيٍٛ( 1

 1124 انذثهٕو انعبو ) َظبو انعبو انٕاحذ( 2

 314 انذثهٕو انًُٓٙ 3

 365 انذثهٕو انخبص 4

 112 انًبجستٛش 5

 41 انذكتٕساِ 6

 0162 اإلجًبنٍ

 

 

 

 

 

 :7187/  7186تدريس ومعاونييم لمعام عدد أعضاء ىيئة ال 

 

 

 أعذاد انطالة فً كهُخ انزشثُخ   -5

 

أعذاد أعضبء هُئخ انزذسَظ وانهُئخ انًعبوَخ  فً كهُخ  -1

 انزشثُخ
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األعبرزح  األعبرزح انمغى

 انًغبعذوٌ

انًذسعىٌ  انًذسعىٌ

 انًغبعذوٌ

  

  

 انًعُذوٌ

  

 اإلجًبنً

  

انُغجخ 

 انًئىَخ

 غيزفش عبيم يزفشغ عبيم يزفشغ عبيم  

انًُبهج 

وطشق 

 انزذسَظ

24 5 6 1 16 2 9 17 81 39.4% 

أطىل 

 انزشثُخ

6 2 3 1 16 1 2 7 37 18: 

انظحخ 

 انُفغُخ

9 2 5 1 15 2 3 5 41 21: 

انزشثُخ 

 انًمبسَخ

- 1 1 1 8 1 1 1 12 5.9% 

عهى انُفظ 

 انزشثىي

7 1 2 2 11 1 2 8 32 16: 

 0221 222 51 02 1 66 3 06 02 61 جًبنً اإل

 

 

 

 

  : كميةالفى أعداد مدرسي المغة  - أ

 انعذد انفئخ

 08 سط انهغخيذ
 

 : أعداد اإلداريين - ب
شئىٌ 

 طالة

سعبَخ 

 انشجبة

وحذاد 

 ويشاكض

االعزحمبلبد، 

وانحغبثبد 

 وانًُضاَُخ

شإوٌ 

انعبيهٍُ 

وانشإوٌ 

 انعبيخ

انشإوٌ 

 انمبَىَُخ 

انًشزشَبد 

 وانًخبصٌ

انًكزجبد  انغكشربسَخ

 وانًعبيم

دساعبد 

 عهُب

شئىٌ 

 انخشَجٍُ

انظُبَخ 

 واالسشُف

انزشثُخ 

انعًهُخ 

 وانجذول

 اجًبنٍ  اخشي

03 1 1 50 2 2 1 02 03 01 8 5 3 06 018 

 

 :أعداد العمال - ج

 العـــدد الفئــة
 68 عمــــال

 

 

أعذاد يذسعٍ انهغخ واإلداسٍَُ وانعًبل فً كهُخ  -3

 2202/ 2206انزشثُخ نهعبو انجبيعٍ 
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 المراكز ذات الطابع الخاص: - أ
 يوجد فى الكمية عدد من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص, وىى:

  , ومن أىم انشطتو ما يمى :مركز المعمومات والخدمات التربوية والنفسية والبيئية 

  محو األمية وتعميم الكبار بالتعاون مع الييئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار فى محافظة
 .القميوبية

 فى مجال التدريب : 

  ,تدريب معممات وموجيات رياض األطفال فى محافظة القميوبية, وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم
أبتكر, لمعممى  –أتعمم  –فيذ البرنامج التدريبى عمى المنيج الجديد؛ حقى : ألعب وحيث قامت الكمية بتن

 رياض األطفال.

  تدريب معممى ومعممات التعميم الثانوى العام والفنى فى محافظة القميوبية, وذلك فى إطار تفعيل التعاون
 التخطيط والمتابعة.مع وزارة التربية والتعميم ممثمة فى األكاديمية المينية لممعممين ووحدة 

 الندوات وورش العمل:فى إطار  عن طريق إعداد وتدريب المعممين فى مجال ذوى االحتياجات الخاصة
تفعيل التعاون بين كمية التربية ومديرية التربية والتعميم فى محافظة القميوبية, حيث شاركت كمية التربية 

طبلب والمعممين, فى موضوعات ترتبط تربوى فى صورة ندوات ومحاضرات لم –فى برنامج تثقيفى 
اجتماعية, لمتعريف بيا وكيفية التعامل معيا لزيادة فعالية  –سموكية  –بقضايا ومشكبلت واقعية: نفسية 

 العممية التعميمية, ولرفع كفاءة المعممين والطبلب.

:  عمى أسماء البرامج والندوات يرجع لموقع الكمية عمى الرابط لمتعرف 
http://www.fedu.bu.edu.eg/fedu/images/pdf/nashat.pdf    

  :وحدة اإلرشاد النفسي: ومن أىم أنشطتيا 

 

 انًشاكض وانىحذاد راد انطبثع انخبص  -6
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 خصائيين تقديم االرشادات النفسية واالجتماعية واإلدراية لمؤسسات المجتمع, تقديم البرامج التدريبية لئل
شادية لمشباب داخل النفسيين واالجتماعيين  والمدرسين والباحثين في مجال التربية الخاصة, برامج ار 

 واالنحرافات السموكية.  وخارج الجامعة تيدف إلى حمايتيم من التيارات الفكرية اليدامة

  وحدة التدريب والتوعية 
 .وحدة االرشاد النفسي 
  وحدة الخدمات الطبلبية والبحثية والتقنية 
  .وحدة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 

 : الوحدات األخرى الموجودة فى الكمية -ب
 يوجد فى الكمية عدد من الوحدات , وىى:

  ٌانجىدح.وحذح ضًب   

  ًوحذح انزخطُظ االعزشارُج 

  وحذح ركُىنىجُب انًعهىيبد 

 وحذح انمُبط وانزمىَى  

  وانكىاسس انًخبطشوحذح اداسح 

 ٍَوحذح سعبَخ انطالة انىافذ 

 ًزخشجٍُوحذح يزبثعخ ان 

 ًنكزشوَُخهفبد االخوحذح ئداسح ان 
 

 

 
 

 : الكمية االتيفى يوجد 

o كمبيوتر 32التجييزات ) ًا وتضم من طالب 52السعة االستيعابيو ليا  : المكتبة االلكترونية- 
كرسي  52 -نقطة نت 32 –وحدة أرفف خشبية 13   -كتب و مراجع -خشبية لئلطبلع  ةوحد32

 معدني لمطبلب(

 

 انجُُخ انزحزُخ -2
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o (1معمل الحاسب اآللي) :  جياز كمبيوتر  21التجييزات ) وتضم من اً طالب 52السعة االستيعابيو لو   
مقعد  35) -سبورة بيضاء متحركة 1 -سبورة بيضاء ذكية 1 -بو عطل( 3جياز شغال,  18) 

مروحة  1 -طفاية حريق 2 -داتا شو 1 -مكتب لممعيد 1 -خصائي المعملمكتب إل 1 -لمطبلب
 .(مكيف ىواء 1 -ثابتة

o (2معمل الحاسب اآللي) :  جياز كمبيوتر  32التجييزات ) وفيو من اً البط 52السعة االستيعابيو لو- 
 -ألخصائي المعمل مكتب1 -لمطبلب اً مقعد 35 -سبورة بيضاء متحركة   1 -سبورة بيضاء ذكية1
 .(مكيف ىواء 1 -مروحة ثابتة 1 -طفاية حريق 2 -داتا شو 1 -مكتب لممعيد1

o )مكتب  1 -مقعد لمطبلب 52جييزات  )الت وفيو من اً طالب 52السعة االستيعابيو لو  : معمل عمم النفس)أ
 -سبورة بيضاء متحركة 1 -سبورة ذكية 1 -لتخزين األجيزة و صيانتيادوالب 1 -ألخصائي المعمل

بطارية األوزان واألبعاد و الميارة  6 -اختبار بنيو ستانفورد الصورة الرا.بعة "ل" 6 -اختبار منسبوتااألشكال6
 1 -جياز بروجكتور 2 -مكيف ىواء 1 -ياز داتا شو معمقج 1 -الرجع جياز قياس زمن 7 -اليدوية

شبكة  -معدات إنذار صوتية و ضوئية -طفاية حريق 2 -طابعة ليزر 2 -تميفزيون 1 -كاميرا رقمية
 .(خراطيم مطاطية

o )مكتب  1 -لمطبلب اً مقعد 52التجييزات ) وفيو من اً طالب 52السعة االستيعابيو لو  : معمل عمم النفس)ب
سبورة  1 -سبورة ذكية 1 -دوالب لتخزين األجيزة و صيانتيا 1 -مكتب لممحاضر 1 -لمعملخصائي اإل

بطارية  6 -اختبار بنيو ستانفورد الصورة الرا.بعة "ل" 6 -اختبار منسبوتااألشكال 6 -بيضاء متحركة.
 -يف ىواءمك 1 -جياز داتا شو معمق1 -جياز قياس زمن الرجع 7 -األوزان و األبعاد و الميارة اليدوية

معدات إنذار صوتية و  -طفاية حريق2 -طابعة ليزر 2 -تميفزيون 1 -كاميرا رقمية 1 -جياز بروجكتور 2
 .(شبكة خراطيم مطاطية -ضوئية

o ( 1معمل التدريس المصغر) :  سبورة بيضاء متحركة 1التجييزات ) وفيو من اً طالب 52السعة االستيعابيو لو
 -دوالب لتخزين األجيزة و صيانتيا2 -مكتب لممعيد 1 -ي المعملخصائمكتب إل 1 -مقعد لمطبلب 45 -
 .(طفاية حريق 2 -داتا شو  1 -سبورة ذكية 1

o ( 2معمل التدريس المصغر) :  سبورة بيضاء متحركة 1التجييزات  ) وفيو من اً طالب 52السعة االستيعابيو لو
والب لتخزين األجيزة و د 2 -مكتب لممعيد 1 -مكتب ألخصائي المعمل 1 -مقعد لمطبلب 45) -

 .(طفاية حريق 2 -داتا شو 1 -سبورة ذكية 1 -صيانتيا
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o ( 1معمل الوسائل التعميمية:)  1 -سبورة بيضاء ذكية1التجييزات ) وفيو من اً طالب 52السعة االستيعابيو لو 
دوالب  1 -مكتب لممعيد 1 -خصائي المعملمكتب إل 1 -لمطبلب اً مقعد 56 -سبورة بيضاء متحركة 

 .(طفاية حريق 2 -داتا شو 1 -تخزين األجيزة و صيانتيال

o ( 2معمل الوسائل التعميمية) :  سبورة بيضاء ذكية 1) التجييزات وفيو من اً طالب 52السعة االستيعابيو لو- 
دوالب  1 -مكتب لممعيد 1 -خصائي المعملمكتب إل 1 -لمطبلب اً مقعد 56 -سبورة بيضاء متحركة  1

 (.مكيف ىواء 1 -مروحة ثابتة  4 -طفاية حريق 2 -داتا شو 1 -انتيالتخزين األجيزة و صي

o ( 1قاعة الندوات:)طاولة عمى شكل حرفU- مقعدًا إضافة إلى المنصة الكبيرة  28 ياالسعة االستيعابيو ل
سبورة بيضاء  1 -سبورة بيضاء ذكية 1التجييزات ) وفيو من ومنصة صغيرة بمقعد واحد 5وعدد مقاعدىا

 (.مكيف ىواء 3 -مروحة ثابتة  4 -طفاية حريق 2 -داتا شو 1 -  شة عرض الكترونيةشا -متحركة

o  (2قاعة الندوات:) ومنصة  5مقعدًا إضافة إلى المنصة الكبيرة وعدد مقاعدىا 28 ياالسعة االستيعابيو ل
 شاشة عرض -سبورة بيضاء متحركة 1 -سبورة بيضاء ذكية 1التجييزات ) وفيو من صغيرة بمقعد واحد

 (.مكيف ىواء 3 -مروحة ثابتة  4 -طفاية حريق 2 -داتا شو 1 -  الكترونية

o (قاعات مخصصة لممارسة األنشطة الطبلبية المتنوعة.4قاعات األنشطة الطبلبية وعددىا ) 
 ومما يذكر أن الكمية قد حصمت عمى:

o موافقة مجمس الجامعة عمى منح الكمية قطعة أرض النشاء مبنى لممعامل . 

o ( مصعد لمكمية2عمى تركيب عدد ) 14/9/2217لجامعة بتاريخ موافقة ا 
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 الييكل التنظيمي: -8
 ةوالجامع الكمية وىمست عمى والخدمية التعميمية أنشطتيا وطبيعة لحجم ئمتنظيمي مبل ىيكل لمكمية    

 :ييناسأس ازينجي نم يتكونوىذا اليكيل  لتيا,ورسا دافياأى قوبما يحق يطالمح عوالمجتم
 ديميااألك ازالجي  - أ

  ياإلدار  ازالجي  - ب
 ءبلثة وكبلث  هعدويسا ةالكمي دعمي ةرئاس تتح ليعم وكبلىما 

  والطبلب يمالتعم ئونلش ةالكمي لوكي -
  والبحوث العميا اتالدارس ئونلش ةالكمي لوكي -
  البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكمية وكيل -

 :ىعم ديمياألكا ازالجي تمليش - أ
  ةالكمي سمجم -1
الخمسة)المناىج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميم,  أصول التربية, التربية  العممية األقسام مجالس -2

 (المقارنة واإلدارة التعميمية, الصحة النفسية, عمم النفس التربوي
 وكميا تعمل تحت رئاسةمدير إدارة  منيا وحدة كل يرأس إدارية, وحدات من اإلداري الجياز يتكون 

  .والذى يقوم بمساعدة العميد فى مباشرة الجياز اإلدارى وينفذ توجيياتو الكمية أمين

 انهُكم انزُظًٍُ نكهُخ انزشثُخ -1
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 انغًبد انًًُضح ثبنثبً: 

 كهُخ انزشثُخ  فً 

 جبيعخ ثُهب
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 جامعة بنيا فيما يمى: –تتمثل السمات المميزة لكمية التربية 

 نشاط أعضاء ىيئة التدريس: -8
  طة مرتبطة بسياسات التعميم فى جميورية ي أنشف كميةالفى مشاركة العديد من  أعضاء ىيئة التدريس

يا التعاون مع المركز القومي لتطوير المناىج في إعداد األطر العامة لممناىج العربية من مصر
(Curriculum Framework)  و كذلك في لجان تحكيم الكتب الدراسية لوزارة التربية والتعميم كما شارك

قومية لضمان جودة التعميم واالعتماد وذلك إلعداد وثيقة بعض أعضاء ىيئة التدريس في لجان الييئة ال
المعايير األكاديمية القياسية لقطاع التربية. ىذا باإلضافة الي المشاركة في مشروعات تطوير التعميم 

كذلك مشروعات تطوير التعميم و   (USAID) و (ERP )الممولة من الييئة األمريكية لمتنمية الدولية 
 , ولجنة قطاع كميات التربية.ير التعميم )مدارس النيل المصرية(التابعة لصندوق تطو 

 اً فني اً مشرف التربوى تعيين ا.د/ رضا أبو سريع األستاذ بقسم عمم النفس ( عمى مدارس المتفوقينSTEM )
 .2217والمدارس اليابانية اغسطس 

  في المجمس  لتعميموتكنولوجيا ا ا.د/ ميرفت الديب األستاذ بقسم المناىج وطرق التدريسمشاركة
 االستشاري العممي لرئاسة الجميورية.

  تعمل كمية التربية جامعة بنيا بالشراكة مع الجامعة اإلمريكية و عدد من الجامعات المصرية بيدف التقدم
 بمشروع لتطوير دراسة العموم والرياضيات والتكنولوجيا واليندسة مواكبة ألحدث االتجاىات العالمية 

(STEM)  ل تكامل العموم.في مجا 
  ميم المفتوح , مدير مركز الجامعة مثل مدير مركز التعساتذه الكمية مناصب قيادية فى أبعض يشغل

 , ومركز تطوير المشروعات البحثية.أعضاء ىيئة التدريس قدراتتنمية 
 وزارة التربية والتعميم. ساتذه الكمية مناصب قيادية فى أ من شغل العديد 
 ساتذه المساعدين.ساتذه واألالعممية الدائمة لترقية األ انالمجلكمية فى ساتذه اأبعض  اختيار 
 تحكيم اإلنتاج العممى لترقية أعضاء ىيئة التدريس فى العديد مشاركة بعض أعضاء ىيئة التدريس فى ال

 من الجامعات المحمية واإلقميمية.
 المجبلت المنشورة فى  العممى لمبحوث العمميةتحكيم اركة عدد من أعضاء ىيئة التدريس فى مش

 والمؤتمرات المحمية واإلقميمية والدولية.
  مشاركة بعض أعضاء ىيئة التدريس فى اعداد دليل جودة االدارة المدرسية لمييئة القومية لضمان جودة

 التعميم واالعتماد .
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 رات بالمجمس فوز بعض أعضاء ىيئة التدريس بالمركز االول فى اعداد المادة التدريبية لمركز تنمية القد
 عمى لمجامعات .األ

  أعضاء ىيئة التدريس فى إعداد امتحانات الثانوية العامة.بعض اشتراك 

  حصول عدد من أعضاء ىيئة التدريس عمى دورةT.O.T  فى اطارمشروع تنمية قدرات اعضاء ىيئة
 التدريس.

 لييئة القومية لمحو منظمة اليونسكو, وا وىيئات محمية مثل منظمات إقميمية  عمل بعض األعضاء فى
 األمية وتعميم الكبار.

  بية الجامعات المصرية والعر في اإلشراف عمى الرسائل العممية فى مشاركة العديد من أساتذة الكمية
 الجامعات المصرية والعربية.وكذلك فى المناقشات العممية فى تمك 

 .المشاركة فى المؤتمرات والندوات وورش العمل المصرية والعربية 

 قميمية ودولية, مثل: الجمعية المصرية م أعضاء ىيئة التدريس أعضاء فى معظ جمعيات عممية محمية وا 
لمتربية العممية, الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس, رابطة التربية الحديثة, الجمعية المصرية 

قراءة والمعرفة, لتربويات الرياضيات, الجمعية المصرية لمدراسات االجتماعية, الجمعية المصرية لم
الجمعية المصرية ألصول التربية, الجمعية  الجمعية العربية لتكنولوجيا التعميم, رابطة التربويين العرب,

 (TESOL).مركز تدريس المغة اإلنجميزية كمغة ثانية مريكية لئلشراف وتطوير المنيج , األ

  لمحمية واإلقميمية, مثل: الجمعية من الجمعيات األىمية اض أعضاء ىيئة التدريس رئاسة عدد يشغل بع
المصرية لتربويات الرياضيات, رابطة التربويين العرب, الجمعية المصرية ألصول التربية, الجمعية 

 المصرية لعمم النفس اإلكمينيكى.

 .قميمية  حصول عدد من أعضاء ىيئة التدريس عمى جوائز محمية وا 

 ممية من البعثات العممية لمخارج. حصول عدد من أعضاء ىيئة التدريس عمى الدرجات الع 

 :توى م عدد من أعضاء ىيئة التدريس بنشر أبحاث عمى المسقا فى مجال التأليف والترجمة والنشر
قميمية ودوليةمؤلفات ومراجع منشورة فى وجد المحمى واإلقميمى والدولى, وت لعدد  دور نشر كبرى محمية وا 

من الكتب من المغات األجنبية إلى المغة  العديدرجمة ,كما قام عدد من أعضاء ىيئة التدريس بتمنيم
قميمية.فى  نشرىاالعربية و   دور نشر كبرى محمية وا 
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  حصول عدد من أعضاء ىيئة التدريس عمى الرخصة الدولية لقيادة الحاسوبICDL. 

  وجود عدد من المدربين المعتمدين لمعديد من الجيات والييئات التربوية عمى المستويين المحمى
 اإلقميمى.و 

  األطراف المجتمعية والتي قام بيا فريق  ارضقياس دراسة احتياجات سوق العمل من كميات التربية و
 . 2217 -2216المشاركة المجتمعية في الكمية في العام الدراسي 

  باحتياجات سوق العمل في مجتمع "مشاركة بعض أعضاء ىيئة التدريس في إعداد الدراسة الخاصة
بناء تكميف من وزارة التعميم العالي في عام جامعة بنيا تي قام بيا مركز المعمومات فى وال "القميوبية
2215. 

  جينمتخر ال : 

  وزارةووظائف قيادية فى  ة ووكبلء لياقيادية, كعمداء لمكميالوظائف كثير من الالكمية  متخرجوتقمد  
 . التربية والتعميم

 لطبلب المصريين والعرب. الماجستير والدكتوراه لمعديد من ا اتمنح درج 
 

 : التعاون الدولى   -7
ئات التربوية داخميا وخارجيًا عاون مع مختمف الكميات والمؤسسات والييتلمكمية نشاط بارز, وت             
ى كافة األنشطة ومختمف المجاالت من الندوات والمؤتمرات والتبادل العممى والتحيكم واالشراف واالشتراك وف

كذلك تتعدد أوجو التعاون بين الكمية والجيات العربية واإلفريقية , البحثية وتبادل الخبرات.  فى المشروعات
 : ومن أوجو ذلك التعاون والنشاط

 البحثية  ل العممية والتحكيم عمى  المشروعاتمشاركة بعض أساتذة الكمية فى مناقشة بعض الرسائ
 الخاصة بتطوير الجامعات المصرية والعربية.

 عربى أبحاثيم فى مجمة كمية التربية الوطن الالتدريس من مختمف كميات التربية فى ء ىيئة نشر أعضا
 جامعة بنيا.فى 

  جامعة الممك سعود فى ألصعدة العممية مع كمية التربية فى تواصل الكمية بشكل متميز وعمى كافة ا
 المممكة العربية السعودية.الرياض فى 

   ممك سعود بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر كمية التربية جامعة بنيا ة الجامعمشاركة كمية التربية فى
 م بعنوان " التربية الخاصة بين الواقع والمأمول". 2227يوليو  15الى  14الذى عقد فى الفترة من 
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  دورات تنمية أعضاء ىيئة التدريس فى جامعة الممك فيصل فى االحساء وجامعة الطائف المشاركة فى
 ة السعودية.المممكة العربيفى 

  األجنبية مثل بميمات عممية وبعثات لعدد من الجامعات  كميةالفى قيام بعض أعضاء ىيئة التدريس
واشنطن إضافة إلى عة الكاثوليك و جامعة جورج تاون فى إنجمترا وجامجامعة ساوث أمبتون فى 

 البعثات والميمات العممية لبعض الجامعات األلمانية.

 : تطوير كميات التربية وأنشطة مشروعاترامج و ب -3
 : حصمت الكمية عمى عدد من المشروعات التنافسية وىي 
   2226المشروع التنافسي فى مجال تطوير برنامج الدبمومة المينية في التربية الخاصة فى عام. 

 2226المشروع التنافسي في مجال التدريب عمى استخدام التكنولوجيا التعميمية في عام. 

  مشروعQUAP2التربية , والممول  فى كميةوييدف  إلى إنشاء نظام داخمي لمجودة  2227ام ,  في ع
 .كميةالفى من وزارة التعميم العالي , وقد أسفر عن إنشاء وحدة لضمان جودة التعميم واالعتماد 

  وزارة التعميم العالي في الممول من وحدة إدارة المشروعات فى مشروع تطوير نظم التقويم واالمتحانات و
 .2214  عام

  2216سسات التعميم العالي في العام دعم وتطوير الفاعمية التعميمية بمؤ الحصول عمى مشروع تم. 
 انشطتو. بقيةوجاري استكمال تنفيذ 

  االنتياء من تنفيذ مشروع تطوير نظم القياس والتقويمتم. 

  مى قسم عمى تغيير مس 12/1/2217المنعقدة فى  فى جمستوموافقة المجمس األعمى لمجامعات
كمية التربية جامعة فى المناىج وطرق التدريس إلى قسم المناىج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميم 

 بنيا.

  قرار المجمس األعمي وكذلك  19/4/2217بتاريخ  148جمستو رقم فى موافقة مجمس الجامعة
ية التربية لمتوافق عمى تعديبلت مواد البلئحة الداخمية لكم 19/8/2217( بتاريخ 166لمجامعات رقم )

 : والتى يتم تدريسيا بالمغة اإلنجميزية والمتضمنةمع البرامج الجديدة بمصروفات 
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 .برنامج إعداد معمم الفيزياء  -

 برنامج إعداد معمم الكيمياء. -

 .العموم البيولوجية والجيولوجيةبرنامج إعداد معمم  -

 .الرياضياتبرنامج إعداد معمم  -

 شعبة التعميم األساسي.الرياضيات  عمم برنامج إعداد م -

 شعبة التعميم األساسي. برنامج إعداد معمم العموم -
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رابعا: دراسة الوضع التنافسي 
لكمية التربية جامعة بنيا مقارنة 

 (7187نظيراتيا من الكميات )مع 
 



  

 36 

 

  عقد مقارنة بينيا وبين بعض كميات التربية  سيتمبعد استعراض ما تتميز بو كمية التربية جامعة بنيا
 .المناظرة والقريبة منيا فى المحافظات المختمفة

 ية التربية جامعة بنيا وبعض الكميات المناظرة لياأوجو المقارنة بين كم
 تربية عين شمس تربية طنطا تربية شبين الكوم تربية الزقازيق تربية بنيا وجو المقارنة م
 8956 1969 1971 1971 1976 النشأة التاريخية 1

الييكل  2
 التنظيمي

يا ىيكل تنظيمي في
يتسم بمبلءمتو لحجم 
وطبيعة نشاط الكمية 

الكمية أقسام  لك ويضم
والوحدات  ياوادارات

وواضح   والمراكز
التفاعل بين جميع 
اقسام وادارات الكمية 

 ووحداتيا.

يا ىيكل تنظيمي في
يتسم بمبلءمتو لحجم 
 وطبيعة نشاط الكمية.

يا ىيكل تنظيمي في
يتسم بمبلءمتو 
لحجم وطبيعة 
 نشاط الكمية.

يا ىيكل في
تنظيمي يتسم 
بمبلءمتو لحجم 

ط وطبيعة نشا
 الكمية.

يا ىيكل في
تنظيمي يتسم 
بمبلءمتو لحجم 
وطبيعة نشاط 

 الكمية.

 أقسام الكمية 

  قسم المناىج
طرق التدريس و 

 لتعميم اوتكنولوجيا 
  قسم عمم النفس

 التربوي
  قسم أصول

والتخطيط  التربية
 التربوى

 قسم الصحة النفسية 
  والتربية الخاصة

  قسم التربية
المقارنة واإلدارة 

 التعميمية

  قسم المناىج
وطرق التدريس 

 وتكنولوجيا التعميم 
  قسم عمم النفس

 التربوي
 قسم أصول التربية 
  قسم الصحة

 النفسية 
  قسم التربية

المقارنة واإلدارة 
 التعميمية

  قسم أصول
 التربية.

  قسم عمم
 النفس التعميمي.

  قسم المناىج
وطرق التدريس 

وتكنولوجيا 
 التعميم.

  قسم رياض
 األطفال.

  ل قسم أصو
 التربية.

  قسم عمم
 النفس التعميمي.

  قسم المناىج
 وطرق التدريس.

  قسم رياض
 األطفال.

  قسم الصحة
 النفسية 

  قسم التربية
المقارنة واإلدارة 

 التعميمية.

  قسم أصول
 التربية.

  قسم عمم
 النفس التعميمي.

  قسم المناىج
 وطرق التدريس.

  قسم التربية
 الخاصة.

  قسم الصحة
 النفسية 

 ة قسم التربي
المقارنة واإلدارة 

 التعميمية.

 البنية التحتية 3

المباني حديثة "تم 
إنشاء مبنى خاص 

أرض لمكمية في 
كفر سعد فى  الجامعة

تتناسب  البنية التحتية
 طبلبمع أعداد ال

البنية التحتية  
تتناسب مع أعداد 

 الطبلب

البنية التحتية 
تتناسب مع أعداد 

 الطبلب

تية البنية التح
تتناسب مع أعداد 

 الطبلب
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 تربية عين شمس تربية طنطا تربية شبين الكوم تربية الزقازيق تربية بنيا وجو المقارنة م
وتم االنتقال إليو في 

(  ؛ 2213عام )
ويتكون المكان 
الجديد لمكمية من عدد 

( مبنى األول 2)
المبنى اإلداري 

(  4ويتكون من )
طوابق باإلضافة إلى 

األرضي الطابق 
والبدروم, والمبنى 
الثاني مبنى 
المدرجات ويتكون 
من طابقين باإلضافة 
إلى الطابق األرضي, 
وقد وافق مجمس 
الجامعة عمى منح 
الكمية قطعة أرض 
النشاء مبنى 
لممعامل" . وتتميز 
الكمية بتوفر مكتبة 
رقمية وقاعات 
ألنشطة الطبلب 

 المحتمفة

 

4 
المراكز 

والوحدات في 
 الكمية

12 3 - 7 17 

برنامج فى  27برنامج فى  26 -برنامج فى مرحمة  15( برنامج 18عدد )  برامج اإلعداد 5
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 تربية عين شمس تربية طنطا تربية شبين الكوم تربية الزقازيق تربية بنيا وجو المقارنة م
 6+ برنامج 12تضم 

برامج مميزة بالمغة 
)فى مرحمة  اإلنجميزية
كالوريوس الب

 والميسانس(
برنامج فى مرحمة  44

الدراسات العميا 
باإلضافة إلى برامج 
جديدة فى تكنولوجيا 
التعميم فى الدبموم 
الميني والماجستير 

 والدكتوراه

فى مرحمة البكالوريوس 
 والميسانس

مرحمة 
البكالوريوس 
 والميسانس

برنامج فى  41 
دراسات مرحمة ال

 العميا

مرحمة 
البكالوريوس 
 والميسانس

برنامج فى  47 
مرحمة الدراسات 

 العميا

6 

 أعضاء ىيئة التدريس
عضوية 
المجمس 
االستشاري 

العممي لرئاسة 
 الجميورية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  أ.د/ ميرفت الديب

عضوية المجنة 
العممية الدائمة 
ذة لترقية االسات

)لفحص اإلنتاج 
 العممي(

( عضو وتحتل 35)
الكمية المركز األول 

عمى مستوى الجميورية 
من حيث عدد 

 األعضاء المشاركين

 ( عضو25) ( أعضاء9) ( أعضاء 7) ( عضو22)

العمل 
كمستشاريين فى 
وزارة التربية 

 والتعميم

شغل بعض أعضاء 
ىيئة التدريس 

كمستشارين بوزارة 
 التربية والتعميم

- - - - 

 ونالمتخرج 7

  تقمد متخرجو الكمية
كثير من الوظائف 

القيادية, كعمداء لمكمية 
ووكبلء ليا ووظائف 

  قيادية فى وزارة
 . التربية والتعميم

يوجد منيم من تقمد 
مناصب قيادية فى 

 الكمية

يوجد منيم من تقمد 
مناصب قيادية فى 

 الكمية

يوجد منيم من 
تقمد مناصب 
 قيادية فى الكمية

وجد منيم من ي
تقمد مناصب 
 قيادية فى الكمية
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 تربية عين شمس تربية طنطا تربية شبين الكوم تربية الزقازيق تربية بنيا وجو المقارنة م

 التعاون الدولي 8

يوجد تعاون دولي بين 
الكمية ومؤسسات عمى 
المستوى اإلقميمي 

 والعالمي.
 )قد سبق ذكرىا(

 

- - - - 

9 
مشروعات 

وأنشطة تطوير 
 الكمية

حصمت الكمية عمى 
 ( مشروعات6عدد )

 )قد سبق ذكرىا( 
- - - - 

 
 ة:مصادر ومراجع الدراس

 الدراسة الذاتية ونتائج التحميل البيئى لكمية التربية جامعة بنيا -1
 المواقع الخاصة لمكميات المناظرة, ولممزيد عن ىذه الكميات الرجوع إلى: -2

  موقع كمية التربية جامعة الزقازيقhttp://www.foe.zu.edu.eg/about.html  
  موقع كمية التربية جامعة المنوفيةhttp://mu.menofia.edu.eg/edu/Home/ar  
  موقع كمية التربية جامعة طنطاhttp://education.tanta.edu.eg/under.aspx  
 كمية التربية جامعة عين شمس  موقعhttp://edu.asu.edu.eg/  

أسماء   http://www.foe.zu.edu.eg/foreign.html العبلقات الخارجية لكمية التربية جامعة الزقازيق -3
-2216ة لفحص اإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس لمدورة الثانية عشر ) أعضاء المجنة العممي

2219 )http://pgsr.mans.edu.eg/images/files/2116/161825/12.pdf  
 

http://www.foe.zu.edu.eg/about.html
http://mu.menofia.edu.eg/edu/Home/ar
http://education.tanta.edu.eg/under.aspx
http://edu.asu.edu.eg/
http://www.foe.zu.edu.eg/foreign.html
http://pgsr.mans.edu.eg/images/files/2016/160825/12.pdf
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خبيغب: يجشساد رعذَم انخطخ 

 االعزشارُجُخ نهكهُخ
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 يجشساد رعذَم انخطخ االعزشارُجُخ نهكهُخ:

 غتيارا  االتغتادية:: ونهاد : اوال: امل

 .ارتفاع أسعار الدوالر والعمبلت األخرى مقابل الجنيو المصري -
 تحرير سعر الصرف. -
ارتفاع أسعار جميع المنتجات الخام خاصة المتعمقة بالبناءوالتشييد والصحة والتعميم وغيرىا من المنتجات البلزمة  -

 .في الجوانب المالية لمخطة ويتطمب التعديل لتطوير األداء في الكمية والجامعة مما يحدث طفرة
 ثدنيد : املغتيارا  اإليارة:: ونهاد:

اإلدارة الجديدة لمكمية والجامعة والتي تحرص عمى تنفيذ الخطة التي وضعتيا لتطوير األداء المؤسسي, والتي تم  -
 2222/ 2216تراتيجية اختيار كبل من رئيس الجامعة وعميد الكمية في ضوئيا, مما يتطمب تطوير الخطة االس

 لتتضمن خطط التطوير الموضوعة.

 ثدلثد: املغتيارا  الغتعليمي:: ونهاد: 

في زيادة  زيادة اقبال الطبلب عمى التعميم الجامعي عامة واإلقبال عمى كميات التربية بوجو خاص وقد ظير ىذا -
 .2218/ 2217راسي والعام الد 2217/  2216ن لمدراسة في العام الدراسي أعداد الطبلب المقبولي

 لمدراسات العميا في الكمية. المتقدمين لمتسجيلزيادة أعداد الباحثين  -

 ونهاد:رابعد: املغتيارا  اجملغتمعي:: 

خريجي كميات التربية , والتي أكدت عمى حاجة المجتمع والمؤسسات متدراسة احتياجات سوق العمل من  -
 جديدة لمدراسة بالمغة اإلنجميزية داخل الكمية. فتح برامجالتعميمية الرسمية والخاصة والدولية الى 

مع المتغيرات المختمفة ولحاجة المؤسسات التعميمية الى معمم متمكن ومعد  ناسبضرورة تطوير برامج المعمم لتت -
 إعدادا متميزا لمواجية المتغيرات المختمفة خاصة التكنولوجية منيا.

 خدنسد: املغتيارا  الغتكهولوجي: : ونهاد:

عداد وتنفيذ البرامج والمقررات الكترونيا.التطور  -  التكنولوجي الكبير في مجال التعميم والتعمم والتدريس وا 

 .وعدم تعيين البديلعدد كبير من الجياز اإلداري  تقاعدضرورة تحويل الكمية الى كمية رقمية خاصة في ظل  -
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أطحبة انًظهحخ عبدعب: 

 يٍ خذيبد انكهُخ وٌوانًغزفُذ
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 ويتمثل أصحاب المصمحة فى:
 الطبلب . -1
 جون .متخر ال  -2
 ىم .دريس ومعاونو أعضاء ىيئات الت -3
 ن ( .أفراد الجياز اإلدارى ) العاممو   -4
 مديرية التربية والتعميم .  -5
 اإلدارات التعميمية.  -6
 المختمفة.الحكومية المدارس  -7
 المدارس الرسمية ) التجريبية( -8
 ن في التخصصات المختمفة.المعممو   -9

 مدارس ذوي االحتياجات الخاصة . -12
 أصحاب المدارس الخاصة. -11
 سوق العمل.فى مفة المنظمات المخت -12
 المنظمات والييئات العامة والخاصة . -13
 أولياء األمور .  -14
 الييئة القومية لمحو األمية وتعميم الكبار. -15
 األكاديمية المينية لممعممين. -16
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طبس انفكشي إلا: عبثعب

خطخ عذاد انوانًُهجً إل

 االعزشارُجُخ
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 جامعو بنيا  - كمية التربيةفمسفة  -8

لقميوبية من المعممين في كافة محافظة اتيدف فمسفة كمية التربية الى اإلستجابة الحتياجات          
في مجال التربية بما  العممىالتخصصات بالجودة والكفاءة المطموبة, وكذا ضرورة النيوض بمنظومة البحث 

م كافة الخدمات المجتمعية البلزمة يقدت العممية التعميمية والتربوية فى المحافظة, وتيسيم في حل مشكبل
كاديمية واالدارية فمسفة عمى توجيو كافة األنشطة األال قوم ىذه لخدمة المجتمع المحمي والنيوض بو. وت

لجودة الخدمة  التعميمية  ينمع التطوير والتحسين المستمر  رضا المستفيديننحو تحقيق  كميةالفى والمالية 
المقدمة لمطبلب , وذلك لموصول بيم الى المستويات التى تحقق التميز التنافسى فى سوق العمل المحمى 

 . قميميواإل

عمى النحو  إيجازىاالى عدة اعتبارات يمكن  كميةالفى  لضمان الجودةوترجع اىمية اتباع نظام داخمى 
 التالى:

 مما يتطمب من المعممين في كافة التخصصات مبات سوق العمل التغير المستمر فى احتياجات ومتط
تواجو مسيرة التطور كبلت التى شجديدة لحل الم آلياتساليب تعميمية حديثة فى ظل اتباع أ

 .المجتمعى

  في مجال تخصصو.تعاظم دور العنصر البشرى المؤىل والمدرب والقادر عمى االبتكار واالبداع 

 ج متميز مياريا ومعرفيام ونمو المجتمع من خبلل تقديم متخر سيام  المؤسسات التعميمية فى تقدإ 
 ومينيا.

 نماط تعميمية مما يستمزم ضرورة استخدام أ صاالتالتقدم السريع فى تكنولوجيا المعمومات واالت
 .متطورة 

  االسيام فى حل الكثير من المشكبلت التى تعوق العممية التعميمية مما يحسن من نظرة المجتمع
  .جى الكميةر خمتل

  وازن بين الت لتحقيقوالمقررات الدراسية لمكمية تتسم بالواقعية  األكاديميةالعمل عمى جعل البرامج
 .راف المعنية ومتطمبات التنمية المستدامةطتوقعات األ
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 جل تحسين وتطوير العممية زيادة التمويل الذاتى لمكمية من أساليب جديدة لضرورة البحث عن أ
 .التعميمية

 7-  االفتراضات االساسية لمخطة االستراتيجية
 لتحقيقساسية راضات األنيا عمى مجموعو من االفتجامعو ب كمية التربيةتقوم الخطة االستراتيجية ل         

, المتاحةات ستثمار الموارد واإلمكانال المحرك الرئيس باعتبارىامصالح الطبلب واحتياجات سوق العمل 
 :يجاز تمك االفتراضات عمى النحو التالىإيمكن و 

  بين كل من :والتوافق تحقق التوازن تطوير الخطة بصورة شمولية 

 مية المرجعية لمبرامج.احتياجات سوق العمل والمعايير األكادي 

  الخطة االستراتيجية لمكميةاإلصدار الثاني و  2222 -2217الخطة االستراتيجية لمجامعة . 

  البرامج األكاديمية التي تقدميا الكمية واحتياجات محافظة القميوبية من المعممين والباحثين
 التربويين في كافة التخصصات.

  التحميل البيئى قارير السنوية لمكمية و التو , بناء الخطة عمى الدراسة الذاتية(SWOT)  لتحديد نقاط القوة
 الضعف ومجاالت الفرص والتيديدات الخارجية نقاط و 

 والغايات, واألىداف االستراتيجية.داء الفعمى بناء الخطة االستراتيجية لسد الفجوة بين األ 

 الدعم البلزم يئة التعميمية وتوفير تحسين الب أجلداء من الجودة والسعى نحو التميز فى األ نشر ثقافة
 .فعاليةة و تنفيذ الخطة بكفاءل

  ة لتحسين جودة جميع ذات رؤى مستقبمي, وقابمة لمتحقيق و متوازنة وأنشطة روعاتمبادرات ومشوضع
  .كميةالفى نشطة العمميات واأل

 يةالمسؤل في تنفيذ الخطة وتحمللممشاركة  منسوبي الكميةالعادلة لجميع  إتاحة الفرص. 

  لؤلداء لقياس مدى التقدم في تنفيذ األنشطة.وضع مؤشرات  

 المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة االستراتيجية والخطط التنفيذية لعمميات التطوير والتحسين 

 الخطة التنفيذية لمكمية.لتنفيذ األنشطة الواردة فى  الدورى التقويم  

  الضعف والفرص والتيديدات الخارجيةنقاط قاط القوة و مع مراجعة دورية لن والتقويمنشر نتائج المتابعة. 
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 6- منيجية إعداد الخطة
ليو وما يحقق إالوصول  تطمحلي ما إقود الكمية الذي يالمحرك الرئيس ستراتيجية تمثل الخطة اال         
األمثل  تثماراالسالحالي ومن خبلل  وضعياانطبلقًا من  االستراتيجية اأىدافيغاياتيا و المستقبمية و  ارؤيتي

بجانب  ,لنقاط القوة والفرص المتاحة من جية , والتغمب عمي نقاط الضعف والتيديدات من جية أخري 
وتعتمد الخطة االستراتيجية لمكمية بشكل عام عمي أسموب , تحقق أىدافيا عمى نحو فعالالتأكد من أن الكمية 

 STPالمسار  --اليدف –الوضع الحالي 

STP ستراتيجية لمكميةإعداد الخطة االمنيجية ل النموذج  المتبع    

 

 

 

 

ة المتمثمة في دراسة وتحميل الوضع الراىن كخطوة الخطة من الخطوات الثبلثة الرئيسوتتكون   
المناسب والذي األىداف االستراتيجية كخطوة ثانية, ثم في النياية المسار الغايات و أولي, يمييا تحديد 

وفق مؤشرات لمتنفيذ التي تحقق الغايات واألىداف األنشطة المبادرات و  المشروعات/في مجموعة  يتمثل
 .درىا اشراف والموازنة المطموبة ومصاضح مع تحديد مسؤلية التنفيذ واإلمحددة بزمن و 

الضغف نقاط لمتعرف عمي نقاط القوة و  البيئي بالتحميلفقد تم القيام  ستراتيجية الكمية,اوإلعداد   
 ووضعتماد , القومية لضمان جودة التعميم واالعالتي حددتيا الييئة وفقا لممعايير والفرص والتيديدات 

يجابية بصورة إستفادة من الفرص والتعامل اط القوة ومعالجة نقاط الضعف واالخطة استراتيجية لتعزيز نق
 الكمية. لي تحسين الجودة في جميع مجاالت الخدمات واألنشطة التي تقوم بياإمع التيديدات بما يؤدي 

 4 - المرجعيات األساسية لمخطة االستراتيجية لمكمية 
 الخطة االستراتيجية لمكميو عمي المرجعيات التالية: تاعتمد

انخطىاد انىاجت   

بنخ ارخبرهب نزحمُك انشع

 ؟وانشؤَخ

 

 أٍَ َحٍ اٌِ؟

َشَذ أٌ َكىٌ فً  يبرا

 ؟انًغزمجم 
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  / البعد القومي والخطط االستراتيجية لمدولة في مجال التعميم العالي4/8

سوق العمل  مرجعية احتياجات عمي تعتمدوالتى أعمنت وزارة التعميم العالي عن خطة التعميم العالي         
ستراتيجية القومية لتطوير التعميم العالي تشتمل عمي تمبية الطمب عمي التعميم العالي , ولقد تبنت الخطة اال
تصاالت والمعمومات في التعميم ستفادة القصوي من تقنية االودة في التعميم العالي, االكما وكيفا , ضمان الج

, التنمية المستمرة لقدرات الييئات األكاديمية والقيادات, دراسات عميا متطورة, فالعالي والبحث العممي الياد
 جتماعيا في ظل نظم ولوائح متطورة.تكامل تأىيل طبلب التعميم العالي عمميا وثقافيا وا

  االرتباط بالخطة االستراتيجية لجامعة بنيا /7/ 4

من الخطة االستراتيجية االصدار الثاني  2222 – 2217الخطة االستراتيجية لكمية التربية  تنطمق        
-2217الي المعدة وفقا لمخطة االستراتيجية  لوزارة التعميم الع - االصدار الثاني  2222/  2217 لمجامعة
 الرؤية والرسالة والقيم والسياسات الحاكمة والغايات واألىداف االستراتيجية(.بجميع أبعادىا ) - 2222

  عتمادالتعميم واال القومية لضمان جودة ئةمعاييراليي /4/6

       معايير اعتماد مؤسسات التعميم العالي حددت الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد         
      اشتممت عميو التي يمكن من خبلليا الحكم عمي مؤسسات التعميم العالي و  ( 2215) االصدار الثالث 

عداد كأحد أىم المرجعيات عند إ فى االعتبار لمعاييرا التربية جامعة بنيا تضع ىذهوكمية  ,معيارًا (  12) 
 خطتيا االستراتيجية.

  رتباط برؤية ورسالة الكميةاال /  4/4
المعارف  في متميزمعمم   بإعداد وتأىيلتمتزم كمية التربية جامعة بنيا   ي:التفي التمثمت رسالة الكمية 

يسيم فى التنمية المستدامة  بحث عممي متميز التربية, وتقديم يثة فيوالميارات واالتجاىات الحد
  . الجودة المنشودة لممجتمع,  وتنمية البيئة وفقا لمعايير

تأمل كمية التربية جامعة بنيا أن تكون   :القادمة في التالي السنوات الخمستحددت رؤية الكمية في بينما  
والبحثية والمجتمعية إلعداد متخرج متميز يتمتع بأعمى مستويات رائدة في الخدمات التعميمية والتربوية 

قميــــــمياً   .الجودة محمــــياً وا 
نية لمكميات والمؤسسات التعميمية المنافسة والتي نحو الدراسة المتأ جيود جميع منسوبي الكمية وىذا ما يوجو 

حصول عمي االعتماد واالعتراف بجودة وذلك بال و تكون في مقدمتياأ امكانة متقدمة بيني ن تحرزألتسعي 
 يا.التعميمية في العممية
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  كميةالفى تقارير المراجعة الداخمية لمبرامج المختمفة   /4/5 

اشتممت عمى العديد من نقاط  إذاإلستراتيجية  لمخطةير المراجعة أحد المصادر اليامة وتمثل تقار          
 .مصرفى مان جودة التعميم واالعتماد معايير الييئة القومية لض كل برنامج بمرجعيةنقاط الضعف فى القوة و 

  كميةالفى / التقارير السنوية السابقة والحالية 4/6
ات الميمة فى حد المرجعيمن التقارير السنوية التى تمثل أ اً جامعو بنيا عدد كمية التربيةأعدت  

 الخطة االستراتيجية.
 

  / آراء أصحاب المصمحة4/7
رائيم حيث أن آ خذتحديد األطراف أصحاب المصالح , وأالخطة  فعاليةلعوامل لضمان من أىم ا  

 تمبية احتياجات وتوقعات تمك األطراف من أولى الضمانات التي توضح مدى واقعية الخطة المقترحة .
 

إلى المرجعيات التالية  إضافة/ ىذا 4/8  

 بيانات وثائقية . 
  يةكمالفى الجودة الداخمية المطبقة نظم . 
 خرىالمؤسسات التعميمية األستراتيجيات ونظم الجودة المطبقة فى االطارات المرجعية ال . 
 راءبلع اآلبيانات تتعمق باستط . 
 قدميا جاه جودة األنشطة والخدمات التى تدارى والطبلب تء أعضاء ىيئة التدريس والجياز اإلراآ

 الكمية ومجاالت تطويرىا .
  مل وندوات ولقاءات تم فييا إستخدام أسموب العصف الذىنى لتوليدمجموعة من ورش الع تعقدوقد 

ولقد كانت ىذه المقاءات مع قيادات الكمية وأعضاء ىيئة التدريس بداعية, األفكار االبتكارية واإل
جين واألطراف الخارجية لمتوعية متخر ومعاونييم وجميع أفراد الجياز اإلدارى والعمال والطبلب وال

 مناقشة عناصرىا المختمفة .باالستراتيجية و 
 شخصية .ومقاببلت انات استب 

 االستراتيجية المالمح األساسية لمخطة -5
 :ة لمخطة في خمسة مبلمحخص المبلمح الرئيستتم

 . الجودة .1
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 . التكامل والشمول .2
 . المختمفةاإللتزام بالقواعد والنظم  .3
 . البلزمةالمالية المادية و تخصيص الموارد  .4
 . تابعة األداءالتقويم المستمر وم .5

 

 الجودة  -1
رتكز ي يطوير التعميم العالي فى مصر عمي مبدأ التنافسية والذالمرحمة الحالية من مراحل ت تؤكد  

تحقيق ىدف التى تسعى الى الجامعات المصرية في كل مناحي العممية التعميمية فى  أساسا عمي الجودة
الييئة القومية لضمان جودة التعميم عتيا وضج متميز مطابق لممواصفات التي متخر  واحد وىو إعداد

  .ج الكميةلممواصفات الواجب توافرىا في متخر  كحد أدني -المعايير األكاديمية المرجعية –واالعتماد 
 التكامل والشمول -7

ن الجودة ال تتحقق بذاتيا أو مستقمة عن المتغيرات األخرى. ومن أىم بيذا المممح أ يعنىو  
وىذه المتغيرات  الحوافز, نظم الرقابة والمساءلة وغيرىا نظم تتكامل مع الجودةالمتغيرات التي يجب أن 

 . بالنسبة لمخطة ىي بمثابة الشروط الضرورية لنجاح جيود التطوير
وقد عكست الخطة االستراتيجية لمكمية في كل مكوناتيا وأىدافيا توجيات وأىداف الجامعة لحصول  

 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.الكمية عمي االعتماد طبقا لمعايير 
 

 المختمفةااللتزام بالقواعد والنظم   -6
نظرا لممتغيرات العالمية الحديثة ونتيجة لثورة االتصاالت والمعمومات فكان البد من االلتزام بالمعايير 

ن قبل والتي وضعت مالثمانية التي تخص القدرة المؤسسية وكذلك المعايير التي تخص الفاعمية التعميمية 
 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد والتي تتفق وتتسق مع المعايير والقواعد والنظم المحمية.  

 زمةالال المالية المادية و تخصيص الموارد  -4
م ( والتى تضمنت كافة معايير 2222 -2217تعد ىذه الخطة من الخطط متوسطة المدى )

مؤشرات و خصائص  االعتماد المقررة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد والتى تحقق و 
 الكفاءة فى استخدام الموارد المالية و المادية لمكمية و العمل عمى تنمية الموارد الذاتية. 

 التقويم المستمر ومتابعة األداء  -5
ر والمتابعة الفعمية مع إمكانية تطوير وتعديل الخطة الحالية وجود آليات لمتقويم المستمتتضمن 
 متغيرات لضمان وصول الخطة إلي المستيدفات المرحمية والكمية. ةاألداء طبقا ألي
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 المبادئ التربوية في بناء الخطة االستراتيجية لمكمية -6
 : ة وىيمبادئ رئيس لبناء الخطة االستراتيجية في ستة تتمخص المبادئ التربوية

 لشروط االنضمام لمكمية عمي التعمم عالي الجودة. بقدرة كل طالب مستوفاإليمان  .1
 استخدام أساليب وأنماط غير تقميدية ألساليب التعميم والتعمم. .2
 اإليمان بضرورة بناء ثقافة التقويم المستمر عمي أساس معايير واضحة لكل من األستاذ والطالب. .3
 كميةالفى مؤكدة في كل موقع من مواقع العمل كون ىناك مسؤولية واضحة قائمة عمي شراكة أن ت .4

 وخارجيا.
 وجود بنية واضحة لكل عمل تربوي. .5
 والعاممين وىيئة التدريس داخل الكمية.   لمطبلببناء بيئة اجتماعية داعمة  .6

  الجودة لشروط االنضمام لمكمية عمي التعمم عالي ل:  اإليمان بقدرة كل طالب مستوفالمبدأ األو
طار الصحيح لمتعميم متي توافر اإل –ىذا المبدأ يتمخص في أن كل الطبلب قادرون يمكن القول أن 

 ي توافرت ليم األدوات الصحيحة المبلئمة عمي الوصول إلي أعمي مستويات التعمم. والتعمم, ومت
حيث تعتمد الخطة عمي  ,ة في تطوير التعميم الجامعي ىي تقديم تعميم عالي الجودةإن الفكرة الرئيس

عمي  قادر كميةالفى أن الطالب الذي توافرت فيو الشروط والمواصفات التي حققت لو االلتحاق  أساس
الوصول إلي أعمي مستويات التعمم بصرف النظر عن ظروف الطالب االقتصادية أو الدينية أو العرقية أو 

ن الخطة إ, ولذا فةكميالفى لمجيد في عمميات التعمم الميني  الظروف عدا رغبة الطالب ومدي بذلوأي من 
بنظم تقويم األداء  يانتائجمستويات المينية التي يتم قياس تعمل عمي دعم وصول الطبلب إلي أعمي ال

 المقننة.
  التعميم والتعمم فىالمبدأ الثاني:  استخدام أساليب وأنماط غير تقميدية 

 : يتحقق ىذا المبدأ األساسي في عدة نقاط نوجزىا فيما يمي
 ة باستراتيجيات وأساليب التعميم والتعمم والمعتمدة من مجمس الكمية.التزام الكمي 
 .دعم القيادات األكاديمية لعمميات التعميم والتعمم بجانب األعمال اإلدارية و المجتمعية 
  ومن ثم وضعاالىتمام بالتدريب المستمر والرعاية والتوجيو عمي كيفية تحسين وسائل التدريس, 

 ء ىيئة التدريس في محور االىتمام. التنمية المينية ألعضا
  االىتمام بأساليب عرض المحتوي حيث يسمح ألعضاء ىيئة التدريس بابتكار وسائل وطرق تدريس

غير نمطية لموصول إلي أعمي درجات التعمم الفعال وتسجيميا في توصيف المقررات وممف المقرر 
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ميم يىتأ ومن ثمارات الذىنية لمطبلب مما يشجع عمى تنمية اإلبداع والتفكير الناقد وتنمية المي
 حل المشكبلت العممية بعد التخرج بميارة عالية.لممشاركة فى 

ضحة لكل أطراف العممية المبدأ الثالث: اإليمان بضرورة بناء ثقافة التقويم المستمر عمي أساس معايير وا
 التعميمية

لمتأكد من الوصول إلي المعايير القومية يتطمب ىذا المبدأ العمل عمي التنمية المستمرة ألداء الطبلب 
المعتمدة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد وكذا بناء نظام لمتقويم الشامل والمستمر باعتباره 

عمي ترسيخ تركز الخطة إن ف وعميو ,بلب إلي المستويات المطموبةالوسيمة الوحيدة لمتحقق من وصول الط
المستمر و المساءلة, والمبدآن يتطمبان بيئة عمل تتحقق فييا الشفافية التي تمكن ثقافة التقويم الشامل 

في المواقف التعميمية المختمفة سواء األكاديمية أو المتعمقة باألنشطة  مالطبلب من معرفة األداء المتوقع مني
لطبلب وما يجب من أن كما تمكن ىذه البيئة األستاذ الجامعي من تحديد ما ىو متوقع منو تجاه ا ,الطبلبية

 وما المعايير والمقاييس المستخدمة في القياس والتقييم والتقويم والمساءلة. ,معايير ةيعممو لطبلبو وبأي
 كميةالفى كون ىناك مسؤولية واضحة قائمة عمي شراكة مؤكدة في كل موقع من مواقع العمل تالمبدأ الرابع: أن 

 وخارجيا
كون ىناك مسؤولية تن ضمان نجاح أي عمل يتوقف عمي أن قامت ىذه الخطة عمي اإليمان بأ

وأن يكرس ىؤالء الشركاء  كميةالفى محددة عن األنشطة مما يضمن الشراكة الواضحة المثمرة بين المعنيين 
يرتكز ىذا المبدأ عمي أن تحديد و  وقتا وجيدا كافيين لممشاركة في تحقيق األىداف النيائية المتفق عمييا

سيع قاعدة المشاركة يولد الشعور بممكية العمل. ويتوقف نجاح الكمية عمي شعور الشركاء المسؤولية وتو 
والمستفيدين بممكيتيا في إطار واضح من المسؤولية والمساءلة مما يدعم بناء حوكمة رشيدة مستندة إلي قيادة 

 واسعة ومعدل عال من االنفتاح عمي المجتمع الخارجي. ةمتميزة ومشاركة مجتمعي
 

 وجود بنية واضحة لكل عمل تربوي مبدأ الخامس:ال
بنية واضحة متكاممة متمثمة في غايات نيائية بوضوح وفعالية  اقدمت ىذه الخطة عمبل متكامبل ذ

 مطابق لممواصفات وبالتالي الحصول عمي االعتماد. متخرجلتحقيق ىدف محدد أال وىو القدرة عمي إنتاج 
 التدريس داخل الكمية ةوالعاممين وىيئ ة داعمة لمطالبالمبدأ السادس:  بناء بيئة اجتماعي

متعمقة الوالعاممين وىيئات التدريس من النواحي اإلنسانية غير  بلبيعني ىذا المبدأ االىتمام بالط
بأىميتو لرفع  كميةالفى بالدعم االجتماعي حيث تؤمن اإلدارة األكاديمية  الىتماماأي  ,بالتحصيل األكاديمي

 .كميةالفى ا مستويات  الرض
 ت الكمية خالل فترة إعداد الخطة أولويا-7
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  والعمل عمى التطوير المستمر لجودة العممية لبلعتماد الكمية  استيفاء متطمبات تقدمضرورة العمل عمى
 التعميمية . 

  لتدريس والعاممين والطبلب . اتحسين جودة التعميم مع توسيع نطاق التدريب ألعضاء ىيئة 
 مية البيئة.خدمة المجتمع وتن 
 ( .... وغيرىا , المكتبةتطوير وتحديث البنية التحتية لمكمية ) القاعات الدراسية والمعامل 
  مجالي البحث العممي وخدمة المجتمعتعزيز نظام الجودة ونظم اإلدارة فى  . 
  . تدعيم استخدام تكنولوجيا التعميم فى العممية التعميمية 
 ية .طبلبتطوير وتحسين األنشطة والخدمات ال 
  كميةالفى التقويم والمتابعة المستمرة لجميع أنشطة العمل. 
 . العمل عمى تنوع مصادر التمويل البلزمة ألنشطة الكمية 
  لمكميةتطوير آليات جذب الوافدين. 

 مصاد تمويل العممية التعميمية والبحثية والخدمية في كمية التربية-8
 ؛ منيا: والبحثية والخدمية في كمية التربية لتمويل العممية التعميميةد أنماط متعددة توج 

  أنماط خاصة بالدولة  -8
 . دارة العامة لمموازنة والحسابات(التمويل الحكومي) الموازنة المخصصة لمكمية من اإل -
 . بقطعة أرض إلنشاء مبنى المعامل من جامعة بنيا االسيام -
 بمولد لمكيرباء من جامعة بنيا االسيام -
 تطوير الفاعمية التعميميةتمويل مشروع دعم و  -
 تمويل مشروع تطوير نظم تقويم الطبلب واالمتحانات  -

  بالكميةأنماط خاصة   -7
 . فى الكميةموارد مالية ذاتية لمركز المعمومات  -
 .إيرادات مجمة الكمية -
 . اتفاقية توزيع محتوى مجمة الكمية الكترونيا مع المنيل ودار المنظومة -
 .الكمية من الجامعةفى قدة نشاط دعم المؤتمرات المنع -
 .الكميةفى كتاب لم سنوى قامة معرضإ -
 .مطبلب الوافدين لمكميةل% من الحصيمة المالية 24تخصيص نسبة  -



  

 54 

 أنماط خاصة بالمشاركة المجتمعية  -6

 .المالية والماديةاليبات و التبرعات  -
 أنماط خاصة بالطالب -4

 الرسوم الدراسية . -
 التعميمية. البونات -

 

 خاطر تنفيذ الخطةإدارة م-9
اإلصدار  7177 – 7187يوجد ثالث مراحل إلدارة تنفيذ الخطة االستراتيجية لمكمية 

 الثاني:
 :ما يمىالمرحمة األولى: قبل حدوث المخاطر / الكارثة: وتشمل 

تقييم المخاطر التي تواجو تنفيذ الخطة بمعدل مرتين سنويا من خبلل جمسات العصف الذىني  -1
انخفاض التمويل  :اببلت مع المستفيدين, ومن المخاطر التي قد تواجو تنفيذ الخطةوالمناقشات والمق

, وانخفاض نسبة استيعاب المبنى ألعداد الطبلب وارتفاع أسعار المواد أنشطتياالمالي البلزم لتنفيذ 
 الخام وعدم القدرة عمى انجاز األنشطة في التوقيت الزمني المحدد.

خاصة بدائل مصادر التمويل الموضحة  إعداد بدائل لمتنفيذ خبلل طر مناالستعداد لمواجية المخا -7
 في الخطة.

  .إعداد خطة لمواجية المخاطر والكوارث , وتدريب منسوبي الكمية عمييا -1
 المرحمة الثانية: أثناء حدوث المخاطر:

اطر, جراءات وأنشطة خطة مواجية الكوارث , وتدريب منسوبي الكمية عمى مواجية المخإتنفيذ  
تنفيذ أنشطة الخطة  بأىميةوعمل توعية مستمرة ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة 

 ار الزمني المعد لذلك.طاالستراتيجية والتنفيذية لمكمية وفق اإل
 (:المرحمة الثالثة: بعد المخاطر ) بعد الكارثة

 ثار المخاطر, وتقييم األضرار. آوتشمل معالجة  
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 : يشاحم ئعذادثبيُب

 نخطخ االعزشارُجُخا
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 عمى النحو التالى:مي أربع مراحل عقام فريق العمل بإعداد الخطة االستراتيجية  
 
 
 :وفق الخطوات التالية إعداد الخطة اإلستراتيجيةسارت مرحمة 

  تشكيل المجان الفرعية -1
 : عنأسفرت ىذه الخطوة وقد  

 : ةالفرعية التالي المجانتشكيل فريق التخطيط االستراتيجي لمكمية ويضم 
 .لجنة إعداد البيانات األساسية لمخطة  •
 .لجنة إعداد الخطة االستراتيجية والتنفيذية •
 .لجنة التحميل الرباعي, وتحميل الفجوة •
 .لجنة التقييم الذاتي •
 لجنة الرؤية و الرسالة , والغايات والقيم الحاكمة. •
  خدمات الكمية وأصحاب المصمحةمن تحديد المستفيدين  -7
 إن الخطة , حيث فعاليةد المستفيدين وأصحاب المصمحة من العوامل الميمة لضمان يعد تحدي         

ضمان لمقابمة احتياجات وتوقعات تمك األطراف من أىم الضمانات التى توضح مدى واقعية الخطة المقترحة 
  .لمجتمع والبيئةالتى تقدميا كمية التربية جامعة بنيا لخدمة ا االسياماتالجودة وتميز الخدمة التعميمية ومدى 

 : الفئات التالية أصحاب المصمحة وىم وأسفرت تمك الخطوة عن تحديد
 . الطبلب 
 المتخرجون . 
 نوىمالتدريس ومعاو  ةأعضاء ىيئ . 
 ( . ونأفراد الجياز اإلدارى ) العامم 
 . مديرية التربية والتعميم 
 اإلدارات التعميمية . 
 المدارس المختمفة . 
 مختمفةفي التخصصات ال ونالمعمم . 

 إلعداداالمرحلة األولى: مرحلة 
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 . مدارس ذوي االحتياجات الخاصة 
 أصحاب المدارس الخاصة . 
 المختمفة بسوق العمل المؤسسات . 
 . المنظمات والييئات العامة والخاصة 
 . الجيات الحكومية المختمفة 
 . أولياء األمور 
 .الييئة القومية لمحو األمية وتعميم الكبار 
 األكاديمية المينية لممعممين . 
  عام .المجتمع بوجو 
  تحديد مصادر جمع المعمومات -6

 : أسفرت تمك الخطوة عن تحديد المصادر التالية
  بالكميةتحميل كافة الوثائق المتاحة داخل الكمية و خارجيا ذات الصمة. 
  خدمات الكميةمن عمل مقاببلت شخصية مع عينة ممثمة من المستفيدين. 
  لكميةخدمات امن تطبيق استبيانات عمي عينة من المستفيدين. 
  الكمية. اتمكانإإجراء مبلحظات مباشرة حول 
 فييا التقارير السنوية لممقررات والبرامج وألداء الكمية واألقسام األكاديمية واإلدارية والوحدات المختمفة. 
 . ورش العمل والحمقات النقاشية لفريق إعداد الخطة مع مختمف األطراف 
 ماعات الدورية بين إدارة الكمية وأعضاء ىيئة التدريس جمسات العصف الذىنى لقيادات الكمية واالجت

 ومعاونييم والطبلب.
  تصميم أدوات جمع البيانات الالزمة -4

 : دوات التاليةأسفرت ىذ الخطوة عن بناء األ
 لجميع منسوبي الكمية لتحديد المشكبلت التي تواجييم أثناء عمميم, واقتراحاتيم حول التطوير  استبانة

 . كميةالفى د نقاط القوة و نقاط الضعف والفرص والتيديدات والتحسين, ولتحدي
  المستفيدين من أفراد المجتمع الخارجي حول الفرص و التيديدات التي تؤثر عمي  آراءاستطبلع

 .تطوير ىذه الخدمات لواقتراحاتيم  كميةالفى جودة العمل 
  استيم واقتراحاتيم لمواجيتيا.استقصاء لطبلب كمية التربية حول المشكبلت التي تواجييم أثناء در 
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 ( تعتمد الخطة االستراتيجية عمى منيجSWOT  لتحميل )( الوضع الراىنالبيئة الداخمية ) ويتضمن
 وتحميل البيئة الخارجية ويتضمن , Weaknessنقاط الضعف و  strengthتحديد نقاط القوة 
ء مؤشرات التقويم في ضو   Threatsالتيديدات الخارجية Opportunities`الفرص المتاحة 

جميورية مصر العربية " والصادرة فى واالعتماد الواردة فى " دليل اعتماد مؤسسات التعميم العالي 
, واإلصدار اإلصدار الثاني 2229 أغسطسعن الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد في 

وذلك لتحديد الوضع  ثم إعداد مصفوفة العوامل الداخمية / الخارجية, 2215الثالث يوليو 
 ( لتحميل الفجوة . ServQualاالستراتيجى الحالى لمكمية, كما تعتمد عمى منيج ) 

    
 
 

 :قد سارت مرحمة التنفيذ وفق الخطوات التاليةو 
  . اعداد الخطة االستراتيجية بي الكمية ولممستفيدين حولؤ لمنسعمل  ورشتنظيم  -
 . خدمات الكميةمن ستفيدين المعمي عينة ممثمة من  االستباناتتطبيق  -
 . الضعف والفرص والتيديداتنقاط نقاط القوة و  تحديدمن خبلل  لمكميةتشخيص الوضع الحالي  -
 . كميةالفى تحميل الفجوة  -
 استخبلص عوامل النجاح األساسية التي تحدد مبلمح ورؤية ورسالة الكمية . -
 إعادة النظر فى صياغة الرؤية . -
بما يضمن التعبير عن  ىذه الرؤية ويمثل أبعاد البيئة المبلئمة  واآلليات  إعادة صياغة رسالة الكمية -

 .الكفيمة والمناسبة لبلنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستيدف 
 . كميةالفى التوصل إلى السياسات والقيم الحاكمة لمعمل  -
 .  تحقيقيا إلىالكمية  تسعىالتي تحديد الغايات واألىداف االستراتيجية  -
بي الكمية واألطراف ؤ بكافة السبل لتوعية منس االستراتيجيةىداف األالغايات و الرؤية والرسالة و نشر  -

 .المجتمعية بيا
 كل من الرؤية والرسالة والغايات واألىداف االستراتيجية من مجمس الكمية . اعتماد -
وتحديد  اف االستراتيجية,المحققة لمغايات واألىد المشروعاتالمبادرات/ الخطة التنفيذية وتشمل) عدادإ -

 .(شرافومسؤولية التنفيذ واإل التنفيذ ومؤشراتمراحميا الزمنية المستيدفات و 
مصادر أساسية فى تمويل  ةأربعتعتمد إدارة الكمية عمى و تحديد مصادر تمويل الخطة االستراتيجية,  -

 : ىى والتنفيذيةالخطة اإلسترتيجية 

 التنفٌذ: مرحلة الثانٌةالمرحلة 
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 جامعة:   تمويل من ميزانية ال المصدر األول . 
  تمويل ذاتى المصدر الثاني : . 
  منح وتبرعات )إن وجدت( المصدر الثالث : . 
 التنافسيةروعات المش:  المصدر الرابع . 
 . روعاتتنفيذ المش مخاطرتحديد  -
 بي الكمية والمستفيدين من المجتمع الخارجي.ؤ مع كافة منسالخطة ومناقشتيا  النسخة األولية منإعداد  -
 ضوء التغذية الراجعة. في  الخطة تعديل -
  , ونشرىا عمى موقع الكمية بأساليب مختمفة.الجامعةمجمس الكمية و  مجمساعتمادىا من  -
األكاديمية واإلدارية والوحدات المختمفة بالبدء في تنفيذ األنشطة  األقساميكمف مجمس الكمية جميع  -

 التنفيذية لمكمية كل فيما يخصو. فى الخطةالواردة 
 

 
 

 :مرحمة المراجعة والتقويم وفق الخطوات التاليةو قد سارت 
  تحـديد آلية مراجعـــة و تحديث الخطة االستراتيجية -8
دارة وحدة إيتم تشكيل لجنة تتولى ميمة مراجعة وتحديث الخطة اإلستراتيجية بالتنسيق مع مجمس         

 : ميي فيماضمان الجودة واالعتماد ويمكن تمخيص خطوات مراجعة وتحديث الخطة 

  (بي الكميةؤ منس) تتولى لجنة مراجعة الخطة جمع المعمومات والبيانات المختمفة من داخل الكمية 
تحديد البدائل الممكنة والمتاحة وتقوم بتحميل وتقييم ىذه المعمومات و  (األطراف المجتمعية)وخارجيا 

 لمتعامل مع نتائج التحميل .

 اإلستراتيجية أو تحديثيا بعد عناصر الخطة روحة لتعديل تقوم المجنة بوضع مسودة تقييم البدائل المط
 . ليذه الخطةبالصورة النيائية المعدلة أخذ المبلحظات عمييا , ثم الخروج 

  بأساليب مختمفة. ىانشر اعتماد الخطة المعدلة من مجمس الكمية و 
مختمفة بالبدء في تنفيذ األكاديمية واإلدارية والوحدات ال األقسام يكمف مجمس الكمية جميع أقسام الكمية -

 الخطة التنفيذية لمكمية كل فيما يخصو.فى األنشطة المعدلة والواردة 
 

 المراجعة والتقوٌم: مرحلة الثالثة المرحلة 
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  تحديد آليات ضمان تنفيذ الخطة االستراتيجية -7
 : اتبعت الكمية اآلليات التالية لضمان تنفيذ الخطة االستراتيجية

ء الوحدات, أداء األقسام اإلدارية كاديمية , أداقسام األ)أداء األ كميةالفى داء المؤسسي مراقبة األ •
  . والعاممين(

 . كميةالفى خذ بمبدأ التطوير التدريجى فى كل مجاالت العمل األ •
 . كميةالفى تدعيم مبدأ الشفافية بين كل العاممين  •
 . وخارجياً  نشطة التى تقوم بيا الكمية داخمياً التنسيق بين كل األ •
 قياس رضا المستفيدين من خدمات الكمية . •
 االلتزام بمبدأ المرونة عند تنفيذ االستراتيجية.  •
لتعميم واالعتماد  لتقييم أداء اإعداد تقارير سنوية وفقا لمنماذج الواردة من الييئة القومية لضمان جودة  •

الكمية ومنيا ) التقارير السنوية لؤلقسام ولموحدات ولمبرامج ولممقررات ..........وغيرىا( في ضوء 
 نفيذية لمكمية.أنشطة الخطة الت

قميميا. •  مقارنة أداء الكمية بالنماذج الناجحة محميا وا 
 

 
 
 : عام أكاديمي( تياوضع خطة متابعة قصيرة األجل ) مد -1

نجازه من نتائج فعمية لؤلداء إتمثل عممية المتابعة قصيرة األجل خطوة ضرورية لمتحقق من أن ما تم        
ويحقق رسالة الكمية وغاياتيا وكذلك أىدافيا االستراتيجية وأنشطتيا  تم تخطيطو استراتيجياً  يتفق مع ما
 يا,فيالضعف نقاط المتابعة السنوية لنتائج التقييم الذاتي لمكمية ولمبرامج وحصر نقاط القوة و  التنفيذية, أي

متابعة  وانطبلقا من النتائج التي تم التوصل إلييا من خبلل مرحمة المراجعة والتقويم يمكن صياغة آليات
 :   تنفيذ الخطة االستراتيجية لمكمية عمى النحو التالي

  بوسائل متنوعة لئلستفادة من نتائج التقويم في تطوير األداء. المتخرجينمتابعة نتائج 
 . متابعة مدى توافر اإلمكانات المادية 
  ر.تطوير البرامج والمقررات الدراسية من خبلل التقارير السنوية لكل برنامج ولكل مقر 
  متابعة تنفيذ برامج التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس واإلداريين واالستفادة من ذلك في تطوير

 ىذه البرامج.
 .متابعة تنفيذ األنشطة المخصصة لكل عام أكاديمي من خبلل مؤشرات التنفيذ الخاصة بيا 

متابعة تنفٌذ : مرحلة الرابعةالمرحلة 
 :تسراارجيج اال الخطة
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 التي  والمعوقاتطة إعداد تقارير سنوية لكل مبادرة/ مشروع مع تحديد مستوى تنفيذ بعض األنش
 حالت دون تنفيذ األنشطة األخرى.

 .إعداد خطط تحسين األداء والتغمب عمى المعوقات 
  مديرو  –وكبلء الكمية  –توزيع ميام تنفيذ الخطة اإلجرائية السنوية عمى المسئولين )عميد الكمية

 رؤساء األقسام... إلخ(. –الوحدات 
 .إعداد إطار زمني لتنفيذ ميام كل مسئول 
  مياموعقد اجتماعات دورية مع كل مسئول لموقوف عمي مدى التقدم في إنجاز. 
 . إعداد تقارير إنجاز وخطة تصحيحية نصف سنوية 

 : 7177/ 7187وضع خطة طويمة األجل وتساوي المدى الزمني لمخطة االستراتيجية لمكمية  -2
االستراتيجية لمكمية ككل من خبلل  خطتيا الكمية لمدي تنفيذ غايات وأىداف وأنشطةمن تم المتابعة تو        
 :التاليةت اآلليا
  سنويا. توضعمتابعة تنفيذ خطط التحسين التي 
  ئلعتماد األكاديمي من الييئة القومية لضمان جودة لالكمية  لتقدمتم اتخاذىا يمتابعة اإلجراءات التي

 التعميم واالعتماد.
 فى لتربية فى موقع متميز بين كميات التربية متابعة اإلجراءات التي تم اتخاذىا لوضع كمية ا

 الجامعات المصرية في مجال البحث العممى.
  مرحمة التعميم الجامعي األولى فى متابعة اإلجراءات التي تم اتخاذىا لرفع مستوى جودة التعميم

 .والدراسات العميا في كمية التربية
  ة التعميمية.الفاعمي بدأملتحقيق متابعة اإلجراءات التي تم اتخاذىا 
 تطوير منظومة الخدمات المجتمعية وتفعيل المشاركة الطبلبية.لتابعة اإلجراءات التي تم اتخاذىا م 
 بناء القدرة المؤسسية, واإلصبلح اإلدارى والييكمى الستكمال متابعة اإلجراءات التي تم اتخاذىا. 
  بديمةارد المتاحة وتوفير مصادر تحقيق االستخدام األمثل لممو لمتابعة اإلجراءات التي تم اتخاذىا 

 , وزيادة أعداد الوافدين.لمدخل
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ربععب: انزحهُم انجُئٍ 

 انزشثُخ نكهُخ
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 :انجُئٍيفهىو انزحهُم 

جًرع انحمرربوك ٔانًعهٕيربد ٔانجٛبَربد عررٍ انكهٛرخ ٔرنرر   إنرُٗٚعرشف انتحهٛرم انجٛئررٙ ثأَرّ عًهٛرخ تٓررذف 

ٕٔٚضرح انشركم  .كهٛرخنهنتٓذٚرذاد نهجٛئرخ انخبسجٛرخ نتحذٚذ جٕاَرت انمرٕح ٔانضرعف نهجٛئرخ انذاخهٛرخ ٔانفرشص ٔا

 انتبنٙ عُبطش انتحهٛم انجٛئٙ:

 
 

 ألول: تحميل البيئة الداخمية لكمية التربية )القوة والضعف(ا المحور
 معايير حددتيا الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد ضوءئي لمكمية في يتم إجراء التحميل الب 
 : وذلك عمى النحو التالى 2215 يوليوث صدار الثالاإلوفق 

 

 نقاط الضعف نقاط القوة المؤشر المعيار
التخطيط  -8

 االستراتيجي
رسالة ورؤية المؤسسة  1/1 -

ومعمنتان, وشارك فى  معتمدتان
 وضعيما األطراف المعنية

يوجد لممؤسسة رؤية  -
ورسالة معمنتان بوسائل 

كمية لمتعددة عمى موقع ا
ة بعض ولوحة إعبلنات وأغمف

الكتب والشاشة األلكترونية  
 ومعتمدة من مجمس الكمية .

وتم عمل استبانات  -
ختمفة لمشاركة األطراف الم

في صياغة الرؤية والرسالة 
 واألىداف االستراتيجية.

انخفاض نسبة المشاركة  -
من مختمف األطراف من 
داخل الكمية وخارجيا في 
 صياغة الرؤية والرسالة.
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تم تحديث الرسالة بما يفيد  -

اشتماليا عمى الخدمة 
المجتمعية ,واعتمدت فى 

( 352) مجمس الكمية رقم 
 2217/  7/  22بتاريخ 

رساااالة المؤسساااة واضاااحة  1/2 -
وتعكاااااااااس دورىاااااااااا التعميماااااااااي  ,

والبحثااي ومسااؤلياتيا المجتمعيااة 
بمااااااااااا يتفااااااااااق مااااااااااع التوقعااااااااااات 
المجتمعيااااااااااة ماااااااااان مؤسسااااااااااات 
التعماايم العااالى, وتساايم الرسااالة 

 الجامعة .فى تحقيق رسالة 

المؤسسة بتحميال مادى قامت  -
 كونيااااااااااوضاااااااااوح رساااااااااالتيا و 

تعكااااااااااس دورىااااااااااا التعميمااااااااااي 
والبحثااااااااااااااااااااي ومسااااااااااااااااااااؤلياتيا 
المجتمعتياااااة بماااااا يتفاااااق ماااااع 

 توقعات المجتمع .
لممؤسساااااااااااة خطاااااااااااة توافاااااااااااق  -

لمتحقاااااااق مااااااان مااااااادى توافاااااااق 
مااااااااع خطااااااااة  الكميااااااااةخطااااااااة 
 . الجامعة

يفضااال أن تاااتم خطاااة التوافاااق  -
و فياوضح تفي صورة جدول 
ىااااااااااااااااااااداف األنشااااااااااااااااااااطة واأل

 ستراتيجية المحققة لذلكاال
 
 
 

الخطاااااااااااااة األساااااااااااااتراتيجية  1/3 -
لممؤسسااااااااة معتماااااااادة ومكتممااااااااة 
العناصااااااااااااار , وتتساااااااااااااق ماااااااااااااع 

 .استراتيجية الجامعة

  

التحميااااااال البيئاااااااي شااااااامل   1/4 -
البيئااااااااااااة الداخميااااااااااااة والخارجيااااااااااااة 

فياو األطاراف المعنياة ,  ةشاركمو 
وتعددت الوساائل المساتخدمة فاى 
 إجرائااااااااو بمااااااااا يضاااااااامن مبلءمااااااااة
الوسااايمة لموضاااوع التحميااال والفئاااة 

 المستيدفة .

تاام عماال تحمياال بيئااي اشااتمل  -
عماااااااى نقااااااااط القاااااااوة والفااااااارص 

 والتيديدات .
تاااااااااااام تطبيااااااااااااق  اسااااااااااااتبانات  -

ومقاااااااببلت شخصااااااية إلجااااااراء 
 التحميل البيئي .

 انات وسااااااتبعاااااادم توثيااااااق اال -
 نتائج التحميل البيئي .

ساااااااااتراتيجية األىاااااااااداف اال 1/5 -
لممؤسساااااااااة معمناااااااااة وواضاااااااااحة 

صياغة ,ومبنية عماى التحميال ال

  ىذا المؤشر مستوف كامبًل  -
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البيئااااااي , وتساااااايم فااااااى تحقيااااااق 
رسااااااااااالة المؤسسااااااااااة , وقابمااااااااااة 
لمقياااااااس والتحقااااااق فااااااى الماااااادى 

 الزمني لمخطة .
الخطاااة التنفيذياااة تتضااامن  1/6 -

األنشااطة التاااى تحقااق األىاااداف 
سااااااااااااااااااتراتيجية , وتعكااااااااااااااااااس اال

أولويااااااااااااات تنفيااااااااااااذ األنشاااااااااااااطة 
حااااادد وتسمساااااميا المنطقاااااى , وم

ياااا مساااؤلية التنفياااذ  والجااادول في
الزمنااااااااااااي  والتكمفااااااااااااة الماليااااااااااااة  

 ومؤشرات األداء .

  ىذا المؤشر مستوف كامبلً  -

لممؤسساااااة تقاااااارير دورياااااة  1/7 -
لمتابعاة وتقاويم مادى تقادم الخطااة 
التنفيذياااااة وفقاااااًا لمجااااادول الزمناااااي 
وتحقااااااااااااااااااااق مسااااااااااااااااااااتويات األداء 

 المستيدفة

ن تقريااار إنجااااز عااا إعااادادتااام  -
 تيجية لمكمياااااااةاالساااااااترا لخطاااااااةا

وذلااااااااااك عاااااااااان  2216/2222
 2216/2217العام الماضى

 

       القيادة-7
 والحوكمة

القيااااااااااااادات األكاديميااااااااااااة  1/ 2 -
دارياااة مختاااارة وفقاااًا لمعاااايير واإل

موضااوعية ومعمنااة وآليااات ذات 
شااااافافية تحقاااااق تكاااااافؤ الفااااارص 

 وتداول السمطة
 
 
 
 

توجد معايير الختياار القياادات 
ن مثاال األقدميااة, تقااارير حساا

الساااااااااير والساااااااااموك, تقاااااااااارير 
األمااان, التصاااورات والخطاااط 

تااااااااااااي يضااااااااااااعيا المرشااااااااااااح ال
لمنصااااب لتطااااوير القطاااااع , 
المقاببلت مع لجاان المختاارة 

 لذلك.
 

معاااااايير موضاااااوعية  تطاااااوير -
ختيااار القيااادات األكاديميااة ال
واعتمادىاا  داريةلقيادات اإلاو 

 ونشرىا.
كماااااا ال توجااااادآليات مناسااااابة  -

تضامن الشافافية عناد تطبياق 
ختيارالقياااااااااااااااادات اعاااااااااااااااايير م

 داريةاألكاديمية واإل
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القياااااااااااااااااااااادات الحالياااااااااااااااااااااة  2/2 -

ماع تم تنمية قادراتيا توالمحتممة 
العمااااااال عماااااااى تكاااااااوين كاااااااوادر 

 من القيادات . جديدة

توجاااااااااااد بعاااااااااااض الاااااااااااادورات  -
التدريبية لتنمية قدرات بعاض 
 القيادات ولكنيا غير كافية .

ال توجااااااد أساااااااليب مناسااااااابة  -
ت تنميااااااااااة قاااااااااادرات القيااااااااااادال

الحالية بوسائل مناسبة كعقاد 
دورات تدريبيااااة مبلئمااااة ماااان 
 حيث النوع والعدد  والتوقيت

تخطاااااااااايط جيااااااااااد ال يوجااااااااااد  -
 عداد القياداتإل

المسااااااااااتقبمية بتاااااااااادريبيم عمااااااااااى 
الممارسة الفعمياة التحضايرية 

 .لموظائف المرشحين عمييا
معااااااااااااااااااايير تقياااااااااااااااااايم أداء  2/3 -

تشاااااارك و القياااااادات موضاااااوعية 
ى عممياااااة األطاااااراف المعنياااااة فااااا

التقيااااااااااايم  وتساااااااااااتخدم النتاااااااااااائج 
 لتحسين األداء المؤسسي .

ال توجاااد معاااايير ومؤشااارات  - 
تقيااايم موضاااوعية لتقيااايم أداء 

 القيادات .
والتحمااااااال المؤسساااااااة نتاااااااائج  -

تقياايم القيااادات بحيااث تسااتفيد 
تخااااذ اماان نتاااائج التقياايم فاااى 

جااااااااااااراءات التصااااااااااااحيحية اإل
 المناسبة.

إلدارة المؤسساااااااااة آلياااااااااات  2/4 -
لمتعامااااااال ماااااااع مشاااااااكبلت  الاااااااةفع

 المؤسسة .

لمتعاماااال  فعالااااةجااااد آليااااات تو  -
مثاااال  مااااع مشااااكبلت المؤسسااااة

مجاااااااالس التأدياااااااب, واآللياااااااات 
المنصاااوص عميياااا فاااي قاااانون 
التعمااااااايم وفاااااااي قاااااااانون تنظااااااايم 
 الجامعات, وفي الئحة الكمية.

عااااااااااادم إعااااااااااابلن المؤسساااااااااااة  -
لياااااات الموضاااااوعة كحماااااول لآل

 لممشكبلت التي تواجييا.

يم جوىريااااااااة لممؤسسااااااااة قاااااااا2/5 -
آليااااات و معمنااااة ومتاحااااة لممعنااااين 

لضااااااااااااااامان الشااااااااااااااافافية  فعالاااااااااااااااة
والممارساااااااااااات العادلاااااااااااة وعااااااااااادم 
التمييااااااااز وتطبيااااااااق األخبلقيااااااااات 

لممؤسسة قيم جوىرياة تنطماق  -
ومعمناااااة  منياااااا وتحكااااام عممياااااا

 .بوسائل مختمفة
 عالاااااااااااةلممؤسساااااااااااة آلياااااااااااات ف -

لضااااااااامان الشااااااااافافية والعدالاااااااااة 
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 قيات المينة .وتطبيق أخبل المينية بين أفراد المؤسسة .

المعمومااااات المعمناااااة عااااان  2/6 -
المؤسسااة شاااممة وتغطااي سااائر 
أنشااااطتيا , وتضاااامن المؤسسااااة 

 مصداقيتيا وتحديثيا .

 . ىذا المؤشر مستوف -
 

 

الييكااال التنظيماااي معتمااااد  2/7 -
ومعماان ومبلئاام لحجاام المؤسسااة 

دارات ونشااااااطاتيا ويتضااااامن اإل
األساساااااااااية البلزماااااااااة لتحقياااااااااق 

 رسالتيا وأىدافيا .

لممؤسساااااااة ىيكااااااال تنظيماااااااي  -
ومبلئاام لحجاام  معتمااد ومعماان

الكمياااااااااة ويتضااااااااامن اإلدارات 
األساسية واألقساام والوحادات 
والمراكاااااز التاااااي تسااااااىم فاااااي 
تحقيق رسالة الكمياة وأىادافيا 

 . ------االستراتيجية

 

التوصااااااااااااااايف الاااااااااااااااوظيفي  2/8 -
معتمااااااااااااااد ومعماااااااااااااان  ويحاااااااااااااادد 

ختصاصااااااااااات المسااااااااااؤليات واال
قااق وفقااًا لمييكاال التنظيمااي  ويح

التكااااااااااااااافؤ باااااااااااااااين السااااااااااااااامطات 
والمساااااااؤليات , ويساااااااتخدم فاااااااى 
حاااااااااااااااالت التعيااااااااااااااين والنقاااااااااااااال 

 نتداب لموظائف المختمفة .واال

يوجااااااد التوصاااااايف الااااااوظيفي  -
الااااااااذى ينطبااااااااق عمااااااااى كاااااااال 
ماااوظفى الدولاااة و الموضاااوع 
مااااااان قبااااااال جيااااااااز التنظااااااايم 

 واإلدارة .

 

إدارة   -6
الجودة 
 والتطوير

لممؤسسااااة وحاااادة لضاااامان  3/1 -
لكوادر المؤىماة توفر ليا اتالجودة 

والتجييااااازات المبلئماااااة , يشاااااارك 
فيياا ممثماون عان مختماف الفئاات 

المؤسساااااااة ويراعاااااااى تبااااااااين فاااااااى 
الخباااااااااارات والميااااااااااارات لتغطيااااااااااة 

  ىذا المؤشر مستوف . -



  

 68 

 نقاط الضعف نقاط القوة المؤشر المعيار
 الميام المتعددة .

البلئحاااااة الداخمياااااة لوحااااادة  3/2 -
ضاااامان الجااااودة تتضاااامن ىاااايكبًل 
تنظيميااااااااااًا ذا تبعيااااااااااة وعبلقااااااااااات 

ت واضاحة واضحة , وتحددعبلقا
, وتحاااادد عبلقااااة الوحاااادة بمركااااز 
ضاااامان الجااااودة  بمااااا يساااايم فااااى 

 تفعيل دورىا ويساند أنشطتيا .

توجد الئحة داخمياة لموحادة ,  -
وليااااااا ىيكاااااال تنظيمااااااي ولكنااااااو 

 يحتاج لتعديل .
عبلقاة الوحاادة بمركاز الجااودة  -

الجامعااااة واضااااحة ويوجااااد فااااى 
تفاعل بينيماا ويظيار ذلاك فاى 
وجاااااااود محاضااااااار اجتماعاااااااات 

 دعم فنى.....الخ. وزيارات

الييكااااااال التنظيماااااااي لموحااااااادة  -
 يحتاج لتعديل .

 

لوحااااااادة ضااااااامان الجاااااااودة  3/3 -
خطاااااااط وتقاااااااارير سااااااانوية عااااااان 

ليااذه , وقواعااد بيانااات  أنشاطتيا
 . األنشطة

توجاااد لوحااادة ضااامان الجاااودة  -
سااانوية , عااان  وتقاااارير خطاااة

انشاااااطتيا , وقواعاااااد بياناااااات 
   األنشطة ليذه

 توجد خطة لمتدريب . -

طط سانوية لمتقاويم وجد ختال -
 الذاتي ألنشطة الوحدة .

اجعاة -وجد خطاط لممارتوال  -
 الداخمية .

وال يوجاااااد خطاااااط لممراجعاااااة  -
 الخارجية.

التقرير السنوي متاوفر ولكان  -
يجااااااااب أن ينتيااااااااي بخطااااااااط 
لمتحساااااااين والتعزياااااااز وتتخاااااااذ 

جااااااااااااراءات التصااااااااااااحيحية اال
 المناسبة.

تقاااااويم أنشااااااطة المؤسسااااااة  3/4 -
ام سااااااتخدايااااااتم بصاااااافة دوريااااااة ب

مؤشااااااااااارات أداء موضاااااااااااوعية , 
وأدوات مبلئماااااااة , ومراجعاااااااات 

 داخمية وخارجية .

تساااااااااااااااااااااااتخدم المؤسساااااااااااااااااااااااة  -
 األستبانات لتقويم أنشطتيا .

فتارات دقياق ل تحديد ال يوجد -
عمل التقاويم الاذاتي ألنشاطة 

 الكمية.
عاااااااااااااادم توثيااااااااااااااق تقااااااااااااااارير  -

 .المراجعات
سااااااااااااتفادة ماااااااااااان توثيااااااااااااق اإل -

المراجعاااااااااااااااااااات الداخمياااااااااااااااااااة 
عممياة التقاويم  والخارجية فاي

 .الذاتي والتحسين والتطوير
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نتائج تقويم أنشاطة تناقش  3/5 -

ين , وفاااى ياااالمؤسساااة ماااع المعن
مجالساااااايا الرساااااامية , ويسااااااتفاد 
منياااااااا فاااااااى توجياااااااو التخطااااااايط 

جاااراءات التصاااحيحية واتخااااذ اإل
 والتطوير .

وجااااد مناقشااااة لنتااااائج تقااااويم ت -
األنشااااااااااطة فااااااااااى محاضاااااااااار 
مجمااااااااس الكميااااااااة ومحاضاااااااار 

 ومؤتمر الكمية وحدة الجودة 

يجااااب المزيااااد ماااان المناقشااااة  -
ستفادة منياا فاى التطاوير واال

 والتحسين .

أعضاء -4
ىيئــــــــــــــــــة 
ــــــــدريس  الت
والييئــــــــــــة 

 المعاونة
 

نساااااااااااابة أعضاااااااااااااء ىيئااااااااااااة 4/1 -
التااادريس والييئاااة المعاوناااة إلاااي 
الطبلب عمي مساتوي المؤسساة 
واالقساااااااام العممياااااااة تتفاااااااق ماااااااع 
المعاااااااااادالت المرجعيااااااااااة لنااااااااااوع 

ميميااااااااااة وطبيعااااااااااة الباااااااااارامج التع
 2المؤسسةفى المقدمة 

يوجاااااد بياااااان بأعاااااداد الساااااادة  -
أعضاااااااااااء ىيئااااااااااة التاااااااااادريس 

 ومعاونييم .
 

لممؤسساااة آلياااات لمتعاماااال  4/2 -
مااااااع العجااااااز أو الفااااااائض فااااااي 
أعضاااء ىيئاااة التاادريس والييئاااة 

 المعاونة.

توجد آلية لمتعامل مع العجز  -
فااااي أعضاااااء ىيئااااة التاااادريس 

مان ررات انتاداب لعادد مثل ق
تاااااااااادريس أعضاااااااااااء ىيئااااااااااة ال
وجاااااود و  باألقساااااام المختمفاااااة 

خطااااااااااااة خمسااااااااااااية لتعيااااااااااااين 
 .المعيدين باألقسام المختمفة

 

التخصااااااااااااااص العممااااااااااااااي  3 /4 -
ألعضااااء ىيئاااة التااادريس مبلئااام 
لممقااااااااااااررات الدراسااااااااااااية التااااااااااااي 

 يشاركون في تدريسيا.
 

كاااااال عضااااااو ىيئااااااة تاااااادريس  -
يااادرس المااااادة التاااى تتناسااااب 

 مع تخصصو .

اليوجااااد مااااا يفيااااد أن المؤسسااااة  -
مبلءماااة التخصاااص تتأكاااد مااان 

العمماااي لعضاااو ىيئاااة التااادريس 
ماااااع المقاااااررات الدراساااااية التاااااي 
يشارك في تدريسيا عناد إعاداد 
الخطاااااااة التدريساااااااية لممؤسساااااااة 

 والقسم العممي
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أعبااااااااااااااء العمااااااااااااال تتااااااااااااايح 4/4 -

ألعضاء ىيئاة التادريس والييئاة 
المعاوناااااااااااااة القياااااااااااااام بالمياااااااااااااام 

داريااااااة التدريسااااااية والبحثيااااااة واإل
 وغيرىا بكفاءة.

 

مؤسسااااة  متوسااااط ال تحاااادد -
عاابء العماال لعضااو ىيئااة 
التاااااادريس وعضااااااو الييئااااااة 
المعاوناااااااة عماااااااى مساااااااتوى 
األقساااااااام العممياااااااة وعمااااااااى 
مستوى المؤسسة بماا يتايح 
ليااااااااام أداء كافاااااااااة المياااااااااام 
بكفاااااااااءة والمشاااااااااركة فااااااااي 

الطبلبياااة ورياااادة  األنشاااطة
 .األعمال وغيرىا

 

االحتياجاااااااااااااااااات تحااااااااااااااااادد  4/5 -
التدريبيااااااااااااة ألعضاااااااااااااء ىيئااااااااااااة 

ة المعاونااااااااااة التاااااااااادريس والييئاااااااااا
بصاااااااااااااااورة دورياااااااااااااااة, وتتخاااااااااااااااذ 
االجااااااااراءات المبلئمااااااااة لتنفيااااااااذ 
الباارامج التااي تمبااي االحتياجااات 

 التدريبية لكل فئة.

توجااااد خطااااة تدريبيااااة لمكميااااة  -
معتماااادة ماااان مجمااااس الكميااااة 

/  22( بتااريخ  352)   رقم
فاااااااااااااى  ىءوباااااااااااااد2217/  7

 تنفيذىا .
يوجاااااد بياااااان بالااااادورات التاااااى  -

 تمت

عااااااادم توثياااااااق آلياااااااة تحدياااااااد  -
ياجااااااااااااااااات التدريبيااااااااااااااااة حتاال

ألعضاااااااااء ىيئااااااااة التاااااااادريس 
 .والييئة المعاونة

طاة التادريب خطاة خمساية خ -
يفضاااااال أن تكااااااون خطااااااة  و

 .سنوية
تختماااف الااادورات عااان خطاااة  -

 .التدريب
لم يذكر نسابة المتادربين مان  -

كااال فئاااة مااان فئاااات أعضااااء 
 .ىيئة التدريس ومعاونييم

ال تضااااااع المؤسسااااااة آليااااااات  -
مناسااااااااااابة لقيااااااااااااس ماااااااااااردود 

داء أعضااااء التااادريب عماااى أ
 .ىيئة التدريس  ومعاونييم
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معااايير تقياايم أداء اعضاااء 4/6 -

ىيئااااة التاااادريس والييئااااة المعاونااااة 
موضاااااااااعية, وتخطااااااااارىم القياااااااااادة 
بنتائج التقييم, وتناقشيم فييا عناد 
الضاااااااااارورة, وتسااااااااااتخدم النتااااااااااائج 

 لتحسين األداء.
 

ال يوجااااد   معاييرموضااااوعية  - 
وال آلياااات واضاااحة لتقيااايم أداء 

التااااااادريس وال  أعضااااااااء ىيئاااااااة
 الييئة المعاونة

لااااااااام تحااااااااادد الكمياااااااااة أوجاااااااااو  -
 االستفادة من نتائج التقييم

عااادم إخطاااار أعضااااء ىيئاااة  -
التااااااااادريس وأعضااااااااااء الييئاااااااااة 
المعاونااااااااااة بنتااااااااااائج تقياااااااااايميم 

 ومناقشيم فييا عند المزوم
يجاااااااب أن تحااااااادد المؤسساااااااة  -

أوجااااااو األسااااااتفادة ماااااان نتااااااائج 
التقيااااااااااايم  )مثااااااااااال المحاسااااااااااابة 

ات ووضااع خطااط تنميااة الميااار 
 وتطوير األداء وغيرىا (

لممؤسسااة وسااائل مناساابة  7/ 4 -
لقيااااااااااااس آراء عضااااااااااااء ىيئاااااااااااة 
التاااااااااادريس والييئااااااااااة المعاونااااااااااة 
واتخاااااااااذ اإلجااااااااراءات البلزماااااااااة 
لدراساااااااااااتيا, واالساااااااااااتفادة مااااااااااان 
النتاااائج  فاااي اتخااااذ اإلجاااراءات 

 التصحيحية.

تطبااااااااااق الكميااااااااااة اسااااااااااتبانات  -
ياااااااس آراء أعضاااااااء ىيئااااااة لق

 التدريس والييئة المعاونة.

سااتبانات  لمراجعااة تحتاااج اإل -
تطبيااااااااااق  وكااااااااااذلكمسااااااااااتمرة 
 مستمر .
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ــــــــاز  -5 الجي

 اإلداري
لجياز اإلدارى مبلئم ماع ا1/ 5 -

حجاام وطبيعااة أنشااطة المؤسسااة 
, والعااااااااااممون موزعاااااااااون وفقاااااااااًا 
لمااااااااااؤىبلتيم وقاااااااااادارتيم عمااااااااااى 
الوظااااااااااااائف المختمفااااااااااااة وبمااااااااااااا 
يتناسااااب ماااااع ميااااام الوظيفاااااة , 
وتوجاااااااد آلياااااااات لمتعامااااااال ماااااااع 

 فى أفراده .النقص والزيادة 
 

بأعاااااداد  اً أعااااادت الكمياااااة بيانااااا -
فاى الجياز اإلداري بماا أفراد 
الفنياااااااااين وماااااااااؤىبلتيم  ذلاااااااااك

وتااااااااااااااوزيعيم فااااااااااااااي اإلدارات 
والمعامااال والقاعاااات والاااورش 

نشااااط  ةوالمكتباااة وفاااق طبيعااا
الكمياااة والمواصااافات القياساااية 

   الصادرة عن الييئة.
اساااااااتكمال جااااااااري  3/ 1/ 5 -

التوصاااااااايف الااااااااوظيفي لكاااااااال 
دراساااااااة التاااااااوازن الوظاااااااائف و 

باااااين توزياااااع الوظاااااائف بنااااااء 
عمى حجم العمل بما يضامن 

 كفاءة األداء

عاااادم وجااااود دراسااااة متكاممااااة  -
عاااااان ماااااادى مبلءمااااااة حجاااااام 
الجيااااااز اإلداري ماااااع نشااااااط 

   الكمية.
عاادم وجااود آليااة لمتعاماال مااع  -

 عجز أو فائض الموظفين.

االحتياجاااااااااااات التدريبياااااااااااة 2/ 5 -
لمعاااممين تحاادد بصااورة دوريااة , 

إلجااااااااراءات المبلئمااااااااة وتُتخااااااااذ ا
 ىاااذه ىلتنفياااذ البااارامج التاااى تمبااا
 .االحتياجات لكل فئة 

تساااااااااااتخدم الكمياااااااااااة وساااااااااااائل  -
مبلئماااة لتحدياااد االحتياجاااات 
التدريبياااااة ألعضااااااء الجيااااااز 

 .اإلداري
 

عااااااادم تقاااااااويم ماااااااا تااااااام مااااااان  -
 .الدورات لمعاممين

عااادم قيااااس ماااردود التااادريب  -
 .بوسائل مناسبة
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 ويملممؤسساااااااة نظاااااااام لتقااااااا3/ 5 -

ء أعضاااااااء الجياااااااز اإلدارى أدا
يتضااااااامن معاااااااايير موضاااااااوعية 
ومعمنااااااااة , وتخطاااااااارىم القيااااااااادة 

, وتناقشاايم فييااا  ويمبنتااائج التقاا
عنااد الضاارورة , وتحاارص عمااى 

نتااائج لممحاساابة ال ىااذه اسااتخدام
ولوضااااااااااااع بااااااااااااارامج التااااااااااااادريب 

 والتطوير
 

 
 

عدم وجود آلياات موضاوعية  -
 أداء الجياز اإلداري. ويملتق
عااااااادم إعااااااابلن الكمياااااااة عااااااان  -

األداء بوسااائل  ويممعااايير تقاا
 مناسبة.

از اإلداري ياخطار الجإعدم  -
 بنتائج التقويم أو مناقشتيم.

عااادم تحدياااد أوجاااة االساااتفادة  -
مااااان نتاااااائج التقاااااويم ووضاااااع 
خطااااااااااط تنميااااااااااة الميااااااااااارات 

 وتطوير األداء.

لممؤسسااة وسااائل مناساابة  4/ 5 -
لقياااااااس آراء أعضاااااااء الجياااااااز 
اإلدارى واتخاااااااااااااذ اإلجااااااااااااراءات 

راسااتيا , و االسااتفادة البلزمااة لد
مااااااااااان النتاااااااااااائج فاااااااااااى اتخااااااااااااذ 

 االجراءات التصحيحية

راء آقامااااااات الكمياااااااة بقيااااااااس  -
الجياااااااااز اإلداري باسااااااااتخدام 

وساااااااااااااائل مثااااااااااااال بعاااااااااااااض ال
 االستبانات

تحماااااااااال الكميااااااااااة وتقاااااااااايم آراء  -
 الجياز اإلداري.

تساااااااتفيد الكمياااااااة مااااااان نتاااااااائج  -
وتتخاااااااذ اإلجاااااااراءات  ويمالتقااااااا

 التصحيحية المناسبة.
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الموارد  -6
 مالية والماديةال

الماااوارد الماليااااة لممؤسسااااة 1/ 6 -
كافياااااة لطبيعاااااة نشااااااطيا وأعاااااداد 
الطاااااابلب , ويااااااتم توزيعيااااااا وفقااااااا 
لبلحتياجااااات الفعميااااة بمااااا يمكاااان 
المؤسساااااة مااااان تحقياااااق رساااااالتيا 

 وأىدافيا .

طبقااااااا توزيااااااع المااااااوارد  عاااااادم - 
 .لمكميةلؤلىداف االستراتيجية 

ساااااابل عاااااادم تحديااااااد آليااااااات ل -
 رد.الموا نقص التغمب عمى 

توزيااااع المااااوارد غياااار معتمااااد  -
عمااااااااى الخطااااااااة االسااااااااتراتيجية 
ويعتمااااااد عمااااااى اإلدارة العامااااااة 
لمموازناااااااااااااااااااااااة والحساااااااااااااااااااااااابات 

 . واالعتمادات

التموياال متنوعااة  در.مصااا2/ 6 -
مااااااع وجااااااود أدلااااااة عمااااااى زيااااااادة 
معاااااادل تنميااااااة المااااااوارد الذاتيااااااة 

 لممؤسسة

سايامات التاي وجود بيان باإل -
تقااااااادميا الكمياااااااة فاااااااي زياااااااادة 

اتياااااااة لياااااااا عااااااان الماااااااوارد الذ
 األعوام الثبلثة الماضية.

االقتصاااار عماااى ماااورد واحاااد  -
 توىو مركز المعموما

.مبانى المؤسسة وقاعاات 3/ 6 -
المحاضاااااااااااااااار ات والفصااااااااااااااااول 
الدراسااااااااية والمعاماااااااال والااااااااورش 
وخبلفااااااااو وتجييزاتيااااااااا مبلئمااااااااة 

اط المؤسسة وألعاداد لطبيعة نش
ويتااااااااااااوافر المناااااااااااااخ  الطاااااااااااابلب

 الصحى بالمبانى

ل األبنياااااة وجاااااود وثيقاااااة  دليااااا -
والمنشااااااثت ) وثيقااااااة التقاااااادير 
الكماااااي لممؤسساااااة والقاعاااااات 

. وفااااق  (والمعاماااال والمكتبااااة
 نموذج الييئة.

عاااادم وجااااود دراسااااة لتناسااااب  -
المباااااااااني والتجيياااااااازات مااااااااع 
اعاااااداد الطااااابلب مااااان حياااااث 
التصاااااااااااااااااااااميم والمسااااااااااااااااااااااحة 
والتجييااازات وفاااق مواصااافات 

 الييئة.

.صااااااااااااااااااايانة القاعاااااااااااااااااااات 4/ 6 -
ت والمعاااااااادات آلوالمعاماااااااال واآل

تم تااااافاااااق اتياااااة والمر حوالبنياااااة الت
 .بصورة دورية

توجااااد خطااااة صاااايانة وعقااااود  -
صاااااااااااايانة لمبنيااااااااااااة التحتيااااااااااااة 
والقاعات واألجيزة والمعادات 

 .والمعامل بصفة دورية

 

.إجااااااااااااااااااااراءات األماااااااااااااااااااان 5/ 6 -
والساابلمة المتبعااة فااى المؤسسااة 

تتخاااااااااااااذ الكمياااااااااااااة الوساااااااااااااائل  -
المناسااااااابة لممحافظاااااااة عماااااااى 

 .خبلءإلم تنفذ تجربة  -
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األماااااااااان والساااااااااابلمة وتااااااااااوفر  مناسبة.

 جييزات المبلئمة لذلك.الت
دارة  - توجااااد خطااااة لئلخااااابلء وا 

 األزمات والكوارث .
.وسااائل االتصااال والمااوارد 6/6 -

م التكنولوجيااة المسااتخدمة ظوالاان
حديثاااااااااااااة ومبلئماااااااااااااة لمنشااااااااااااااط 
األكاااديمي لممؤسسااة ولمعمميااات 

يااااااااااااا , ولممؤسسااااااااااااة موقااااااااااااع في
 ويحدث دوريا. فعالإلكترونى 

نيااااااااااااااااة تااااااااااااااااوفر الكميااااااااااااااااة الب -
التكنولوجياااااااة مثااااااال المكتباااااااة 
االلكترونياااااة , ونظااااام ميكناااااة 

( MISدارة المعموماااااااااااااااات ) إ
وشااااااااابكة سااااااااامكية والسااااااااامكية 

 لئلنترنت.
يوجاااااااد موقاااااااع لمكمياااااااة عماااااااى  -

شاااااااااابكة لئلنترناااااااااات وتتنااااااااااوع 
الخاادمات التااي يقاادميا, ويااتم 

 تحديثو باستمرار.

توجااااااد حاساااااابات آليااااااة فاااااااي  -
الكمياااااة ولكنياااااا غيااااار كافياااااة 

 .نشاطياوفق طبيعة 

.المكتباااااة مبلئماااااة لنشااااااط 7/ 6 -
المؤسساااااااة مااااااان حياااااااث تاااااااوافر 
الكتااااااب والمراجااااااع والتجيياااااازات 
والخدمات التى تمبي احتياجاات 
الطاااابلب والباااااحثين , والمكتبااااة 

 الرقمية متاحة لممعينين .
 

تااااوفر الكميااااة مكتبااااة مبلئمااااة  -
ماااااااااااان حيااااااااااااث التجيياااااااااااازات 
والخااااااااادمات المقدماااااااااة مثااااااااال 
االساااااااااااااااااااتعارة والتصاااااااااااااااااااوير 

 .واالنترنت
 NORMSياااااااااااار يوجااااااااااااد تقر  -

 لممكتبة.

 

المعايير  -7
كاديمية األ 

والبرامج 
 التعميمية

المعااااااااااايير األكاديميااااااااااة   1/ 7 -
المرجعيااااة التااااى تبنتيااااا المؤسسااااة 
ماااااان خاااااابلل المجااااااالس الرساااااامية  
تتوافاااااااق ماااااااع رساااااااالة المؤسساااااااة 

 .وأىدافيا

اتخااااااذت الكميااااااة اإلجااااااراءات  -
الرسااااااااااامية لتبناااااااااااي المعاااااااااااايير 
األكاديميااااة القومياااااة المرجعياااااة 

كمياااااات التربياااااة حياااااث لقطااااااع 
عرضااااات ونوقشااااات واعتمااااادت 

مجماااااااس الكميااااااااة فااااااااى رساااااااميا 

عااادم وجاااود ماااا يثبااات توافاااق  -
المعاااااايير األكاديمياااااة المتبنااااااه 
مااااااع رسااااااالة وأىااااااداف الكميااااااة 

 .االستراتيجية
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 .14/12/2213بتاريخ 

البارامج التعميمياة مبلئمااة  2/ 7 - 
لمتطمبات سوق العمل وفقاا لماا 
 تنطوي عميو رسالة المؤسسة .

 

دراسة و امت الكمية باستقراء ق -
لمعرفاااااااااااااة ساااااااااااااوق العمااااااااااااال 

احتياجاتااااااااااااو ماااااااااااان خاااااااااااابلل 
اسااااتبانات لجيااااات التوظيااااف 

 .2216المختمفة عام 
بنااااء عماااى احتياجاااات ساااوق  -

العمااال تااام اساااتحداث برناااامج 
إعاااااااااداد معمااااااااام الرياضااااااااايات 
والفيزيااااااااااااااااااااااااء والكيميااااااااااااااااااااااااء 

 اإلعاداديل لمتعميم والبيولوجي
لثاااااااانوي و وكاااااااذلك العماااااااوم وا

تعمااااااااااااااااااااايم لم والرياضااااااااااااااااااااايات
 ساسي بالمغة اإلنجميزيةاأل
الباااااادء فااااااي قبااااااول الطاااااابلب  -

باألقساااااام الجديااااادة التاااااي تااااام 
 فتحيا

مقارناة بارامج الكميااة  تاتم لام  -
مع برامج من كميات منااظرة 
أو مقارناااااااااة بااااااااارامج الكمياااااااااة 

 .بمستجدات التخصص

الباااااااااااااااااارامج التعميميااااااااااااااااااة  3/ 7 - 
موصاااااافة ومعتماااااادة , وتتوافااااااق 

مااااع  ناااواتج الااااتعمم لكاااال برنااااامج
كاديميااااة المرجعيااااة المعااااايير األ

 .المتبناة

تاااام توصاااايف جميااااع الباااارامج  -
واعتمادىااااااااا ماااااااان المجااااااااالس 

 الرسمية
تحققاااااات الكميااااااة ماااااان مااااااادي  -

توافاااااااااااق تصاااااااااااميم البااااااااااارامج 
التعميميااااااااااااة مااااااااااااع البلئحااااااااااااة 
الداخمية والمعايير األكاديمية 

حيااااااااااااااث تتااااااااااااااوفر  ةالمتبناااااااااااااا
مصاااافوفات المعااااايير/ نااااواتج 

 .تعمم البرامج

 

الااتعمم لكال برنااامج ناواتج  4/ 7 - 
مقرراتااااااو  مااااااع  تعميماااااي تتسااااااق

تحققاااااات الكميااااااة ماااااان ماااااادى  -
توافاق المقاررات الدراساية مااع 

لام تااتم مراجعااة التوصاايفات   -
و المصاااااافوفات عمااااااى مقاااااايم 
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وتوصااايف المقاااررات  ,الدراساااية

يوضااح طاارق التاادريس والتقااويم 
 التى تحقق نواتج التعمم .

 

البااااااارامج كماااااااا يتضاااااااح مااااااان 
 .المصفوفات المتوفرة

تااااااااااااااام توصااااااااااااااايف جمياااااااااااااااع  -
 .المقررات

قاررات توجد خرائط منيج لمم -
تتضااااااااااااامن توافاااااااااااااق طااااااااااااارق 
التاااااادريس و الااااااتعمم والتقااااااويم 
مااااااع نااااااواتج تعماااااام المقااااااررات 

 .الدراسية

داخمااااااااااااااااااااااي أو خااااااااااااااااااااااارجي 
 .لمراجعتيا

ناااواتج الاااتعمم غيااار مصااااغة  -
 .بدقة

ال توجااااااااد آليااااااااات إلعاااااااابلن  -
توصااايف المقاااررات والبااارامج 
 لمطاااااابلب فااااااي بدايااااااة العااااااام

 أو الفصل لدراسىا

الباااااااااااااااااارامج التعميميااااااااااااااااااة  5/ 7 - 
تم تاااااااااااااوالمقاااااااااااااررات الدراساااااااااااااية 

مراجعتيااااااااااااا بصااااااااااااورة دوريااااااااااااة 
بمشااااركة الماااراجعين الاااداخميين 

 .والخارجيين

ال توجااااااد معااااااايير الختيااااااار  - 
الماااااراجعين الخاااااارجيين مااااان 

 .خبلل المجالس الرسمية
عااااااادم اساااااااتكمال المراجعاااااااة  -

الداخميااااة والخارجيااااة لمباااارامج 
 والمقررات

عااااااااااااادم مناقشاااااااااااااة تقاااااااااااااارير  -
فاااااى الماااااراجعين الخاااااارجيين 

 .المجالس الرسمية
عاااااادم اسااااااتفادة الكميااااااة ماااااان  -

تقاااارير الماااراجعين الاااداخميين 
والخااااااااااااااااااااارجيين لمباااااااااااااااااااارامج 
والمقااااااااااررات فااااااااااي تطاااااااااااوير 

 .البرامج
لممؤسساااة تقاااارير سااانوية  6/ 7 - 

لممقاااااااررات الدراساااااااية والبااااااارامج 
التعميميااااااة بمااااااا يؤكااااااد االلتاااااازام 

لممقاااااررات  بالتوصااااايف المعمااااان

 ساااااااااااااانويةتوجاااااااااااااد تقااااااااااااااارير  -
 الدراسية. لممقررات والبرامج

تطماااااااااااع الكمياااااااااااة األطاااااااااااراف  -
المعنياااة مثااال أعضااااء القسااام 

الحاجة الى مزيد من اطبلع  -
المعنيااااااااااة مثاااااااااال  األطااااااااااراف

المجاااااااااان المعاوناااااااااة, عماااااااااى 
التقاااااارير السااااانوية لممقاااااررات 
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الدراسية ويطمع عمييا المعنياون 
وتسااااااتفيد المؤسسااااااة منيااااااا فااااااى 
وضااااااااااااااع خطااااااااااااااط التحسااااااااااااااين 

 والتطوير .
 

ومجمس الكمياة عماى التقاارير 
 .السنوية لممقررات والبرامج

دة الكميااة يفيااد اسااتفا ايوجااد ماا-
ماااااااااااااان خطااااااااااااااط التحسااااااااااااااين 
والتطااااااااااوير بالتقااااااااااارير فااااااااااي 

 تطوير البرامج والمقررات

 والبرامج.
 

التدريس  -8
 والتعمم

لممؤسسااااااااااااة اسااااااااااااتراتيجية 1/ 8 -
لمتاادريس والااتعمم والتقااويم تتسااق 

كاديميااااااااااااة ير األمااااااااااااع المعاااااااااااااي
المرجعيااااة وتبلئاااام نااااواتج الااااتعمم 

 المستيدفة.

توجااااااااد اسااااااااتراتيجية لمتعماااااااايم  -
والاااااتعمم والتقاااااويم تتساااااق ماااااع 
المعااااااااااااااااااااايير األكاديميااااااااااااااااااااة 
المرجعيااااااة , وتبلئاااااام رسااااااالة 
الكميااااااااة وأىاااااااادافيا ومعتماااااااادة 

 ومنشورة.
تتضاااامن االسااااتراتيجية طرقااااا  -

م تبلئاام لمتعماايم والااتعمم والتقااوي
 .ة نواتج التعمم المستيدف

 

تطبياااااااااااااااق اساااااااااااااااتراتيجية  2/ 8 -
التااادريس والاااتعمم والتقاااويم يااادعم 
اكتساااب ميااارات الااتعمم الاااذاتي 
وميااااااااااااارات التوظااااااااااااف لااااااااااااادي 

 الطبلب.

تتاااااااااااااابع الكمياااااااااااااة  تطبياااااااااااااق  -
اسااااااتراتيجية التعماااااايم والااااااتعمم 
والتقااااااااااااويم  بشااااااااااااكل ياااااااااااادعم 
اكتسااااااااااب مياااااااااارات الاااااااااتعمم 
الااااااذاتي وميااااااارات التوظااااااف 
لااااادى الطاااااابلب مثااااال الااااااتعمم 

 تعاوني.الذاتي وال

 

بااااارامج التااااادريب لمطااااابلب  8/3 -
مصاااممة وموصااافة وفقاااا لناااواتج 
الاااااااااتعمم المساااااااااتيدفة لمبرناااااااااامج 

تااااااااوافر لتنفيااااااااذىا تالتعميمااااااااي, و 
 اآلليات والموارد البلزمة.

باااااااااارامج التربيااااااااااة الميدانيااااااااااة  -
 موصفة وفقا لنواتج التعمم.

تتباااااع الكمياااااة آلياااااات محاااااددة  -
وواضااااااااحة لتنفيااااااااذ التاااااااادريب 

اضااااح الميااااداني وليااااا دلياااال و 
شاااااراف , ومحااااادد لمتنفياااااذ واإل

ياااا الجياااات المشااااركة فاااي في
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 التنفيذ والتعاون مع الكمية.

تااااااااوافر لمتاااااااادريب الميااااااااداني  ت -
 الموارد البلزمة لمتنفيذ.

تقااااويم أداء الطاااابلب فااااي  4/ 8 -
ساااااليب متنوعااااة أالتاااادريب يااااتم ب

بماااااا يتوافاااااق ماااااع ناااااواتج الاااااتعمم 
 المستيدفة.

تستخدم الكمية أدوات متنوعة  -
قاااويم أداء الطااابلب فاااي فاااي ت

التاادريب الميااداني بمااا يحقااق 
 نواتج التعمم المحددة.

 

فعاليااااااااة التاااااااادريب تقاااااااايم  5/ 8 -
باساااااااااااتخدام أدوات ومؤشااااااااااارات 
موضاااااوعية, وتساااااتخدم النتاااااائج 
فااااااي تطااااااوير آليااااااة التاااااادريب و 

 أدواتو وموارده.

لمكميااة مجموعااة ماان األدوات  -
والمؤشاااااااااااارات الموضااااااااااااوعية 

التااااااااااادريب  فعالياااااااااااةلقيااااااااااااس 
ني منياا استقصااء رأي الميدا

الطااابلب والمشااارفين وجياااات 
التاااااااااادريب وتحماااااااااال النتااااااااااائج 

 وتستفيد منيا في التطوير.

 

الاااااااادرجات المخصصاااااااااة  6/ 8 -
ناااواع تقاااويم الطااابلب متوازناااة أل

ماااااع ناااااواتج الاااااتعمم المساااااتيدف 
 قياسيا.

 

تتنااااوع طاااارق تقااااويم الطاااابلب  -
مثااااااااال التحرياااااااااري والشااااااااافوي 
والعممااااااي وماااااادرج ىااااااذا فااااااي 

 الئحة الكمية.
لياااااات محاااااددة آتباااااع الكمياااااة ت -

لمتأكاااااااد ماااااااان توافااااااااق وربااااااااط 
االمتحاناااااااات بناااااااواتج الاااااااتعمم 
المسااتيدفة خاصااة فااي بنااوك 

 األسئمة.

 

عممياااااااااااة تقاااااااااااويم تااااااااااادار  7/ 8 -
الطااااااابلب بكفااااااااءة و عدالاااااااة و 
االمتحاناااااات ياااااأمن وضاااااعيا و 
نساااخيا و توزيعياااا بماااا يضااامن 

توجااد اجااراءات محااددة إلدارة  -
ءة االمتحاناااات واألسااائمة بكفاااا

فاااااااااااااي الكنتااااااااااااارول  ماااااااااااااةمتمث
المركزي الاذي يضامن تاأمين 

ال يوجاااااااااااد دليااااااااااال مكتاااااااااااوب  -
ومعتمااااااد إلدارة االمتحانااااااات 

 ونظم عمل الكنتروالت.
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 يحااااااافظ عمااااااىاالمتحانااااااات و  سريتيا

 سريتيا عند النسخ والتوزيع.
آلياااااااات تقاااااااويم ضااااااامن تت 8/ 8 -

الطاابلب عدالااة التصااحيح ودقااة 
وضاااااااااااااع ورصاااااااااااااد الااااااااااااادرجات 
واالحتفااااااااااظ بالنتاااااااااائج مؤمناااااااااة 

 بمة لبلستدعاء.وقا

توجااد لجااان تصااحيح  ثبلثيااة  -
وياااااتم مراجعاااااة النتيجاااااة بعاااااد 
رصاادىا وتوجااد أليااات لمتأكااد 
  ,ماان عاادم تعااارض المصااالح

 وعدالة التصحيح.
تطبااااق الكميااااة آليااااات محااااددة  -

لتوثيااااااق نتااااااائج االمتحاناااااااات 
ليياااا وقااات إمكانياااة الرجاااوع ا  و 

الحاجاااة, حياااث توجاااد نساااخة 
الكترونياااة وأخااارى ورقياااة فاااي 

 الجامعة.الكمية و 

 

التغذيااة الراجعااة لمطاابلب  9/ 8 -
عااااان أدائيااااام فاااااي التقاااااويم تااااادعم 

 تعمميم.

تعمااااق النتيجااااة داخاااال الكميااااة  -
 وعمى الموقع االلكتروني ليا.

ال يوجااااد دلياااال عمااااى وجااااود  -
تقااااااااااااويم بنااااااااااااائي ومناقشااااااااااااات 
الطااابلب وعمااال تغذياااة راجعاااة 

 ليم.
نتاااااائج تقاااااويم الطااااابلب  12/ 8 -

يساااتفاد منياااا فاااي تطاااوير البااارامج 
لتعميمياااة واساااتراتيجيات التااادريس ا

 والتعمم والتقويم.

ياااتم تحمياااال نتاااائج امتحانااااات  -
الطاااااااااابلب بااااااااااالفرق الدراسااااااااااية 
المختمفة وفي المقاررات وتحادد 

 نسب النجاح بدقة.

 ت ءاال تعد الكمية احصا -
) أو دراساااااااة تحميمياااااااة ( عااااااان 
تطااااااااااااااااور نسااااااااااااااااب النجاااااااااااااااااح 

فااااااااااى لممسااااااااااتويات المختمفااااااااااة 
لمرحمة الجامعية اآلولاى لعادد ا
وجاااد تقاااارير تن األعاااوام وال مااا

 عن نتائج االمتحانات.
ال يوجد ماا يادل عماى تحدياد  -

أوجااااو االسااااتفادة ماااان الدراسااااة 
التحميمياااااة لنتاااااائج االمتحاناااااات 
فااي تطااوير الباارامج والمقااررات 

 الدراسية والتعميم والتعمم.
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قواعااااااااد التعاماااااااال مااااااااع  11/ 8 -

تظمماااااات الطااااابلب مااااان نتاااااائج 
التقاااويم موثقااااة ومعمنااااة, وتوجااااد 

 آليات لمراقبة تطبيقيا

توجاااد قواعاااد موثقاااة لمتعامااال  -
ماااااع تظمماااااات الطااااابلب مااااان 
نتاااائج االمتحاناااات وياااتم الااارد 
عماااااى الطااااابلب وفاااااق نظاااااام 

 مصمم ليذا الغرض.

 

الطالب  -9
 خرجونمتوال

قواعاااااااد قباااااااول وتحويااااااال  1/ 9 -
وتوزياااع الطااابلب عماااي البااارامج 
التعميمياااااااااااااااااة والتخصصاااااااااااااااااات 

 .واضحة وعادلة ومعمنة
 

لتوزيااع الطاابلب توجااد قواعااد  -
عماااى التخصصاااات المختمفاااة 
معتمااادة مااان مجماااس الكمياااة, 
كماتوجاااد مقااااببلت شخصاااية 

 لمطبلب المقبولين
توجااااااد بيانااااااات عاااااان أعااااااداد  -

الطاااااااااابلب مااااااااااوزعين عمااااااااااى 
/ 2216الباااااااارامج المختمفااااااااة 

ويوجااااااااااااااااااااد بيااااااااااااااااااااان  2217
يوجااااد دلياااال كمااااا بااااالمحولين 

لمطالب عبارة عن نسخة من 
 .البلئحة

 

ال يوجااااااااااد دلياااااااااال محاااااااااادث  -
 طالبلم
عاااادم تااااوفر وسااااائل إعاااابلن  -

مناساابة/ كافيااة لقواعااد قبااول 
وتحويااااااال وتوزياااااااع الطااااااابلب 
 .عمى التخصصات المختمفة

االكتفااااااء بأعاااااداد المحاااااولين  -
دون االساااااتفادة مااااان تحمياااااال 

 حويلتسباب الأالنسب و 
عااادم وجاااود مراجعاااة لقواعاااد  -

قباااااااااول وتحويااااااااال الطااااااااابلب 
داخمياااااا مااااان قبااااال المجاااااالس 

 .المتخصصة
 فعالاااةسساااة أسااااليب لممؤ  2/ 9 -

 .لجذب الطبلب الوافدين
توجااد وحاادة لرعايااة الطاابلب  -

الوافاااااادين وتاااااام وضااااااع آليااااااة 
معتماااادة ماااان مجمااااس الكميااااة 

 لجذب الوافدين
توجاااااااااد إحصاااااااااائية توضاااااااااح  -

ارتفااااع أعاااداد الوافااادين حتاااي 
إال أنااو انخفااض  2216عااام 

 بعدىا.

عاااادم تفعياااال آلليااااات جااااذب  -
الطااابلب الوافااادين و أنشاااطة 

 .الوافدين وحدة رعاية
عااااااادم وجاااااااود تقاااااااارير عااااااان  -

 .الوحدة
عااادم وجاااود تحميااال ألساااباب  -

 عاااااااداد الطااااااابلبأانخفااااااااض 
الوافاااااااااااادين وعاااااااااااادم اتخاااااااااااااذ 

 إجراءات تصحيحية
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لممؤسساااة نظاااام متكامااال  3/ 9 -

وفعااااااال لاااااادعم الطاااااابلب ماديااااااًا 
جتماعيااااااااااااًا وصااااااااااااحيًا ويااااااااااااتم  وا 

 بوسائل متعددة يمتعريف

يوجاااد نظاااام لمااادعم الطبلباااي  -
 جامعة.وفقا لنظام ال

ياااتم االعااابلن لمطااابلب عماااى  -
ياااااتم لوحاااااة اإلعبلناااااات كماااااا 
اتحااااااد االعاااابلن مااااان خاااابلل 

 فى الكمية.الطبلب 
دعام  فعاليةتوجد دراسة عن  -

الكتاااااااااب  الجااااااااامعي والتااااااااي 
أوضااااااحت ضااااااعف فاعميتااااااو 
النخفااااااض قيمتاااااو مماااااا أدي 
إلى عدم إقبال الطبلب عماى 

وقااد تاام تعااديل  ,التقاديم لماادعم
الطالاب المبالغ وزيادة حصة 

 .الدعممن 

عااادم وجاااود ماااا يؤكاااد إجاااراء  -
 .أبحاث اجتماعية لمطبلب

عااادم تاااوفر وثاااائق اإلعااابلن  -
 .عن الدعم الطبلبي

عاااادم وجااااود وثااااائق الدراسااااة  -
التااااااي أجرياااااات عمااااااى ماااااادي 

 .نظام الدعم لمطبلب فعالية

لممؤسساااااااة نظاااااااام فعاااااااال  4/ 9 -
لمااااااااادعم األكااااااااااديمي لمطااااااااابلب 

م خاادمات التوجيااو المينااي يوتقااد
 .ملي
 

الساااااااعات المكتبيااااااة معمنااااااة  -
عماااى مكاتاااب أعضااااء ىيئاااة 

 .التدريس
توجاااااااااااااد وحااااااااااااادة لمتابعااااااااااااااة  -

 .خرجينمتال
توجاااااااد آلياااااااة معتمااااااادة ماااااااان  -

مجمااااااااس الكميااااااااة الكتشاااااااااف 
الطاااااااااااااااااااااابلب المتعثاااااااااااااااااااااارين 

 والموىوبين والمتميزين.
الطااابلب توجاااد آلياااة لمكافاااأة  -

المتفاااوقين بمباااالغ مالياااة وفقاااا 
لنظاااااام الجامعاااااة, كماااااا يقاااااام 

كااااريم المتفااااوقين ويااااتم حفاااال ت
 منحيم شيادات تقدير.

ال  2211دلياااااااااال الطالااااااااااب  -
نظاااااااااااااام الااااااااااااادعم يتضاااااااااااامن 
 .لمطبلباألكاديمي 

ال توجااد وثااائق تؤكااد تفعياال  -
الساااااااعات المكتبيااااااة وتقياااااايم 

 الطبلب ليا.
اكتشااااف لااام ياااتم تفعيااال آلياااة  -

الطاااااااااااااااااااااابلب المتعثاااااااااااااااااااااارين 
 والموىوبين والمتميزين.

ال تتاااااااااااوفر وثاااااااااااائق تكاااااااااااريم  -
 .المتفوقين

وجااااااد خاااااادمات لمتوجيااااااو تال  -
الميناااااااي بماااااااا يااااااادعم رياااااااادة 

 .األعمال والتوظيف
ماااااع ال توجاااااد آلياااااة لمتعامااااال  - لممؤسساااااة آلياااااات فاعماااااة  5/ 9 -
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لاااااااااااااااااادمج ذوي اإلحتياجااااااااااااااااااات 
الخاصااة فااي المجتمااع الطبلبااي 
ومراعاااااااة مبلءمااااااة اإلنشاااااااءات 

 .والتجييزات

ذوي االحتياجات الخاصاة و 
 .الحاالت الطارئة

نشااااائية ال توجااااد تسااااييبلت إ -
مناسااااابة لاااااذوي االحتياجاااااات 

 .الخاصة
وجااود تمثياال فااي المجااان  6/ 9 -

 ذات الصمة
المجاااان فاااى إشاااراك الطااابلب  -

 .الكميةفى المختمفة 
 

األنشاااااااااااااااطة الطبلبياااااااااااااااة  7/ 9 -
متنوعااة , وتاااوفر ليااا المؤسساااة 
المااااااوارد المبلئمااااااة ماااااان حيااااااث 
األماااكن والتجيياازات واإلشااراف 

. 
 

مااااااااااااكن لؤلنشاااااااااااطة أتوجاااااااااااد  -
 لرياضاية فاى الكمياةواة فيالثقا

كما ٌيسمح باستخدام مبلعاب 
الجامعاااااااااااة ًفاااااااااااي األنشاااااااااااطة 

 .الرياضية الكبيرة
ن ًفااااي قيتوجااااد جااااوائز لممتفااااو  -

األنشاااااااااطة الطبلبياااااااااة وٌياااااااااتم 
اإلعاااااااااابلن عاااااااااان األنشااااااااااطة 

 .بوسائل متعددة
يتااااااااااوفر تقرياااااااااار يإنجاااااااااااازات  -

الطااااااااااابلب فاااااااااااي األنشاااااااااااطة 
كاااااااااز التاااااااااي راالطبلبياااااااااة والم
 .حصموا عمييا

 

ائل مناساابة ؤسسااة وسااملم 8/ 9 -
تخااااااااذ  لقيااااااااس آراء الطااااااابلب وا 
اإلجااااااراءات البلزمااااااة لدراسااااااتيا 
واإلساااااااتفادة مااااااان النتاااااااائج فاااااااي 

 تخاذ اإلجراءات التصحيحية .ا
 

تااااام اساااااتطبلع رأي الطااااابلب  -
فاااااااااااااي بعاااااااااااااض المقاااااااااااااررات 

 باستخدام استبانات.
تم إعاداد اساتبانات الكترونياة  -

السااتطبلع رأي الطاابلب فااي 
 .جميع مقررات الكمية

لطاااااابلب حااااااول قياااااااس آراء ا -
 عاااااادد قمياااااال ماااااان المقااااااررات

عماااااااااااااااى  اقبااااااااااااااااليموعااااااااااااااادم 
 االستجابة عمى االستبانات

تم مناقشاااة نتاااائج تقيااايم تااالااام  -
الطاابلب لممقااررات ولاام تتخااذ 
اإلجااااااااااااراءات التصااااااااااااحيحية 
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 .المناسبة

ال يوجاااااااااااااد اساااااااااااااتطبلع رأي  -
األنشاااااااااااطة  ىالطااااااااااابلب فااااااااااا

 .الطبلبية
لممؤسسااة آليااات لمتابعاااة  9/ 9 -

الخاااااريجين والتواصااااال معيااااام , 
وقواعااااااد بيانااااااات خاصااااااة بياااااام 

 تحدث بصورة دورية

توجاااد قواعاااد بياناااات خاصاااة  -
 بالخريجين ورقية ومحدثة

خااارجين متال توجاااد متابعاااة لم -
 .ووسائل لمتواصل معيم

المؤسساااة باااارامج تاااوفر  12/ 9 -
لمتنمياااااااااااااة المينياااااااااااااة والتعمااااااااااااايم 
المساااااااااتمر وفقاااااااااًا إلحتياجاااااااااات 

 .وتطورات سوق العمل

ال توجاااااااااااد بااااااااااارامج لتنمياااااااااااة  - 
ت الحديثاااااااااة التاااااااااي لميااااااااااراا

 .يتطمبيا سوق العمل

81- 
البحث 
العممي 

واألنشطة 
 العممية

خطااااة البحااااث العممااااى  1/ 12 -
موثقاااة وتااارتبط بخطاااة الجامعاااة 
وبالتوجيات القومية واحتياجات 
المجتماااااع المحااااايط , وتتناساااااب 

 مع إمكانات المؤسسة.
 

ال يوجااااااااااااااد مااااااااااااااا يوضااااااااااااااح  - .توجد خطة بحثية لمكمية -
الخطاااااااوات المنيجياااااااة التاااااااي 

بعتيا الكمية إلعاداد الخطاة ات
 البحثية. 

دم التأكاااااااد مااااااان ارتبااااااااط عااااااا -
الخطاااااااااااة البحثياااااااااااة بخطاااااااااااة 
 الجامعة وأولويات المجتمع

 فعالاااةلممؤسساااة آلياااات  2/ 12 -
لنشر الاوعى بأخبلقياات البحاث 

 العممى ومراقبة تطبيقيا
 

تاااام تشااااكيل لجنااااة أخبلقيااااات  -
 .البحث العممي

عاااادم اعتمااااااد تشاااااكيل لجناااااة  -
 .عمميأخبلقيات البحث ال

لااااام تضاااااع لجناااااة أخبلقياااااات  -
البحث العممي ضوابط عمال 

جراءات تفع  .مياميا يلوا 
لاام تتحقااق الكميااة ماان ماادى   -

مااااااااااع  يااااااااااامبلءمااااااااااة إمكانيات
 خطتيا البحثية

لاااااام تحاااااادد المجنااااااة ضااااااوابط  -
 عمميا وتفعيميا.



       

85 

 

 نقاط الضعف نقاط القوة المؤشر المعيار
المتاحاااة كافياااة  ماااواردلا 3/ 12 -

ألنشاااااااطة البحاااااااث العمماااااااى , 
وتعماال المؤسسااة عمااى تنميااة 

التمويااااال , وتساااااعى  مصاااااادر
لممشاااااااااركة فااااااااى مشااااااااروعات 
بحثيااة مممولااة ماان مؤسسااات 

قميمية ودولية  محمية وا 

ال توجاااااد مصاااااادر تمويااااال    - 
مختمفااااااااة لتااااااااوفير المااااااااوارد 

 المالية لمبحث العممى.
الوحادات فى عدم توفر بيان  -

أن المااااااوارد  تفياااااادالمعنيااااااة 
الماليااااااااااااااااااة والتجيياااااااااااااااااازات 
والتساااااييبلت التاااااي توفرىاااااا 

 .مبلئمةلمعممية البحثية 
ال توجاااااد مشاااااروعات بحثياااااة  -

ممولاااااااااة مااااااااان مؤسساااااااااات 
قميمية ودولية  .محمية وا 

 مناسااااااب مناااااااخ تااااااوافر 4/ 12 -
وأساااليب مفعمااة لاادعم البحااث 

ولتنمياااااااة  ,العمماااااااى وتحفيااااااازه
قاااااادرات الباااااااحثين ولتشااااااجيع 
ودعم األبحاث المشتركة بين 
التخصصاااااااااااااااات المختمفاااااااااااااااة  

 .واألبحاث التطبيقية

البحااااث عمااااى تشااااجع الكميااااة  -
ألعضااااااااء ىيئاااااااة مماااااااي الع

التاااادريس حيااااث يااااتم نشاااار 
بحاااااث لكااااال عضاااااو ىيئاااااة 
تاااااادريس فااااااي كاااااال درجااااااة 

مجمااااة فااااى عمميااااة مجانااااا 
 الكمية.

توجااااد بااااارامج لتنميااااة قااااادرات  -
الباااااااااااحثين فااااااااااي الخطااااااااااة 

 .التدريبية لمكمية

عاادم وجاااود أساااليب لااادعم و  -
تحفياااااااز البحاااااااث العمماااااااي 

 .وتسويق البحوث
ال يوجد ما يدل عماى دعام    -

لتطبيقيااة الكميااة لؤلبحاااث ا
والمشااااااااااااروعات البحثيااااااااااااة 
المشتركة بين تخصصات 
مختمفة في ذات المؤسساة 

 .أو مع جيات خارجية

اإلنتاااااااااااااااااااج البحثااااااااااااااااااى  6/ 12 -
لممؤسساااااة فاااااى نماااااو مساااااتمر , 
ويتناسااااااب مااااااع أعضاااااااء ىيئااااااة 

 .التدريس

لتطااور اإلنتاااج  تحميااليوجااد  - 
 ةالبحثاااي لمكمياااة خااابلل ثبلثااا

أعاااااااااوام ومتوساااااااااط اإلنتااااااااااج 
 العممااااااااااي ألعضاااااااااااء ىيئااااااااااة
التااااااادريس ومتوساااااااط النشااااااار 

 .غير مكتمل ولكنو ,الدولي



  

 86 

 نقاط الضعف نقاط القوة المؤشر المعيار
أعضااااء ىيئاااة التااادريس  12/7 -

والييئاااااة المعاوناااااة والطااااابلب 
األنشاااااااااطة  يشااااااااااركون فاااااااااى 

والمشااااااااااروعات والمااااااااااؤتمرات 
 العممية والبحثية

يشااااااااااااارك أعضاااااااااااااء ىيئااااااااااااة  -
التاااااااااادريس فااااااااااي أنشااااااااااطة 

فااى المشااروعات التااي تااتم 
 الكمية

ال توجاااد أدلاااة عماااى تشااااجيع  -
ئااااااااااة ودعاااااااااام أعضاااااااااااء ىي

التاادريس والييئااة المعاونااة 
والطاااااابلب فااااااي األنشااااااطة 
والمشاااروعات والماااؤتمرات 
العممية المحمياة واإلقميمياة 

 .والدولية
لممؤسسة قواعد بياناات  8/ 12 -

 لمبحوث واألنشطة العممية
بااااااارامج مشاااااااتركة  12وجااااااد ت -

 .وتطبيقية
تم تنظيم عدد من الماؤتمرات  -

 .الكميةفى 
تصااادر الكميااااة مجمااااة عمميااااة  -

 .محكمةدورية 
العديااااااد ماااااان أعضاااااااء ىيئااااااة  -

التاااااااادريس أعضااااااااااء فاااااااااي 
جمعيااات ويقومااون بتحكاايم 
بحااااااااااوث فااااااااااي جمعيااااااااااات 

قميمية  .محمية وا 

ال تتااوفر قواعااد بيانااات لعاادد  -
ونساااب كااال مااان األبحااااث 
العممية المحمياة واإلقميمياة 
والدوليااااااااااة إلااااااااااى مجماااااااااال 
األبحاث المنشورة ومقارنة 
تحميميااااااااة لتطااااااااور النشاااااااار 

 المحمي والدولي.
ود مستندات لمجوائز عدم وج -

التاااااااااااي حصااااااااااال عميياااااااااااا 
 أعضاء ىيئة التدريس

لممؤسسة مؤتمر عممى  9/ 12 -
 دوري

 اً عممياااااا اً تقاااااايم الكميااااااة مااااااؤتمر  -
 ًا.دوري

 

الدراسات  -88
 العميا

بااارامج الدراساااات العمياااا   11/1 -
متنوعااااة , وتساااايم فااااى تحقياااااق 

وتقابااااااااااال  ,رساااااااااااالة المؤسساااااااااااة
ويااااتم   ,متغياااارات سااااوق العماااال

قميميًا .الترويج  ليا مح  ميًا وا 
 

أعااادت الكمياااة بياناااات عااان   -
الاااااادبمومات المختمفااااااة وعاااااادد 

كااال فاااى سااااعاتيا والمقاااررات 
 .منيا

فااي ضااوء تحمياال احتياجااات  -
تاام فااتح برنااامج سااوق العماال 

اضااااااطرابات التواصاااااال كمااااااا 
توجااااااد مقترحااااااات باااااادبمومات 

 .خرىأ

و فيااالبيااان المعااد ال يتااوفر   -
عاااااادد المقياااااادين والمسااااااجمين 
والمجتااازين لكاال برنااامج فااي 
الدراسااااااااااات العميااااااااااا خاااااااااابلل 

 السابقة أعوام ةالثبلث
ال يوجاااااااااااد ماااااااااااايوثق آلياااااااااااة  -

التواصاااال مااااع سااااوق العماااال 
لتحدياااااااااااد احتياجاتاااااااااااو مااااااااااان 

 .برامج
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ياااااتم التااااارويج لمبااااارامج مااااان   -

خاااااابلل الموقااااااع االلكترونااااااي 
 .لمكمية

جااااااااااااد مكتااااااااااااب لرعايااااااااااااة تو   -
 .الوافدين

 .انخفاض أعداد الوافدين -
اد عااااادم دراساااااة تطاااااور أعاااااد -

كاااااال برنااااااامج فااااااى الوافاااااادين 
السااااتخراج الاااادالالت وزيااااادة 

 .الترويج
لباارامج الدراسااات العميااا  2/ 11 -

معاااااايير أكاديمياااااة متبنااااااة ماااااان 
خااااااااااابلل المجاااااااااااالس الرسااااااااااامية 

مااع المعااايير القياسااية  متوافقااةو 
 الصادرة عن الييئة .

 

اتخااااااذت الكميااااااة اإلجااااااراءات  -
البلزماااااااااة لتبناااااااااي المعاااااااااايير 

ة عان القياسية العامة الصاادر 
ىيئاااااااااااااة ضااااااااااااامان الجاااااااااااااودة 

 واالعتماد

عااادم وجاااود أدلاااة عماااى تبناااي  -
الكميااااااااة المعااااااااايير القياسااااااااية 
العاماااة الصاااادرة عااان الييئاااة 
القوميااة لضاامان الجااودة ماان 

 .خبلل مجمس الكمية
لاااااام يااااااتم إعااااااداد مصاااااافوفات  -

مضاىاة المعايير األكاديمياة 
مااااااااااااع المعااااااااااااايير  ةالمتبنااااااااااااا

القياسااااااية لباااااارامج الدراسااااااات 
 .عن الييئةالعميا الصادرة 

بااارامج الدراساااات العمياااا  3/ 11 -
موّصاااااافة ومعتماااااادة , وتتوافااااااق 
ناااااواتج الاااااتعمم المساااااتيدفة لكااااال 

 .برنامج مع المعايير القياسية

يوجد توصايف لابعض بارامج  -
الدراسااااااااااااات العميااااااااااااا بقساااااااااااام 

 المناىج وطرق التدريس

توصاااااايف باااااارامج الدراسااااااات  -
العمياااا غيااار مكتمااال ولااام ياااتم 
عرضااااو ومناقشااااتو واعتماااااده 

 .ن المجالس الرسميةم
لم تتحقق األقساام مان توافاق  -

البرامج ماع البلئحاة الداخمياة 
و المعاااااااااااااااايير األكاديمياااااااااااااااة 

 ة.المتبنا
نواتج التعمم لكل برناامج  11/4 -

تعميمااااي تتسااااق مااااع مقرراتاااااو , 
وتوصاااااايف المقاااااااررات يوضاااااااح 

 .طرق التدريس والتقويم

لم تتحقق األقساام مان توافاق  - تم توصيف جميع المقررات -
 .قررات مع البرامجالم
عااادم االنتيااااء مااان توصااايف  -

 .جميع المقررات
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توجااااد أخطاااااء فااااي صااااياغة  -

 .نواتج التعمم
لممؤسسة طارق تادريس  5/ 11 -

مناساااااابة تحقااااااق نااااااواتج الااااااتعمم 
لممقاااااااررات الدراساااااااية والبااااااارامج 

 .التعميمية

توصااااايف المقاااااررات يعكاااااس  -
توافااق طاارق التاادريس والااتعمم 
مااااااع نااااااواتج تعماااااام المقااااااررات 

 .والبرامج

 

ات نااااااااااالمااااااااااوارد واإلمكا 6/ 11 -
والتسااااااييبلت البلزمااااااة لمعمميااااااة 
التعميميااااة والبحثيااااة فااااى باااارامج 
الدراسات العمياا مبلئماة لتحقياق 

 نواتج التعمم .

تااااااااااوفر الكميااااااااااة التجيياااااااااازات  -
والتسااييبلت والمااوارد الماديااة 

 2معمااااااااال عمااااااااام نفاااااااااس, 2)
معمال  2حاسب آلي, معمل 

معمااااال  2تااااادريس مصاااااغر, 
 تكنولوجيا(

تبااة لمدراسااات العميااا توجااد مك -
مااااااازودة باإلنترنااااااات وقواعاااااااد 

 .البيانات العالمية

عاااادم وجااااود قائمااااة بااااالموارد  -
وتحدياااااااااد مااااااااادى مبلءمتياااااااااا 
السااتيعاب طااابلب الدراساااات 

 .العميا

تقااويم طاابلب الدراسااات  7/ 11 -
العمياااااااااااا يتسااااااااااام بالموضاااااااااااوعية 
والعدالاااااااة وبإساااااااتخدام أسااااااااليب 
متنوعاااة ومبلئماااة لقيااااس ناااواتج 

 ة .التعمم المستيدف

تتنوع طرق امتحانات طبلب  -
الدراساااااااااااااات العمياااااااااااااا باااااااااااااين 
التحريااااري والشاااافوي والعممااااي 
و األعماااال الفصااامية وكاااذلك 
مناقشااااة الرسااااائل عمنيااااا كمااااا 

 .يتضح من البلئحة
تتأكاااااااد الكمياااااااة مااااااان خااااااابلل  -

فحاااااااص األوراق االمتحانياااااااة 
مااااان أن االمتحاناااااات تحقاااااق 

 .نواتج التعمم المستيدفة
تاااام مخاطبااااة األقسااااام بنتااااائج  -

 تحميل.ال
تتخااااااااااااذ الكميااااااااااااة إجااااااااااااراءات  -

لضاااامان عدالااااة وموضااااوعية 

ال توجااد وثااائق تحمياال ماادى  -
توافااااق اسااااااليب التقاااااويم ماااااع 
ناواتج الاتعمم ويكتفاي بفحااص 
الورقااة االمتحانيااة ماان حيااث 

 .الشكل
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توجاااااااااد االمتحانااااااااات حياااااااااث 

ساارية فااي اساام الطالااب عمااى 
الورقة االمتحانية, كماا يوجاد 

 .ٌأيضا أكثر من مصحح
امج التعميميااااااااااااااة الباااااااااااااار  8/ 11 -

 تاااااااااااااتموالمقاااااااااااااررات الدراساااااااااااااية 
مراجعتيااااااااااااا بصااااااااااااورة دوريااااااااااااة 
بمشااااركة الماااراجعين الاااداخميين 

 .والخارجيين

لاااااام تتخااااااذ الكميااااااة إجااااااراءات  - 
رساااااااامية لمراجعااااااااة الباااااااارامج 
والمقااااااااااااررات بشااااااااااااكل دوري 
)تحدياااااااااد معاااااااااايير اختياااااااااار 
المااااااراجعين واختيااااااارىم ماااااان 
قبااااااااااال األقساااااااااااام ومناقشاااااااااااة 

 .تقاريرىم(
اساااتفادة ال توجاااد أدلاااة عماااى  -

الكمياة ماان تقاارير المااراجعين 
الااااااااااااااااداخميين والخااااااااااااااااارجيين 
لمباااااااااارامج والمقااااااااااررات فااااااااااي 
تطاااااااااوير البااااااااارامج لمبااااااااارامج 

 .والمقررات
لممؤسسة تقارير سانوية  9/ 11 -

لممقاااااااررات الدراساااااااية والبااااااارامج 
التعميميااااااة بمااااااا يؤكااااااد االلتاااااازام 
بالتوصااااايف المعمااااان لممقاااااررات 
الدراساااااية , وتساااااتفيد المؤسساااااة 

ع خطاط التحساين منيا فى وض
 .والتطوير

 
 
 
 
 
 
 

ال توجااااااااااد تقااااااااااارير ساااااااااانوية  -
 .لممقررات والبرامج

لااااام تطماااااع الكمياااااة األطاااااراف  -
مجماااس  –المعنياااة )أعضااااء 

لجناااااااة الدراساااااااات  –الكمياااااااة 
العمياااااااااا..( عماااااااااى التقاااااااااارير 

 .السنوية لمبرامج والمقررات
ال يوجااااااااد مااااااااا ياااااااادل عمااااااااى  -

اساااااتفادة الكمياااااة مااااان خطاااااط 
الاااااواردة التحساااااين والتطاااااوير 
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التقااارير الساانوية لمباارامج ى فاا

 .والمقررات في تطويرىا
آليااااااااااااااات التسااااااااااااااجيل  12/ 11 -

واإلشاااراف فاااى الدراساااات العمياااا 
تم مراجعتياااا تااامحاااددة ومعمناااة و 

وتوجاد   ,دوريًا بغرض تطويرىاا
ضااااامانات موضااااااوعية وعادلااااااة 
لتوزياااع اإلشاااراف العمماااى عماااى 

 الرسائل وفقًا لمتخصص .
 

تطبااااق الكميااااة بنااااود البلئحااااة  -
 .جراءات التسجيلفي إ

الئحة الدراساات العمياا معمناة  -
عماااى موقاااع الكمياااة كماااا يااااتم 
عااارض بنودىاااا بالسااايمينارات 

 .ودليل الطالب

ال توجاااااااااد قواعاااااااااد معتمااااااااادة   -
لتوزياااااااااااع اإلشاااااااااااراف طبقاااااااااااا 
لمتخصاااص العمماااي لضااامان 

 .العدالة
عدم تاوفر وساائل لمتأكاد مان  -

مراجعااااااة إجااااااراءات تسااااااجيل 
الطااااااابلب لمدراساااااااات العمياااااااا 

شااااااااراف بشااااااااكل وتوزيااااااااع اإل
دوري وفاااق التغذياااة الراجعاااة 

 .من األطراف المعنية
لممؤسساااااااااااة وساااااااااااائل  11/ 11 -

مناساااااااابة لقياااااااااس آراء طاااااااابلب 
الدراسااااااااااات العميااااااااااا , واتخاااااااااااذ 
اإلجااااااراءات البلزمااااااة لدراسااااااتيا 
واالساااااااتفادة مااااااان النتاااااااائج فاااااااى 

 .اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

لاام تقااس الكميااة آراء الطاابلب  - 
فااااااااااااي العمميااااااااااااة التعميميااااااااااااة 

 .بحثيةوال
لااام ياااتم تحميااال آراء الطااابلب  -

حاااااااااول العممياااااااااة التعميمياااااااااة 
 .والبحثية

لااام تساااتفد الكمياااة مااان نتااااائج  -
التحميااال ولااام تتخاااذ إجاااراءات 

 .تصحيحية مناسبة
المشاركة  -87

المجتمعية 
 وتنمية البيئة

لممؤسساااة خطاااة مفعماااة  1/ 12 -
 .لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

توجااد خطااة لخدمااة المجتمااع  -
ئااااااااااااة معتماااااااااااادة وتنميااااااااااااة البي

 .ومفعمة
تااااوفر الكميااااة باااارامج لمتوعيااااة  -

بأنشااااااااطة خدمااااااااة المجتمااااااااع 
وتنمياااااااة البيئاااااااة لممساااااااتفيدين 

 داخميا وخارجيا.

 

 توجد تقاارير سانوية لموحادات  - فعالاةلممؤسسة كيانات  2/ 12 -
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فاااااااى مجاااااااال خدماااااااة المجتماااااااع 

 وتنمية البيئة
 

والمراكااااااز المعنيااااااة بأنشااااااطة 
خدمة المجتماع وتنمياة البيئاة 

. 
لممؤسسااااااااااااااة أنشااااااااااااااطة  3 /12 -

متنوعااااة موجيااااة لتنميااااة البيئااااة 
المحيطاااة بياااا وخدماااة المجتماااع 

 .تمبى احتياجاتو وأولوياتوو 
 

تتناااوع أنشاااطة الكمياااة لخدماااة  -
المجتمع وتنمياة البياة لتشامل 
عقاااد اتفاقااااات وشاااراكات مااااع 
المؤسسااااااااااااااااااات التعميميااااااااااااااااااة 
والتربوياااااااة , ووجاااااااود قوافااااااال 
متنوعااااااااة , ودورات تدريبيااااااااة 

بلت وتثقيفياااااااااة وحااااااااال مشاااااااااك
المجتمااااااااااااع التربااااااااااااوي فااااااااااااي 

 المدارس وغيرىا.
توجاااد بياناااات بتماااك األنشاااطة  -

والخااااااادمات خااااااابلل األعاااااااوام 
 الثبلثة الماضية.

 

لممؤسسة آلياات لتمثيال  4/ 12 -
ل لؤلطااراف المجتمعيااة فااى فعااا

صاااااااانع القاااااااارار ودعاااااااام مااااااااوارد 
 المؤسسة وتنفيذ برامجيا.

 

فاااااااى تاااااااوفر الكمياااااااة بياناااااااات  -
المجاااااااااالس والمجاااااااااان التااااااااااي 

ن ماااااان و ييااااااا ممثماااااايشااااااارك ف
المجتمااع مثاال مديريااة التربيااة 

الييئااااااااة العامااااااااة  –والتعماااااااايم 
 -تعمايم الكبااارلمحاو األمياة و 

 األكاديمية المينية لممعممين.
تحاادد الكميااة أوجااو المشاااركة  -

المجتمعياااة فاااي صااانع القااارار 
مثاااااااااال تاااااااااادريب الطاااااااااابلب , 
وعضاااوية المجاااالس الرسااامية 

 وغيرىا.
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لممؤسساااااااااااااااة وساااااااااااااااائل  5/ 12 -

س آراء المجتمااااااع مناساااااابة لقيااااااا
واالساااااااتفادة مااااااان النتاااااااائج فاااااااى 
 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 

التقوم الكمياة باساتطبلع أراء  - 
وقياااااااااااس رضااااااااااا األطااااااااااراف 
المجتمعياااااة بشاااااكل دوري وال 
يوجاااد ماااا يااادل عماااى تحمياااال 
نتااااااااااااااااااائج اسااااااااااااااااااتطبلع رأي 
األطاااااراف المجتمعياااااة عماااااى 
مدار األعاوام الساابقة لقيااس 

 مدى التقدم.
تاااائج تقيااايم ال تحمااال الكمياااة ن -

آراء المجتمااااااااااع ومنظمااااااااااات 
 لاااااامسااااااوق العماااااال وبالتااااااالي 

تساااتفد مااان النتاااائج وال تتخاااذ 
االجااااااااااااراءات التصااااااااااااحيحية 

 المناسبة.
 

 :  )الفرص والتيديدات( لكمية التربية تحميل البيئة الخارجيةلمحور الثانى: ا
الفااارص تحدياااد  وصاااول إلاااىلممرحماااة ميماااة جامعاااة بنياااا  التربياااة مثااال تحميااال البيئاااة الخارجياااة لكمياااةي       

 والتيديدات الحالية والمحتممة حتى يتسنى لمكمية االستفادة من الفرص ومعالجة التيديدات .
 الفـــــرص

  وجود معايير جديدة لالعتماد صادرة عن ىيئة ضمان
 الجودة.

  دارة الجامعة ألنشطة التطوير في الكميةإدعم. 
 ت وجود اتفاقات لمتعاون مع مؤسسات مجتمعية ذا

 صمة.
  مشروعات تنافسية متنوعة تقدميا وزارة التعميم العالي

. 
 لى برامج جديدة إقبال واحتياج سوق العمل زيادة اإل

تقدميا الكمية خاصة البرامج المميزة المقدمة بالمغة 
 االنجميزية.

 التيديـــدات
 .إفتتاح العديد من الكميات الخاصة 
 .سياسات القبول واألعداد المقبولة 
 سياسات المالية لمرواتب والحوافز.ال 
  وجود معايير عالمية مستحدثة

لممتخرجين مرتبطة بالتغيرات التكنولوجية 
 المتالحقة.

 عدم تكميف الدولة لمتخرجي كمية التربية. 
 داري في توقف التعيينات في الجياز اإل
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  دعم قيادة الكمية والجامعة لكل األنشطة التي تسيم في
 اعتماد الكمية.

 جديدة لمكمية في فرع الجامعة في  مكانية افتتاح برامجإ
 العبور.

 مكانية افتتاح فرع لكمية التربية في مدينة شبين إ
 محافظة القميوبية.فى القناطر 

  زيادة المدارس الخاصة والمدارس الدولية في محافظة
 القميوبية.

 الكمية.

 

 : المحور الثالث: المنيجية المستخدمة فى تحميل الفجوة
دراكيم لؤلداء الي       دف من ىذه الخطوة ىو تحديد الفجوة بين توقعات المستفيدين لمستوى الخدمة وا 

       ى معرفة وتحديد مدى التطابق بين الخدمة المتوقعة ) الوضع المأمول (, والخدمة المدركة أالفعمى ليا ,
                                                                                                        :                                                                                                                             التالىتمثمة فى , وذلك بالنسبة لجميع الخدمات التى تقدميا الكمية والم ) الوضع الحالى (

 ج .متخر ال 
 لخدمات االستشارية .ا 
 . البحث العممى 
 . خدمات التدريب والتعميم المستمر 
 . الخدمات البيئية والمجتمعية 
, تستطيع الكمية تطوير استراتيجيات محددة وتحديد المصادر البلزمة لسد الفجوة بين عمى ذلكوبناء         

 الوضع الراىن وتحقيق الوضع المستيدف .
بين تصورات إدارة الكمية لتوقعات المستفيدين والخدمات الفرق  عمى تحميل الفجوة اعتمد  وقد

 لجودة في األبعاد التالية  :ا ممارسات وأنشطة في ضوء معاييرك من الكمية   المتوقعة
 كميةالفى ستيدف لسياسات التعميم لفجوة بين الوضع الحالى والوضع الما . 
 كميةالفى ات البحث العممي الفجوة بين الوضع الحالى والوضع المستيدف لسياس . 
 سات تنمية البيئة وخدمة المجتمعالفجوة بين الوضع الحالى والوضع المستيدف لسيا . 
  واألنشطة الطبلبيةالفجوة فى مجال الخدمات . 
  كميةالفى الفجوة في البنية التحتية والتجييزات التكنولوجية . 
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  خطة االستراتيجية لمكمية .الالمطموبة لتنفيذ أنشطة تمويل ال مصادرالفجوة فى 
  كميةالفى الفجوة في تنمية الموارد البشرية والمادية . 
 . الفجوة فى التقييم الداخمى لمكمية 
 الفجوة فى الممارسات العادلة وتكافؤ الفرص . 

 فجوات وفقاتم تحديد الذلك  وبناء عمى لخدمة كمرجعية أساسية ,لقد تم تحميل الفجوة بإتخاذ جودة او        
  : الجدول التالى والذى يوضح أىم المعايير التى تؤثر أو تتاثر بيذه الفجواتمصفوفة المبينة فى مل


