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 رمهٌد

فً كلٌة  تستراتٌجٌةٌتناول دهذا التمهٌد عددا من المتسابل الفنٌة التً ارتبطت بمنهجٌة وضع الخطة اإل

ولد اتستندت منهجٌة الخطة علً التعاون بٌن  جامعة بنً تسوٌ .ب تمدمةالدراتسات العلٌا للعلوم الم

كلٌة والتسادة والعدٌد من الزمالء والخبراء بالجامعات االخري المجموعة من الخبرات المتراكمة فً 

وكذا النماذج والمعلومات والمهارات التً تم الحصول علٌها من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم 

 واالعتماد.

وان دهذه الخطة تعتبر نملة نوعٌة لٌس فمط من حٌث المدى والحجم ونطاق العمل بل أٌضا من حٌث 

المنهجٌة فً التخطٌط والتوجه فً فكر اإلصالح والتطوٌر حٌث بممتضً الخطة تستتحول كل الجهود 

ود مبعثرة جامعة بنً تسوٌ  من جهب الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةوالمشروعات واألنشطة داخل كلٌة 

كلٌة الرتسالة رإٌة  وغٌر متجانتسة إلً جهود متحدة لتحمٌك دهد  واحد متفك علٌه أال ودهو  أدهدا  تحمك 

العمل داخل الكلٌة من عمل ٌعتمد علً األداء الفردي ألعضاء الكلٌة إلً أداء منظومً مإتستسً  وتحوبل

ن ٌذوب الفرد فً الكلٌة مما ٌإدي ٌتستفٌد من كل الخبرات والمهارات فً صورة تكاملٌة بما ٌدعم فكر أ

 تستراتٌجٌةبدابرة أوتسع من الطموحات المومٌة المتمثلة فً الخطة اإل تستراتٌجٌةإلً ارتباط دهذه الخطة اإل

 لجامعة بنً تسوٌ  تلبٌة لمعاٌٌر االعتماد الممررة من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد.

ة فً منظومة التعلٌم العالً والمإدهلة للتفاعل مع تسٌاق الظرو  والتً تركز علً أدهمٌة ضمان الجود 

التارٌخٌة التً تمر بها مصر وتطلعاتها نحو التحول إلً مجتمع المعرفة وامتالن المدرات التنافتسٌة فً 

االلتصاد العالمً الذي ٌرتكز علً مفهوم الجودة كؤتساس للبماء ولذا جاءت الخطة شاملة ودهادفة إلً 

 كلٌة شامال كل عناصر العملٌات التعلٌمٌةالالتدرٌبً التربوي ب البحثً فً النموذج التعلٌمًإحداث تحول 

، والنظم، ومخرجات التعلم،ونموذج عضو دهٌبة التدرٌس، اإلدارٌةفً الجامعة من العملٌات  والبحثٌة

لجامعٌة فً ا األكادٌمٌةوالبحوث والدراتسات العلٌا ،وخدمة المجتمع مما ٌوضح وٌرتسخ دور المإتستسات 

تطوٌر الوطن ودفع عجلة التنمٌة المبنً علً أتساس من العلم والتكنولوجٌا العالمٌة المتطورة مما ٌدفع 

 بمصر إلً مولعها العالمً الذي ٌتستحمه.
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يامعة ب الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدمةعمٌد كلٌة دمحم خضا .د/ أ كلمة

 بنً تسوٌف

عماد تمدم لاطرة البحث العلمً و خاصةبصفة  العالً تعتبر مإتستسات التعلٌم

الدول وأحد معاٌٌر لٌاس حضارتها ودهً الماعدة الربٌتسٌة النطالق التمدم 

تمدم األمم المتحضرة على أتساس الدور المنوط بها فً إنتاج ٌبنً والتطوٌر، و

المعرفة المتستمرة وإفرازاتها فً البحث العلمً وتطبٌماته الهادفة إلى تمدم 

 وحل المشاكل المجتمعٌة التً تعوق التمدم. التصاد الدول

فً بناء  العالً دهذا الدور الحٌوي والمفهوم المومً لمإتستسات التعلٌم إطارفً 

العالً والبحث  وتمدم المجتمعات وفً ضوء المتغٌرات العالمٌة والتحدٌات اإلللٌمٌة ٌؤتً التعلٌم ةوتطوٌر األم

الركٌزة األتساتسٌة ألي حضارة والبحث العلمً تبر الثمافة والمعرفة لتنمٌة البشرٌة وتعلبوابة ربٌتسٌة ك العلمً

كان و ، المومٌة والضرورٌات المجتمعٌة حتٌاجات لإلإلتستجابة أو لحدوث طفرات متتالٌة للتمدم المجتمعً با

ً ازل ٌا ه ذاتوالعمل على اتستمرار االرتماء بالعالً جدٌدة لتطوٌر التعلٌم  آلٌاتخلك علً صانعً المرار ما

فً الكنز األول ألي مجتمع ودهو الشباب الذي دهو لوة الشعوب وركٌزة تمدمها وعماد لتحمٌك التمٌز 

 واإلنفراد فً تنافتسٌة المنتج.نهضتها.

فً عصر تكنولوجٌا المعرفة المعتمدة على اإلبداع واالبتكار  والبحثٌة أصبح تطوٌر المنظومة التعلٌمٌةولد 

البد من اعتماد منهجٌة  العالً ولضمان تطوٌر التعلٌم. لمهارات المعرفٌة على عبور وتمٌز ا ا  لادر اً جتسر

موثمة ومبٌنة على األتسلوب الوصفً الشامل لعملٌة ضمان الجودة واالعتماد فً مجال التعلٌم والتسٌر لدماً من 

 لًالعا وضوابط وإتباع إجراءات لتحمٌك وتحتسٌن وتعزٌز التطور المتستمر لخدمة التعلٌم آلٌاتخالل 

 .ومخرجاته

أن  الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةلعهد الذي لطعناه جمٌعاً على أنفتسنا نحن أتسرة كلٌة وكان لزاماً علٌنا طبماً ل

إعداداً شامالً ومتمٌزاً لمواجهة المتطلبات الملحة للمجتمع  لطالبناا متسبولٌة اإلعداد الخاص نؤخذ على عاتمن

 .ء بمتستوى االلتصاد المومًالعمل على االرتمامع وتسوق العمل 

وأخٌراً  ندعوا هللا أن ٌوفمنا إلً نمدم إتسهاماً ولو بتسٌطاً فً نهضة مصرنا الحبٌبة لتعود لاطرة العالم العربً 

 واإلتسالمً  للتمدم والرلً العلمً واإلنتسانً والحضاري.

                                                                                          

 عمٌد الكلٌة                                                                                             

 خضا دمحم/ تسراذ الدكروااأل                                                                    
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ٌس لينة إعداد الخطة أتسماء حمودة ائ/ دكرواة التسٌدة ال كلمة

 يامعة بنً تسوٌفب الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدمةلكلٌة  تسراارٌيٌةاإل

هامة التً توجب على المما ال شن فٌه أن مصر تمر بمرحلة من التغٌرات 

مواكبة دهذا التغٌر  العالً والبحث العلمً المابمٌن فً منظومة التعلٌم

ج لادر على المنافتسة على لتحمٌك جودة التعلٌم بما ٌحمك إنتاج خرٌ

 المتستوى اإلللٌمً والعالمً.

 

المنظومة العملٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً ومخرجات وحٌث انه من الضروري إحداث تطوٌر شامل فً 

المجتمع ومتطلبات الصناعة  إحتٌاجات واكب متطلبات العصر وتلبٌة والنظام االداري بحٌث ٌ األكادٌمٌة

الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمة لبات تسوق العمل ومهارات ولدرات خرٌجً كلٌة وتملٌل الفجوة بٌن متط

الوطنٌة للهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم الضروري وضع معاٌٌر تتوافك مع المعاٌٌر لذلن كان من 

حتى ٌتستطٌع خرٌجو الكلٌة المنافتسة فً تسوق العمل الداخلً  والبحث العلمًفً التعلٌم  واالعتماد

 إلللٌمً والدولً.وا

للحصول على  على التمدم جامعة بنً تسوٌ كلٌة الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمة ب عزمتولذلن فمد 

من خالل جهود متعددة تم بذلها من لبل و، الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد من لبل  العتمادا

تستمبل أبنابها الطالب ولتوفٌر الجودة فً فرص التعلم مجتمع الكلٌة إٌماناً بمٌمة دهذه الكلٌة وحرصاً على م

 المتاحة والبحث العلمً وكذلن األداء اإلداري والمجتمعً.

( تحمك االرتباط بٌن كافة 2424-2415) إتستراتٌجٌةبوضع خطة  الجهدوكان من الطبٌعً أن ٌبدأ دهذا 

لخطة من خالل االتستعانة بالخبرات أفكار التطوٌر وتمنع العشوابٌة والفردٌة فً التخطٌط، ولد تم وضع ا

عالوة على االتستناد إلى المعلومات  والجامعات االخرى الوطنٌة واالللٌمٌة  المتراكمة بالكلٌة والجامعة

 التً وفرتها الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد.  والمفادهٌم

لتدرٌب شامالً كافة الجوانب المرتبطة واوالبحث العلمً وتهد  دهذه الخطة إلى إحداث تغٌٌر فً التعلٌم 

ومخرجات التعلم والبحوث والدراتسات العلٌا بما فً ذلن نموذج  اإلدارٌةبذلن ممثالً فً تطوٌر الجوانب 

 . والبٌبة المحٌطة عضو دهٌبة التدرٌس، مما ٌتٌح للكلٌة أن تكون عضو مإثر فً خدمة المجتمع

ال ٌنفصل عن انتمابنا  وتطوٌر منظومة البحث العلمً ٌجٌهاإن آمالنا فً تحمٌك مكانة أفضل للكلٌة وخر

للمجتمع وواجبنا تجاه المشاركة اإلٌجابٌة والفعالة فً دفع عجلة التنمٌة الشاملة للدولة وبما ٌدفع بمصر 

 إلى مكانتها العالمٌة التً تتستحمها.  

 ةتسراارٌيٌائٌس لينة إعداد الخطة اإل                                 

 أتسماء حمودهد/                                                                     
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 تسراارٌيىالرخطٌط اإل إدااةفاٌك 

 عمٌد الكلٌة دمحم خضاأ.د/ 

 وكٌل الكلٌة لشئون الدااتسات العلٌا و البحوث علً.د/ احمد .مأ

 نمٌة البٌئةوكٌل الكلٌة لشئون خدمة الميرمع و ر خالد عباسأ.د/ 

 بالكلٌة مدٌا وحدة ضمان اليودة مً اتسالند/ 

 ائٌس لتسم النانوركنولويً وعلوم المواد تسماء الدقد/ م.أ.

 لتسم علوم الطالة اليدٌدة والمريددة  ائٌس  حمدي فاغلً/ أ.د

    لتسم علوم البٌئة والرنمٌة الصناعٌةائٌس  حمادة محمود/ .د.مأ

 الركنولويٌا الحٌوٌة وعلوم الحٌاه لتسمائٌس  والء حزٌن/ .د.مأ

  
 :تسراارٌيٌةعداد الخطة اإلإفاٌك 

 ائٌس الفاٌك -   أتسماء تسٌد حمودهد/ 

 لتسم الركنولويٌا الحٌوٌة وعلوم الحٌاه  عماو التسٌد د/

  لتسم علوم البٌئة والرنمٌة الصناعٌة هبة أحمد  كٌمٌائً/
   وادلتسم النانوركنولويً وعلوم الم دمحم عصمت كٌمٌائً/

 

 :فاٌك ماايعة الخطة

 يامعة بنى تسوٌف-مدٌا ماكز ضمان اليودة        صباي رمام  أ.د/ لينة مشكلة بائاتسة         

 

 : تسراارٌيٌةفاٌك مرابعة الخطة اإل

اعضاء لينة الماايعة  -أعضاء وحدة ضمان اليودة -وكالء الكلٌه( –) عمٌد  األكادٌمٌةالمٌادات 

 الداخلٌة.

   www.bsu.edu.egلكراونٌة على المولع الرالى:لنتسخة  اإلا

  

http://www.bsu.edu.eg/
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 رمدٌم2-2

بل من التخطٌط دهو التنبإ بالمتستمبل واالتستعداد له انطاللا من تحلٌل الحاضر وتولعات واتجادهات المتستم

بكفابة  دهدا  المرغوبة مع تحدٌد االتسالٌب والوتسابل المناتسبة لتحمٌك دهذة األ دهدا  اجل تحمٌك األ

وفاعلٌة ووفما الولوٌات بجدول زمنى محدد وتحدٌد دلٌك للمتسإلٌات. التخطٌط االتسترتٌجى للكلٌات 

ٌل الفجوة بٌن موارد العلٌا فى الكلٌة والخاص بتحل دارةٌرتبط بالنشاط االدارى التى تمارتسة اإل

وامكانٌات المإتستسة والفرص المتاحة فى البٌبة المحٌطة بغرض تسد دهذة الفجوة وتحمٌك المالبمة 

على تفهم دهذة التغٌرات ورصد الفرص والتهدٌدات ذات  دارةوالتوافك االتستراتٌجى . كما انه ٌتساعد اإل

لمتستمبلٌة ، ومن دهنا اصبح التخطٌط العاللة بنشاط الكلٌة ومخرجاتة ، وٌتساعد على معرفة الرإٌة ا

 االتستراتٌجى للكلٌة ضرورة من ضرورات االتستمرار والبماء ولٌس دربا من دروب الرفادهٌة

الذى  –دهمٌة التخطٌط االتستراتٌجى ؤجامعه بنً تسوٌ  بب الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةواٌمانا من كلٌة ا

اتخذتة  –المختلفة للمرارات التشغٌلٌة  اإلدارٌةلمتستوٌات العام للتخطٌط االكثر تفصٌال فى ا طارٌوفر اإل

طوٌلة االجل تتضمن الرإٌة المتستمبلٌة للكلٌة والرتسالة التى تتسعى الى  إتستراتٌجٌةاتساتسا لوضع خطة 

التى تتسعى الى تحمٌمها فى ضوء دهذة الرتسالة وكذلن  تستراتٌجٌةاإل دهدا  تحمٌمها والغاٌات النهاٌة واأل

 والمشاركة المجتمعٌة. والبحثٌةاتساتسا لجمٌع االنشطة مثل االنشطة التعلٌمٌة اتخذتة الكلٌة 

كلٌة بمثابة عملٌة دٌنامٌكٌة للتطور ومواكبة للمتغٌرات الحدٌثة واألتجاه لل تستراتٌجٌةلذلن تعد الخطة اإل

ٌث تبدأ نحو المتستمبل ،كما أنها تموم على مبدأ المشاركة والتواصل المعرفى والبحثى والمجتمعى ، ح

ً بوضع   دهدا  ثم تحدٌد تساتسٌات تتضمن تنفٌذ األتستراتٌجٌات بشكل ٌإدى إلى تحمٌك األ أدهدا  أتساتسا

كلٌة ، الالممررة بكٌفٌة معٌنة فً زمن مخطط ٌتم إجرابه. ودهً تعد بمثابة خرٌطة الطرٌك أمام لٌادات 

هد  فً ظل الظرو  البٌبٌة حٌث أنها تمثل االتساس الواضح للوضع الرادهن واألتجاه للمتستمبل المتست

 المحٌطة تسواء المحلٌة أو الدولٌة .

 

 منهيٌة اعداد الخطة2-1

وفك منهجٌة جامعه بنً تسوٌ  ب الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةكلٌة ال تستراتٌجٌةلمد تم اعداد الخطة اإل

 علمٌة إرتكزت علً مجموعة األتسالٌب والمبادئ التالٌة:

 

 أتسلوب رعاونً: 2-1-2

و مركز ضمان جامعه بنً تسوٌ  ب الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةاذلن من خالل التعاون بٌن كلٌة وتم 

 الجودة بالجامعة والمجتمع المدنً والمتستفٌدٌن.
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 أتسلوب شمولً مركامل:  2-1-1

ٌات تم من خالل دراتسة الوالع الفعلً للكلٌة فً جمٌع األلتسام المختلفة لتحمٌك تكاملها علً جمٌع المتستو

 واإلشرافٌة والتنفٌذٌة المختلفة. والبحثٌة التعلٌمٌة

 

 أتسلوب رحلٌلً علمً:  2-1-3

حٌث تم االعتماد علً البٌانات بعد التؤكد من صحتها وجمعها بالوتسابل التً ألرتها الهٌبة المومٌة 

ة متفك علٌها لضمان جودة التعلٌم واالعتماد وتحلٌل الوضع الرادهن للكلٌة المبنً علً أتسس ولواعد علمٌ

 دهدا  وإتستنتاج نماط الموة والضع  والفرص والتهدٌدات ومن ثم تحدٌد الغاٌات النهابٌة و األ

 .تستراتٌجٌةاإل

 

 االتسرفادة من الخباات الرااٌخٌة المرااكمة فً رطوٌا الرعلٌم:  2-1-4

والبحوث  الدراتسة والتحلٌل النالد لتلن الخبرات والتً تمثلت لٌس فمط فً الدراتسات عن طرٌك

ً بالتجارب المتمٌزة فً التطوٌر التً  المتمٌزة من جهات متعددة ادهتمت بتطوٌر التعلٌم العالً بل أٌضا

تمت داخل وزارة التعلٌم العالً نفتسها خالل فترات تسابمة فً صورة مشروعات تؤتسٌس نظم ضمان 

 .CIQAP) لالعتماد)ومشروعات التطوٌر المتستمر والتؤدهٌل  QAAP1, and QAAP2)الجودة بالكلٌات)

 

 رواصل الخباات الدولٌة:  2-1-5 

ولد لعب أعضاء دهٌبة التدرٌس المتمٌزون بالكلٌة دورا مإثرا فً دهذا االتجاه حٌث وفروا العدٌد من 

 بالكلٌة.  األكادٌمٌةالتى ٌمكن اإلتستفادة منها فى وضع المعاٌٌر  الوطنٌةالمعاٌٌر 

بالكلٌة والتً  الدبلوم والماجتستٌرللتعلم بمرحلة  األكادٌمٌةٌر وكذا بمشاركتهم الفعالة فً وضع المعاٌ

أعلنتها الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد لتكون دهً المعاٌٌر التً تسٌتم بممتضادها منح 

 االعتماد من الهٌبة المومٌة للمإتستسات التعلٌمٌة فً مجال العلوم االتساتسٌة.

 

 اات المؤتستسٌة: رنمٌة المهااات ودعم المد 2-1-6

لمد كان شعار التعلم من خالل العمل دهو المبدأ األتساتسً الذى لامت علٌه الجهود لبناء الخطة 

للكلٌة ولد نتج عن ذلن دعم مإتستسً ألعضاء دهٌبة التدرٌس المشاركٌن بالخطة و بناء  تستراتٌجٌةاإل

 .كوادر وطنٌة اكتتسبت المهارات و المعار  المهنٌة من خالل التفاعل الحً
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 المالمح األتساتسٌة للخطة 2-3

 تتلخص المالمح الربٌتسٌة للخطة فً خمتسة مالمح ربٌتسٌة:

 

 اليودة: 2-3-2

والمالٌة  اإلدارٌةو األكادٌمٌةتتبنى الكلٌة فى مجال ضمان الجودة فلتسفة تموم على توجٌه كافة االنشطة  

ر والتحتسٌن المتستمر لجودة بالكلٌة نحو تحمٌك رضاء العمالء واالطرا  ذات المصلحة مع التطوٌ

الممدمة للطالب ، وذلن للوصول بهم الى المتستوٌات التى تحمك التمٌز  والبحثٌة الخدمة  التعلٌمٌة

بالتوجه نحو المتستفٌد  اإللتزامالتنافتسى فى تسوق العمل, وذلن من خالل ثمافة تنظٌمٌة تموم على 

 فى تحمٌك الجودة والتمٌز فى االداء. والعاملٌن دارةوالتحتسٌن والتطوٌر المتستمر ومشاركة اإل

وترجع ادهمٌة اتباع مدخل انشاء نظام داخلى للجودة بالكلٌة الى عدة اعتبارات ٌمكن اٌجازدها على النحو 

 التالى:

حدٌثة فى ظل ومتطلبات تسوق العمل مما ٌتطلب اتباع اتسالٌب تعلٌمٌة  إحتٌاجات التغٌر المتستمر فى  -

 التى تواجه متسٌرة التطور المجتمعىكالت شجدٌدة لحل الم آلٌات

 تعاظم دور العنصر البشرى المإدهل والمدرب والمادر على االبتكار واالبداع. -

 اتسهام  الكلٌة فى تمدم ونمو المجتمع من خالل تمدٌم خرٌج متمٌز مهارٌا ومعرفٌا -

انماط تعلٌمٌة  التمدم التسرٌع فى تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت مما ٌتستلزم ضرورة اتستخدام -

 متطورة 

االتسهام فى حل الكثٌر من المشكالت التى تعوق العملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة مما ٌحتسن من نظرة المجتمع  -

 لخرٌجى الكلٌة 

تتتسم  واختٌار موضوعات البحث العلمً العمل على جعل البرامج التعلٌمٌة والممررات الدراتسٌة للكلٌة -

 ن تولعات االطرا  المعنٌة ومتطلبات التنمٌة المتستدامةبالوالعٌة لممابلة التوازن بٌ

ضرورة البحث عن اتسالٌب جدٌدة لزٌادة التموٌل الذاتى للكلٌة من اجل تحتسٌن وتطوٌر العملٌة  -

 والبحث العلمً التعلٌمٌة
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ة بنشر وتعزٌز ثماف اإللتزاماعتمدت على  تستراتٌجٌةومن ثم فإن الكلٌة فً تسعٌها نحو تحمٌك خطتها اإل

الجودة مع العمل على تحمٌك الترابط والتجانس بٌن النظم واإلجراءات المتبعة بالكلٌة من خالل الخطة 

 -والتً تلتزم باآلتً : تستراتٌجٌةاإل

 الكلٌة ووحداتها برإٌة ورتسالة الكلٌة. إدارةالتوجه فً  -

 المتسبولٌة الواضحة وفهم دور كل فرد فً تطبٌك ونشر الجودة. -

 تعلٌمٌة والبحثٌة بما ٌخدم المجتمع والبٌبة.تفعٌل العملٌة ال -

ٌمابل  - ٌم الخدمة بما  ٌة والمرونة الالزمة ًف أتسلوب تمد ك المتساواة والعدالة والشفاف ٌاجات تحٌم وتولعات أصحاب  إحت

 المصلحة.

ن الطالب تسواء على المتستوى االجتماعً أو الثمافً بما ٌحمك تولعاتهم وٌما - بل التعامل مع الفروق الفردٌة ٌب

 دهم.إحتٌاجات 

 تحدٌد المجاالت المحتملة والممكنة لتحمٌك التمٌز واإلبداع واالبتكار. -

 بالتحتسٌن والتطوٌر المتستمر لجوانب المنظومة التعلٌمٌة والبحثٌة بالكلٌة. اإللتزام -

 المتستمبلٌة للمجتمع. حتٌاجات إتباع منهجٌة لابمة على المبادرة والتنبإ باإل -

 والمعاٌٌر الموضوعة. دهدا  متستمرة لألداء فً ضوء األالمتابعة والمراجعة ال -
 

 الركامل والشمول: 2-3-1

ونعنً بهذا الملمح إن الجودة ال تتحمك بذاتها أو متستملة عن المتغٌرات األخرى. ومن أدهم المتغٌرات التً 

للخطة دهً ٌجب أن تتكامل مع الجودة، نظم الحوافز، نظم الرلابة والمتساءلة. ودهذه المتغٌرات بالنتسبة 

 بمثابة الشروط الضرورٌة لنجاح جهود التطوٌر. 

الجامعة لحصول  أدهدا  دها توجهات وأدهدا  للكلٌة فً كل مكوناتها و تستراتٌجٌةولد عكتست الخطة اإل

 الكلٌة علً االعتماد طبما لمعاٌٌر الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد.

 

 لٌةبالمواعد والنظم المح اإللرزام 2-3-3

بالمعاٌٌر  اإللتزامنظرا للمتغٌرات العالمٌة الحادثة ونتٌجة لثورة االتصاالت والمعلومات فكان البد من 

الثمانٌة التً تخص المدرة المإتستسٌة وكذلن المعاٌٌر التً تخص الفاعلٌة التعلٌمٌة والذي تم وضعهم من 

وتتتسك مع المعاٌٌر والمواعد والنظم لبل الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد والتً تتفك 

 المحلٌة.  
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 رخصٌص الموااد المالٌة للرطوٌا 2-3-4

افة ( والتى تضمنت ك2419 – 2415) تسنوات 5على مدار  تعد دهذه الخطة من الخطط متوتسطة المدى

التى و لضمان جودة التعلٌم واالعتماد عتماد الممررة من الهٌبة المومٌة معاٌٌر و مإشرات و خصابص  ال

 تحمك الكفاءة فى اتستخدام الموارد المالٌة و المادٌة للكلٌة و العمل على تنمٌة الموارد الذاتٌة. 

 

 الرموٌم المتسرما ومرابعة األداء 2-3-5

للتموٌم المتستمر والمتابعة الفعلٌة مع إمكانٌة تطوٌر وتعدٌل األداء  آلٌاتالخطة الحالٌة تتضمن وجود 

 وصول الخطة إلً المتستهدفات المرحلٌة والنهابٌة. طبما ألي متغٌرات لضمان

 

 للكلٌة تسراارٌيٌةالمبادئ الرابوٌة فً بناء الخطة اإل 2-4

 فً تستة مبادئ ربٌتسٌة ودهً: تستراتٌجٌةتتلخص المبادئ التربوٌة لبناء الخطة اإل

 

لم رعلما الرعالبحث العلمً واإلٌمان بمداة كل طالب متسروفً لشاوط االنضمام للكلٌة علً  2-4-2

 عالً اليودة:

الصحٌح للتعلٌم  طارمتً توافر اإل –ٌمكن المول أن دهذا المبدأ ٌتلخص فً أن كل الطالب لادرون 

 لوصول إلً أعلً متستوٌات التعلملالمالبمة االمكانٌات الالزمة للبحث العلمً والتعلم، ومدي توافرت لهم 

 . والبحث واالبتكار

الجامعً دهً تمدٌم تعلٌم عالً الجودة حٌث تعتمد الخطة علً  ما بعد تعلٌمإن الفكرة الربٌتسٌة فً تطوٌر ال

أتساس أن الطالب الذي توافرت فٌه الشروط والمواصفات التً حممت له االلتحاق بالكلٌة لادرا علً 

الوصول إلً أعلً متستوٌات التعلم، ولذا فان الخطة تعمل علً دعم وصول الطالب إلً أعلً 

 التً ٌتم لٌاس النتابج بنظم تموٌم األداء الممننة.المتستوٌات المهنٌة 

 

 :البحث العلمً رملٌدٌة ألتسالٌب اتسرخدام أتسالٌب وأنماط غٌا 2-4-1

 ٌتحمك دهذا المبدأ األتساتسً فً عدة نماط نوجزدها فٌما ٌلً:

 جتمعٌة.و الم اإلدارٌةبجانب األعمال  والبحث العلمً لعملٌات التعلٌم والتعلم األكادٌمٌةدعم المٌادات  -

االدهتمام بالتدرٌب المتستمر والرعاٌة والتوجٌه علً كٌفٌة تحتسٌن وتسابل التدرٌس. لذلن تمع التنمٌة   -

 المهنٌة ألعضاء دهٌبة التدرٌس فً محور االدهتمام. 
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االدهتمام بؤتسالٌب عرض المحتوي حٌث ٌتسمح ألعضاء دهٌبة التدرٌس بابتكار وتسابل وطرق تدرٌس  -

درجات التعلم الفعال وتتسجٌلها فً توصٌ  الممررات ومل  الممرر مما  غٌر نمطٌة للوصول إلً أعلً

ٌشجع على تنمٌة اإلبداع والتفكٌر النالد وتنمٌة المهارات الذدهنٌة للطالب مما ٌإدهلهم لحل المشكالت 

 .واختٌاردهم لنماط بحثٌة مبتكرة ومتمٌزة العملٌة بعد التخرج بمهارة عالٌة
 

مافة الرموٌم المتسرما علً أتساس معاٌٌا واضحة لكل أطااف العملٌة اإلٌمان بضاواة بناء ث 2-4-3

 :البحثٌة الرعلٌمٌة

ٌتطلب دهذا المبدأ العمل علً التنمٌة المتستمرة ألداء الطالب للتؤكد من الوصول إلً المعاٌٌر المومٌة 

شامل والمتستمر المعتمدة من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد وكذا بناء نظام للتموٌم ال

 باعتباره الوتسٌلة الوحٌدة للتحمك من وصول الطالب إلً المتستوٌات المطلوبة 

وعلٌة فتركز الخطة علً ترتسٌخ ثمافة التموٌم الشامل المتستمر و المتساءلة، والمبدآن ٌتطلبان بٌبة عمل 

التعلٌمٌة المختلفة تسواء تتحمك فٌها الشفافٌة التً تمكن الطالب من معرفة األداء المتولع منه فً الموال  

كما تمكن دهذه البٌبة األتستاذ الجامعً من تحدٌد ما دهو متولع منه  البحثٌةأو المتعلمة باألنشطة  األكادٌمٌة

تجاه الطالب وما ٌجب علٌه أن ٌعلمه لطالبه وبؤي معاٌٌر وما دهً المعاٌٌر والمماٌٌس المتستخدمة فً 

 المٌاس والتمٌٌم والتموٌم والمتساءلة.

 

أن ٌكون هنان متسؤولٌة واضحة لائمة علً شااكة مؤكدة فً كل مولع من موالع العمل  2-4-4

 بالكلٌة وخاايها:

لامت دهذه الخطة علً اإلٌمان بؤن ضمان نجاح أي عمل ٌتول  علً أن ٌكون دهنان متسإولٌة محددة عن 

إالء الشركاء ولتا األنشطة مما ٌضمن الشراكة الواضحة المثمرة بٌن المعنٌٌن بالكلٌة وأن ٌكرس ده

 النهابٌة المتفك علٌها.  دهدا  وجهدا كافٌٌن للمشاركة فً تحمٌك األ

ٌرتكز دهذا المبدأ علً أن تحدٌد المتسإولٌة وتوتسٌع لاعدة المشاركة ٌولد الشعور بملكٌة العمل. وٌتول  

متساءلة مما واضح من المتسإولٌة وال إطارنجاح الكلٌة علً شعور الشركاء والمتستفٌدٌن بملكٌتها فً 

ٌدعم بناء حوكمة رشٌدة متستندة إلً لٌادة متمٌزة ومشاركة مجتمعٌه واتسعة ومعدل عالً من االنفتاح 

 علً المجتمع الخارجً.

 

 ويود بنٌة واضحة لكل عمل رابوي:  2-4-5

لدمت دهذه الخطة عمال متكامال ذو بنٌة واضحة متكاملة متمثلة فً أربعة غاٌات نهابٌة بوضوح وفعالٌة 

 تحمٌك دهد  محدد أال ودهو المدرة علً إنتاج خرٌج مطابك للمواصفات وبالتالً الحصول علً االعتماد.ل
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 بناء بٌئة ايرماعٌة داعمة للطالب والعاملٌن وهٌئات الرداٌس داخل الكلٌة:   2-4-6

تعلمة ٌعنً دهذا المبدأ االدهتمام بالطالب والعاملٌن ودهٌبات التدرٌس من النواحً اإلنتسانٌة الغٌر م

بالكلٌة  األكادٌمٌة دارةأي أنها تهتم بالدعم االجتماعً حٌث تإمن اإل والبحث العلمً بالتحصٌل األكادٌمً

 بؤدهمٌته لرفع متستوٌات  الرضا بالكلٌة.

على  ،جامعه بنً تسوٌ ب الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةلكلٌة  تستراتٌجٌةومن دهذا تموم الخطة اإل

وتطوٌر البحث العلمً وحل مشكالت  تساتسٌة لتصبح مصالح الطالبمجموعه من االفتراضات اال

تسوق العمل دهى المحرن الربٌتسً لتخصٌص واتستثمار الموارد  إحتٌاجات و الصناعة والمجتمع

 واالمكانٌات ، ومن ثم ٌمكن اٌجاز تلن االفتراضات على النحو التالى:

 و الطالب و التدرٌس دهٌبة اعضاء بٌن الوثٌك االرتباط الكلٌة حرم داخل المجتمعٌة الثمافة تدعم -

 العاملٌن

 الى  تصل ان الكلٌة تمدمها التً المجتمعٌة والخدمات العلمً والبحث التعلٌمٌة للبرامج ٌمكن  -

 . االجتماعً و الفكري النمو وتحفز تدعم بٌبة ظل فً  الجودة من عال متستوى

 والحرٌة الموٌم األخاللً والتسلون الثمةو والنزادهة الكٌاتسة ثمافة بالكلٌة البشرٌة الكوادر تعزز  -

 والتطوٌر الذاتٌة التنمٌة بمنهجٌة ملتزمون أنهم كما المتستفٌدٌن، مع اآلمنة الشراكة بناء و األكادٌمٌة

 .المتستمر

 .ذاتٌا موارددها تنمٌة و  لها المتاحة للموارد األمثل لالتستخدام نموذجا تضع أن الكلٌة تتستطٌع  -

 . العاملٌن و الطالب و التدرٌس دهٌبة أعضاء من الكلٌة منتسوبً ٌنب الجودة ثمافة تنتشر  -

 .اإلللٌمً و المحلى المتستوى على نظرابها مع تنافتسٌا وضعا تحمك أن الكلٌة تتستطٌع  -

ان تحمك الخطة بصورة شمولٌة التوازن بٌن تولعات جمٌع االطرا  المعنٌة واحتاجات التنمٌة  -

  المتستدامة بالمجتمع

لتحدٌد  (SWOT)ى الدراتسة الذاتٌة والتمارٌر التسنوٌة للكلٌة واتستخدام التحلٌل البٌبى بناء الخطة عل -

 نماط الموة والضع  ومجاالت الفرص والتهدٌدات الخارجٌة  

  تستراتٌجٌةاإل دهدا  التحتسٌن لتسد الفجوة بٌن االداء الفعلى واألإحتٌاجات الممارنة المرجعٌة لتحدٌد  -

والمنظومة البحثٌة و التمٌز فى االداء من اجل تحتسٌن البٌبة التعلٌمٌة نشر ثمافة الجودة والتسعى نح -

 وتوفٌر الموة الدافعة لتنفٌذ الخطة بكفابة وفاعلٌة 

 وضع برامج وخطط متوازنة ذات رإى متستمبلٌة لتحتسٌن جودة جمٌع العملٌات واالنشطة بالكلٌة  -

مل المتسإلٌة وضع مإشرات حشاركة وتاد العاملٌن بالكلٌة للماتاجة الفرصة العادلة لجمٌع االفر -

 لالداء  

 والخطط التنفٌذٌة لعملٌات التطوٌر والتحتسٌن تستراتٌجٌةالمتابعة المتستمرة لتنفٌذ الخطة اإل -

 التمٌٌم الدورى من خالل مجموعة اتستشارٌة داخلٌة وخارجٌة  -

 هدٌدات الخارجٌةنشر نتابج المتابعة والتمٌٌم مع مراجعة دورٌة لنماط الموة والضع  والفرص والت -
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طة الطرٌك التً تمود الكلٌة الً ما ٌطمح فً الوصول الٌه وما ٌحمك راخ تستراتٌجٌةلذلن تمثل الخطة اإل

ومن خالل األتستغالل األمثل لنماط الموة  الرادهن هاالعامة انطاللاً من وضع ادهأدهدا  المتستمبلٌة و ارإٌته

والتهدٌدات من جهة أخري . بجانب التؤكد من والفرص المتاحة من جهة , والتغلب علً نماط الضع  

للكلٌة بشكل عام علً أتسلوب الوضع  تستراتٌجٌةأن الكلٌة تتحرن فً األتجاة الصحٌح .وتعتمد الخطة اإل

 STPالمتسار -الهد  –الحالً 

 للكلٌة تستراتٌجٌةلمنهجٌة الخطة اإل STPنموذج (: 1)شكل

 

 

 

 المتمثلة فً دراتسة وتحلٌل الوضع الرادهن كخطوة أولً,  وتتكون الخطة من الخطوات الثالثة الربٌتسٌة

كخطوة ثانٌة, ثم فً النهاٌة المتسار المتمثل فً مجموعة منن األنشنطة  تستراتٌجٌةاإل دهدا  ٌلٌها تحدٌد األ

الكلٌة,فمد تم المٌام بتحلٌل )التحلٌل البٌبً (  إتستراتٌجٌة. وإلعداد  دهدا  والبرامج التً تمود الً تحمٌك األ

 تعر  علً نماط الموة والضغ  والفرص والتهدٌدات. لل

مرتبط برإٌة  إطارتعتمد علً تحدٌد ، للكلٌة تستراتٌجٌةوبناء علً ماتسبك فان اتسلوب العمل فً الخطة اإل

 ه.أدهدافوٌتستند الً فهم واتستٌعاب فلتسفة التعلٌم العالى و ،منظومة العمل بالكلٌة

 

 )منهيٌة اعداد الخطة(للكلٌة  ٌيٌةتسراارالمايعٌات األتساتسٌة للخطة اإل 2-5

تسعٌاً نحنو إحنداث ، System Approach المنظومى التحلٌلعلى منهجٌة  تستراتٌجٌةتموم خطة الكلٌة اإل

الجودة للكلٌة وتحمٌنك رإٌتهنا المتسنتمبلٌة وغاٌاتهنا  إتستراتٌجٌةالتناتسك والتعاون بٌن جمٌع األنشطة لتنفٌذ 

 وفماً للمعاٌٌر المحددة.  تستراتٌجٌةس تسلٌم التخاذ المرارات اإل. كما أنها تمدنا بؤتساتستراتٌجٌةاإل

"، ودهنذا المننهج ٌمنوم علنى 7S framework modelوتتستند منهجٌة "التحلٌنل المتسنتمبلً" علنى "مننهج 

أتسننلوب تفكٌننر منننظم لننادر علننى دراتسننة منظومننة الكلٌننة فننً ترابطاتهننا وتشننابكاتها مننع بننالً المنظمننات 

ء عاللة تبادلٌة ال تتجادهل طبٌعة البٌبة المإثرة بكامل عناصردها. كمنا أن دهنذا المجتمعٌة األخرى فً ضو

التبننادل  إطننارالمنننهج ٌلتفننت إلننى العناصننر الربٌتسننٌة فننً منظوماتهننا بمنندر متكننافا ، وٌحلننل دهننذا كلننه فننً 

المتستمر مع المجتمع بمتغٌراته المتعنددة  كمنا ٌمندم لصنانعً المنرارات بندابل وخٌنارات ممكننة لموضنوع 

 لدراتسة. ا

 

الخطوات الواجب اتخاذدها   

 لتحمٌك الرتسالة والرإٌة
أٌن نرٌد أن نكون فى  أٌن نحن اآلن

 المتستمبل 
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 للكلٌه علً المرجعٌات التالٌة: تستراتٌجٌةولد اعتمد اعداد الخطة اإل

 للدولة فً مجال التعلٌم العالً. تستراتٌجٌةالبعد المومً والخطط اإل (1)

 لجامعة بنً تسوٌ  تستراتٌجٌةبالخطة اإل  األرتباط (2)

 رتباط برإٌة ورتسالة الكلٌةاإل (3)

 ألعتمادالتعلٌم وا المومٌة لضمان جودة معاٌٌرالهٌبة (4)

 

حددت الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واألعتماد عددا من المعاٌٌر التً ٌمكن من خاللها الحكم علً 

أخرى مرتبطة بالفاعلٌة ومرتبطة بالمدرة المإتستسٌة المإتستسات التعلٌم العالً اشتملت علً المعاٌٌر 

تضع دهذة المعاٌٌر كؤحد أدهم تسوٌ  جامعه بنً ب الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةالتعلٌمٌة ,وكلٌة 

 .تستراتٌجٌةاإل هاالمرجعٌات عند اعداد خطت

 

 ( تمارٌر المراجعة الداخلٌة للبرامج المختلفة بالكلٌة 4) 

إذا اشتملت على العدٌد من نماط الموة  تستراتٌجٌةوتمثل تمارٌر المراجعة أحد المصادر الهامة بالخطة اإل

 ر الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد بمصر .والضع  بكل برنامج بمرجعٌة معاٌٌ

 

 التمارٌر التسنوٌة التسابمة والحالٌة بالكلٌة  (5)

، عدد من التمارٌر التسنوٌة التى تمثل جامعه بنً تسوٌ  ب الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةأعدت كلٌة 

  تستراتٌجٌةاحد المرجعٌات الهامة فى الخطة اإل

 ة ( آراء أصحاب المصلح6)

من أدهم العوامل لضمان فاعلٌة الخطة دهو تحدٌد األطرا  أصحاب المصالح ، واخذ أرابهم حٌث أن 

 وتولعات تلن األطرا  من أولى الضمانات التً توضح مدى والعٌة الخطة الممترحة . إحتٌاجات تلبٌة 

 دهذا باإلضافة إلى المرجعٌات التالٌة :

 بٌانات وثابمٌة  -

 طبمة بالكلٌة نظم الجودة الداخلٌة الم -

 ات المرجعٌة التستراتٌجٌات ونظم الجودة المطبمة بالمإتستسات التعلٌمٌة االخرى.طاراإل -

 بٌانات تتعلك باتستطالع األراء  -

أراء أعضاء دهٌبة التدرٌس والجهاز االدارى والطالب تجاه جودة األنشطة والخدمات التى ٌمدمها  -

 الكلٌة ومجاالت تطوٌردها .
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ورش العمل وندوات ولماءات تم فٌها إتستخدام أتسلوب العص  الذدهنى لتولٌد ولد تم عمد مجموعة من 

 األفكار االبتكارٌة واالبداعٌة .

ولمد كانت دهذه اللماءات مع لٌادات الكلٌة وأعضاء دهٌبة التدرٌس ومعاونٌهم وجمٌع أفراد الجهاز 

ومنالشة عناصردها  تٌجٌةتسترااإلدارى والعمال والطالب والخرٌجٌن واألطرا  الخارجٌة للتوعٌة باإل

 المختلفة .

 ٌبى للبٌانات .باتستبٌانات للممابالت الشخصٌة والمتسح ال -

 

 : تسراارٌيٌةمااحل اإلعداد للخطة اإل 2-6

 تكوٌن فرٌك التخطٌط اإلتستراتٌجى للكلٌة . -

 اإلعداد التحضٌرى ألعمال التخطٌط االتستراتٌجى وتحدٌد المنهجٌة واالدوات . -

 بح والوثابك والدراتسات المتصلة بمنظومة العمل بالكلٌة .تحلٌل مضمون اللوا -

 تحدٌد المرجعٌات االتساتسٌة للخطة . -

 عمد الندوات النماشٌة والعص  الذدهنى بٌن أعضاء الفرٌك وعٌنة من األطرا  المعٌنة  -

 دراتسة وتمٌٌم الوضع الرادهن عن طرٌك عمل المتسح البٌبى للكلٌة . -

 . تحلٌل نتابج المتسح البٌبى للكلٌة -

 تحدٌث الرإٌة والرتسالة للكلٌة . -

 . تستراتٌجٌةاإل دهدا  وضع الغاٌات واأل -

 صٌاغة التسٌاتسات . -

 . تستراتٌجٌةتنفٌذ الخطة اإل آلٌاتوضع  -

 . تستراتٌجٌةتمٌٌم ومرالبة تنفٌذ اإل آلٌاتوضع  -

 . تستراتٌجٌةوضع الخطط والبرامج التنفٌذٌة للخطة اإل -

 وضع االتستراتٌجٌات البدٌلة . -

 الكلٌة العتماددها . إدارةة على مجلس عرض الخط -

 كتابة التمرٌر األولى بعد التحلٌالت الممترحة وطباعته ومنالشة مع األطرا  المعنٌة.    -

 

  تسراارٌيٌةاألطااف أصحاب المصالح فى الخطة اإل 2-7

ة تعتبر تحدٌد االطرا  أصحاب المصلحة من العوامل الهامة لضمان فاعلٌة الخطة ، حٌث أن ممابل

وتولعات تلن األطرا  من أدهم وأول الضمانات التى توضح مدى والعٌة الخطة الممترحة فى  إحتٌاجات 

الدراتسات العلٌا للعلوم مدى المتسادهمات التى تمدمها كلٌة ضمان الجودة وتمٌز الخدمة التعلٌمٌة و البحثٌة و
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طرا  أصحاب المصلحة على لخدمة المجتمع والبٌبة . وٌمكن تحدٌد األ جامعه بنً تسوٌ ب المتمدمة

  -النحو التالى :

 وزارة التعلٌم العالى  -

 وحدة ضمان الجودة بالكلٌة . -

 أعضاء دهٌبات التدرٌس المعٌنٌن ومعوانٌهم . -

 أعضاء دهٌبة التدرٌس المنتدبٌن. -

 أعضاء الجهاز اإلدارى والعاملٌن والفنٌٌن. -

 الطالب   -

 الخرٌجون .  -

 .......(-وزارة الصحة  -ز شبون البٌبة جها -المإتستسات الحكومٌة )المحافظة   -

 -محطات المٌاه - معامل التحالٌل -المتستشفٌات -المصانع المختلفة المنظمات المختلفة بتسوق العمل )     -

 الصر  الصحى............( -مراكز البحوث - مصانع االتسمنت - شركات االدوٌه -المدارس        

 

 عاللات اصحاب المصلحه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تضع وزارة التعلٌم العالً المواعد و االنظمة التً ٌجب احترامها من لبل جمٌع الجامعات والكلٌات و

وٌتولع فً  دارٌٌنكما ٌوفر مجتمع محافظة بنى تسوٌ   للكلٌة ما ٌلزمها من الطالب و اإل المختلفة.

 الممابل ان ٌتلمً الخدمات التمنٌة و فرص العمل

 وزااة الرعلٌم العالً

 بنى تسوٌفيامعة 

الميرمع فً محافظة بنى 

 تسوٌف

اعضاء هٌئة 

التدرٌس 

 نٌهمومعاو

 الطالب  

 االدااٌون
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 مة األدوات المتسرخد 2-8

للكلٌة فمد تم اإلعتماد على مجموعة من األدوات وتتمثل فى أدوات جمع  تستراتٌجٌةعند إعداد الخطة اإل

 البٌانات وأدوات تحلٌل دهذه البٌانات .

 

 أدوات يمع البٌانات  2-8-2

 اعتمدت الخطة على األدوات التملٌدٌة لجمع البٌانات مثل :

 مع مختل  األطرا  . ورش العمل والحلمات النماشٌة لفرٌك إعداد الخطة -

الكلٌة وأعضاء دهٌبة التدرٌس  إدارةجلتسات العص  الذدهنى لمٌادات الكلٌىة واالجتماعات الدورٌة بٌن  -

 4ومعاونٌهم والطالب 

 مجموعة االتستبٌانات الموجهة للمتستفٌدٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن . -

جرٌها الكلٌة لتمٌٌم وضعه الرادهن دهذا باالضافة إلى التمارٌر والدراتسات التى ٌ)المالحظات الموضوعٌة  -

 .(مدٌر مركز الجودة بالجامعة ومثل التمارٌر التسنوٌة وتمارٌر المراجعة والمتابعة الداخلٌة 
 

 أدوات رحلٌل البٌانات  2-8-1

 -على مجموعة من المنادهج واألدوات التحلٌلٌة كما ٌلى: تستراتٌجٌةتعتمد دراتسات الخطة اإل

 لوضع الرادهن الداخلى والخارجى .( لتحلٌل ا SWOT( منهج )1)

الخارجٌة ، ومصفوفة  تستراتٌجٌةالداخلٌة ، ومصفوفة العوامل اإل تستراتٌجٌة( مصفوفة العوامل اإل2)

 .الوضع االتستراتٌجى الحالى للكلٌةالعوامل الداخلٌة / الخارجٌة وذلن لتحدٌد 

 ( لتحلٌل الفجوة . Servqual( منهج ) 3)

 د تسٌنارٌودهات المتستمبل ) مصفوفة التحلٌل الرباعى( ٌ( لتحد TOWS( منهج ) 4)

 

 المنهيٌة المتسرخدمة لرحلٌل الوضع الااهن 2-8-1-2

ارتكزت المنهجٌة المتبعة لتحلٌل الوضع الرادهن بشمٌه الداخلى والخارجى على المنهجٌة الشابعة ودهى 

 لتحدٌد :  SWOTالبٌبى  ًالتحلٌل الرباع

  Weaknessع  /نماط الض strengthنماط الموة 

   Threatsالتهدٌدات الخارجٌة / Opportunities`الفرص المتاحة 
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 رحلٌل البٌئة الداخلٌة للكلٌة  2-8-1-2-2

 ابعاد تمٌٌم الهٌكلتم تحلٌل البٌبة الداخلٌة للكلٌة مركزاً على نماط الموة والضع  ، ولد إعتمد التحلٌل على 

المٌم المشتركه والتً تحتوي -المهارات-االنظمه واالجراءات -نمط االداره -الموارد-االفراد-التنظٌمى

ودهً محوري المدرة المإتستسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة  بداخلها علً محاور و معاٌٌر االعتماد للهٌبة المومٌة

 كما دهً مبٌنة فً الجدول التالً:

 محواى المداة المؤتستسٌة والفاعلٌة الرعلٌمٌة

 لفاعلٌة التعلٌمٌةمعاٌٌر ا معاٌٌر المدرة المإتستسٌة

 ٌجىتالتخطٌط االتسترا

 المٌادة والحوكمة 

 الجهاز اإلدارى 

 الموارد المالٌة والمادٌة 

 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌبة 

 والتطوٌرالجودة  إدارةو

 الطالب والخرٌجون 

   البرامج التعلٌمٌةو األكادٌمٌةالمعاٌٌر 

 التدرٌس والتعلم

 ة المعاونةوالهٌب أعضاء دهٌبة التدرٌس

  العلمٌةنشطة البحث العلمى واال

 الدراتسات العلٌا 

 

 

 رحلٌل البٌئة الخاايٌة للكلٌة  2-8-1-2-1

وٌتضمن تحلٌل البٌبة الخارجٌة دراتسة تاثٌر مجموعة العوامل والمإثرات الخارجٌة التى لند ٌكنون لهنا 

تننالى فمنند تمثننل بعننض المتغٌننرات دور فننى المتسننتمبل فننى تغٌٌننر الظننرو  الخارجٌننة المحٌطننة بالكلٌننة، وبال

المتولعنة تهدٌندات أو فنرص للكلٌنة ٌجننب االتسنتفادة منهنا . ولمند اتسنتند تحلٌننل البٌبنة الخارجٌنة للكلٌنة علننى 

 مجموعة من العوامل الخارجٌة والمإثرة والتى اشتملت على :

 أصحاب المصلحة ) المتستفٌدٌن (  -

 المنافتسون . -

 اتجادهات تسوق العمل . -

 عد المنظمة .الموانٌن والموا -

 العوامل التسٌاتسٌة والتنظٌمٌة . -

 العوامل اإللتصادٌة . -

 العوامل االجتماعٌة . -
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 العوامل التكنولوجٌة . -

 
 

 المنهيٌة المتسرخدمة لرحدٌد الوضع االتسراارٌيى الحالى للكلٌة  2-8-1-1

 الداخلٌة والخارجٌة ( تستراتٌجٌة) مصفوفة العوامل اإل

ً لهذه األداة فمد تم تلخ ٌص وتمٌٌم عوامل الموة والضع  الربٌتسٌة ببٌبة الكلٌة الداخلٌة ووفما

ً تم فٌه تحلٌل وتمٌٌم العوامل اإل الداخلٌة، واٌضا تحلٌل وتمٌٌم العوامل  تستراتٌجٌةوتمدٌم ملخصا

ً لتمٌٌم المعلومات الخاصة بالبٌبة الخارجٌة )االلتصادٌة  تستراتٌجٌةاإل الخارجٌة وتمدٌم ملخصا

 تستراتٌجٌةثمافٌة والتكنولوجٌة والمانونٌة والتنافتسٌة( لتحدٌد الفرص والمخاطر اإلواالجتماعٌة وال

المحٌطة بالكلٌة. والمحصلة النهابٌة لهذه المنهجٌة دهى تمٌٌم الوضع االتستراتٌجى الداخلى والخارجى 

 للكلٌة.

 

 المنهيٌة المتسرخدمة لرحلٌل الفيوة  2-8-1-3

والتى ترتكز على تحلٌل عدد محدد من  ( Servqual )اعتمد تحلٌل الفجوة على منهجٌة 

الفجوات ، وتحدث دهذه الفجوات إذا حدث إختال  بٌن تولعات المتستفٌدٌن لمتستوى الخدمة وإدراكهم 

لألداء الفعلى لها ، أى معرفة وتحدٌد مدى التطابك بٌن الخدمة المتولعة ) الوضع المؤمول( والخدمة 

  -فجوات دهى كما ٌلى :المدركة ) الوضع الحالى ( ودهذه ال

 الكلٌة لتولعات المتستفٌدٌن والخدمة الفعلٌة. إدارةالفجوة بٌن تصورات  -

الكلٌة لتولعات المتستفٌدٌن وبٌن ترجمة دهذه التصورات ومواصفات  إدارةالفجوة بٌن تصورات  -

 للجودة .

 الفجوة بٌن جودة الخدمة التى ٌتولعها المتستفٌدٌن والخدمة الفعلٌة . -

 تسابل االتصال بٌن الكلٌة والمتستفٌدٌن .الفجوة فى و -

 الفجوة بٌن الخدمات التى تمدمها الكلٌة وتولعات المتستفٌدٌن . -

على األبعاد الخمتسة   ( Servqual )ولد راعى فرٌك البحث أن ٌحتوى تحلٌل الفجوة وفماً لمنهج 

 والتعاط  .التالٌة :المادٌة الملموتسة فى الخدمة ، االعتمادٌة ، االتستجابة ، األمان ، 

وذلن لمزٌد من التوافك مع الظرو    ( Servqual )ولمد تم عمل عدة إضافات إلى منهجٌة  -

 والتنظٌمٌة والبٌبٌة للكلٌة وذلن كما ٌلى :  اإلدارٌة

 الفجوة بٌن الوضع الحالى الوضع المتستهد  لتسٌاتسات التعلٌم بالكلٌة . -

 تنمٌة البٌبة وخدمة المجتمع .الفجوة بٌن الوضع الحالى والوضع المتستهد  لتسٌاتسات  -

 . بالكلٌة البحث العلمًبٌن الوضع الحالى الوضع المتستهد  لتسٌاتسات الفجوة  -

 للكلٌة .  تستراتٌجٌةالفجوة فى المصادر المتاحة لتوفٌر تموٌل الخدمة اإل -
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 الفجوة فى التمٌٌٌم الداخلى للكلٌة . -

 الفجوة فى الممارتسات العادلة وتكافإ الفرص .  -
 

 .والخطط البدٌله( لرحدٌد تسٌنااٌوهات المتسرمبل TOWSمصفوفة) 2-8-1-4

تركز على مطابمة الفرص المتاحة والمخاطر المحٌطة من جهة ، مع جوانب  TOWSمصفوفة   -

 الضع  والموة من جهة أخرى ، وذلن باتستنباط أربعة أنواع من اإلتستراتٌجٌات المطلوبة ودهى : 

1-  S-O حٌث نموم باتستخدام نماط ال (  موة فى تعظٌم الفرص المتاحةMaxi-Maxi )–   "

 نمو وتوتسع "  إتستراتٌجٌة

2- S-T   ( حٌث نموم باتستـخدام الموة فى تملٌل األخطار والتهدٌدات الموجودة والمتولعةMaxi-

Mini )– "ثبات واتسـتمرار " .  إتستراتٌجٌة 

3- W-O   . حٌث نموم بتملٌل نماط الضع  بانتهاز الفرص المتاحة(Mini-Maxi" )إتستراتٌجٌة 

 تطوٌر وتحتسٌن " . 

4- W-T  ( حٌث تموم بتملٌل نماط الضع  وتجنب التهدٌداتMini-Mini  " )إتستراتٌجٌة 

 انكماش " 

 

 أولوٌات الكلٌة خالل فراة إعداد الخطة :  2-9

ضرورة العمل على تؤدهٌل الكلٌة لإلعتماد والعمل على التطوٌر المتستمر لجودة العملٌة  -1

 .  والبحث العلمً لٌمٌةالتع

مع توتسٌع نطاق التدرٌب ألعضاء دهٌبة التدرٌس  والبحث العلمًتحتسٌن جودة التعلٌم  -2

 والعاملٌن والطالب . 

 تطوٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة للكلٌة ) الماعات الدراتسٌة والمعامل ( . -3

 فى الخدمات المجتمعٌة .  دارةتعزٌز نظام الجودة ونظم اإل -4

 ٌم اتستخدام تكنولوجٌا التعلٌم فى العملٌة التعلٌمٌة . تدع -5

 .  البحثٌةتطوٌر وتحتسٌن األنشطة والخدمات  -6

 تطوٌر وتحدٌث المكتبة وتزوٌددها بالكتب والمراجع وإنشاء المكتبة اإللكترونٌة .  -7

 .  مخرجات البحث العلمً لخدمة المجتمع المحٌطاإلدهتمام بتحتسٌن وتطوٌر  -8
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 اب الثانًالب

 

 البٌانات الوصفٌة لكلٌة

 الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدمة
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 نشاة الكلٌة: 1-2

 2413بدأت الدراتسة بها تسنة  ثم 2412بنً تسوٌ  تسنة بجامعة  الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةتؤتستست كلٌة 

لعلوم المتمدمة والتى لٌس لها شبٌه فى مجال ا دكتوراه حٌث تنفرد الكلٌة بمنح درجات الدبلوم والماجتستٌر وال

بالجامعة،  كما تعمل الكلٌة على التوتسع فى البحوث التطبٌمٌة فى المجاالت الجدٌدة واالتستشارات العلمٌة 

 الصناعٌة التى تعتمد على العلوم المتمدمة .

 

ٌا والبحوث ، الدراتسات العل وتضم الكلٌة ثالثة لطاعات كبري ودهم لطاع،  مبنى 2 عدد تتكون الكلٌة من

 وتوزع المبانً كاآلتً: .باالضافة الى المعمل المركزى ولطاع شبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة

 البحثٌة العلٌا و المعامل دارةودهو اربع ادوار وٌشمل التسام الكلٌة واإل ( )أ  مبنً للكلٌة (1)

معامل الطلبة ولاعات التدرٌس و مخازن الكلٌةو المعمل المركزي وٌشمل  الكلٌة )ب(مبنً  (2)

 والمتسم االداري للكلٌة
 

 األلتسام العلمٌة بالكلٌة: 1-1

 قغٌ عيً٘  اىَ٘اد ٗذنْ٘ى٘جٞا اىْاّ٘(1 ) 

اىنَٞٞمما   - اىهٞ٘ٝممٔ ٗعيممً٘ اىهٞممآ)اىرنْ٘ى٘جٞمما قغممٌ  اىرنْ٘ى٘جٞمما  اىهٞ٘ٝممٔ ٗعيممً٘ اىهٞممآ (2 )  

 .اىهٞ٘ٝٔ اىطثٞٔ(

 ٗذنْ٘ى٘جٞمما مَٞٞمما  -ٞ ممٔ ٗاىرَْٞممٔ اى ممْاعٞٔ )عيممً٘ اىث قغممٌ عيممً٘ اىثٞ ممح ٗ اىرَْٞممح اى ممْاعٞح (3)

 .  اىج٘دج( ىشقاتح اىَرقذً اٟىٚ اىرهيٞو دتيٍ٘ح -األعَْد صْاعح

 اىَرجذدج( اىطاقح ْٕٗذعح اىَرجذدج )عيً٘ اىطاقح ْٕٗذعحعيً٘ ٌ قغ (4)

 نوع المؤتستسة الرعلٌمٌة: 1-3

تسات التعلٌم العالً جامعة بنً تسوٌ  إحدى مإتس – الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةكلٌة  

 الحكومٌة الرابدة فً مصر. 

 :األكادٌمٌةالمٌادات  -1-4

 عمٌـــــــــــــــــــــد الكلٌـــــــــــــــــــــــة

ونابب ربٌس الجامعة لشبون التعلٌم 

 :والطالب

 اتستاذ -الدرجة العلمٌة :  دمحم حمدي خضرأ.د/ 

 وكٌل الكلٌــــــــــــة لشبون دراتسات علٌا

 :والبحوث

 اتستاذ -الدرجة العلمٌة : علً فرغلًاحمد د/ م .أ.

 متساعد

 اتستاذ -الدرجة العلمٌة : خالد عباسأ.د/  وكٌل الكلٌة لشبون خدمة المجتمع والبٌبة:
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 طبٌعة وأنواع الباامج الرعلٌمٌة: 1-5

 -)دبلوم  ٌافً مرحلة الدراتسات العل برنامج  (19) الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةتمدم كلٌة 

 وبٌانها كالتالً: .دكتوراه( -ماجتستٌر

 دبلوم علوم المواد وتكنولوجٌا النانو (1)

 ماجتستٌر علوم المواد وتكنولوجٌا النانو (2)

 علوم المواد وتكنولوجٌا النانو دكتوراه  (3)

 التكنولوجٌا  الحٌوٌه وعلوم الحٌاهدبلوم (4)

 لحٌاهالتكنولوجٌا  الحٌوٌه وعلوم اماجتستٌر  (5)

 التكنولوجٌا  الحٌوٌه وعلوم الحٌاه دكتوراه  (6)

 دبلوم الكٌمٌاء الطبٌة(7) 

 ماجتستٌر الكٌمٌاء الطبٌة (8)

 الكٌمٌاء الطبٌة دكتوراه  (9)

 علوم البٌبة و التنمٌة الصناعٌةدبلوم  (10)

 علوم البٌبة و التنمٌة الصناعٌةماجتستٌر  (11)

 الصناعٌة علوم البٌبة و التنمٌة دكتوراه (12)

 الجودة لرلابة المتمدم اآللى التحلٌل دبلوم (13)

 األتسمنت صناعة وتكنولوجٌا دبلوم كٌمٌاء (14)

 األتسمنت صناعة وتكنولوجٌا ماجتستٌر كٌمٌاء (15)

 األتسمنت صناعة وتكنولوجٌا كٌمٌاء دكتوراه  (16)

 المتجددة الطالة ودهندتسةعلوم دبلوم  (17)

 المتجددة لطالةا ودهندتسةعلوم ماجتستٌر  (18)

 المتجددة الطالة ودهندتسةعلوم  دكتوراه  (19)
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 :عُبعبد لجىي ورحىًَ ورىصَغ اٌطالةب وعدد الطال 1-5-2

اٌمانا من كلٌة الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمة بالحرص على توفٌر افضل مناخ تعلٌمى للطالب من 

المناخ التعلٌمى ٌشتمل على بعض الخدمات التى  مابعد التخرج. دهذاااللتحاق الى  لباتبداٌة تمدٌمهم لط

من شؤنها االتسهام فى االرتماء من جودة العملٌة التعٌمٌة الشاملة. وحٌث ان الكلٌة تبدأ عامها الرابع فى 

الدراتسة فاننا نحاول جادهدٌن على  خلك بٌبة علمٌة تنافتسٌة جٌدة تتساعد على االبداع البحثى فى العلوم 

 المختلفة.

 ورحىًَ اٌطالة ٔظُ لجىي: 

 ق٘اعذاىقث٘ه تاىنيٞح ٍعيْح حٞس ٝرٌ االعالُ عِ ق٘اعذ قث٘ه اىطالب عيٚ ٍ٘قع االىنرشّٗٚ اىخاص تاىنيٞٔ

http://www.bsuv.bsu.edu.eg/GraduateLinks.aspx?LID=1319 ش ٗ دىٞممممو اىطاىممممة ٗعثمممم

 .اداسٓ ش ُ٘ اىطالب 

 ذعشٝطٞممح ىقمما اخ ٗذْظممٌٞ إعممذاداىرعشٝممب تاىنيٞممح ٗاّاممطرٖا اىَخريطممح عممِ طشٝممه عممذج ٗطممش  ٕٗممٚ  ٗ ٝممرٌ

اىشاغثِٞ ىالّضَاً ىينيٞح حٞس ٝرٌ ذْظٌٞ ٍيرقٚ طالتمٚ قثمو تذاٝمح اىعماً اىذساعمٚ ىيرعشٝمب تاقغماً  ىيطالب

٘صمٞو ذ٘صمٞو اى م٘سج ماٍيمح ىطاىمة اىذساعماخ اىعيٞما اىنيٞح ٗاىَجاالخ اىثهصٞح اىرٚ ذعَو تٖما ىَهاٗىمح ذ

الخرٞاس اىقغٌ اىَْاعة ىٔ . ٝعمش  ممو قغمٌ اىثششم٘س اىخماص  مٚ اٙ ٍْاعمثح عيَٞمح ٗعمِ طشٝمه ٍ٘اقمع 

ٍٗممِ خمماله اى ممطهح اىشعممَٞح ىينيٞممح )ميٞممح اىذساعمماخ اىعيٞمما ىيعيممً٘   facebook اىر٘اصممو االجرَمماعٜ

خاصمح تنمو قغمٌ ٍصمو صمطهح عيمً٘ اىثٞ مح ٗاىرَْٞمح اى مْاعٞح اىَرقذٍح( اٗ عمِ طشٝمه تعمل اى مطهاخ اى

(ESID, the environment you like ذٌ عَو  ٞيٌ ٗشماققٚ ىينيٞمح ىعمش  صم٘سج ا ضمو ىَجماالخ . )

اىنيٞح اىثهصٞح ٗاىَعاٍو اىَخريطمح ىمذٖٝا ٝمرٌ خالىٖما عَمو ىقما اخ ٍمع تعمل ئعضما  ٕٞ مح اىرمذسٝظ ٗاىٖٞ مح 

 اىَعاّٗح . 

ٗاىق٘اعمذ اىَهمذدٓ ممو عماً عثممش  سغثماذٌٖ حغمة االقغماً اىَخريطمح تاىنيٞممح ٍمِ  تمىٙ ىطمالبا ٕمزا ٗ ٝيرهمه

ٗاىرخ ص اىعيَٚ اىغاته ىيطالب. َٝنِ ىيطمالب االىرهما  تماٙ ٍمِ اقغماً  ٍجيظ ش ُ٘ اىرعيٌٞ ٗاىطالب

الٕيٞح اىرها  اىنيٞح عِ طشٝه االىرها  تثشّاٍج اىذتيً٘ اٗ ذَٖٞذٙ اىَاجغرٞش. ٝرٌ اخذ قشاس  ْٚ ٍِ اىقغٌ 

اىطالب تٖزٓ اىثشاٍج ٗاىَالقَح اىعيَٞح ىٌٖ حٞس ٝمرٌ ذقٞمٌٞ ٍيطماذٌٖ ٗٝمرٌ عَمو ٍقماتالخ ىيراممذ ٍمِ قمذساذٌٖ 

 اىعيَٞح .  

تاىْغثح ىق٘اعذ اىره٘ٝو  اّٖا اىنيٞح مّٖ٘ا ىيذساعاخ اىعيٞما  قمظ  اّٖما ذعاٍمو ٍعاٍيمح خاصمح.  َمصال اىطمالب 

ِ جٖممح عيَٞممح اخممشٙ ٗاىممشاغثِٞ  ممٚ اىرغممجٞو ىيَاجغممرٞش  ممٚ ميٞممح اىهاصمميِٞ عيممٚ ذَٖٞممذٙ اىَاجغممرٞش ٍمم

اىذساعاخ اىعيٞا الَٝنمٌْٖ رىمل حرمٚ ٝمرٌ اىراممذ ٍمِ اخمز اىَقمشساخ اىالصٍمح اىخاصمح تاىرَٖٞمذٙ ٗ مٚ حاىمح 

ٗج٘د تعل اىَقشساخ اىرٚ ىٌ ٝرٌ دساعرٖا ٝرٌ عَو ٍا ٝغَٚ اىَقاصح ٕٗٚ دساعح اىَقشساخ اىَنَيح. اٍا 

 ر٘سآ  ٖٚ ٍراحح ىيهاصيِٞ عيٚ اىَاجغرٞش ٍِ اىجٖاخ اىعيَٞح اىَخريطح.   تاىْغثح ىيذم

تامنو تاىنيٞمح  اىَ٘اسداىَراحمح ٍمع اٍا  َٞا ٝخص اعذاد اىطمالب اىَقثم٘ىِٞ تاىنيٞمح  ماُ ٕمزٓ االعمذاد ذمرال ً

اً ٍرَٞممض .حٞممس ٝشاعممٚ عممذً اعممرقثاه اعممذاد ٍممِ اىطممالب ٗرىممل تاالّرقمما  اىجٞممذ ىيطممالب اىممشاغثِٞ ىالّضممَ

ٝ٘جذ  ٗاىَعذاخ ٗاألجٖضج ٍِ حٞس اىَعاٍوىيهطاظ عو اىَغر٘ٙ اىعيَٚ اىَ٘ج٘د ذ٘ ٞش تٞ ح ذْا غٞح جٞذج. 

ٝعرثش اىَعَو اىَشممضٙ ٍشممض خمذٍٚ ٍرَٞمض حٞمس ٝيثمٚ سغثماخ اىثماحصِٞ ٗاىطْٞمِٞ ٍمِ اىَعَو اىَشمضٙ. 

http://www.bsuv.bsu.edu.eg/GraduateLinks.aspx?LID=1319
http://www.bsuv.bsu.edu.eg/GraduateLinks.aspx?LID=1319
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.  ٞطٞح  اىقٞماط عيمٚ ٕمزٓ االجٖمضجخاله  اىقٞاً ترهيٞو اىعْٞاخ اىالصٍح ٗئٝضا ٝقً٘ تعَو دٗساخ ذذسٝثٞح ىن

ذ٘جممذ اٝضمما خَممظ ٍعاٍممو تهصٞممح ىالقغمماً ٕٗممٚ ٍعَممو اىْمماّ٘ذنْ٘ى٘جٚ ٍٗعَممو اىثمماٝ٘ذنْ٘ى٘جٚ ٍٗعَممو 

اىنَٞٞا  اىطثٞح اىهٞ٘ٝح ٍٗعَو اىعيً٘ اىثٞ ٞح ٍٗعَو اىطاقح اىَرجذدج. ٕزٓ اىَعاٍو ذعطٚ اىطشصح ىيثماحصِٞ 

 الجشا  اتهاشٌٖ تانو ٍرَٞض. 

 

 د اٌطالة اػذا 1-5-1
 

  ػذد اٌطٍجخ

  6103  6104  6105  6106  اٌمغُ  اٌجشٔبِج

  د خ  د خ  د خ  د خ

  إٌبٔىرىٕىٌىجً  21  50  01  52  52  52 01  51

  ثُىرىٕىٌىجً  52  22  52  52  50  55 65  01

  اٌجُىرىٕىٌىجً

  وُّبء طجُخ حُىَخ  ---  ---  51  02  21  51 015 44

  ػٍىَ اٌجُئخ  01  02  1  51  2  05 04  02

  ػٍىَ اٌجُئخ
  وُّبء االعّٕذ  ---  ---  0  00  2  01 6  01

  اٌطبلخ اٌّزجذدح  ---  ---  00  00  00  00 04  02

  اإلجّبًٌ  22  12  82  002  022  010  082  002

 خ: ذَٖٞذٛ ٍاجغرٞش      د: دتيً٘

 

 
 

 اٌىافذوْ اٌطالة: 

ٗ ٍِ شمٌ  نّمٔ  6106-6105ٗحرٚ  6104-6103 ا ذِٝ عيٖٞا خاله االع٘اًذ تاىنيٞح اٙ طالب ٗال ٝ٘ج

ال ذ٘جمذ ئٛ اجممشا اخ تٖمزا اىاممىُ  مٜ اى٘قممد اىمشإِ.  إال ئُ  اىنيٞممح ذعَمو عيممٚ ذثْمٚ اجممشا اخ ٍغممرقثيٞح  

ج عيمٚ ٍ٘قعٖما ىيرشٗٝج  ىثشاٍجٖما اىذساعمٞح  ىجمزب اىطمالب اى٘ا مذِٝ ذرَصمو  مٚ ا عمالُ عمِ ٕمزٓ اىثمشاٍ

ا ىنرشّٗٚ مَا ذقً٘ تَخاطثح اىَيهقِٞ اىصقا ِٞٞ تغطاساخ اىثالد اىعشتٞح تاىُ اىثشاٍج اىرعيَٞٞح اىرٚ ذقذٍٖا 

اىنيٞممح ٍٗمما ٝخممص اىَغممرجذاخ  ممٜ إجممشا اخ اىقثمم٘ه تٖمما ٕممزا ٗٝممرٌ اعممرطالم سئٙ اىغممطاساخ  ممٚ اىخذٍممح 

 اىرعيَٞٞح اىرٚ عرقذً ىَ٘ ذٖٝا. 
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 َاٌطالة دػُ ٔظب 

 ٍ٘شقمح ىيمذعٌ اىطالتمٍٚغمرقثيٞح  خطمحذاشح اىنيٞح الٝ٘جذ ّظاً ٍرثع حرٚ االُ ىيذعٌ اىطالتٚ ٗىنِ ْٕاك ىه

 ّقمذٛ اىذعٌ اىَمادٛ عيمٚ دعمٌ ٍمادٛ ٗاىَادٛ ٗاالجرَاعٜ ٗاى هٜ.ٕزا ٗٝارَو ذرضَِ اىذعٌ األمادَٜٝ

خ دسجمح اىَاجغمرٞش ذخطمٞل ىيشعمً٘ عم٘ا  ىيرقمذٌٝ ىيذتيٍ٘مح اٗ ذَٖٞمذٙ اىَاجغمرٞش اٗ ذغمجٞال ٜ صم٘سٓ 

تا ضا ح ى٘ج٘د آىٞح خاصٔ ىشعاٝح اىَرطم٘قِٞ ٍٗعاّٗمٔ ٗاىذمر٘سآ ٗرىل ىيطيثح اىزِٝ اشثر٘ا اىرَٞض اىعيَٚ. 

 .اىَرعصشِٝ دساعٞا

 اٌشػبَخ االجزّبػُخ واٌظحُخ 

 عيٚ ذ٘ ٞش ا ضواىنيٞٔ ٗسغٌ رىل  قذ سٗعٜ   ٚ اىخاصح حرٞاجاخ ا  رٗٙ ٍِ ئٙ ىٌ ٝرٌ قث٘ه اُٟ حرٚ

ئٍما  َٞما ٝرعيمه تاىشعاٝمح اى مهٞح  .اىخاصمح حرٞاجماخ عثو اىشاحح  ٚ حاىح اعرقثاه اٙ طاىة ٍمِ رٗٙ ا 

، مَما ذمٌ ذضٗٝمذ ٗعِٞ ىٖا طثٞمة ٍَٗشضمح  ٍجٖضج اىنيٞح داخو اىطالب  ىّٔ قذ ذٌ ذ٘ ٞشعٞادٓ طثٞٔ ىخذٍح

 .ٗاىقاعاخ ت ٞذىٞح إععا اخ ئٗىٞح جَٞع اىَعاٍو ٗاىَذسجاخ 

 واٌّزؼثشَٓ اٌّزفىلُٓ اٌطالة حفُضور دػُ ثشاِج: 

. مَمما ذممٌ ذهذٝممذ ٍعممذالخ ذطمم٘س ّغممثٔ اىطممالب ٗاىَرعصممشِٝ ٗاىَثممذعِٞ اىٞممح ىرهذٝممذاىَرط٘قِٞ ٝ٘جممذ تاىنيٞممح

ٝرٌ ذ٘صٝع اىطالب مو عاً دساعٜ عيمٜ اعضما  ٕٞ مٔ ٗ عْ٘اخ اىغاتقح اىصالزاىَرط٘قِٞ ٗاىَرعصشِٝ خاله 

طاىة مهذ اق ٜ .ٝرٌ اٝضا ذعٞمِٞ اىَششمذ اىذساعمٚ  05سٝظ اىرذسٝظ تهٞس اُ ٝنُ٘ ىنو عض٘ ٕٞ ٔ ذذ

اىممزٙ ٍممِ ٍٖاٍممٔ ذ٘جٞممٔ اىطاىممة ٗ ٝغمماعذٓ ارا ذعصممش  ممٜ اىذساعممٔ ٗ ٝممرٌ اتممالل اىَششممذ اىذساعممٜ  ممٜ حاىممٔ 

  االعرزاس عِ االٍرهاّاخ ٗ اىخ مَا ٝرٌ اعالُ اىغاعاخ اىَنرثٞٔ ىنو عض٘ ٕٞ مٔ ذمذسٝظ ت م٘سٓ ٗاضمهٔ

 .اىطالب ٍغر٘ٙ سضا  ىقٞاط اعرثٞاُاٝضا  طشحٝرٌ 

     االوبدٍَّ واإلسشبد اٌزىػُخ: 

حطمو اعمرقثاىٌٖ  مٜ تذاٝمح اىعماً اىذساعمٚ  طشٝمه عمِ األممادَٜٝ ا سشماد تْظماً اىطمالب ٗإعمالً ذ٘عٞح ذرٌ

 ٍٗ٘شقممح ٍعرَممذج آىٞمماخ ٗضممع .ذٌاىذساعمماخ اىعيٞمما ٗاىثهمم٘ز ٗتعممل االجرَاعمماخ ٍممع ٗمٞممو اىنيٞممح ىامم ُ٘

ٝجمة عيمٜ ممو طمالب اىرَٖٞمذٛ اىْماجهِٞ  مٜ جَٞمع  ىطالب ذَٖٞذٙ اىَاجغرٞش  دَٜٝ خرٞاساىَششذاألما

اىَ٘اد اىر٘اصو ٍع اعضا  ٕٞ ٔ اىرذسٝظ ىرهذٝذ اىَششذ االمادَٜٝ ٗ ٝرٌ عَو ذقشٝش عِ اىطالب ٍمِ قثمو 

 اىَششذ االمادَٜٝ عِ اىجذٝٔ مو عرٔ اشٖش. 

 اٌطالثُخ األٔشطخ فً اٌّشبسوخ      : 

 ٍمتذَشاخ اعمذاد  ٚ اىعيَٞح اىرٜ ذرَصو األّاطحٕٚ  اىنيٞح  ٚ ٍَاسعرٖا ٝرٌ اىطالتٞح ّاطحاأل ئّ٘ام ٍعظٌ

. تجاّة ٕزٓ االّامطح ذمٌ اعمرهذاز اّامطح اجرَاعٞمح ٗسٝاضمٞح ٝمرٌ ذطثٞقٖما ٍمِ ٕمزا اىعماً. عيَٞح ّٗذٗاخ

ىطالب ٗ ٍمع ٍغمته عٞرٌ ذهذٝذ ًٝ٘ سٝاضٜ ٍِ مو عاً ٍع تذاٝٔ اىرشً اىصاّٜ ٗ  ٝرٌ ذْظَٞٔ تاىرعاُٗ ٍع ا

اىعالقاخ اىعأٍ تاىنيٞٔ. ٝرٌ ذهذٝذ اٝضا ًٝ٘ اجرَاعٜ ٍمِ ممو عماً  مٜ اىمْص االخٞمش ٍمِ اىرمشً االٗه ممو 

قغٌ ٝعرَذ جذٗه ىيذٗساخ اىرذستٞٔ ٗ اىْذٗاخ ٗ اىرشٝثاخ اىَٞذاّٞٔ ىنو عاً دساعٜ  ٜ اٗه اىعماً اىذساعمٜ  

عمَْٞاقٚ اٗ ٗشماققٚ  مٚ قاعمح اىغمَْٞٞاس اىخاصمح  تجاّة ذطثٞه ّااط عيَٚ ٕٗ٘ عش   ٞيٌ اٍا اُ ٝنمُ٘

تاىنيٞح تهض٘س احذ اعضا  ٕٞ ح اىرذسٝظ ٍْٗاقاح ٕزا اىطٞيٌ ىثٞاُ ٍذٙ االعرطادج اىعيَٞح ٗمٞطٞح ستمظ ٕمزا 

 اىَهر٘ٙ اىعيَٚ تاالتهاز اىعيَٞح اىجاسٝح  ٚ اىنيٞح.
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 اٌخشَجُٓ خذِبد: 

وتكون دهذه م العدٌد من الدورات المإدهلة لتسوق العمل تمدم الكلٌة العدٌد من الخدمات لخرٌجٌها حٌث تمد
. ٌتم اٌضا اٌجاد صلة تواصل مشتركة فى حالة توافر فرص عمل او فى التنتسٌك تسعار رمزٌةؤالدورات ب

ذ٘جذ . والصناعة األكادٌمٌةمع الجهات التى ٌعمل بها الطالب الخرٌٌن لزٌادة الروابط بٌن المإتستسات 

ٗمزىل اىَ اّع اىَخريطح  ٜ سٝخٔ احرٚ ذٗ ّاا  اىنيٞح إٞح عِ اىخشٝجِٞ ٍْز تاىني سقَٞحق٘اعذ تٞاّاخ 

عيٜ مو ّاا  صطهح اىَْطقح اى ْاعٞح ٗغٞشٕا تاىَها ظح  ىٞرٌ ذغٖٞو اىر٘اصو ٍعٌٖ ٕزا تا ضا ح إىٜ إ 

  .  face bookٍِ ٍ٘قع اىر٘اصو ا جرَاعٜ 
 

وحزً  5100-5102ُٓ ػًٍ اٌذسجخ اػىاَ واٌحبطٍ أػذاد طالة اٌذساعبد اٌؼٍُب اٌّغجٍُٓ 5-2-2

5102-5102:  

 
 

 البانامج
 إيمالً 1026 1025 1024 1023

 ت د ت د ت د ت د ت د

 76 61 19 15 26 24 31 23   البٌوركنولويً

 40 74 16 37 11 14 13 23   الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌة

 31 44 12 8 15 15 5 17   النانوركنولويى

 32 26 8 6 18 5 5 5   علوم البٌئة 

 29 8 5 4 14 4     ركرولويٌا لالتسمنت

 11 25 9 14 13 5     الطالة اليدٌدة

 خ: ذَٖٞذٛ ٍاجغرٞش      د: دتيً٘

 

 اعداد اعضاء هٌئة الرداٌس 1-6

  عضو  18إلى   2416حتى وصل فً عام  2413تطور عدد أعضاء دهٌبة التدرٌس منذ تسنة

معارٌٌن او  ال ٌوجد اي" مدرس() 12" -اتستاذ متساعد 4- اتستاذ" 2وبٌانهم كالتالً:  )" 

 اجازات(.

  وبٌانهم  18إلى  2416حتى وصل فً عام  2413تطور عدد أعضاء دهٌبة المعاونة منذ تسنة

 . بعثات ومهمات( 2" معٌد()منهم  8"  -" مدرس متساعد   14كالتالً )" 
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 ًٌخ اٌّؼبؤخُئهاػضبء هُئخ اٌزذسَظ واٌ اجّب 

 

يمالىاإل عدد االعضاء   
  اليدد

االػضبء عدد    

  اتسراذ  5  1  5  08

  اتسراذ متساعد  0  1  0

 مداس   8  0  05

  مداس متساعد  2  2  01  08

  معٌد  8  1  8

يمالىاإل  51 2  22   

 

 ٗ َٞاٝيٚ ذط ٞو تاعذاد اعضا  ٕٞ ح اىرذسٝظ ىالقغاً اىَخريطح        

 

 ًٌاٌّؼبؤخ ٌمغُ ػٍىَ اٌّىاد وإٌبٔى رىٕىٌىجًخ ُئهواٌظ اػضبء هُئخ اٌزذسَ اجّب 

 

يمالىاإل االػضبء عدد  عدد االعضاء اليدد      

  اتسراذ  0   0

  اتسراذ متساعد  5   5

 مداس   5  0  2

  مداس متساعد  0  0  5

  معٌد  5   5

يمالىاإل  8  5  01   
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 ًٌبؤخ ٌمغُ اٌجبَىرىٕىٌىجًاٌّؼخ ُئهواٌاػضبء هُئخ اٌزذسَظ  اجّب 

 

يمالىاإل االػضبء عدد  عدد االعضاء اليدد      

  اتسراذ    1

  اتسراذ متساعد  0   0

 مداس   2   2

  مداس متساعد  5  5  0

  معٌد  2   2

يمالىاإل  2 5  00   

 

 

 

          

 ًٌاٌظٕبػُخاٌّؼبؤخ ٌمغُ ػٍىَ اٌجُئخ واٌزُّٕخ خ ُئهواٌاػضبء هُئخ اٌزذسَظ  اجّب 

 

يمالىاإل    عدد االعضاء  عدد االعضاء اليدد  

  اتسراذ    1

  اتسراذ متساعد  0   0

 مداس   5  5  0

  مداس متساعد  0  5  2

  معٌد  5   5

يمالىاإل  6 4  01   
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 ًٌاٌّؼبؤخ ٌمغُ ػٍىَ و هٕذعخ اٌطبلخ اٌّزجذدحخ ُئهواٌاػضبء هُئخ اٌزذسَظ  اجّب 

 

يمالىاإل االػضبء عدد  عدد االعضاء اليدد      

  اتسراذ  0   0

  اتسراذ متساعد  1   1

 مداس   0  0  5

  مداس متساعد  0   0

  معٌد  0   0

يمالىاإل  0 0  5   

 

 :دااٌٌناعداد اإل 1-7

 24منهم ) 34الً  2416حتى وصل فً عام  2413تسنة بالكلٌة منذ تسنة  دارٌٌنتطور عدد اإل 

 .المختلفة اإلدارٌةفً الوظاب   وموزعٌن (اناث 14ذكور 

 

 

 :الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدمةالتسمات الممٌزة لكلٌة  1-8

 

 ررمٌز الكلٌة بالتسمات الرالٌة: 

 والندكتوراه الماجتسنتٌر و الندبلوم درجنات بمننح الكلٌنة تنفنردالكلٌة البحثٌة األولً والوحٌدة حٌث  (1)

 .المتمدمة العلوم مجال فى

ٌننة بتخصصننات أكادٌمٌننة متفاعلننة مننع كافننة المطاعننات اإلنتاجٌننة والخدمٌننة ومهتمننة تنفننرد الكل (2)

 بالمجاالت العلمٌة ذات التخصصات المركبة لربط البحوث بالصناعة.
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 خصائص الوضع الرنافتسً للكلٌة: 

انشنناء المعمننل المركننزى لجامعننة بنننى تسننوٌ  كوحنندة ملحمننة بالكلٌننة والننذى ٌحتننوى علننى احنندث  (1)

 مثل: الٌل والمٌاتسات اتسوة بالجامعات العالمٌة  لخدمه طالب الدراتسات العلٌااجهزة التح

 LC/MS 

 GC/MS 

 FTIR-Ramann 

 X Ray 

 Atomic absorbance 

 UV spectrophotometer 
  

كوادر متمٌزة من أعضاء دهٌبة التدرٌس ومعاونٌهم حاصلٌن علً دورات تدرٌبٌة متخصصة فً  (2)

 تنمٌة لدراتهم التدرٌتسٌة.

متخصصننة ومإمنننة بنندور الجامعننة والكلٌننة كمنننارة للعلننم ولتنننوٌر المجتمننع وتتتسننم  إدارةبالكلٌننة  (3)

 بالفاعلٌة والمرونة و مإمنة بؤدهمٌة ربط البحوث بالصناعة.

طالب وتحتوي علً وتسابل األمان  54ٌوجد ثالثة معامل للدراتسة العملٌة تسعة الواحد منها  (4)

ٌة الكفاءة وٌوجد بها األجهزة المعملٌة ومطابمة لشروط البٌبة ومزودة بؤجهزة تهوٌة عال

 المتخصصة للممررات التً تدرس بها. 

  مولع متمٌز للكلٌة ٌتساعد على توفٌر بٌبة تعلٌمٌة وبحثٌة فاعلة 

  اىجاٍعٔ اىرنْ٘ى٘جٞٔ اىَاىٞضٝٔوتم عمل بروتوكول تعاون بٌن الكلٌة 

  والمركز المومً للبحوثتم عمل بروتوكول تعاون بٌن الكلٌة 

 وجامعة زوٌلمل بروتوكول تعاون بٌن الكلٌة تم ع 

  والجامعة الٌابانٌة المصرٌةتم عمل بروتوكول تعاون بٌن الكلٌة 

  أكتوبر 6وجامعة تم عمل بروتوكول تعاون بٌن الكلٌة 
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 :الكلٌةاليامعة/لٌم  1-9

 تتبنى كل من جامعة بنً تسوٌ  وكلٌة الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمة المٌم التالٌة:

 
 المٌم الرى ربنرها اليامعة:1-9-2
 

 باإلنجاز دارةاإل

1-       

 دعم وتعزٌز المهارات واألدوار المٌادٌة على كافة المتستوٌات.

2-       

 تهٌبة بٌبة مناتسبة لتحفٌز التفكٌر اإلبداعً .

3-    

 ضمان جودة األداء وفماً للمعاٌٌر المحلٌة والعالمٌة .

4-     

 العمل بروح الفرٌك 

5-   

 اإلنتماء 

6-    

 اإلبداع واإلبتكار 

7-   

   المصدالٌة والشفافٌة

8-  

 المتسبولٌة والمحاتسبة

9-     

 تواصل األجٌال

 المٌم الرى ربنرها الكلٌة: 1-9-1 

1-     

 .العمل بمواثٌك اإللتزام

2-         

 األجٌال بٌن التواصل روح خلك

3-    

 .الدورٌة اتسبةوالمح بالمتسإولٌة اإلحتساس والع من والمجتمع الجامعة تجاه اإلٌجابً التفاعل

4-     

 .والتعامالت والمرارات األنشطة كافة فً الوضوح
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5-    

 التطوٌر و المواكبة المتستمره ألي تطور.

6-         

 خلك روح المنافتسة المتستمرة.

7-    

 مراعاه اخاللٌات البحث العلمً و التعامل مع الطالب والباحثٌن.

8-       

   . الخبرات وتبادل الجماعً العمل

9-      

 .والمهنٌة والعلمٌة الشخصٌة باألمانة لتزاماإلو الصدق

14-               

 .حمه حك ذي كل ٌعطىأن 

11-       

ً  األداء جودة ضمان  . والعالمٌة المحلٌة للمعاٌٌر وفما

 

 

 الوضع التنافسي للكلية: 2-01
يػ  يحلجال للؽضع التشافدى والسشافدؽن التى يؽاجههػ الكلجة،وقد تسترايجججةيتشاول هذا الجزء مؼ الخطة اإل

يقدجػ هذا الجزء الى قدسجؼ، القدػ االول يحدد اهػ ابعاد الؽضع التشافدى والسشافدؽن محلجا واقلجسجا 
 وعالسجا،و يتشاول القدػ الثانى نقاط التسايز بجؼ الكلجة والسشافدجؼ.

مؼ خالل وقد يػ االتستعانة بسرفؽفة البروفجل التشافدى لتحديد الؽزن التشافدى السرجح للكلجة والسشافدؽن  
جؽدة الخدمات  -يحلجل نتائج اتستبانات السهتسجؼ بالكلجة ويقججسهػ لعشاصرالشجاح الحرجة )االعالن

ةضا ووالء  -الؽضع السالى الحكؽمى والذايى -داةةنسط واتسلؽب اإل -يكلفة التعلجػ-الطالبجة والسجتسعجة
 حرة تسؽق العسل( -التؽتسع والتطؽير -العسجل

 

 لمنافسون محليا واقليميا الوضع التنافسى وا 2-01

يتسثل مالمح الؽضع التشافدي الحالي للكلجة مقاةنة بالجهات السشاظرة على السدتؽى السحلى واإلقلجسى 
 فجسا يلي :
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 المنافسة على المستوى المحلى: 2-01-0

 كلجة على السدتؽى السحلى السؤتسدات االيجة:اليشافس 

الكجسجاء  -. ال يذسل مجاالت الشانؽيكشؽلؽجي  التسكشدةيةجامعة ا -معهد الدةاتسات العلجا والبحؽث  -
عجؼ شسس جامعة  - البجئة والبحؽثمعهد الدةاتسات  ةوهشدتسة الطاقة الجديدة والستجدد علؽم -الطبجة 

 .في مجال علؽم البجئة فقط دكتؽةاه وهؽ يختص بالدبلؽم والساجدتجر وال والدادات والقاهرة،

 االقليمى: المنافسة على المستوى  2-01-2

 جامعة الخلجج العربي بالبحريؼ -على السدتؽى االقلجسى كلجة الدةاتسات العلجا كلجة اليشافس 

 ويقدم يرامج الدةاتسات التقشجة ويزػ حالجا البرامج اآليجة: 

o لساجدتجر (. برنامج علؽم البجئة والسؽاةد الطبجعجة )دةجة الدبلؽم وا 
o  .) برنامج التقشجة الحجؽية )دةجة الدبلؽم والساجدتجر 
o البجئجة )دةجة الدبلؽم والساجدتجر(.  داةةبرنامج اإل 
o .)يقشجات االتستزةاع الرحراوي والزةاعة بدون يربة )دةجة الدبلؽم والساجدتجر  
o  إداةةالسؽاةد السائجة )دةجة الدبلؽم والساجدتجر( و الهجدةوججؽلؽججا و  إداةةبرنامجي 

 دبلؽم والساجدتجر(. السؽاةد الجؽفجة )دةجة ال
o  .)نعػ السعلؽمات الجغرافجة واالتستذعاة عؼ بعد )دةجة الدبلؽم والساجدتجر 
o  ر(. التقشجة )دةجة الدبلؽم والساجدتج إداةةبرنامج 

قؽة جذب كبجرة العزاء هجئة التدةيس السؤهلجؼ نعرا الةيفاع السريبات. هذا باألضافة  ويذكل يلغ الكلجة
الى اعتساد العديد مؼ دول الخلجج على نعام التؽظجف الؽطشى مسا يقلل مؼ فرص العسل فى السدتقبل 

 بدول الخلجج. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.agu.edu.bh/pdf/NRE.pdf
http://www.agu.edu.bh/colleges/grad_tech.aspx
http://www.agu.edu.bh/colleges/grad_tech.aspx
http://www.agu.edu.bh/pdf/env.pdf
http://www.agu.edu.bh/pdf/desert.pdf
http://www.agu.edu.bh/pdf/desert.pdf
http://www.agu.edu.bh/pdf/water.pdf
http://www.agu.edu.bh/pdf/water.pdf
http://www.agu.edu.bh/colleges/grad_geo.aspx
http://www.agu.edu.bh/colleges/grad_geo.aspx
http://www.agu.edu.bh/colleges/grad_mgt.aspx
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 كلٌة:مالمح الوضع الرنافتسً الحالً لل 1-20-3

ممارنة بالجهات المناظرة على المتستوى المحلى واإلللٌمى  للكلٌةتتمثل مالمح الوضع التنافتسً الحالً 

 والعالمى فى:

ذات طبٌعة متداخلة تعتمد على تخصصات بٌنٌة ال توجد فى أى مإتستسة  بالكلٌة األلتسام العلمٌة  .1

 ،وتكنولوجٌا النانو اد، وعلوم المووالتنمٌة الصناعٌة  البٌبٌة العلومأكادٌمٌة أخرى ودهى 

علوم ودهندتسة الطالة الجدٌدة والمتجددة، الكٌمٌاء الطبٌة ، كٌمٌاء والتكنولوجٌا الحٌوٌة، 

 وتكنولوجٌا االتسمنت.

تدرٌس من تخصصات مختلفة تعمل كفرٌك واحد ٌتعاون فٌها على تسبٌل المثال الأعضاء دهٌبة  .2

ا أدى إلى إتتساع مجال الرإٌة لكل مم والطبٌب واإللتصادى دلًٌوالصالمهندس والكٌمٌابى 

 و البحثٌة و المجتمعٌة. األكادٌمٌةاألنشطة 

 المجتمع مما ادى إلى زٌادة اإللبال علٌها إحتٌاجات وتلبى   متنوعة  الكلٌةبرامج  .3

العاملٌن فى وفى مواعٌد تم تحدٌددها لتالبم لطاع عرٌض من راغبى الدراتسة  بالكلٌةالتدرٌس  .4

 مختل  المطاعات.

تتفك  الكلٌةتجهٌزات و فً منتص  الصعٌد لخدمة محافظات الصعٌدمتمٌز الجغرافً اللع موال .5

 . ٌةبحث ٌةأكادٌم كمنارةمع الغرض منه 

معامل بحثٌة متخصصة تضم أجهزة لٌاس حدٌثة و معامل تخصصٌة فرٌدة )مثل معمل وجود  .6

 والمعمل المركزي لخدمة كافة االلتسام بالكلٌة. ( النانو ومعمل الطالة

  للكلٌة محلٌا. مإشرات زٌادة أعداد الطالب تدل على زٌادة الوضع التنافتسى 7

 

رأي  –تم دراتسة الوضع التنافتسى من خالل تحدٌد البرامج والممررات الدراتسٌه التى تنفرد بها الكلٌه و

حلٌه الموالمعادهد كلٌات الدراتسة بروفٌل الوضع التافتسى مع النظراء من  -تسوق العمل فى متستوى الخرٌج

 .للٌمٌةواأل
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 اليامعة إتسراارٌيٌةالكلٌة ب إتسراارٌيٌة اارباط 1-22

ً  الكلٌة إتستراتٌجٌةترتبط  ً  إرتباطا الجامعة حٌث تتوافك كل منهما من أجل تحمٌك غاٌات  إتستراتٌجٌةب وثٌما

 فى ذلن كما دهو مبٌن بالجدول التالى: تستراتٌجٌةاإل دهدا  متوافمة وتتحد األ

 الاتسالة 1-22-2

 الكلٌة امعةالي

 بالمعار  مزودٌن مإدهلٌن خرٌجٌن إعداد. 1

 مجاالت فً العملٌة الخبرات و العلمٌة

 بداعواإل العطاء علً لادرٌن المختلفة التخصص

 للٌمًواإل المحلً العمل تسوق فً والمنافتسة

 والعالمً

إعداد تلتزم كلٌة الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمة ب

ومإدهلة لتلبٌة متخصصة كوادر بحثٌة ومهنٌة 

 حاجة العمل

 ل من العلماء والمفكرٌن واالدباءإعداد اجٌا. 2

المتمٌزٌن المادرٌن علً المشاركة الفعالة فً 

خدمة المجتمع وبناء ثمافته وتنمٌة بٌبته ودفع 

لطاعات االنتاج للمنافتسة العالمٌة من خالل 

برامج دراتسٌة وبحثٌة وتدرٌبٌة متمٌزة تحكمها 

ة محلٌة وعالمٌة متواكبة مع معاٌٌر اكادٌمٌ

لمتستوي المحلً تطورات العلوم والمعرفة علً ا

 ًللٌمً والعالمواإل

والمتسادهمة فى دراتسة وبحث المشكالت 

الصناعٌة ذات الطابع المحلى واإلللٌمى 

والعالمى من خالل الدراتسات والبحوث العلمٌة 

التطبٌمٌة والعمل على تنمٌة واتستدامة الموارد 

مناتسبة لمٌاس معدالتها بما ٌتفك مع  لٌاتآوإعداد 

وبناء شراكات مع مختل   الوطنٌةالمعاٌٌر 

 .المإتستسات المعنٌة بالبحث العلمى

 
 الاؤٌة 1-22-1

 الكلٌة اليامعة

 للعملٌة المتستمر التطوٌر الًتتسعً الجامعة 

من خالل التمٌٌم الذاتً لبرامجها  والبحثٌة التعلٌمٌة

ء بجمٌع مإتستساتها التعلٌمٌة وضمان جودة االدا

 بٌن ومعتمداً  مرمولا مكاناالتعلٌمٌة لكً تاخذ 

وبناء كلٌات  ،والدولٌة واالللٌمٌة المحلٌة الجامعات

او معادهد علٌا جدٌدة تواكب التطورات التسرٌعة 

 التنمٌة عجلة لدفع الحدٌثةفً مجاالت التكنولوجٌا 

 . للمجتمع خدمة من فٌه تتسادهم وما نتاجاإلو

ن أدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمة تتسعً كلٌة ال

تصبح مدرتسة علمٌة متمٌزة فى مجال إجراء 

البحوث والدراتسات العلمٌة المتمدمة بٌن الجامعات 

 ً ً  والمراكز البحثٌة محلٌا وعالمٌا.ً كما  واللٌمٌا

تتسادهم فى حل المشكالت الصناعٌة وتحمٌك التنمٌة 

 المتستدامة
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 الغايات الرئيسية 2-00-3

 وغايات الكلية بني سويفجامعة  غاياتين التوافق ب

 غايات الكلية بني سويفجامعة  غايات

 التعلٌم مجال فً تسوٌ  بنً جامعة دور تطوٌر

 اتى ذبرإ الشامل الجودة نظام إطار فًالب والط

 .متستمبلً توجه

تطوٌر الكلٌة لتكون مركز إشعاع علمً فً 

تمدٌم و. والبحث العلمً عملٌات التعلٌم والتعلم

خرٌج متمٌز معرفًٌّا ومهنًٌّا ومهارًٌّا مإدهل 

 لتسوق العمل.

 مجال فً تسوٌ  بنً جامعة دور وفاعلٌة كفاءة رفع

 التعاون وتعظٌم والبحوث العلٌا الدراتسات

 والبحثٌة التعلٌمٌة المإتستسات كافة مع والمشاركة

 .المحلٌة أو الدولٌة تسواء والمجتمعٌة

 .أن تكون الكلٌة مإتستسة بحثٌة متمٌزة

 فً المتسادهمة فً تسوٌ  بنً جامعة لدرة زٌادة

 .والبٌبة المجتمع وخدمة المتستدامة التنمٌة

تفعٌل المشاركة المجتمعٌة مع أطرا  المجتمع 

  الخارجً من خالل تمدٌم خدمات متمٌزة
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 الباب الثالث

 

 الرحلٌل البٌئً للكلٌة
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 " SWOTالرحلٌل الاباعً " الرحلٌل البٌئً بإتسلوب  3-2

دهو تحلٌل للبٌانات الخاصة بالموي و المتغٌرات الخاصة بكل من البٌبة   SWOT التحلٌل الرباعً 

  -الداخلٌة للكلٌة و البٌبة الخارجٌة المحلٌة المحٌطة و ذلن كما ٌلً :

ص البٌبة الداخلٌة من تحدٌد مجاالت الموة التً تتمٌز بها الكلٌة و كذلن نماط الضع  بها من خالل تشخٌ

 حٌث موارددها و إمكانٌاتها البشرٌة و المادٌة ووضعها التنافتسً . 

تحدٌد الفرص المتاحة فً البٌبة الخارجٌة للكلٌة و التً ٌمكن  إتستغاللها لتطوٌر أدابها و تمٌزدها ممارنة 

داء و علً و ضع الكلٌة بالمنافتسٌن ، باإلضافة إلً التهدٌدات فً نفس البٌبة التً لد تإثر علً دهذا اآل

التنافتسً . و مما الشن فٌة ، فإن لكل من البٌبة الداخلٌة و البٌبة الخارجٌة  تؤثٌر مباشر علً تحمٌك 

 .  تستراتٌجٌةدها اإلأدهدا  رتسالة الكلٌة و 

 

 رحلٌل البٌئة الداخلٌة ) نماط الموة و الضعف ( . 3/2/2

تملت علٌها اتستطالع الراي للعٌنات المختلفة ٌمكن عرض من خالل تحلٌل البٌبة الداخلٌة للكلٌة التً اش

 نماط الموة و الضع  التً توصل الٌها التحلٌل فً الملخص التالً :

 الطالب 2-2 -3-2

 نماط الضعف نماط الموة

البحث دهنان إدران ووعً لدى الطالب بؤدهمٌة 
 التطوٌرالعلمً والرغبة فً 

 ٌنمادرغٌر ال  دعم الطالبعدم وجود تموٌل ل

تعدد تخصصات الطالب المختلفة 

Multidisciplinary 
 الخاصة حتٌاجات عدم وجود نظام للطلبة ذوي اإل

عة رضاء الطالب و تلمً وجود نظام ثابت لمتاب
 منالشتها لوضع خطط التطوٌرالشكاوي و

 عدم تواجد إمتحان لبول للطالب 

To be documented  

الطالب  االتسالٌب و األدوات المتستخدمة لتمٌٌم
تتتسم بالعدالة و الشفافٌة و لادرة علً تمٌٌم 
 متستوي تحمٌك الطالب للنتابج التعلٌمٌة المتستهدفة

 

ة تتوفر فى الكلٌة التجهٌزات والتمنٌات المالبم
لاعات و  )معامل والبحث العلمً للتعلٌم والتعلم

 والمعمل المركزي دراتسٌة(

 التوجد تسٌاتسة لجذب الطالب الوافدٌن

  تساعات المعتمدةنظام ال
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تهتم الكلٌة بتحدٌد وتطوٌر وصٌانة التجهٌزات 
 والبحث العلمً والتمنٌات الخاصة بالتعلٌم والتعلم

 الحدٌثة العلمٌة الدورٌات و المراجع عدم توفر
 بالمكتبة

وجود دالبل ارشادٌة للطالب بتسٌاتسات المبول 
 ونظم التشعٌب لأللتسام المختلفة بالكلٌة

 

الماجتستٌر  حلالبرامج الدراتسٌة بمرد اتتنوع وتعد
 والدبلوم والدكتوراه.

 

التمٌز واالنفراد لبعض البرامج مثل برنامج 
والذي ٌعتبر  دكتوراه االتسمنت للماجتستٌر وال

الكٌمٌاء  دبلوم الوحٌد فً مصر كذلن برنامج
لفتح للحصول على تراخٌص الطبٌة المإدهل 
نانو ٌاالضافة الى دبلوم علوم ال معامل تحالٌل

  تكنولوجً الوحٌد فً مصر

 

 

 

 

 فى جٌدة بصورة التعلٌم فى التكنولوجٌا اتستخدام
 للتعلم حدٌثة بؤتسالٌب واالتستعانة التخصصات كل
 والبحث الذاتً التعلم علً الطالب لدرات تنمٌة و

 والتمصً

 

 االشرا  خالل من االبداعً الحس تنمٌة
 مصر وخارج داخل جهات من المشترن

 

 من ممولة بحثٌة مشروعات داخل بةالطل دمج
 اخرى جهات او الجامعة

 

 على خرٌجٌن توفٌر فى تتسادهم التعلٌمٌة البرامج
 الكفاءة من عالى متستوى

 

 تلبى العلٌا للدراتسات متنوعة برامج وجود
 العمل تسوق إحتٌاجات 

 

 

 الخاٌيٌن 3-2-2-1

 نماط الضعف نماط الموة

 نعدم تفعٌل برامج لمتابعة الخرٌجٌ 
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 الخدمات المعاونة( –من األ -الفنٌٌن –المٌادات اإلدااٌة  – دااٌٌن)اإل دااٌٌناإل  3-2-2-3

 نماط الضعف نماط الموة

 نمص فً الموارد المالٌة وجود دهٌكل تنظٌمى ٌالبم متطلبات الكلٌة

جٌع األفراد علً التغٌٌر الكلٌة حوافز لتش إدارةال تمدم  وجود لٌادة دٌممراطٌة و مهتمة بفكر الجودة الشاملة

 والتطوٌر

الحاجة إلى تدرٌب المطاع اإلداري بالكلٌة ورفع  الكلٌة بالتغٌٌر والتطوٌر لصالح العمل إدارةتإمن 

وتؤصٌل لٌم العمل  فً اللغة والحاتسب االلً مهاراتهم

 لدٌهم وبث روح الفرٌك

 بالكلٌة اإلدارٌةكفاٌة نظم المعلومات  عدم تتسعً المٌادة إلً نشر ثمافة مإتستسٌة إٌجابٌة بٌن العاملٌن

عدو وجود نظام لمراجعة اللوابح والمواعد واجراءات  توجد رإٌة ورتسالة معلنة

العمل وتحدٌد كٌفٌة تحتسٌنها وتطوٌردها لتدعٌم جهود 

 الكلٌة فً توكٌد الجودة وتحتسٌن االداء

دها أدهدا  وجود وحدة للجودة بالكلٌة تتسعً الً تحمٌك 

و االرتماء بمدراتها التنافتسٌة و العمل علً  ةتستراتٌجٌاإل

 ارتساء نظم التطوٌر والتحتسٌن بالكلٌة

 بنظم التمٌٌم نتابج ربطعدم وجود نظام للتمٌٌم االداري و

 النمل و التدرٌب و الترلٌات و الحوافز و االجور

 الوظٌفى

 

 اعضاء هٌئة الرداٌس ومعاونٌهم 3-2-2-4

 نماط الضعف نماط الموة

أماكن أعضاء دهٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة غٌر كافٌة وغٌر  عضاء دهٌبة التدرٌس بالكلٌةة أءكفا

 مناتسبة

  وجود نشاط بحثً جٌد فى كل التخصصات

ارتفاع العبء التدرٌتسً ألعضاء دهٌبة التدرٌس فً بعض  للجودة دارةوجود نظام داخلً إل

فوق طالتهم من جانبى التدرٌس مما لد ٌحملهم  األلتسام

 شرافات على حتساب البحث وكتابة المشارٌعواإل

  تجادهات الحدٌثة ارتباط مجاالت البحث العلمى باإل
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)بطالة  لٌاس نواتج التعلم المتستهدفة للطالب آلٌاتعدم تفعٌل  الكلٌة  إدارةدعم 

لجان - تستبٌاناتاالجراءات التصحٌحٌة لتحلٌل اإل– مالحظة

 متحانٌة(إلاتمٌٌم الورلة 

ة مجهزة ومعدة للندوات العلمٌة وحلمات توافر لاع

 النماش

 

 المٌادات الختٌار موضوعٌة معاٌٌر الكلٌة تعتمد

  بالشفافٌة تتتسم األكادٌمٌة

 

 لتنمٌة الجهود لبذل التدرٌس دهٌبة اعضاء الكلٌة تحفز

 مشروعات تنفٌذ و تخطٌط خالل من الذاتٌة الموارد

 انتاجٌة/ خدمٌة/ بحثٌة

 

 

 المتسرفٌدةاليهات  3-2-2-5

 نماط الضعف نماط الموة

الكلٌة العملٌة البحثٌة بٌخدم  المعمل المركزيوجود 

 والجامعة 

 ضع  مشاركة اصحاب المصلحة فً اتخاذ المرار

المإتمرات وورش العمل والتدرٌب الذي ٌتستهد  

من مصانع ودهٌبات ومنظمات  الفبات الخارجٌة المختلفة

 العمل المدنً

 

ومعامل التحالٌل  بالمصانع عاملٌنبعض الطلبة من ال

 والمتستشفٌات ودهٌبات الرلابة الدوابٌة وشركات البترول

 وجهاز شبون البٌبة

 

خالل توجٌه لتسوق العمل والمتستفٌدٌن من تمدٌم خدمات 

النمط البحثٌة للطلبة لحل مشاكل حمٌمة فً المجتمع 

 المحٌط
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 رحلٌل البٌئة الخاايٌة 3-1

حلٌل البٌبى للبٌبة الخارجٌة  للكلٌة فى ظل الوضع الرادهن  وجود مجموعة من الفرص أوضحت نتابج الت

ات المناظرة و المتاحة للكلٌة والتً ٌمكن اتستثماردها لتدعٌم مكانة الكلٌة و وضعها التنافتسى من الكلٌ

ً أتحمٌك  رتسالتها. و ً لد تإثر أظهرت الدراتسة وجود مجموعة من التهدٌدات /المخاطر  المحتملة الت ٌضا

 على الكلٌة  و التى ٌجب التغلب علٌها كى تتستطٌع الكلٌة  تحمٌك رتسالتها

 الرهدٌدات الفاص

 الصناعً النموو مٌز للكلٌهالمولع الجغرافى المت

 تمدٌم ٌشجع بالجامعة المحٌط باإلللٌم

 المشتركة البحوث اجراء و العلمٌة االتستشارات

 تسوٌ   الصناعٌه ببنى اطكالمنبلخدمة الشركات 

الٌوجد أتصال فعال بٌن الكلٌة و المجتمع المدنى و 

 الصناعى لدعم البحث العلمً

 ضمان ببرامج المحلى االدهتمام و الوعى زٌادة

وجود معاٌٌر لالعتماد . االعتماد و الجودة

 وإنشاء دهٌبة لومٌة لضمان الجودة.

 

الكلٌة الوحٌدة بمصر للدراتسات العلٌا للعلوم 

 على تموم خاصة جامعات وفرت وعدم المتمدمه

 الكلٌة عمل اللٌم فً التعلٌمٌة الخدمة تمدٌم

التحدي التكنولوجً الهابل المتمثل فً تمنٌات التعلٌم 

 والبرامج وطرق التدرٌس ودور االنترنت والشبكة العالمٌة

 و العالً التعلٌم وزارة بٌن التعاون مشروعات
 المنح توفٌر فً األوربً االتحاد مإتستسات

 .الباحثٌن و العلٌا الدراتسات لطالب لبعثاتوا

 التسٌاتسات المالٌة للرواتب و الحوافز

 على للمشروعات المانحة الجهات توفر
مصادر لتموٌل  ٌوفر.الدولً و المحلى المتستوى

الدراتسات العلٌا  مركزالمشروعات البحثٌة مثل 

 , وزارة البحث العلمً و والبحوث بالجامعة، 
STDF  ، 

ط جدٌدة للتعلٌم مثل التعلٌم اإللكترونى و التعلم توافر انما

 عن بعد

 تسوق فً االجتماعٌة و االلتصادٌة التحوالت
 باإلللٌم للتوظٌ  جدٌدة فرص توافر و االعمال
 .للجامعة الجغرافً

 

 جمود اللوابح والموانٌن.

اتستحداث برامج شبٌهة للدراتسات العلٌا بالجامعات  

 .المصرٌة
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    SWOTت الموة والضعف والفاص والرهدٌدات مصفوفة مياال 3-3

ٌة
خل
دا
 ال
ئة
بٌ
ال

 

 أهم نماط الموة

 .أعضاء دهٌبة التدرٌس مإدهلٌن وعلى لدر كبٌر من الخبرة والكفاءة 

 .تتسادهم البرامج التعلٌمٌة الممدمة بالكلٌة فً توفٌر خرٌجٌن علً متستوي عالً من الكفاءة 

 لٌا.تمٌز الكلٌة فً مجال البحوث والدراتسات الع 

  المعمل المركزيوجود. 

  والدعم المتستمر األكادٌمٌةتمٌز المٌادة. 

 أهم نماط الضعف

 ارتفاع العبء التدرٌتسً ألعضاء دهٌبة التدرٌس فً بعض األلتسام 

 .واالشرافات على حتساب البحث وكتابة المشارٌع

 االجور بنظم التمٌٌم نتابج عدم وجود نظام للتمٌٌم االداري وربط 

 .الوظٌفى النمل و التدرٌب و رلٌاتالت و والحوافز

 وتدرٌب الهٌكل التنظٌمً والجهاز اإلداري فً حاجة إلى تطوٌر. 

 موارد التموٌل الذاتً بالكلٌة. االعتماد الكلً على 

 عدم وجود نظام لمتابعة الخرٌجٌن. 

ٌة
ي
اا
خ
 ال
ئة
بٌ
ال

 

 أهم نماط الفاص

  ه ببنى تسوٌ .الصناعٌ المناطكالمولع الجغرافى المتمٌز للكلٌه لخدمة 

 .وجود معاٌٌر لالعتماد وإنشاء دهٌبة لومٌة لضمان الجودة 

 الكلٌة الوحٌدة بمصر للدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمه. 

 و البحوث بالجامعة،  التسنوي للكلٌة مإتمرالمثل:  وجود مصادر لتموٌل المشروعات البحثٌة

STDF. 

  المعمل المركزي لخدمة المناطك الصناعٌة.وجود 

 ركة مع المتستثمرٌن و لطاعات االنتاج لدعم مشروعات بحثٌة مشتركة المشا 

 أهم نماط الرهدٌدات

 اتستحداث برامج شبٌهة للدراتسات العلٌا بالجامعات المصرٌة. 

 .التسٌاتسات المالٌة للرواتب والحوافز 

 توافر انماط جدٌدة للتعلٌم مثل التعلٌم اإللكترونى و التعلم عن بعد 

 ٌنجمود اللوابح والموان 

عزو  مإتستسات المجتمع عن التواصلو التعاون  مع الكلٌة مما لد ٌكون له 

 اثرة على دعم البحث العلمى و المتسادهمة فً حل المشكالت المجتمعٌة
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 الرحلٌل الكمى

 البٌئة الداخلٌة

 الرعلٌك weight Rate Rank أهم النماط

وة
لم
ا

 

 مإدهلة و ذات خبرة متمٌزة. - 0.75 3 0.25 برة والكفاءة.أعضاء دهٌبة التدرٌس مإدهلٌن وعلى لدر كبٌر من الخ -1

تتسادهم البرامج التعلٌمٌة الممدمة بالكلٌة فً توفٌر خرٌجٌن علً متستوي عالً  -2
 من الكفاءة.

 المصدر الربٌتسى للجودة. - 0.45 3 0.15

 لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة. المصدر الربٌتسى - 0.45 3 0.15 تمٌز الكلٌة فً مجال البحوث والدراتسات العلٌا. -3

 جٌد إلى حد ما. - 0.15 3 0.05 المعمل المركزيوجود  -4

 دٌممراطى إلى حد ما. - 0.1 2 0.05 .والدعم المتستمر األكادٌمٌةتمٌز المٌادة  -5

ف
ضع

ال
 

 .لٌاس نواتج التعلٌم - 0.2 2 0.1 عدم وجود نظام لمتابعة الخرٌجٌن -1

 و والحوافز االجور بنظم التمٌٌم نتابج ٌم االداري وربطعدم وجود نظام للتمٌ -2
 .الوظٌفى النمل و التدرٌب و الترلٌات

 .االنتاج واعالة العمل االكادٌمًللة  - 0.2 2 0.1

 غٌر محدث و ٌتص  بالروتٌن. - 0.1 2 0.05 الهٌكل التنظٌمً والجهاز اإلداري فً حاجة إلى تطوٌر -3

 محدودة إلى حد ما. - 0.1 2 0.05 ذاتً بالكلٌةللة موارد التموٌل ال -4

واالشرافات  ارتفاع العبء التدرٌتسً ألعضاء دهٌبة التدرٌس فً بعض األلتسام -5
 .على حتساب البحث وكتابة المشارٌع

 عبا تدرٌتسى. - 0.1 2 0.05

 ------ 2.60 - 1 يمالىاإل
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 الرحلٌل الكمى

 البٌئة الخاايٌة

 الرعلٌك weight Rate Rank أهم النماط

ص
فا
ال

 

 مرجعٌة مهمة للتطوٌر. - 1 4 0.25 الصناعٌه ببنى تسوٌ  طكناالمالمولع الجغرافى المتمٌز للكلٌه لخدمة  -1

دعم لتحتسٌن وضع الخرٌج  - خدمات مجتمعٌه. - 0.4 4 0.1 وجود معاٌٌر لالعتماد وانشاء دهٌبة لومٌة لضمان الجودة -2
 فى المجتمع.

 مٌزة نتسبٌة - 0.15 3 0.05 دة بمصر للدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمهالكلٌة الوحٌ -3

البحوث  مركزو الكلٌةوجود مصادر لتموٌل المشروعات البحثٌة مثل: مإتمر  -4
 .STDFبالجامعة، 

 أتساتسٌة لحل المشكالت . - 0.15 3 0.05

 مجتمعٌه. خدمات - 0.15 3 0.05 المعمل المركزي لخدمة المناطك الصناعٌةوجود  -5

ت
دا
دٌ
ره
ال

 

 غٌر كافٌة. - 0.2 1 0.2 التسٌاتسات المالٌة للرواتب والحوافز. -1

 خطر ٌهدد وضع الخرٌج. - 0.2 1 0.2 توافر انماط جدٌدة للتعلٌم مثل التعلٌم اإللكترونى و التعلم عن بعد -2

 زٌادة البطالة. - 0.1 2 0.05 جمود اللوابح والموانٌن -3

 تؤثٌر تسلبى. - 0.1 2 0.05 صال فعال بٌن الكلٌة والمجتمع لدعم البحوثال ٌوجد ات -4

 .اتستحداث برامج شبٌهة للدراتسات العلٌا بالجامعات المصرٌة -5
 .تؤثٌر تسلبى - 0.2 4 0.05

 ----- 2.65 - 1 جمالىاإل
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 اإلتسراارٌيٌات البدٌلة

S & O ( Max  Max) 

 نمو و روتسع إتسراارٌيٌة

 كادٌمى.االعتماد األ -2

 إنشاء برامج تعلٌمٌة جدٌدة. -2

عمد اتفالٌات شراكة مع جامعات أجنبٌة لتبادل االعترا   -3
 بالبرامج 

التوتسع فى األبحاث التطبٌمٌة و شراكات للجهات المختصة  -4
 لتتسوٌك األبحاث.

W & O (Min Max) 

 إتسرااٌريٌة رطوٌا و رحتسٌن

دة و االعتماد لتنمٌة لدرات اإلتستعانة بالهٌبة المومٌة لضمان  الجو -1
 نماط جدٌدة للتعلٌم و التعلم.أأعضاء دهٌبة التدرٌس و تبنى 

تفعٌل  زٌادةالطالب الوافدٌن و  جذبزٌادة الموارد المالٌة عن طرٌك  -2
المشاركة فى و)المعمل المركزي ( الوحدات ذات الطابع الخاص 

 المشارٌع البحثٌة.

 ة الفعالة فً الكلٌةصحاب المصلحة فً المشاركأتحفٌز -3

S & T (Max Min) 

 موايهة و رعدٌل إتسراارٌيٌة

 تحدٌث اللوابح الداخلٌة للوحدات الخدمٌة بالكلٌة -1
 تدرٌب اعضاء دهٌبة التدرٌس ومعاونٌهم علً انماط التعلم -2

 والتمٌز الغٌر تملٌدٌة لمواكبة التطور والبحث العلمً
 ربط الحوافز بجودة االداء آلٌاتتفعٌل  -3

(Min Min)W & T  

 إصالح إتسراارٌيٌة

 .الخرٌجٌن لمتابعة آلٌاتتفعٌل  -2

 تدرٌب علً كٌفٌة كتابة المشروعات وادراتها -2

ً إل-3 الكلٌة الفعلٌة  حتٌاجات تفعٌل الخطة التدرٌبٌة للجهاز االداري وفما
 للتطوٌر
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 الوضع الحالً 3-4

( ومصفوفة العوامل الخارجٌة  (IFEلٌةمن التحلٌل البٌبً للكلٌة تم تصمٌم مصفوفة العوامل الداخ

(EFE) وتم عمل مطابمة للمصفوفتٌن للوصول إلى وضع الكلٌة الداخلً و الخارجً من حٌث ،

 – (Diverts- Exit)التصفٌة  -(Hold)البماء  -  (Build)البناء – (Growعوامل النمو 

 -لعوامل الداخلٌة )لوة،و بناءا على ما تسبك فإن وضع الكلٌة متوتسط بٌن ا  (Harvest)الحصاد

( مما ٌدل علً تمتع الكلٌة بممومات داخلٌة تضمن لها البماء بصورة متستملة فً  2.6ضع ( ) 

( مما ٌدل علً تمتع الكلٌة 2.65تهدٌدات( ) -المنظومة التعلٌمٌة الكلٌة والعوامل الخارجٌة )فرص

بصورة ذاتٌة كما دهو موضح  بممومات تإدهلها من االتستفادة بالفرص المتاحة ومماومة التهدٌدات

 بالرتسم التالً:
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التً تعتمد علً مبدأ  تستراتٌجٌةتستراتٌجً وإختٌار البدابل اإلاتخاذ المرار ال آلٌاتوباتستخدام 

االتستفادة من نماط الموة والفرص المتاحة للتغلب على نماط الضع  ومواجهة التهدٌدات التً 

امذكورة بعالٌة   الوصول إلً االتستراتٌجٌات  SWOTة التحلٌل لمصفوفة تواجه الكلٌة. كانت نتٌج

تنمٌة الخدمة  فً مجاالت من التمٌز والتنافتسٌة إطارالتً تتسمح بتحمٌك رتسالة الكلٌة فً  و

 تنمٌة الخدمة المجتمعٌة وتعزٌزدها -تنمٌة خدمة البحث العلمً وتعزٌزدها  -التعلٌمٌة وتعزٌزدها 
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 رمهٌد -4

تمثل رإٌة الكلٌة الغاٌة المتستمبلٌة التً تتسعى جادهدة إلى الوصل إلٌها؛  أما الرتسالة فهً تعبر عن األتسباب 

الربٌتسٌة التً وجدت على أتساتسها الكلٌة فهً بمثابة دتستور ٌعمل من خالله مجتمع الكلٌة وتماس على 

مدى جودة المرارات ذات العاللة بكافة جوانب عمل الكلٌة تسواء كانت إدارٌة أو تعلٌمٌة أو بحثٌة  أتساتسها

، ثم تم مراجعتها وتحدٌثها 2413  أو مجتمعٌة. ولد تم وضع رإٌة متستمبلٌة ورتسالة للكلٌة منذ عام 

ختل  الوتسابل المتاحة بمشاركة كافة األطرا  المعنٌة من داخل وخارج الكلٌة ، كما تم اإلعالن عنها بم

 مراتسالت(. -مطوٌات –الملصمات  -لوحات إعالنٌة   –دلٌل الطالب  –)المولع اإللكترونً للكلٌة 

  

 اؤٌة اليامعة:4-2

تتسعً الجامعة الً التطوٌر المتستمر للعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة من خالل التمٌٌم الذاتً لبرامجها التعلٌمٌة 

تستساتها التعلٌمٌة لكً تاخذ مكانا مرمولا ومعتمداً بٌن الجامعات المحلٌة وضمان جودة االداء بجمٌع مإ

وبناء كلٌات او معادهد علٌا جدٌدة تواكب التطورات التسرٌعة فً مجاالت التكنولوجٌا  ،الللٌمٌة والدولٌةوا

 الحدٌثة لدفع عجلة التنمٌة واالنتاج وما تتسادهم فٌه من خدمة للمجتمع. 

 

 اؤٌة الكلٌة: 4-1

فى مجال إجراء البحوث  ةمتمٌز ةعلمٌ ةان تصبح مدرتس ة الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةكلٌ تتسعً

 ً ً  والدراتسات العلمٌة المتمدمة بٌن الجامعات والمراكز البحثٌة محلٌا ً  واللٌمٌا . كما تتسادهم فى حل وعالمٌا

 ة و تحمٌك التنمٌة المتستدامة .ٌالمشكالت الصناع

 

 اتسالة اليامعة: 4-3

د خرٌجٌن مإدهلٌن مزودٌن بالمعار  العلمٌة و الخبرات العملٌة فً مجاالت التخصص المختلفة إعدا

لادرٌن علً العطاء واالبداع والمنافتسة فً تسوق العمل المحلً واالللٌمً والعالمً وكذلن إعداد اجٌال من 

المجتمع وبناء ثمافته وتنمٌة العلماء والمفكرٌن واالدباء المتمٌزٌن المادرٌن علً المشاركة الفعالة فً خدمة 

بٌبته ودفع لطاعات االنتاج للمنافتسة العالمٌة من خالل برامج دراتسٌة وبحثٌة وتدرٌبٌة متمٌزة تحكمها 

متواكبة مع تطورات العلوم والمعرفة علً المتستوي المحلً واالللٌمً  معاٌٌر اكادٌمٌة محلٌة وعالمٌة

 والعالمً
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 اتسالة الكلٌة: 4-4

إعداد كنوادر بحثٌنة ومهنٌنة متخصصنة ومإدهلنة لتلبٌنة حاجنة ب الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةتلتزم كلٌة 

العمل والمتسنادهمة فنى دراتسنة وبحنث المشنكالت الصنناعٌة ذات الطنابع المحلنى واإلللٌمنى والعنالمى منن 

مناتسنبة  اتآلٌنخالل الدراتسات والبحوث العلمٌة التطبٌمٌنة والعمنل علنى تنمٌنة واتسنتدامة المنوارد وإعنداد 

المإتستسننات المعنٌنة بالبحننث  وبننناء شنراكات مننع مختلن  الوطنٌنةلمٌناس معنندالتها بمنا ٌتفننك منع المعنناٌٌر 

 . العلمى
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 الباب الخامس

 

  تسراارٌيٌةاإل هداف الغاٌات النهائٌة و األ
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ات ائٌتسٌة ررمثل إلى رحمٌك أابعة غاٌ رتسعى  اعرماد على نرائج الرحلٌل البٌئى فان الكلٌة  -5

 فً اآلرً:

 . والبحث العلمً رطوٌا الكلٌة لركون ماكز إشعاع علمً فً عملٌات الرعلٌم والرعلم -1

 أن ركون الكلٌة مؤتستسة بحثٌة مرمٌزة. -1

 رمدٌم خاٌج مرمٌز معافًٌّا ومهنًٌّا ومهااًٌّا مؤهل لتسوق العمل. -3

 خاايً من خالل رمدٌم خدمات مرمٌزة. رفعٌل المشااكة الميرمعٌة مع أطااف الميرمع ال -4

 

والبحث  رطوٌا الكلٌة لركون ماكز إشعاع علمً فً عملٌات الرعلٌم والرعلم: الغاٌة األولى 5-2

 . العلمً

 : العامة هداف األ

تطوٌر البرامج والممررات الدراتسٌة بما ٌتناتسب مع معاٌٌر الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم  -0

 واالعتماد.

هارات ولدرات أعضاء دهٌبة التدرٌس فً تفعٌل اتستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً العملٌة تنمٌة م -6

 . والبحث العلمً التعلٌمٌة والتدرٌتسٌة

 تطوٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة للكلٌة. -3

للمجتمع وحل بالكلٌة وتنوٌعها بما ٌتناتسب مع الحاجات األتساتسٌة  البحثٌةتفعٌل األنشطة  -4

 . مع المحٌطمشكالت الصناعة والمجت

توفٌر بٌبة عمل مناتسبة للجهاز اإلداري والفنً والعاملٌن بالكلٌة ، وتنمٌة مهاراتهم ولدراتهم  -5

 . بصورة دورٌة

 والبحث العلمًالتعلٌم والتعلم و التدرٌب الصٌفً و المكتبة  إتستراتٌجٌةتطوٌر  -6

 

 اإلياائٌة )الرنفٌذٌة ( للهدف العام األول : هداف األ

تطوٌر البرامج والممررات الدراتسٌة بما ٌتناتسب مع معاٌٌر الهٌبة المومٌة   ول :الهد  العام األ

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد عن طرٌك : 

للهٌبة المومٌة لضمان جودة  األكادٌمٌةتحدٌث البرامج والممررات بما ٌتناتسب مع المعاٌٌر  -

 التعلٌم واالعتماد.
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 .والبحث العلمً التعامل مع مشكالت التعلٌم التسٌاتسات المتبعة فًتطوٌر وتحتسٌن  - 

 وجود وحدة التعلٌم االلكترونً بالكلٌة مطورة ومحدثة -

 - البرامج والممررات إلى صورة إلكترونٌةتحوٌل بعض من  -

 تطوٌر أتسالٌب التموٌم واالمتحانات للممررات الدراتسٌة بالكلٌة.  -

 

 الثانً :اإلياائٌة )الرنفٌذٌة ( للهدف العام  هداف األ

: تنمٌة مهارات ولدرات أعضاء دهٌبة التدرٌس فً تفعٌل اتستخدام التكنولوجٌا  الهد  العام الثانى

 من خالل : والبحث العلمً الحدٌثة فً العملٌة التعلٌمٌة والتدرٌتسٌة

 .اإلدارٌةو  فً العملٌة التعلٌمٌة والتدرٌتسٌةوالهٌبة المعاونة تنمٌة لدرات أعضاء دهٌبة التدرٌس  -

  البحث العلمًفً والهٌبة المعاونة تنمٌة لدرات أعضاء دهٌبة التدرٌس  -

 

 اإلياائٌة )الرنفٌذٌة ( للهدف العام الثالث : هداف األ

تطوٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة للكلٌة بما تشمله من لاعات دراتسٌة ومعامل الهد  العام الثالث : 

 وأجهزة ومعدات :

 الطالب التعلٌمٌة. إحتٌاجات تناتسب مع تطوٌر الماعات الدراتسٌة بما ٌ -

 التعلٌمٌة والتكنولوجٌة الحدٌثة .البحثة تطوٌر المعامل الدراتسٌة بما ٌتناتسب مع التطورات  -

البحث العلمً تحدٌث األجهزة والمعدات الموجودة بالكلٌة بما ٌتناتسب والتطورات فً المجال  -

 التكنولوجً.و

 ة ومحدثةوجود وحدة للصٌانة بالكلٌة مطور -

 العامة بالكلٌة.و الخدمات تحتسٌن المرافك  -
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 اإلياائٌة )الرنفٌذٌة ( للهدف العام الاابع : هداف األ

بالكلٌة وتنوٌعها بما ٌتناتسب مع الحاجات األتساتسٌة  البحثٌةتفعٌل األنشطة الهد  العام الرابع : 

 : للمجتمع وحل مشكالت الصناعة والمجتمع المحٌط

 ت للمناطك الصناعٌة والمصانعلاعدة بٌانا -

 الجدد والمدامى. والخرٌجٌن إنشاء لاعدة بٌانات الطالب -

 .بحوث خاصة بتطوٌر الصناعةتشجٌع مشاركة أعضاء دهٌبة التدرٌس فً  -

 وحدة التدرٌب محدثة ومفعلة -

 .انشاء وحدة متابعة وتمٌٌم الخرٌجٌن -

 

 لخامس :اإلياائٌة )الرنفٌذٌة ( للهدف العام ا هداف األ

 .لعاملٌن بالكلٌةلتوفٌر بٌبة عمل مناتسبة  الهد  العام الخامس : 

 العلٌا. دارةتشكٌل لجان من العاملٌن بالكلٌة للتواصل مع اإل

 . التدرٌبٌة للعاملٌن حتٌاجات تحدٌد اإل -

 وضع معاٌٌر لتمٌٌم أراء العاملٌن. -

 إتستطالع آراء العاملٌن فً معاٌٌر تمٌٌم األداء. -

 الخاصة بالعاملٌن. حتٌاجات ر اإلحص -

 توفٌر تجهٌزات المكاتب . -

 .اإلدارٌةوضع معاٌٌر إلختٌار المٌادات  -

 شكاوي العاملٌن. إدارةوضع نظام للمتساءلة و-

 لٌاس  الرضا االوظٌفً للعاملٌن -

 

 : التسادساإلياائٌة )الرنفٌذٌة ( للهدف العام  هداف األ

 المكتبة و الصٌفًعلٌم والتعلم و التدرٌب الت تراتٌجٌةإتستطوٌر  : التسادسالهد  العام   -4

 .تستراتٌجٌةتشكٌل فرٌك عمل اإل -
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 حصر أتسالٌب التعلٌم والتعلم من الممررات. -

والبحث  عمل دورات تدرٌبٌة للتسادة أعضاء دهٌبة التدرٌس علً أتسالٌب التعلم غٌر التملٌدٌة -

 .العلمً

 .تستراتٌجٌةوضع آلٌة لمراجعة اإل -

 توصٌ  لبرامج التدرٌب الصٌفً وإعتماددها. وضع -

 تولٌع إتفالٌات وبروتوكوالت تعاون مع العدٌد من الجهات التدرٌبٌة. -

 عمل تحلٌل كمً للمكتبة  -

 . والدورٌات العلمٌة المكتبة من التجهٌزات والكتب إحتٌاجات حصر  -

 .حتٌاجات توفٌر اإل -

 

 الغاٌة الثانٌة :أن ركون الكلٌة مؤتستسة بحثٌة مرمٌزة.5-1

 العامة : هداف األ

 الدراتسات العلٌا بالكلٌة بما ٌتناتسب مع التوجهات الحدٌثة للكلٌة . إدارةتطوٌر  -1

 وضع خطة للبحث العلمً بالكلٌة . -2

خرى المماثلة إلجراء تشجٌع التعاون بٌن األلتسام العلمٌة للكلٌة وكلٌات الجامعة والجامعات األ -3

 البحوث المشتركة.

 تشجٌع النشر الدولً ألبحاث أعضاء دهٌبة التدرٌس بالكلٌة . -4

 تنمٌة مصادر تموٌل البحث العلمً بالكلٌة . -5

 

 اإلياائٌة )الرنفٌذٌة ( للهدف العام األول  : هداف األ

 ناتسب مع التوجهات الحدٌثة للكلٌة .الدراتسات العلٌا بالكلٌة بما ٌت إدارةتطوٌر  الهد  العام األول :

تطوٌر وتحدٌث الالبحة الدراتسٌة للدراتسات العلٌا بالكلٌة بما ٌتناتسب مع معاٌٌر الهٌبة المومٌة  -

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

الدراتسات العلٌا على اتستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً  إدارةتنمٌة مهارات ولدرات العاملٌن ب -

 - والبحثٌة ارٌةاإلداألعمال 
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 اإلياائٌة )الرنفٌذٌة ( للهدف العام الثانً  : هداف األ

 وضع خطة للبحث العلمً بالكلٌة : الهد  العام الثانً :

 الطالب التعلٌمٌة إحتٌاجات تطوٌر المعامل البحثٌة بما ٌتناتسب مع  -

 ع.المجتم إحتٌاجات تحدٌد أولوٌات البحث العلمً بالكلٌة بما ٌتناتسب مع  -

 وضع تسٌاتسات للبحث العلمً . -

 عمل ورش عمل للتسادة أعضاء دهٌبة التدرٌس عن كتابة الخطة.-

  تشكٌل فرق من التسادة أعضاء دهٌبة التدرٌس داخل األلتسام إلعداد الخطة.  -

 

 اإلياائٌة )الرنفٌذٌة ( للهدف العام الثالث  : هداف األ

تسام العلمٌة للكلٌة وكلٌات الجامعة والجامعات تشجٌع التعاون بٌن األل - الهد  العام الثالث :

 األخرى المماثلة إلجراء البحوث المشتركة من خالل :

 .وخارجها تولٌع  بروتوكوالت تعاون بحثً مع الكلٌات المناظرة بالجامعة -

 عمد مجموعة من المإتمرات والندوات العلمٌة المشتركة بٌن الكلٌات. -

 نً.لتحفٌز النشر البٌ آلٌاتوضع  -

 

 اإلياائٌة )الرنفٌذٌة ( للهدف العام الاابع  : هداف األ

 تشجٌع النشر الدولً ألبحاث أعضاء دهٌبة التدرٌس بالكلٌة : الهد  العام الرابع  :

 وضع آلٌة لتشجٌع الباحثٌن علً النشر الدولً-

 رصد حوافز لألبحاث المنشورة فً دورٌات عالمٌة. -

 

 مرمٌز معافًٌّا ومهنًٌّا ومهااًٌّا مؤهل لتسوق العمل. الغاٌة الثالثة :رمدٌم خاٌج5-3

 العامة : دهدا  األ
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 تسوق العمل . إحتٌاجات تمدٌم برامج تعلٌمٌة متمٌزة لخرٌجٌن تتناتسب و-1

 . تحتسٌن الخدمات الممدمة للخرٌجٌن-2

 

 اإلياائٌة )الرنفٌذٌة ( للهدف العام األول  : هداف األ

 تسوق العمل  إحتٌاجات مج تعلٌمٌة متمٌزة لخرٌجٌن تتناتسب و: تمدٌم برا  الهد  العام األول

 تسوق العمل من خرٌجً الكلٌة. إحتٌاجات  دراتسة  -

 مراجعة البرامج والممررات وإتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة فً ضوء متطلبات تسوق العمل. -

 إتستطالع رأي الخرٌجٌن وتسوق العمل فً البرامج المطورة. -

 

 الرنفٌذٌة ( للهدف العام الثانً  :اإلياائٌة ) هداف األ

 :تحتسٌن الخدمات الممدمة للخرٌجٌن:  الهد  العام الثانً

 إنشاء وحدة لمتابعة الخرٌجٌن بالكلٌة. -

 وضع البحة تنفٌذٌة لمهام الوحدة ودهٌكلها اإلداري. -

 الخرٌجٌٌن. إحتٌاجات حصر  -

 عمد ندوات وملتمٌات توظٌفٌة مع جهات العمل. -

 تسابل تواصل مع الخرٌجٌن.إٌجاد و -

 لٌاس رضا الخرٌجٌٌن عن أداء الوحدة. -

 

الغاٌة الاابعة :رفعٌل المشااكة الميرمعٌة مع أطااف الميرمع الخاايً من خالل رمدٌم خدمات 

 مرمٌزة. 
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 العامة : هداف األ

 جً.العمل على نمل الخبرات المهنٌة المتخصصة إلى مختل  دهٌبات ومإتستسات المجتمع الخار -1

 . المانحة و المصانع وجهات التوظٌ  زٌادة عدد االتفالات والشراكات الجدٌدة مع المإتستسات -2

 ربط البحوث بحل مشاكل الصناعة والمجتمع المحٌط -3

 

 اإلياائٌة )الرنفٌذٌة ( للهدف العام األول  : هداف ألا

مختل  دهٌبات ومإتستسات  العمل على نمل الخبرات المهنٌة المتخصصة إلى الهد  العام األول  :

 المجتمع الخارجً.

 . وحدة ادارٌة لخدمة المجتمعإنشاء  -

 انشاء وحدة لألزمات والكوارث -

 والتوتسع بها. المعمل المركزيتطوٌر الخدمات الممدمة من -

 

 اإلجرابٌة )التنفٌذٌة ( للهد  العام الثانً  : دهدا  األ

المانحة و المصانع  الشراكات الجدٌدة مع المإتستساتزٌادة عدد االتفالات و الهد  العام الثانً  :

  وجهات التوظٌ 

 عمد مإتمر بٌبً تسنوي. -

 وضع آلٌة لضمان تحمٌك التواصل المجتمعً. -

 عمل برامج تنمٌة بشرٌة لكل العاملٌن بالكلٌة. -

 إنشاء مكاتب إتصال بٌبً . -

 إنشاء مكتب  أو وحدة لإلتستشارات البٌبٌة. -
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  -: ارُجُخعزشاإل هذا  األٍِخض 

 

 ٗاالعراماساخ اىعيَٞمح اى مْاعٞح اىرمٚ  جاىر٘عع  ٚ اىثهم٘ز اىرطثٞقٞمح  مٚ اىَجماالخ اىجذٝمذ

 ذعرَذ عيٚ اىعيً٘ اىَرقذٍح. 

  ذ٘ ٞش خذٍاخ ذعيَٞٞح ٗذذسٝثٞمح راخ جم٘دج عاىٞمح ذضٝمذ ٍمِ قمذساخ طمالب اىذساعماخ اىعيٞما

شّٗممٚ ٗاىممرعيٌ اىممزاذٚ ىممذٙ اىرْا غممٞح  ممٚ عمم٘  اىعَممو ٗاىر٘عممع  ممٚ اعممرخذاً اىرعيممٌٞ ا ىنر

 اىطالب.

  صٝادج  اعيٞح اىثشاٍج ٗاىَْإج اىرعيَٞٞح ىنٚ ذهقه اىَقاٝٞظ اىَْٖٞح ٗاىعيَٞح اىعاىَٞمح ٗرىمل

 تاىرعاُٗ ٍع اىجٖاخ اىَغرطٞذج  ٚ ع٘  اىعَو عيٚ اىَغر٘ٙ اىَهيٚ ٗاىعشتٚ ٗاأل شٝقٚ.

 ٍع اىرشمٞض عيٚ ّاش ٍثادئ ذاجٞع اىرَٞض  ٚ األدا  ىذٙ اىطالب ٕٗٞ ح اىرذسٝظ ٗاىعاٍي ِٞ

 ٗئخالقٞاخ اىثهس اىعيَٚ.

 ىإلعرَاد األمادَٝٚ ٍِ اىٖٞ اخ اىقٍ٘ٞح ٗا قيَٞٞح ٗاىعاىَٞح. حنيٞذىٕٞو اى 

  اّاا  اىَعَمو اىَشممضٙ ىرطم٘ٝش اىثٞ مح اىرعيَٞٞمح ٗاىرنْ٘ى٘جٞمح ٗاىثْٞمح اىرهرٞمح اىرمٚ ذغماعذ

 عيٚ اىرعيٌٞ ٗإجشا  اىثه٘ز ٗاىزٙ ٖٝذف اىٚ : 

 قٞاً تنجشا  اىرهاىٞو ٗعقذ اىذٗساخ اىرذسٝثٞح  ٚ ٍجاه اىرهاىٞو ىيَ٘اد اىْاٍّ٘رشٝح.اى -0

 اىقٞاً تنجشا  اىرهاىٞو اىالصٍح ىرْطٞز ٍاشٗعاخ اىَشاجعح اىثٞ ٞح ٗاى ْاعٞح ٗاىذٗا . -6

 إجشا  اىذساعاخ ٗاىذٗساخ اىرذسٝثٞح اىعَيٞح  ٚ ٍجاه اىعيً٘ اىَرقذٍح. -3

جٖضج اىهذٝصح  ٚ ٍجاالخ االعَْد ٗاىذزا  ٗاى شف اى مهٚ اجشا  اىذساعاخ اىعَيٞح تاأل -4

 ٗاى ثذاخ ٗاىغٞشاٍٞل.

 دساعاخ ٗته٘ز ٍعاىجح اىَخيطاخ ٗاىرذٗٝش ٗاالعرشجام ٗإعادج االعرخذاً. -5

ٞمم٘خ اىخثممشج اى٘طْٞممح اىرعمماُٗ ٍممع اى٘حممذاخ اىََاشيممح راخ اىطمماتع اىخمماص تاىجاٍعمماخ ٗت -6

 ٞو( ٗرىل  ٚ ٍجاالخ اىعيً٘ اىَرقذٍح. دٗه ح٘  اىْ  شٝقٞح )خ ٘صا  ٗاىعشتٞح ٗاأل
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 التسادسالباب 

 

 التسٌاتسات الخاصة بالكلٌة
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 التسٌاتسات فى ميال اليودة6-2

الجدٌدة طبما لما تمرره لجنة شبون العاملٌن المعتمدة  اإلدارٌةبمعاٌٌر تعٌٌن الكوادر  اإللتزام -1

 لبشرٌة والتدرٌب.من مجلس الكلٌة وكذا تسٌاتسة التنمٌة ا

 الجودة الشاملة. إدارةبالعمل طبما لنظم  اإللتزام-2

 الجودة. إدارةطبما لشهادة  اإلدارٌةبمعاٌٌر الجودة  اإللتزام-3

 بتطبٌك اللوابح و الموانٌن المنظمة للعمل بالكلٌة. اإللتزام -4

لتعلٌمٌنننة ممنننا ٌضنننمن فاعلٌنننة ابالعمنننل علنننى التمنننوٌم المتسنننتمر للمننندرة المإتستسنننٌة و ال اإللتنننزام -5
بنة المومٌنة لضنمان جنودة التعلنٌم المعتمدة من الهٌ األكادٌمٌةالمعاٌٌر تسوق العمل و إحتٌاجات تلبٌة

 .واإلعتماد

 

 تسٌاتسات شئون الدااتسات العلٌا و البحث العلمى6-1

 فى البحوث العلمٌة بالخطة البحثٌة المعتمدة للكلٌة. اإللتزام -1

 تعتبرالتزاما دابما. بٌن التخصصات و المدارس البحثبة المختلفة االبحاث البٌنٌةاألبحاث  -2

 توفٌرالتموٌل الكافى لألبحاث العلمٌة والتطبٌمٌة التنافتسٌة العالمٌة وذات الطابع المومى. -3

 التطوٌروالتحدٌث المتستمر للمعامل البحثٌة. -4

 تسنوات. 3تحدٌث الخطة البحثٌة كل  -5

 ة و المعتمدة من الكلٌة لحل مشكالت شبون الدراتسات العلٌا و البحوث.الموثم اآللٌاتب اإللتزام -6

 التعاون البحثً بٌن االلتسام المختلفة بالكلٌة -7

بالجنداول الدراتسنٌة المعلننة لكافنة الفنرق الدراتسنٌة منع عندم التعندٌل إال ألتسنباب لنادهرة  اإللتزام -8

 .الدراتسات العلٌاوموافمة مجلس شبون 

 بالمواعٌد وكذا أتسماء اإللتزامو اإلمتحانات النظرٌة والعملٌة بعد إعتماددهااإلعالن عن نظم  -9

 بؤتسالٌب التصحٌح وتوزٌع اإللتزامالمصححٌن والمراجعٌن طبما لما ٌمرره مجلس المتسم و

 الممرر أدهدا  الدرجات طبما لما ٌمرره مجلس المتسم وٌحمك لٌاس 

 التدرٌس دهٌبة اعضاء تخصصات ىف النمص على للتغلب الكافٌة االجراءات اتخاذ -14

 عضاء دهٌبة التدرٌس والهٌبه المعاونهالباخاللٌات المهنه  اإللتزام -11 
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بالمإدهالت   على ان ٌتمتع المنتدب  موم الكلٌة بانتداب أعضاء دهٌبة تدرٌس من خارج الكلٌهت -12

او لٌس لها مثٌل فى فى التخصصات التى بها عجز   العلمٌه والكفاءه المهنٌه والتسمعه الطٌبه وذلن

 الكلٌه مثال اللغة االنجلٌزٌة

تلتزم الكلٌه بتوفٌر أجهزة الحاتسب اآللى المتصله بشبكة االنترنت فى جمٌع االولات وبتسعر  -13

 مناتسب لجمٌع الطالب .

  .او الكترونٌة توفٌر المراجع الحدٌثه بالمكتبه فى صوره ورلٌه -14

 المخرجات المتستهدفة للعملٌة التعلٌمٌة   ٌٌم لتحمٌك جمٌعالكلٌه بتنوع أتسالٌب التم  تلتزم -15

 تمٌٌم الطالب بصوره دورٌه.و تلتزم الكلٌه بتطبٌك الالبحه الداخلٌه فى التمٌٌم -16

 

 تسٌاتسات شئون خدمة الميرمع ورنمٌة البٌئة6-3

 دعم أنظمة المشاركة المجتمعٌة. -1

 ها والرجوع إلٌها عند تنفٌذ كل نشاط.ب اإللتزاموضع الخطة التسنوٌة لعمل المطاع مع  -2

 توفٌر التموٌل الكافى ألنشطة خدمة المجتمع المجانٌة. -3

 دعم وتحفٌز المشاركات اإلٌجابٌة. -4

 اإلشتران بشكل فعال فى المشروعات المومٌة لتنمٌة البٌبة وتطوٌر المجتمع. -5

 بخطة خدمة المجتمع للكلٌة. اإللتزام -8

 ل مشكالت المجتمع المحٌطتوجٌه البحوث بالكلٌة لح -1

 NGOsتعزٌز التعاون مع منظمات العمل الغٌر حكومٌة )المدنً(   -01

 

 الٌة الماايعه الدواٌه لتسٌاتسات الكلٌه ورحدٌثها  6-4

 مره كل خمس تسنوات البحث العلمًٌتم مراجعة تسٌاتسات الكلٌه فى مجاالت  

  تسام بخصوص ممترحاتهمبالكلٌه باتستطالع رأى مجالس االل مجلس الدرتسات العلٌام موٌ -1
وذلن فى ضوء االمتحانات و االتستبٌانات الموجه للطالب والبحث العلمً لتحدٌث تسٌاتسات التعلٌم 

 واعضاء دهٌبة التدرٌس و معاونٌهم.
بالكلٌه بدراتسة ممترحات االلتسام ثم عرضها ومنالشتها فى  مجلس الدرتسات العلٌام موٌ -2

 .اجتماع عام
 بالكلٌه بتحدٌث تسٌاتسات التعلٌم مجلس الدرتسات العلٌام موٌبناء على نتابج المنالشات  -3

 .والبحث العلمً
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 مجلس الكلٌه.  ٌتم اعتماد النص المتستحدث من -4
 

 التسٌاتسات المالٌة 6-5

 رنمٌة الموااد المالٌة والذارٌة للكلٌة عن طاٌك: 6-5-2 

بالكلٌة مثل المعمل  التتسوٌك الجٌد للخدمات البحثٌة المتوفرة بالوحدات ذات الطابع الخاص -0  

 المركزي و األجهزة المعملٌة الملحمة به لدي كافة األلتسام 

فً مختل  التخصصات  دكتوراه اتستحداث برامج ممٌزة لمراحل الدبلوم و الماجٌتستٌر و ال -2

 الفرٌدة علً متستوي الجمهورٌة و تفعٌل خطة دعابٌة لوٌة لجذب الطالب لاللتحاق بتلن البرامج 

عضاء دهٌبة التدرٌس علً الحصول علً مشارٌع بحثٌة ممولة تتٌح فرصة تحتسٌن تشجٌع ا  -3

 األجهزة العلمٌة و المعامل بالكلٌة 

بحث فرص تولٌع عمود شراكات محلٌة و دولٌة مع شركاء أكادمٌٌن و من الصناعة لتموٌل  -4

 مشارٌع بحثٌة بالكلٌة 

لمركزي( من خالل التوتسع فى انشطتها زٌادة متسادهمة الوحدات ذات الطابع الخاص )المعمل ا -5

 والتروٌج لها

 بدء الدراتسه فى برامج جدٌدة -6

 زٌادة المتسادهمه المجتمعٌه من خالل التعرٌ  بدور الكلٌه -7

الطالب الوافدٌن من خالل التتسوٌك لبرامج الكلٌه للدراتسات العلٌا فى الدول التحاق  تشجٌع -8

 العربٌه واالتسٌوٌه.

 

 عن طاٌك: حفٌز والرشيٌعتسٌاتسات الر 6-5-1

العلمٌة فى دورٌات  مكافآت مالٌة ألعضاء دهٌبة التدرٌس ومعاونٌهم على نشر األبحاث  -1

 عالمٌة ذات معامل تؤثٌر مرتفع كجزء من تسٌاتسة الجامعة ككل 

جابزة األتستاذ الدكتور دمحم محمود خضر كجابزة مالٌة ألفضل عضوي دهٌبة  اتستحداث -2

 تمدم تسنوٌاً  تدرٌس و عضوي دهٌبة معاونة 

من  دكتوراه منح دراتسٌة للطالب المتفولٌن دراتسٌا إلتستكمال درجتً الماجٌتستٌر و ال تمدٌم -3

 خالل المشارٌع البحثٌة الممولة  
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 اإلدااٌة التسٌاتسات -6-6

 :اليهاز اإلدااي بالكلٌة عن طاٌك تسٌاتسة رنمٌة 6-6-2

 مع رإٌة الكلٌة البحثٌة دهٌكلة و تطوٌر الجهاز اإلداري بالكلٌة بما ٌتوافك  إعادة -1

 للكلٌة  تستراتٌجٌةللتؤكد من موابمتها للخطة اإل اإلدارٌةأداء العاملٌن و المٌادات  لٌاس -2

التدرٌبٌة للجهاز اإلداري و وضع خطط تدرٌبٌة مناتسبة و تكلٌ   حتٌاجات اإل لٌاس -3

 وحدة التدرٌب بتنفٌذدها 

 فل التسٌر التسلس للعمل المتستلزمات الالزمة لإلدارات المختلفة بما ٌك توفٌر -4

فً الكلٌات األخري بالتحاق بالعمل بالكلٌة إما بالندب أو  اإلدارٌةالكفاءات  تشجٌع -5

 بالنمل 

الحافز باالنتاج من خالل اتستحداث جابزة الموظ  المثالً و الذي ٌتم اختٌاره  ربط -6

 وفك ألغلبٌة أراء أعضاء مجلس الكلٌة و دهً جابزة تمدم تسنوٌاً 

 العمل علً زٌادة مؤشا الاضا الوظٌفً تسٌاتسة  6-6-1

و تحلٌل أتسباب الرضا  اإلدارٌةمإشر الرضا الوظٌفً لدي العاملٌن و المٌادات  لٌاس -1

 و عدم الرضا 

لمراعاة األحوال الشخصٌة و العابلٌة للموظفٌن بما ال ٌتعارض مع  اإلدارٌة المرونة -2

 مصلحة العمل 

و العكس للولو  علً اتسباب اي لصور  اإلدارٌةرأي الموظفٌن فً المٌادات  لٌاس -3

 فً تحمٌك روح الود و األلفة و العمل الجماعً بٌن أعضاء الجهاز اإلداري 

جودة العاللة بٌن الجهاز اإلداري و أعضاء دهٌبة التدرٌس لضمان تسواد روح  لٌاس -4

 الود و التؤخً بٌن الجمٌع 

در الخاص و لانون العاملٌن ملحوظة: الكلٌة ملتزمة بنصوص لانون تنظٌم الجامعات و الكا

 المدنٌن بالجامعة ولواعد المبول بالجامعات.
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 دااتسة الفيوة7-2

الهد  من دهذه الخطوة دهو تحدٌد الفجوة بٌن تولعات المتستفٌدٌن لمتستوى الخدمة وإدراكهم 

التطابك بٌن الخدمة المتولعة ) الوضع المؤمول (,  لألداء الفعلى لها ,اى معرفة وتحدٌد مدى

والخدمة المدركة ) الوضع الحالى (, وذلن بالنتسبة لجمٌع الخدمات التى تمدمها الكلٌة والمتمثلة 

                                                                                                                        فى األتى :                                                                                                            

 . الخرٌج 

 . الخدمات االتستشارٌة 

 . البحث العلمى 

 . خدمات التدرٌب والتعلٌم المتستمر 

 . الخدمات البٌبٌة والمجتمعٌة 

 

الكلٌة , حٌث فجوات على الخدمات التى تمدمها تسبى لتؤثٌر تلن الٌوضح الجدول التالى الوزن الن

 (ةٌتفاوت دهذا التؤثٌر من العدم )أى عدم وجود فجوة (إلى التؤثٌر الكبٌر )أى أن الفجوة كبٌر

 

 الفجوات *

 

 الخدمة

 الخرٌج
خدمات علمٌة 

 تنموٌة

خدمات للمجتمع 

 وتنمٌة البٌبة

لتولعات المتستفٌدٌن  الكلٌة إدارة. الفجوة بٌن تصورات 1

 والخدمة المتولعة.

 ص ص

 

 ص

 

الكلٌة لتولعات المتستفٌدٌن وبٌن  إدارة.الفجوة بٌن تصورات 2

 ترجمتها لممارتسات الجودة.

 م

 

 م م

 

.الفجوة بٌن جودة الخدمة التى ٌتولعها المتستفٌدٌن والخدمة 3

 الفعلٌة.

 م

 

 م م

 

 ص فٌدٌن ..الفجوة فى وتسابل االتصال بٌن الكلٌة والمتست4

 

 ن

 

 م

 

 م م ص .الفجوة بٌن الخدمات المدركة للكلٌة وتولعات المتستفٌدٌن.5
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 *ن= فجوة كبٌرة ,   م=فجوة متوتسطة ,   ص=فجوة صغٌرة ,    ال =ال ٌوجد فجوة .

 الفيوات الرى رم اصدها:7-1

 الكلٌة لرولعات المتسرفٌدٌن والخدمات المرولعة: إدااة.الفيوة بٌن رصواات 2

ع المتستفٌدٌن من الكلٌة أن تمدم خدمات كثٌرة فى شتى المجاالت والبحث العلمى والمرتبطة ٌتول

 إدارةوكذلن أن ٌكون الخرٌج بمتستوى معٌن, وٌمثل ضع  لنوات التواصل بٌن ، مٌةبعملٌة التن

 .الكلٌة والجهات المتستفٌدة من الخدمات التى تمدمها الكلٌة التسبب الربٌتسى لوجود دهذه الفجوة

 

 الالزمة لرنفٌذ تسٌاتسات رياوز الفيوة : اآللٌات/ 2/2

 :االجرابٌة للغاٌة الثانٌة( دهدا  )األ الكلٌة علٌها إدارةفإن  ،لتسد دهذه الفجوة

  زٌادة تسبل االتصال مع الجهات المتستفٌدة, وانشاء لاعدة بٌانات عن تلن الجهات

 والتواصل معها عن طرٌك البرٌد االلكترونى.

 اعات المتستفٌدٌن للفاعلٌات المختلفة )المإتمرات والندوات وورش دعوة ممثلٌن عن لط

عٌد الخرٌجٌن, وأٌة أنشطة أخرى(,وذلن من خالل لطاع خدمة المجتمع  –العمل 

 وتنمٌة البٌبة بالكلٌة.

  تبنى انشاء وحدة لالتصال الخارجى مع المجتمع, والتى ٌتستلزم من المابمٌن علٌها

  على تولعات المتستفٌدٌن من أجل االدران الصحٌح وضع نظام محكم للدراتسة والتعر

 . الكلٌة إدارةلتولعات المتستفٌدٌن من 

 

 الكلٌة لرولعات المتسرفٌدٌن وبٌن رايمرها لممااتسات اليودة: إدااة.الفيوة بٌن رصواات 1

دهذه الفجوة تعتبر متوتسطة لجمٌع الخدمات التى تمدمها الكلٌة للمطاعات المختلفة التى تتلمى 

خدمات التدرٌب والتعلٌم المتستمر  –البحث العلمى  –الخدمات اإلتستشارٌة  –مة )الخرٌج الخد

 الخدمات البٌبٌة والمجتمعٌة ( . –

الكلٌة فٌما ٌرضى المتستفٌدٌن وبٌن ترجمة دهذه التصورات إلى  إدارةودهذا التباٌن بٌن تصورات 

لالزمة لتطوٌر األجهزة شرٌة امحدودٌة الموارد المادٌة والبع إلى متطلبات جودة الخدمة ٌرج

 ووجود دهذه الفجوة ٌإثر على نوعٌة الخرٌج وفى وضعه التنافتسى فى تسوق العمل.والمعامل 
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 الالزمة لتنفٌذ تسٌاتسات تجاوز الفجوة: اآللٌات/2/1

 .اٌجاد مصادر إلتستكمال تموٌل األنشطة العلمٌة والخدمٌة لضمان جودة الخدمات 

 اتى والتوتسع فى نشر ثمافة الجودة والتؤكٌد علٌها لجمٌع تفعٌل ممارتسات التعلم الذ

 األطرا . 

  الكلٌة تطوٌر نظام الخدمات التى تمدمها  إدارةولزٌادة الموارد الذاتٌة فٌجب على

 والتتسوٌك الجٌد لها . )المعمل المركزي( الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌة

 

 ٌدٌن والخدمة الفعلٌة..الفيوة بٌن يودة الخدمة الرى ٌرولعها المتسرف3

الخدمات التى تمدمها الكلٌة تعتبر مالبمة بالنتسبة للمتستفٌدٌن, والفجوة بٌن جودة الخدمة التى 

 ٌتولعها المتستفٌدٌن والخدمة الفعلٌة صغٌرة.

 وترجع أتسباب الفجوة إلى:

 -أوال : بعض أعضاء دهٌبة التدرٌس:

لعمل, المشكل لتمدٌم الخدمة,بعد *ضع  الممابل المادى النهابى الذى ٌتماضاه فرٌك ا

االتستمطاعات المتعددة مما ٌإثر بالتسلب على تكالٌ  إنتاج الخدمة االتستشارٌة ,ومن جهة أخرى 

فإن العمٌل أو المتستفٌد ٌتولع متستوى الخدمة المطلوب مع عرض تسعر خدمة مناتسب ممارنة 

 .بالمنافتسٌن الخارجٌٌن

 

 -ثانٌا : الطالب :

 لخرٌج ٌرجع التسبب فى دهذه الفجوة إلى:على متستوى الطالب وا

* المصور فى اكتتساب الطالب المهارات المهنٌة, وذلن على الرغم من وفرة معارفهم       

ومعلوماتهم العلمٌة, إال أنهم فى حاجة إلى المدرة على تنمٌة تلن المعار  وتحوٌلها إلى مهارات 

 تطبٌمٌة .

وظٌ  تبٌن أن نتسبة كبٌرة من الخرٌجٌٌن ومن اللماءات مع أصحاب األعمال وجهات الت

ٌفتمدون مهارة العمل فى فرٌك والتواصل مع األخرٌن, ولٌتست لدٌهم مهارات المبادرات والمدرة 

على اتخاذ المرار. وٌرجع التسبب فى دهذا أن معظم الطالب تعودوا على ذلن من مرحلة التعلٌم 
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ٌتٌح الفرصة للتدرٌب على مثل دهذه لبل الجامعى, ونظام الفصل الدراتسى بشكله الحالى ال 

 المهارات.

*عدم أخذ معظم الطالب العلوم اإلنتسانٌة مؤخذ الجد , كما أن االلتسام العلمٌة المتسإلة عن 

البرامج المختلفة تتعامل مع دهذه الممررات بشا من عدم االدهتمام فى اختٌار المتخصصٌن 

شكل كبٌر فى بناء الشخصٌة لتدرٌس دهذه الممررات, ودهذه الممررات دهى التى تتسهم وب

 .وتنمٌة المهارات العامة لدى الطالب

 

 ثالثا : البحث العلمى والخدمات العلمٌة والرنموٌة والبٌئٌة:

 المصور فى التموٌل الالزم لهذه األنشطة.*

 

 الالزمة لتنفٌذ تسٌاتسات تجاوز الفجوة: اآللٌات/3/1

 اكمة للوحدات ذات الطابع الخاص.الح اإلدارٌةٌجب اعادة النظر فى اللوابح المالٌة و 

 .تنمٌة لدرات أعضاء دهٌبة التدرٌس فى مجال التدرٌس وتكنولوجٌا المعلومات 

  تطوٌر نظم االمتحانات والتمٌٌمات بشكل ٌمٌس وبفاعلٌة درجة تحمك المهارات المختلفة

 مع التركٌز على المهارات المهنٌة وتنمٌة مهارات االتصال لدى الطالب.

 ادر تموٌل لدعم دهذه األنشطة.البحث عن مص 

 

 -.الفيوة فى وتسائل االرصال بٌن الكلٌة والمتسرفٌدٌن:4

ودهى تعتبر فجوة صغٌرة على متستوى الخرٌجٌٌن وعلى متستوى الخدمات االتستشارٌة, بٌنما 

 تعتبر كبٌرة على متستوى الخدمات العلمٌة التنموٌة.

 ودهذه الفجوات ناتجة عن :

م عن الخدمات التى تمدمها الكلٌة من برامج ودورات تدرٌبٌة * المصور فى اإلعالن واإلعال

 وكذلن اإلمكانٌات المتاحة والمتستوى المتمٌز للخدمات االتستشارٌة التى تمدمها الكلٌة.

* دهذا باالضافةإلى ضع  التواصل مع العمالء وما ٌنتج عنه من ضع  الطلب على الخدمات 

 التى تطلب من الكلٌة.
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 مة لتنفٌذ تسٌاتسات تجاوز الفجوة:الالز اآللٌات/4/1

 .وضع تسٌاتسات إعالمٌة وتتسوٌمٌة شاملة 

  االتستفادة من وتسابل االتصال الفعالة وتطوٌر مولع الكلٌة االلكترونى وتحدٌثه بصفة

 دورٌة ومنتظمة.

  االتستفادة من المعارض والمإتمرات وإصدار دلٌل للخدمات والممٌزات التنافتسٌة

 نى للكلٌة.ووضعه على المولع االلكترو

  إنشاء بروتوكالت تعاون وشراكة مع الجهات المختلفة والتى فى حاجة إلى خدمات

 الكلٌة,وأن ٌتم تفعٌل دور وكٌل الكلٌة لشبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة.

 

 -.الفيوة بٌن الخدمات المداكة للكلٌة ورولعات المتسرفٌدٌن:5

جودة الخرجٌٌن وبٌن رغبة أو تولعات  دهنان فجوة بٌن الخدمات التى تمدمها الكلٌة مثل

المتستفٌدٌن وأصحاب األعمال,ودهى فجوة صغٌرة نتسبٌا, وٌرجع ذلن فى الممام األول إلى 

التطورات التكنولوجٌة المتتسارعة التى حدثت فى مختل  المجاالت, ما ترتب علٌه تغٌٌر نظرة 

تفاعل مع دهذه الطفرة فى ٌواكب وٌ المتستفٌدٌن فى الخرٌجٌن وتولعاتهم لمتستوى الخرٌج لكى

 التطورات.

إضافة إلى ذلن فإنه توجد فجوة متوتسطة بٌن مخرجات البحث العلمى والجودة المتستهدفة من 

لبل المتستفٌدٌن بتسبب عدم ادهتمام األلتسام العلمٌة بإشران دهذه الجهات فى الخطط البحثٌة 

 وث الجارٌة بالكلٌة.وإدراج المشاكل والمضاٌا ذات االدهتمام بإحاطة دهذه الجهات بالبح

 

 الالزمة لتنفٌذ تسٌاتسات تجاوز الفجوة: اآللٌات/5/1

  ربط البحوث الخاصة بالماجتستٌر والدكتوراه بالمشاكل والمضاٌا ذات االدهتمام وإشران

ذو الخبرة من دهذه الجهات فى لجان اإلشرا  والتحكٌم, وكذلن مشاركة دهذه الجهات 

 ورش العمل.فى تنظٌم ورعاٌة المإتمرات العلمٌة و

  كما تعتبر الفجوة أٌضا متوتسطة فٌما ٌخص خدمات المجتمع وتنمٌة البٌبة, وذلن راجع

الكلٌة لتمدٌم بعض  إدارةإلى عدم وجود المرونة الكافٌة فى اللوابح والموانٌن لدى 

الخدمات للمجتمع دون ممابل ) أو حتى ممابل رمزى (, باإلضافة إلى ضع  مشاركة 

 ة التدرٌس فى األعمال التطوعٌة المرتبطة بتنمٌة البٌبة.الطالب وأعضاء دهٌب

  والمالٌة  للوحدات ذات الطابع  اإلدارٌةٌجب اتخاذ بعض اإلجراءات مثل تعدٌل اللوابح

 الخاص.
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  تنظٌم معتسكرات العمل الصٌفٌة للمٌام ببعض األنشطة المرتبطة بتنمٌة البٌبة والتى تؤتى

الموافل وغٌردها من الخدمات  –ات تدرٌبٌة تنظٌم دور –فى تسٌاق خبرات ومجاالت 

 المباشرة.
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 الباب الثامن

 

والعمبات والمخاطا ووتسائل الرعامل مع  حرٌايات رمٌٌم اإل
 المخاطا
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 رمهٌد. 8

جامعة بنى تسوٌ  بخطوات جادة وفاعلة فى ب الدراتسات العلٌا للعلوم المتمدمةبدأت كلٌة 

والخدمة المجتمعٌة ومن  والبحث العلمً ٌك نظم الجودة فى جمٌع محاور العملٌة التعلٌمٌةتطب

خالل التوصٌ  والرإٌة الذاتٌة للكلٌة ومن تحلٌل ودراتسة مواطن الموة والضع  والفرص 

لتوكٌد الجودة  تستراتٌجٌة( ولتحمٌك الخطة اإل SWOT Analysisالمتاحة والتحدٌات الخارجٌة )

ر منطمى وجود متطلبات ملحة والزمة لتحمٌك ذلن . وتباعا تحدٌد العمبات والمخاطفإنه من ال

 .( SWOT Analysis ) بـالتعامل معها اتسترشادا  آلٌاتو

 

 : حرٌايات رمٌٌم اإل 8-2

 الحاجة إلى لرارات وتفعٌل لوابح داخلٌة : —1

 متطلبات االعتماد . . تؤكٌد وتفعٌل دور وحدة ضمان وتوكٌد الجودة بالكلٌة فى اتستٌفاء 1

. وضع خطط متكاملة لدعم المشاركة المجتمعٌة وخدمة المجتمع والبٌبة المحلٌة وذلن لتفعٌل 2

 العاللة التبادلٌة بٌن الكلٌة والمجتمع .

.وضع معاٌٌر عامة ونوعٌة مختلفة كعالمات مرجعٌة فاصلة من أجل تمٌٌم أداء العمل بالكلٌة 3

 . تستراتٌجٌةاإل دهدا  فاصلة فى األداء المرتبط بتحمٌك األ, وكبداٌة لمرحلة إنتمالٌة 

.زٌادة االدهتمام بالطالب مع التركٌز على توطٌد العاللة بٌن الطالب وأتستاذه وتفعٌل األنشطة 4

مما  واختٌار الموضوعات البحثٌة الطالبٌة وزٌادة اشتران الطالب فى وضع التسٌاتسة التعلٌمٌة

 . الحصول على الدرجة العلمٌةء فترة الدراتسة وبعد ٌزٌد من انتمابهم للكلٌة أثنا

ه المتستمبلٌة إحتٌاجات .التخطٌط لالعتماد على تمٌٌم الطالب ألنشطة الكلٌة المختلفة والتنبإ ب5

 كؤحد أدهم وتسابل التمٌٌم والتموٌم المتبع .

إلنجلٌزٌة ( .تبنى برامج تدرٌبٌة لتحتسٌن المهارات التكنولوجٌة واللغوٌة للطالب ) العربٌة وا6

 إنطاللا نحو التنافتسٌة فى تسوق العمل .

الدراتسة وذلن لتحتسٌن فرص . إعادة تبنى تسٌاتسة التدرٌب المٌدانى للطالب فى جمٌع مراحل 7

وزٌادة تمكٌن الطالب من أداء الممارتسات العملٌة والمهارات المهنٌة والذدهنٌة والعامة  ،التوظ 

 الفجوة بٌن الصناعة والبحث العلمً.. ربط البحوث بمشاكل الصناعة لتضٌك 8.
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 ررطلب رموٌل مالى لرحمٌمها : إحرٌايات 8-1

. نشر ثمافة التكنولوجٌا بٌن العاملٌن بالكلٌة وتدرٌبهم على اتستخدامها وتزوٌددهم بالحاتسبات 1

واعتماد وتسٌلة البرٌد االلكترونى كؤحد أدهم الوتسابل المعتمدة للتعامل بٌن الكلٌة واألطرا  

 جٌة .الخار

.تزوٌد مكتبة الكلٌة بمواعد بٌانات مكتملة واالشتران بالدورٌات العلمٌة الٌكترونٌا حتى تكون 2

دهذه المكتبة مركز للمعلومات وٌفضل تزوٌددها ببرامج حاتسب ألى متخصصة لتطوٌر دور 

 المكتبة من مجرد مكان التستعارة الكتب إلى أحد أرولة اكتتساب المعرفة .

ت الدراتسٌة والمدرجات وتزوٌددها بالوتسابل المتساعدة المعٌنة المناتسبة .االدهتمام بالماعا3

 لمتستوٌات تمنٌات العصر الذى نعٌشه.

.ضرورة توفٌر االعتمادات الالزمة لشراء األجهزة المعٌنة والوتسابل التعلٌمٌة غٌر الموجودة 4

 بالكلٌة والتى تتطلبها العملٌة التعلٌمٌة والالزمة لرفع كفاءة األداء.

 

 رمٌٌم العمبات والمخاطا :8-3

 عدم كفاٌة الموارد الالزمة للتنفٌذ . .1

والعاملٌن  للنظام االداريعدم اإلعداد والتهٌبة الالزمة للتعامل مع مماومة التغٌٌر  .2

 بالكلٌة.

 .تستراتٌجٌةإتستنفاذ الولت والبطء فى تنفٌذ الخطة اإل .3

 ة .مماومة البعض إلرتساء مبادئ المٌاس الدورى والمتستمر للجود .4

 

 وتسائل الرعامل مع العمبات والمخاطا المحرملة: 8-4

أجرى فرٌك التخطٌط االتستراتٌجى حوارات ومنالشات مع أعضاء دهٌبة التدرٌس والعاملٌن 

بالكلٌة وذلن فٌما ٌتعلك بكٌفٌة التعامل مع المخاطر والعمبات التى ٌمكن أن تعوق تنفٌذ الخطة 

 للكلٌة. تستراتٌجٌةاإل

 جات دهذه الحوارات والمنالشات فى النماط التالٌة:وٌمكن اٌجاز مخر

 . مرحلٌة تنفٌذ الخطة تسٌتساعد على التغلب على نمص الموارد المالٌة 

 ) خلك مناخ فى التفكٌر االتستراتٌجى بٌن الكوادر العامة بالكلٌة ) إدارٌة وأكادٌمٌة 

 علٌمٌة نشر الوعى بثملفة الجودة بما ٌضمن للكلٌة لدرة تنافتسٌة فى خدماته الت

 والمجتمعٌة.
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  تعمٌك مفهوم الجودة لدى الطالب لخلك جٌل واع بمضاٌا المجتمع ولبناء الشخصٌة

 التسوٌة للطالب وتشجٌعهم لإلنضمام إلى دابرة صنع المرارات التى تخصهم .

 . نشر وتؤكٌد رتسالة ورإٌة الكلٌة لدى منظومة مجتمع الكلٌة واألطرا  المتستفٌدة به 

 تعلك بالعمل الجماعى والوالء واإلنتماء وزٌادة الرضاء الوظٌفى لدى تنمٌة المٌم التى ت

 جمٌع العاملٌن بالكلٌة.

  وضع نظام للتموٌم والمتابعة ٌتص  باجراءات واضحة موثمة ومعلنة, وذلن لتمٌٌم

جهود الكلٌة فى مجال توكٌد الجودة وإتخاذ اجراءات تصحٌحٌة عند وجود إنحرافات 

 فى األداء.
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 الراتسع الباب

   

 فٌذٌةالرن الخطة
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 .والبحث العلمً رطوٌا الكلٌة لركون ماكز إشعاع علمً فً عملٌات الرعلٌم والرعلم: ولىالغاٌة األ

 هداف األ
 تسراارٌيٌةاإل

األنشطة  المخايات
 الرنفٌذٌة

المتسئولٌة عن  مؤشاات األداء أتسالٌب الرنفٌذ
 الرنفٌذ

المدة 
 الزمنٌة

 موااد المطلوبةال
خاايً 
)منح 

 ومشااٌع(

 رموٌل ذارى اليامعة

تهٌبة  1/1
الكلٌة لإلعتماد 

من الهٌبة 
المومٌة لضمان 
جودة التعلٌم 
 واإلعتماد.

 

زٌارة الهٌبة 
لضمان المومٌة 

جودة التعلٌم 
وذلن  واإلعتماد

  إلعتماد الكلٌة

 

اعداد 1/1/1

ملفات االعتماد 
طبما لما جاء بدلٌل 

العتماد وضوابط ا
 االعتماد

 فرق عمل- 1
نظام إتصال -2

 و متابعة
  

 

وعى اعضاء -1
دهٌبة التدرٌس 

بالمحاور االتساتسٌة 
 للتموٌم واالعتماد 

نتابج التمٌٌم  -2
والمراجعة من 

 جانب الهٌبة المانحة
وعى اعضاء  -3

دهٌبة التدرٌس بمدى 
ادهلٌة الكلٌة للتمدم 
لالعتماد وبالمٌم 
 الجودهرٌة لمعاٌٌر

 االعتماد

 عمٌد الكلٌة-1
 التسادة الوكالء-2
وحدة ضمان -3

 الجودة بالكلٌة
أعضاء دهٌبة -4

 التدرٌس
 ومعاونٌهم

 2415 اكتوبر
 2417تسبتمبر

 

25444 

  25444 

اتستكمال  1/1/2
توعٌة جمٌع 
اعضاء دهٌبة 
التدرٌس 

ومعاونٌهم بمفادهٌم 
ومصطلحات 

 الجودة

 فرق عمل -1

 برامج تدرٌبٌة-2
ظام إتصال ن-3

 و متابعة
 موارد بشرٌة-4

 2415 اكتوبر
 2417تسبتمبر

 

 

  25444 

اتستكمال  1/2

تطوٌر البٌبة 
التعلٌمٌة 

والتكنولوجٌة 
البنٌة للكلٌة و

التحتٌة للمعامل 
. 

معامل الكلٌة 
مجهزة بؤحدث 
االجهزة للعملٌة 
 التعلٌمٌة والبحثٌة 

 

 

إمداد  1/2/1

المعامل باألجهزة 
الموارد دات ووالمع

الالزمة لتحتسٌن 
العملٌة التعلٌمٌة 

 .والبحثٌة 

اتستكمال  -1
 9انشاء عدد 
 معمل 

زٌادة رضاء -1
الباحثٌن و الطالب و

أعضاء دهٌبة 
الهٌبات التدرٌس و

المعاونة عن طرٌك 
بنتسبة  االتستمصاءات

44% 

 

 عمٌد الكلٌة -1
 الوكالء -2
الهندتسٌة  دارةاإل-3

 بالجامعة
أمٌن الكلٌة -4
 دٌرى اإلداراتوم

 

 اكتوبر

2415-

 2418ٌناٌر

7.444.444 

 

5.544.444 

 

1.544.444 
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 اتستكمال1/2/2 

تحتسٌن خدمات 
المكتبة و ادخال 

التكنولوجٌا الحدٌثة 
وأتسالٌب اإلتصال 

اإللكترونٌة 
بمصادر المعرفة 

 .المحلٌة والعالمٌة

 ورش عمل-1
برامج  -2

 تدرٌبٌة
موارد بشرٌة -3

 مدربة
ة و أجهز-4

 معدات

زٌادة رضاء -1
الباحثٌن الطالب و 

و أعضاء دهٌبة 
الهٌبات التدرٌس و

المعاونة عن طرٌك 
بنتسبة  االتستمصاءات

34% 
 

 عمٌد الكلٌة-1
 الوكالء-2
 أمٌن الكلٌة-3
 الجامعة -4-
 

أكتوبر 

أكتوبر -2415

2417 

 

154,444 

 

 

154,444 

تطبٌك  1/2/3

نظام التعلٌم 
عن  االلكترونى

 .عدب
 

دورات -1
 تدرٌبٌة

 ندوات-2
 ورش عمل-3
أجهزة و -4

معدات ولواعد 
 بٌانات

عدد زٌادة -1
الممررات التى تتبع 

نظام التعلٌم 
لتصل  االلكترونى

 ممررات 14الى 

 

 عمٌد الكلٌة-1
وكٌل الكلٌة  -2

لشبون الدراتسات 
 العلٌا والبحوث

أعضاء دهٌبة  -3
 التدرٌس

 

-2417ٌناٌر 

 2419ٌناٌر 

 

344,444 

 144.444 244,444 

 

تفعٌل و  1/2/4

تطوٌر اإلرشاد 
 األكادٌمى

 

 فرق عمل -1
نظام اتصال -2

 ومتابعة
ندوات -3

 وإجتماعات
إتستمصاءات و -4

 ممابالت

عدد  زٌادة -1
بنتسبة  اللماءات
24% 
عدد  زٌادة -2

 الطالب الحاضرٌن
 %24بنتسبة 
رضاء الطالب و -3

 حل مشاكلهم
 

 عمٌد الكلٌة-1

وكٌل الكلٌة  -2
لشبون الدراتسات 
 العلٌا والبحوث

أعضاء دهٌبة  -3
 التدرٌس

أكتوبر 

2416- 

 2417أكتوبر 

 

2.444 

 

 

2.444 

اتستكمال   1/2/5

تطوٌر مولع الكلٌة 
بالجامعة على 
الشبكة الدولٌة 
 للمعلومات

 فرق عمل -1

 نظام إتصال-2
 ومتابعة

دراتسات -3
 واتستمصاءات

زٌادة إلبال -1
الب على مولع الط

 %14بنتسبة الكلٌة 

 

 عمٌد الكلٌة-1
وكٌل الكلٌة -2

 لشبون البٌبة
وكٌل الكلٌة  -3

لشبون الدراتسات 

أكتوبر 

2416- 

 2417أكتوبر 

24.444 

 
 24.444 
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 العلٌا والبحوث
مركز الحاتسب -4

 اآللى

 

 

انشاء  1/2/6

تحدٌث لواعد و
البٌانات لتشمل  
جمٌع العاملٌن ؛ 

 الطالب ؛
الخرٌجٌن ؛ 
أعضاء دهٌبة 

التدرٌس والهٌبة 
 المعاونة

 

 ورش عمل -1
نظام إتصال -2

 ومتابعة
 توعٌة-3
دراتسات و -4

 إتستمصاءات
 

 

مراجعة اعداد -1
الطالب بجمٌع 

الفرق والتؤكد من 
 مطابمتها للدفاتر

 ادخال اللوابح-2
تحمٌل الممررات -3

 لجمٌع الفرق
انشاء مجموعات -4

وتسكاشن لجمٌع 
 الفرق
ارلام الجلوس -5

 لجمٌع الفرق
ادخال البحة -6

 الدراتسات العلٌا
ادخال اتسماء كل -7

المتسجلٌن 
 بالدراتسات العلٌا

اتستكمال بٌانات -8
اعضاء دهٌبة 
 التدرٌس

 التدرج الوظٌفى-9
 االبحاث العلمٌة-14
ادخال جمٌع -11

 اللماءات العلمٌة

 عمٌد الكلٌة-1
وكٌل الكلٌة -2

 لشبون البٌبة
وكٌل الكلٌة -3

الدراتسات لشبون 
 العلٌا 

 

أكتوبر 

2415-

 2416دٌتسمبر

 
54,444 

  54.444 
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تطوٌر  1/3

إتستراتٌجٌة 

التعلٌم والتعلم 

و التدرٌب 

الصٌفً 

 والبحث العلمً

. 

ممررات الكلٌة 
مع المعاٌٌر تتوافك 

 المومٌة األكادٌمٌة 
التسمة الممٌزة و

ى وتلب للكلٌة
إحتٌاجات  تسوق 

 العمل

وضع  1/3/1

ام دورى نظ
لمراجعة المنادهج و 
توصٌ  الممررات 
لتؤكد من توافمها 

المعاٌٌر مع 
 المومٌة األكادٌمٌة 

 فرق عمل -1
 ورش عمل -2
 محاضرات-3
 برامج تدرٌبٌة-4
 حمالت توعٌة-5

تمٌٌم النظراء -1
المراجعٌن الداخلٌن 

 والخارٌجٌن
 نتابج المراجعة-2
نتابج -3

اتستمصاءات 

 .األطرا  المعنٌة

 الكلٌة عمٌد-1

وكٌل الكلٌة -2
الدراتسات لشبون 
 العلٌا
مجالس األلتسام -3

 العلمٌة
أعضاء دهٌبة -4

 التدرٌس
وحدة ضمان -5

 الجودة
النظراء -6

 المرجعٌن

-2415 مارس

 2416 تسبتمبر

 24,444 

 

 24.444 

ربط  1/3/2

المنادهج و 
الممررات بنتابج 
األبحاث العلمٌة 
الحدٌثة إلضفاء 
والعٌة على 

 .لمنادهج ا

 ورش عمل-1

 برامج تدرٌبٌة-2
ندوات -3

 وتسمنارات
 

نتابج تمارٌر -1
 الممررات التسنوٌة 

 عمٌد الكلٌة-1

وكٌل الكلٌة -2
الدراتسات لشبون 
 العلٌا
 مجالس األلتسام-3
أعضاء دهٌبة -4

 التدرٌس

 

 اكتوبر

 تسبتمبر-2415

2416 

 

 

14.444 

  14.444 

 

مراجعة  1/3/3
دورٌة للممررات 
والمنادهج الدراتسٌة 

اتستبٌانات و -1
 اتستمصاءات

دراتسة -2

تمارٌر عن -1
اتستبٌانات تسوق 

 العمل

 عمٌد الكلٌة-1
 وكالء الكلٌة-2
مجالس األلتسام -3

-2415ٌونٌو 

أغتسطس 

وتكرر  2416

14,444 
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والخطط البحثٌة 
للتحدٌث فى ضوء 
تغٌٌرات تسوق 

 العمل
 

 وتحلٌل
اجتماعات -3

 وندوات
توصٌ  -4

الممررات 
ان لزم  المعدلة
 االمر

 العلمٌة 
دهٌبة أعضاء -4

 التدرٌس
 

 كل عامٌن

 
 

 20.000 

تطوٌر  1/4

وتنمٌة الكوادر 

 البشرٌة بالكلٌة 

عاملٌن ذو كفاءة 
عالٌة فى مجاالتهم 

 المهنٌة.

 

وضع  1/4/1

برنامج تعلٌمى و 
تدرٌبى دورى 

 بمتستوى لالرتماء
والجهاز  العاملٌن
 االداري

 

 دورات-1
 اتندو-2
 مإتمرات-3
 برامج تدرٌبٌة-4

 نتابج تمٌٌم األداء -1
نتابج اتستمصاء -3

عن مدى  الطالب
الرضا بالجهاز 
 االداري بالكلٌة

 

 عمٌد الكلٌة-1
 المدٌر االاري-2
 االدارٌن-3
 العاملٌن -4
 امٌن المكتٌة -5

-2416 مارس

 2418مارس 

25444 

  25444 

تنمٌة  .1/5

مهارات 

ولدرات أعضاء 

ٌبة التدرٌس ده

فً تفعٌل 

اتستخدام 

التكنولوجٌا 

الحدٌثة فً 

العملٌة التعلٌمٌة 

أعضاء دهٌبة 
تدرٌس ودهٌبة 

معاونة ذو كفاءة 
عالٌة فى مجاالتهم 
 المهنٌة والبحثٌة.

تنمٌة  1/5/1

أعضاء لدرات 
دهٌبة تدرٌس ودهٌبة 

 معاونة 

 ورش عمل-1
نظام اتصال -2

 ومتابعة
 برامج تدرٌبٌة-3
نظام تمٌٌم -4

 للبرامج

 نتابج تمٌٌم األداء -1
نتابج اتستمصاء -2

  الطالب

 عمٌد الكلٌة-1
 مجلس الكلٌة-2
 مجالس األلتسام-3
دهٌبة التدرٌس -4

 والهٌبة المعاونة
 أمٌن الكلٌة-5

-2415 مارس

 2416 مارس

54,444 

  54444 

 

إتستخدام  1/5/2

التمنٌات و أتسالٌب 
لوجٌا الحدٌثة التكنو
 بالكلٌة

 ورش عمل -1

معامل -2
 واجهزة

 برامج تدرٌبٌة-3
نظام تمٌٌم -4

 للبرامج

نتابج -1
اتستمصاءات الطالب 

؛اعضاء دهٌبة 
التدرٌس ؛ الهٌبة 

 .المعاونة و العاملٌن
التمدم فى -2

 عمٌد الكلٌة-1
 الوكالء-2
أعضاء دهٌبة -3

 التدرٌس
 

-2415ٌناٌر

 2416دٌتسمبر

 

54444 

  54444 
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 والتدرٌتسٌة

 والبحث العلمً

. 

 

 

 االتستخدام

تطوٌر  1/5/3

نظم الجودة فى 
التعلٌم و البحث 
 دارةالعلمى و اإل

 

 ورش عمل-1
نظام اتصال -2

 ومتابعة
 برامج تدرٌبٌة-3
ندوات -4

 وحمالت توعٌة
 

تمارٌر تمٌٌم -1
 األداء
 نتابج االتستمصاء-2
نتابج المراجعة -3

من االطرا  
 المعنٌة

 

 عمٌد الكلٌة-1
مركز تنمٌة -2
ت اعضاء لدرا

دهٌبة التدرٌس 
 بالجامعة

وحدة ضمان -3
 الجودة 

مركز تطوٌر -4
التعلٌم الجامعى 

 بالجامعة 

أكتوبر 

تسبتمٌر -2415

2416 

 

24444 

  24444 

رفع  1/5/4

الوعى بالتوصٌ  
الوظٌفى للموظفٌن 

 والعمال
 

 ندوات -1
 ورش عمل-2
 محاضرات-3

زٌادة كفاءة -1
 العمال والموظفٌن

 

 د الكلٌةعمٌ-1
 وكالء الكلٌة-2
 أمٌن الكلٌة -3
وحدة ضمان -4

 الجودة

-2415دٌتسمبر

 2416مارس 

 

5,444 

  5,444 

تفعٌل  1/6

 البحثٌةاألنشطة 

بالكلٌة وتنوٌعها 

بما ٌتناتسب مع 

الحاجات 

األتساتسٌة 

لاعدة بٌانات 

للمناطك الصناعٌة 

 مصانعوال

إنشاء لاعدة  -

 بٌانات الطالب

الجدد  والخرٌجٌن

انشاء  1/6/1

 لواعد البٌانات

دراتسات -1
 واتستمصاءات

ندوات -2
 وبرامج توعٌة

 فرق عمل-3
تصال إ-4

 ومتابعة
 مجالس التسام -5
 مجالس كلٌة -6

 تطبٌك البرنامج-1
عدد  زٌادة -2

االبحاث المرتبطة 
بالصناعة بنتسبة 

 % تسنوٌا15
 

 عمٌد الكلٌة-1
 وكالء الكلٌة-2
 وكالء الجامعة-3
 األلتسام المعنٌة-4

-2415مارس 

 2417تسبتمبر 

 

54,444 

  54,444 

 

وحدة انشاء  1/6/2
التدرٌب ووحدة 

تمارٌر تمٌٌم -1
 األداء

-2416مارس 
35444 
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للمجتمع وحل 

مشكالت 

الصناعة 

والمجتمع 

 . المحٌط

 

 والمدامى.

تشجٌع مشاركة  -

أعضاء دهٌبة 

التدرٌس فً 

بحوث خاصة 

 .بتطوٌر الصناعة

وحدة التدرٌب  -

 محدثة ومفعلة

انشاء وحدة  -
متابعة وتمٌٌم 
 الخرٌجٌن

مجالس -7 .متابعة الخرٌجٌٌن

 .جامعة
  2416تسبتمبر  نتابج االتستمصاء-2

34444  
5,444 

 

 الغاٌة األولى إيمالى
7.755.000 

30000 5.600.000 1.215.000 
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 .ةأن ركون الكلٌة مؤتستسة بحثٌة مرمٌز : الغاٌة الثانٌة

 هداف األ
 تسراارٌيٌةاإل

األنشطة  المخايات
 الرنفٌذٌة

المتسئولٌة عن  مؤشاات األداء أتسالٌب الرنفٌذ
 الرنفٌذ

المدة 
 الزمنٌة

 الموااد المطلوبة
خاايً 
)منح 

 ومشااٌع(

رموٌل  اليامعة
 ذارى

تطوٌر  2/7
الخطة البحثٌة 
للكلٌة لخدمة 
رإٌة ورتسالة 

 .الكلٌة 

 

 بحثٌة خطة
 مع تتوافك للكلٌة
 ورتسالة رإٌة
 والتسمة الكلٌة

 لها الممٌزة
 وتواكب
 الدورٌات
 .العالمٌة

 

 تطوٌر 2/7/1

 البحثٌة الخطط
 مع ٌتفك بما لاللتسام
 .الكلٌة ورإٌة رتسالة

 

 فرق عمل -1

دراتسات -2
 واتستمصاءات

 و إتصالنظام -3
 متابعة
ندوات -4

 ومإتمرات

 عدد زٌادة -1
 المنشورة األبحاث

 لمحلىا المتستوى على
 تتفك والتى اإلللٌمى و

 ورإٌة رتسالة مع
% 5بنتسبة  الكلٌة

 تسنوٌا

 

 الكلٌةعمٌد -1

 الكلٌةوكٌل -2
 العلٌا للدراتسات

 دهٌبة أعضاء -3
 ومعاونٌهم التدرٌس

  الباحثٌن-4

 

 أكتوبر
2415-2419 

 

5,444 

 5,444 
صندوق 
الدااتسات 
 والبحوث

 

تطوٌر  2/7/2

الخطط البحثٌة 
المعنٌة باأللتسام 

بماٌتفك مع التسمة 
 الممٌزة للكلٌة

 

 فرق عمل -1
دراتسات -2

 واتستمصاءات
نظام إتصال و -3

 متابعة
ندوات -4

 ومإتمرات

عدد  زٌادة -1
األبحاث المنشورة 

على المتستوى المحلى 
و اإلللٌمى والتى تتفك 
مع التسمة الممٌزة 

% 5بنتسبة  للكلٌة
 تسنوٌا

 

 عمٌد الكلٌة-1
وكٌل الكلٌة -2
 ات العلٌالدراتسل
أعضاء دهٌبة  -3

 معاونٌهمالتدرٌس و
  الباحثٌن-4

 

أكتوبر 
ٌناٌر -2415
2416 

 وٌكرر كل عام
 

 

3,444 

 3,444 
صندوق 
الدااتسات 
 والبحوث

 

تحفٌز  2/7/3

أعضاء دهٌبة 
لتدرٌس و معاونٌهم ا

 زٌادة المكافات-1
 المالٌة
 تكرٌم حفالت-2

زٌادة عدد األبحاث -1
رة فى دورٌات المنشو

عالمٌة ذات معامل 

 عمٌد الكلٌة-1
وكٌل الكلٌة -2
 لدراتسات العلٌال

تسبتمبر 
أكتوبر -2416
2416 

44,444 
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ث على نشر األبحا
فى دورٌات عالمٌة  
ذات معامل تاثٌر 

 .مرتفع

ألعضاء دهٌبة 
التدرٌس 
 ومعاونٌهم

 

بنتسبة  ثٌر مرتفعتؤ
 % تسنوٌا5
رضاء  زٌادة -2

  %14بنتسبة  الباحثٌن

أعضاء دهٌبة  -3
 معاونٌهمالتدرٌس و

 نالباحثٌ-4

 وٌكرر كل عام

 
 14444 34,444 

 

ترتسٌخ  2/7/4

مفهوم العمل 
الجماعى بٌن ألتسام 

 .الكلٌة المختلفة
 

 دورات تدرٌبٌة-1
 ندوات-2
 ورش عمل-3
 فرق عمل -4

ت مالٌة آمكاف-5

 وتكرٌم

بحاث أعدد  زٌادة -1
ودراتسات الفرٌك 
 والعمل الجماعى

 %14بنتسبة 

 عمٌد الكلٌة-1
وكٌل الكلٌة  -2
 لدراتسات العلٌال
 مجالس االلتسام-3
 

أكتوبر 
2415- 
 2416أكتوبر 

 

14,444 

  14,444 

وضع نظام  2/7/5

لتموٌل ونشر 

 .األبحاث المتمٌزة
 

 فرق عمل-1
 ورش عمل-2
ندوات -3

 وإجتماعات
دراتسات -4

 وتحالٌل
تصمٌم نظام  -5

 وتحدٌد المعاٌٌر

وتمٌٌز فى  تحتسٌن-1
 متستوى األبحاث

تحتسٌن صورة -2
الكلٌة كمركز 

 بحاثلأل
 

 عمٌد الكلٌة-1
وكٌل الكلٌة -2
 لدراتسات العلٌال
 مجالس االلتسام-3
 
 

أكتوبر 
2416- 
 2417أكتوبر 

 

64,444 

 36,444 
مٌزانٌة 
 اليامعة

24,444 

توجٌه  2/8

البحث العلمى 
للتخصصات 
 التطبٌمٌة

 

أبحاث علمٌة فى 
خصصات الت

 التطبٌمٌة.

 

تطوٌر  2/8/1

لدرات أعضاء دهٌبة 
التدرٌس و معاونٌهم 

فى مجاالت 
الدراتسات والبحوث 

 .العلمٌة التطبٌمٌة

 ورش عمل-1
 فرق عمل-2
دراتسات -3

 وتحالٌل
ندوات -4

ومإتمرات مع 
شركات ال

 والمصانع

عدد  زٌادة -1
األبحاث التطبٌمة 

 %14بنتسبة  عامة
زٌادة التوجه للكلٌة -2
 لبل الشركاتمن 

 عمٌد الكلٌة-1
 وكالء الكلٌة-2
 مجالس ألتسام-3
أعضاء دهٌبة -4

الهٌبة التدرٌس و
 المعاونة

أكتوبر 
2416- 
 2417أكتوبر 

 

6,444 

  6,444 
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إلامة  2/8/2

روابط بحثٌة ذات 
طابع تطبٌمى لحل 

شركات المشكالت 

 .والمصانع
 

 فرق عمل -1
دراتسات -2

 واتستمصاءات
ٌد تحدممابالت ل-3

 إحتٌاجات 
 الشركات

زٌادة عدد  -1
تفالٌات المبرمة مع اإل
والمصانع شركات ال

 %14بنتسبة 
بحاث زٌادة عدداأل-2

المرتبطة بحل مشاكل 
 %14بنتسبة صناعة ال

 عمٌد الكلٌة -1
وكٌل الكلٌة لشبون -2

 البٌبة
وكٌل الكلٌة -3
 لدراتسات العلٌال
 مجالس ألتسام -4
أعضاء دهٌبة -5

بة التدرٌس و الهٌ
 المعاونة

أكتوبر 
2416- 
 2418أكتوبر 

 

7,444 

5,444 2,444 
صندوق 

الدااتسات 
 والبحوث

 

تشجٌع  2/9

اإللتحاق 
بالدراتسات العلٌا 

 الجامعةلخرٌجى 
و الكلٌات 
االخرى و 
 الوافدٌن

برامج دراتسات 
 علٌا متمٌزة

 

تطوٌر  2/9/1

ومراجعة البرامج 
 الحالٌة

 

 فرق عمل -1
 ورش عمل -2
تستمصاءات و ا-3

 تحالٌل
تصمٌم ومتابعة -4

 وتمٌٌم

معدالت  زٌادة -1
 %5بنتسبة  اإللتحاق

عدد الطالب  زٌادة -2
 %5بنتسبة  الوافدٌن

 

 عمٌد الكلٌة -1
وكٌل الكلٌة -2

 لدراتسات العلٌا
 مجالس ألتسام -3
أعضاء دهٌبة -4

التدرٌس و الهٌبة 
 المعاونة

أكتوبر 
2416- 
 2418أكتوبر 

 

1,444 

  1,444 

إعداد  2/9/2

برامج دراتسات علٌا 
متمٌزة تخدم التسمة 

 الممٌزة للكلٌة 
 

 فرق عمل  -1
 ورش عمل -2
اتستمصاءات و -3

 تحالٌل
تصمٌم ومتابعة -4

 وتمٌٌم

معدالت  زٌادة -1
 %5بنتسبة  اإللتحاق

عدد الطالب  زٌادة -2
 %5بنتسبة  الوافدٌن

 

 عمٌد الكلٌة -1
وكٌل الكلٌة -2

 لدراتسات العلٌا
 مجالس ألتسام -3
ء دهٌبة أعضا-4

التدرٌس و الهٌبة 
 المعاونة

أكتوبر 
2416- 
 2418أكتوبر 

 

2,444 

 

 

2,444 

 الغاٌة الثانٌة إيمالى
235.000 

5.000 56.000 73.000 
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 رفعٌل المشااكة الميرمعٌة مع أطااف الميرمع الخاايً من خالل رمدٌم خدمات مرمٌزة الغاٌة الثالثة :

 اف هداأل
 تسراارٌيٌةاإل

األنشطة  المخايات
 الرنفٌذٌة

المتسئولٌة عن  مؤشاات األداء أتسالٌب الرنفٌذ
 الرنفٌذ

المدة 
 الزمنٌة

 الموااد المطلوبة
خاايً 
)منح 

 ومشااٌع(

رموٌل  اليامعة
 ذارى

إنشاء   3/14
تابعة  إدارة

لوكٌل شبون 
خدمة المجتمع و 

 .تنمٌة البٌبة

 

تابعة  إدارة
شبون لوكٌل 

خدمة المجتمع و 
 .تنمٌة البٌبة

 

توفٌر  3/14/1

 .الموارد البشرٌة

 

 ندوات -1
 ورش عمل -2
 دورات تدرٌبٌة-3
 إتصال ومتابعة-4
 فرق عمل-5

زٌادة تحتسن -1
وكفاءة أداء الكلٌة فى 
خدمة المجتمع وتنمٌة 

 البٌبة

 

 عمٌد الكلٌة -1
وكٌل الكلٌة لشبون -2

 البٌبة
لجنة شبون خدمة -3

 عالمجتم
 أمٌن الكلٌة-4

-2415ٌناٌر 
 2416دٌتسمبر

 

5,444 

 2,444 
صندوق 
خدمة 
الميرمع 
ورنمٌة 
 البٌئة

3,444 
 

توفٌر  3/14/2

 الموارد المادٌة

 

 ندوات  -1
 ورش عمل -2
 دورات تدرٌبٌة-3
 إتصال ومتابعة-4
 فرق عمل-5

زٌادة تحتسن  -1
وكفاءة أداء  الكلٌة 
فى خدمة المجتمع 

 ٌبةوتنمٌة الب

 

 عمٌد الكلٌة -1
وكٌل الكلٌة لشبون -2

 البٌبة
لجنة شبون خدمة -3

 المجتمع
 أمٌن الكلٌة-4

-2415ٌناٌر 
 2416دٌتسمبر

 

5,444 

 2,444 
 

3,444 
 

إنشاء  3/14/3

للكوارث  إدارة
 واألزمات

 

 ندوات - 1
 ورش عمل -2
 دورات تدرٌبٌة-3
 إتصال ومتابعة-4
 فرق عمل-5

 الكوارث إدارة-1

 .واألزمات

 

 عمٌد الكلٌة -1
وكٌل الكلٌة لشبون -2

 البٌبة
لجنة شبون خدمة -3

 المجتمع
 أمٌن الكلٌة-4

-2416أكتوبر
 2417 تسبتمبر

 

14,444 

  14,444 
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نشر  3/11

الوعى البٌبى و 
الثمافى بمضاٌا 

 المجتمع

 

برامج لزٌادة 
الوعى البٌبى 

والثمافى بمضاٌا 
 .المجتمع

 

وضع  3/11/1

مج لزٌادة برا
الوعى البٌبى 

والثمافى بمضاٌا 
التلوث المجتمع مثل 

البٌبً والكٌمٌاء 
الخضراء والتنمٌة 

 المتستدامه
 

 فرق عمل -1
دراتسات -2

 واتستمصاءات
مإتمرات -3

 وندوات
ملصمات -4

 وعالمات إرشادٌة
 لوافل طبٌة-5
 دورٌات-6

فاعلٌة ومصدالٌة  -1
 التوصٌات و النتابج

اصدار نشرة  -2
 تسنوٌادورٌة 

 عمٌد الكلٌة -1
وكٌل الكلٌة لشبون  -2

 البٌبة
لجنة شبون خدمة  -3

 المجتمع
أعضاء دهٌبة -4

 التدرٌس

-2415أكتوبر
 2419تسبتمبر

 

34,444 

 24444 
 

14,444 
 

تفعٌل  3/12

المعمل دور 
 المركزي

 

المعمل 
المركزي ٌخدم 
البٌبة المحٌطة 

 والمصانع

 

صٌانة  3/12/1

ولطع غٌار دورٌة 
 وملحمات

 

 فرق عمل-1
نظام اتصال -2

 ومتابعة
 ورش عمل-3
دراتسات -4

وإتستمصاءات 
 حتٌاجات اإللتحدٌد 

 حتٌاجات توفٌر اإل-1
 ولطع الغٌار

 عمٌد الكلٌة-1
وكٌل الكلٌة لشبون -2

 البٌبة
المعمل مدٌر -3

 المركزي
خدمة  لجنة شبون-4

 المجتمع

-2415دٌتسمبر
 2417نوفمبر 

 

144.444 

 54,444 
 

54.444 

تشجٌع  3/12/2

 المعملالتعاون بٌن 
و الوحدات المماثلة 
بالكلٌات األخرى 

 بالجامعة 

 فرق عمل -1
نظام اتصال -2

 ومتابعة
 ورش عمل-3
 حمالت توعٌة-4

عدد  زٌادة -1
مشروعات التعاون 
العلمى و الثمافى بٌن 

و كلٌات  المعمل
 الجامعة األخرى

 %14بنتسبة 

 عمٌد الكلٌة -1
الكلٌة لشبون  وكٌل-2

 البٌبة
 المعملمدٌر -3
لجنة شبون خدمة -4

 المجتمع

-2415دٌتسمبر
 2417نوفمبر 

 

14,444 

  14,444 
 

وضع  3/12/3

 المعمللٌة لتعاون آ
شركات المع 

 والمصانع

 فرق عمل -1
نظام اتصال -2

 ومتابعة
 ممابالت-3

عدد  زٌادة -1
ت والتحالٌل المٌاتسا
بنتسبة  للمصانع
14% 

 عمٌد الكلٌة -1
وكٌل الكلٌة لشبون -2

 البٌبة
 المعملمدٌر -3

-2416اكتوبر
 2417اكتوبر

 

5,444 
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 متابعة وتمٌٌم-4
 دورات تدرٌبٌة-5

مدى التمدم فى -2
 اإلتفالٌات التعاونٌة

فاعلٌة وكفاءة -3
 النتابج

لجنة شبون خدمة -4
 المجتمع

  5.444 

وضع  3/12/4

نظام لمتابعة األداء 
  ملبالمع
 

 فرق عمل -1
ندوات -2

 وإجتماعات
تحدٌد معاٌٌر -3

 األداء
 إتصال ومتابعة-4

نتابج المراجعة -1
والتمٌٌم من جانب 

 .الكلٌة و الجامعة

 عمٌد الكلٌة -1
وكٌل الكلٌة لشبون -2

 البٌبة
 المعملمدٌر -3
لجنة شبون خدمة -4

 المجتمع

-2417أكتوبر
 2417دٌتسمبر 

 

3,444 

  3,444 
اادات من اٌ

 المعمل

وضع  3/12/5

ة آلٌة لتحفٌز ومكافؤ
 المعمل إدارة
 

 فرق عمل-1
 متابعة وتمٌٌم-2
دراتسات -3

 واتستمصاءات
 تمكافآ-4

التحتسن فى أداء -1
 المعمل

 

 عمٌد الكلٌة -1
وكٌل الكلٌة لشبون -2

 البٌبة
 المعملمدٌر -3
لجنة شبون خدمة -4

 المجتمع

-2417أكتوبر
 2417دٌتسمبر 

 

5,444 

  5,444 
من اٌاادات 

 المعمل

 الغاٌة الثالثة إيمالى
273.000 

 74.000 99.000 
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 رمدٌم خاٌج مرمٌز معافًٌّا ومهنًٌّا ومهااًٌّا مؤهل لتسوق العمل. الغاٌة الاابعة :

 هداف األ
 تسراارٌيٌةاإل

األنشطة  المخايات
 الرنفٌذٌة

مؤشاات  أتسالٌب الرنفٌذ
 األداء

المتسئولٌة عن 
 نفٌذالر

المدة 
 الزمنٌة

 الموااد المطلوبة
خاايً 
)منح 

 ومشااٌع(

 رموٌل ذارى اليامعة

تمدٌم برامج  4/15

تعلٌمٌة متمٌزة 

خرٌجٌن تتناتسب لل

تسوق  إحتٌاجات و

 العمل 

. 
 

 خرٌج متمٌز
ٌنافس فً 
 تسوق العمل

دراتسة   - 4/15/1

 تسوق العمل  إحتٌاجات 

 من خرٌجً الكلٌة.

 ندوات -1
 عمل ورش -2
 دورات تدرٌبٌة-3
نشرات و -4

 مطوٌات
 فرق عمل-5

نتابج - -1
 اتستمصاءات 

ممابالت مع -2
اصحاب 
 المصلحة

 عمٌد الكلٌة -1
 مجلس الكلٌة-2
مجالس األلتسام -3

 العلمٌة
وحدة ضمان -5

 الجودة

-2416ٌناٌر
 2418ٌناٌر

 

2.444 

  2.444 

مراجعة  4/15/2

البرامج والممررات 

جراءات وإتخاذ اإل

التصحٌحٌة فً 

ضوء متطلبات 

 تسوق العمل.

 

 ندوات  -1
 ورش عمل -2
دراتسات -3

 واتستمصاءات
نظام تمٌٌم -4

 ومتابعة
 برامج-5

نتابج  -1
اتستمصاءات 

متستوى  رضاء 
الطالب و 

 األطرا  المعنٌة

 عمٌد الكلٌة -1
 وكالء الكلٌة-2
مجالس األلتسام -3

 العلمٌة
 مجلس الكلٌة-4
أعضاء دهٌبة -5

 ٌسالتدر
 

-2416ٌناٌر
 2418ٌناٌر

 

6,444 

  6.444 

إتستطالع  4/15/3

رأي الخرٌجٌن 

ندوات و - 1
 ممابالت

 ورش عمل -2

نتابج -1
اتستمصاءات 

متستوى  رضاء 

 ةعمٌد الكلٌ -1
مجالس األلتسام -2

 العلمٌة

-2416ٌناٌر
 2418ٌناٌر

 

3,444 
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وتسوق العمل فً 

 البرامج المطورة.

 

 دورات تدرٌبٌة-3
دراتسات -4

 واتستمصاءات
 فرق عمل-5

الطالب و 
األطرا  
 .المعنٌة

 

أعضاء دهٌبة -4
 التدرٌس

 

  3,444 

تحتسٌن  4/16

الخدمات 

الممدمة 

 للخرٌجٌن

 
 

خدمة ممٌزة 
 .للخرٌج

إنشاء  - 4/16/1

وحدة لمتابعة 

 الخرٌجٌن بالكلٌة.

ندوات و -1
 إجتماعات

دراتسات -2
 وإتستمصاءات

إجتماعات و  -3
 لماءات

زٌادة رضاء  -1
الخرٌج عن 
 الخدمة الممدمة

 %24بنتسبة 
زٌادة عدد  -2

الخرٌجٌن فً 
تسوق العمل 

 %24بنتسبة 

 عمٌد الكلٌة -1
 مجلس الكلٌة -2
مجالس األلتسام -3

 العلمٌة
أعضاء -4

 دهٌبةالتدرٌس
 الجهاز االداري -5

-2416ٌناٌر
 2417ٌولٌو 

 

14444 

  14444 

وضع  4/16/2

لمهام  البحة تنفٌذٌة

الوحدة ودهٌكلها 

 اإلداري.

دراتسات -1
 وإتستمصاءات

إجتماعات و  -2
 لماءات
 تحلٌل بٌانات -3

لٌاس رضا  -1
الخرٌجٌٌن عن 
  أداء الوحدة

 عمٌد الكلٌة -1
 مجلس الكلٌة -2
مجالس األلتسام -3

 العلمٌة
أعضاء -4

 دهٌبةالتدرٌس
 الجهاز االداري -5

-2416ٌناٌر
 2417ٌولٌو 
 

5,444 

  5,444 
 

حصر  4/16/3

 إحتٌاجات 

 الخرٌجٌٌن.

ندوات و  -1
 إجتماعات

دراتسات -2
 وإتستمصاءات

إجتماعات  -3
 لماءاتو
 تحلٌل بٌانات -4

إعادة توزٌع -1
 األعمال

زٌادة رضاء  -2
جمٌع األطرا  
المعنٌة بنتسبة 

24% 

 عمٌد الكلٌة -1
 مجلس الكلٌة -2
مجالس األلتسام -3

 العلمٌة
أعضاء -4

 ٌسدهٌبةالتدر
 الجهاز االداري -5

-2416ٌناٌر
 2417ٌولٌو 
 

2444 

  2444 

 18000 الغاٌة الاابعة إيمالى
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  18.000 

 الغاٌات األابعة إيمالى

8.090.000 

35.000 5.730.000 1.315.000 

 مصادر التمويل المالية 
 بالشعر إلى ماجاء بسعجاة السؽاةد السالجة فأن:

 مالحعات بالجشجة السرري تسشؽيا لستاحةالشقدية امتؽتسط  البشد 

  333.333 السذاةيع البحثجة 1

ايررررررراد الؽحررررررردة خات الطرررررررابع الخررررررراص )السعسرررررررل  2
 السركزي(

53.333  

  1.333.333 السرروفات الدةاتسجة 3

 تسشؽات 5على مداة  6.753.333 1.353.333 االجسالي

 جشجها تسشؽيا. 268.333جشجا يسعدل  1.343.333ويسكؼ الحرؽل على دعػ مؼ الجامعة لتشفجذ الخطة بسقداة 
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لكلٌة الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدمة  تسراارٌيٌةالخطة اإل

 (1029 – 1025بيامعة بنً تسوٌف )

 

 رعرمد،                                 

 عمٌد الكلٌة                                            

                                                                     

 دمحم خضا/ األتسراذ الدكروا         
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 حكالمل
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 اعزجُبْ ٌمُبط ِغزىي سضب اٌخشَجُٓ

 

 يامعة بنى تسوٌف –التسادة األفاضل خاٌيى كلٌة الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدمة 

أن  تسررراارٌيٌةرمدمررة بيامعررة بنررى تسرروٌف وهررى بصرردد إعررداد خطرهررا اإلٌتسررا كلٌررة الدااتسررات العلٌررا للعلرروم الم

رحلٌررل البٌئررة الداخلٌررة للكلٌررة للرعرراف علررى نمرراط المرروة ٌهرردف هررذا اإلتسررربٌان رتسرررفٌد بررمائكم البنائررة فررى ذلررن. 

)ضرعٌف( الرى  2ن مدى لوة المؤشرا برمردٌا ٌرردان مرن ع ولذلن ٌايى اإليابة والضعف المؤثاة على الكلٌة،

 مراز(.)م 5

 و لتسٌادركم يزٌل الشكا و الرمدٌا

 

اٌذفؼخ: ......................                 اٌزمذَش:..........................                   اٌىظُفخ اٌحبٌُخ: 

............................... 

 

 اٌذسجخ اٌؼجبسح سلُ

2 0 2 5 0 

           رىجذ ثبٌىٍُخ سإَخ و سعبٌخ ِؼٍٕخ 0

      ِؼٍٕخ اعزشارُجُخ أهذا  رىجذ ٌٍىٍُخ  5

      َىجذ ثبٌىٍُخ وحذح ٌّزبثؼخ اٌخشَجُٓ 2

      َىجذ ثبٌىٍُخ لبػذح ثُبٔبد ٌٍخشَجُٓ  4

      َزُ اٌزىاطً ِغ اٌخشَجُٓ واػالِهُ ثؤٔشطخ اٌىٍُخ 2

      رىفش اٌىٍُخ ثشاِج ِزٕىػخ الػذاد اٌخشَجُٓ ٌغىق اٌؼًّ 2

      رغبهُ اٌىٍُخ فً رىظُف اٌخشَجُٓ 1

      رؼًّ اٌىٍُخ ػًٍ ألبِخ حفً عٕىي ٌٍخشَجُٓ 8

      َىجذ أسرجبط و رؼبوْ ِغزّش ثُٓ اٌخشَج و اٌىٍُخ  2

      َىجذ ِىلغ أٌىزشؤً ٌىحذح ِزبثؼخ اٌخشَجُٓ ثبٌىٍُخ 01

      رؼٍٓ اٌىٍُخ ػٓ ثشاِجهب و خططهب ٌخذِخ اٌّجزّغ 00

      شبسوذ فً وضغ خطخ رذسَت اٌخشَجُٓ 05

      رمىَ وحذح اٌخشَجُٓ ثبٌىٍُخ ثٕشش األخجبس اٌّزؼٍمخ ثبٌزىظُف ثؤعزّشاس 02

      وبْ هٕبن دوس ٌىحذح اٌخشَجُُٓ فً حظىٌه ػًٍ اٌىظُفخ 14



 وٍُخ اٌذساعبد اٌؼٍُب ٌٍؼٍىَ اٌّزمذِخ
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 الممراحات المتسرمبلٌة :
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..................................................................................... 

 

      هً هٕبن ِّثً ٌٍخشَجُٓ داخً اٌىٍُخ 02

      ٔجبحه اٌىظُفًِب ِذي ِغبهّخ اٌجشاِج اٌذساعُخ فً  02

      ػٓ وضغ اٌخشَجُٓ ثبٌىٍُخ هً َزُ أػذاد رمشَش عٕىي  01

      رغبهُ وحذح اٌخشَجُٓ فً سثظ اٌىٍُخ ثبٌّجزّغ 08

      هً أذ ساضً ػٓ أداء وحذح اٌخشَجُٓ ثبٌىٍُخ 19

      رىجذ خطخ طىاسة الخالء اٌىٍُخ 20
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  اعزجُبْ ٌمُبط ِغزىي سضب طالة اٌذساعبد اٌؼٍُب                   
 

 يامعة بنى تسوٌف –التسادة األفاضل طالب الدااتسات العلٌا بكلٌة الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدمة 

رفٌد أن رتس تسراارٌيٌةٌتسا كلٌة الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدمة يامعة بنى تسوٌف وهى بصدد إعداد خطرها اإل

رحلٌرل البٌئرة الداخلٌرة للكلٌرة للرعراف علرى نمراط المروة والضرعف ٌهردف هرذا اإلتسرربٌان بمائكم البنائة فى ذلن. 

 )ممراز(. 5)ضعٌف( الى  2ن مدى لوة المؤشا برمدٌا ٌردان من ع ولذلن ٌايى اإليابة المؤثاة على الكلٌة،

 و لتسٌادركم يزٌل الشكا و الرمدٌا

 

.........      اٌزمذَش:..........................    اٌذسجخ اٌّغجً ثهب: ..................... اٌىظُفخ: اٌذفؼخ: .............

......................... 

 

 اٌؼجبسح سلُ

 

 اٌذسجخ

2 0 2 5 0 

           رىجذ عُبعبد ِؼٍٕخ ٌمجىي  طالة اٌذساعبد اٌؼٍُب 0

      ٌؼٍُب وبْ واضحبً وِفظالً ٌإلجشاءاداإلػالْ ػٓ لجىي طالة اٌذساعبد ا 5

      واضحخ ثشىً ػبَ ذاجشاءاد اٌزمذَُ وبٔ 2

      اٌىٍُخ اداسحهٕبن رؼبوْ ِٓ  0

      اٌخبطخ حزُبجبد هٕبن خذِبد ِمذِخ ٌزوي اإل 2

      ثششوط اٌمجىي اٌّؼٍٓ ػٕهب اإلٌزضاَرُ  2

      اٌخطخ اٌذساعُخ وبٔذ  واضحخ وِحذدح 1

      رغجًُ اٌّمشساد اٌذساعُخ رّذ ثُغش وعهىٌخ 8

      ِىاػُذ اٌّحبضشاد فٍ اٌجذوي اٌذساعٍ ال َزُ رغُُشهب 2

      اٌغبثمخ اٌزؼٍُُّخ اٌّشحٍخ ثّغزىي ِمبسٔخ ورؼّمب ا رطىس اوثش عً ا اٌذس اٌّحزىي 01

      جً رذسَغهّىْ ػًٍ اٌزذسَظ َمىِىْ ثزىضُح اٌهذ  ِٓ اٌّمشس لبئاألعبرزح اٌم 00

      هٕبن رفبػً ثُٓ اٌطالة و االعبرزح 05

      هٕبن وعبئً ارظبي اٌىزشؤُخ ِغ اعزبر اٌّمشس اٌذساعً 02

      حذَثخ اٌزؼٍُُ ورىٕىٌىجُب اٌزذسَظ طشق 00

      اٌزارً ٌٍزؼٍُُ رفؼًُ هٕبن 02

      اٌطالة ثُٓ اٌزُّض ػًٍ ٌٍزشجُغ ِخزٍفخ طشق هٕبٌه 02

      لبػبد اٌزذسَظ ِالئّخ 01

      جُّغ ِشافك اٌىٍُخ ثحبٌخ جُذح 08

      ال َزُ دخىي االِزحبْ اال ثؼذ اعزُفبء ٔغجخ اٌحضىس ٌٍّحبضشاد 02

      لجً االِزحبٔبد ثفزشح وبفُخ جذاوي االِزحبٔبدَزُ اإلػالْ ػٓ  51

      ػًٍ ِىلغ اٌىٍُخ اٌشعًّاالِزحبٔبد  جَزُ اػالْ ٔزبئ 50

      وجذد طؼىثخ فٍ اخزُبس ِىضىع سعبٌزٍ اٌؼٍُّخ 55

      رخظض اٌّشش  ػًٍ سعبٌزٍ وبْ َّبثً رخظظٍ 52

      رخظض أػضبء ٌجٕخ إٌّبلشخ وبْ ِّبثالً ٌزخظظٍ 50

      رُ رىفُش األجهضح اٌالصِخ ٌؼًٍّ اٌجحثً 52

      اجشاءاد اٌحظىي ػًٍ اٌذسجخ اٌؼٍُّخ ُِغشح 52



 وٍُخ اٌذساعبد اٌؼٍُب ٌٍؼٍىَ اٌّزمذِخ
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 الممراحات المتسرمبلٌة :

 المخرلفة؟ الكلٌاتعن غٌاها من  الكلٌةأوال: ما التسمات الرى ررمٌز بها 
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..................................................................................... 

      رمذَ اٌىٍُخ حىافض ٌزشجُغ اٌطالة ػًٍ اٌزغُُش و اٌزطىَش 51

      رىجذ ثبٌىٍُخ ػُبدح طجُخ ٌخذِخ اٌشػبَخ  اٌظحُخ ٌٍطالة 58

      هً رزىافش اٌىزت و اٌّشاجغ إٌّبعجخ فً اٌّىزجخ 52

      هً طشق اٌزمُُُ ِٕبعجخ 21

      رىجذ خطخ طىاسة الخالء اٌىٍُخ 20

      لكلٌة عن بااميها وخططها المتسرمبلٌة .رعلن ا 25

      ٌويد بالكلٌة وحدة ضمان اليودة واالعرماد. 22

      رويد خطة واضحة ومعلنة للرداٌب الطالبً. 20

      رأخذ الكلٌة اأي الطالب فً مواعٌد االخربااات. 22

      واضحة للرعامل مع الشكاوي والممراحات. آلٌاترطبك الكلٌة  22

      األزمات والكوااث. دااةرويد بالكلٌة وحدة إل 21

      رويد عٌادة طبٌة بالكلٌة للاعاٌة الصحٌة للطالب. 28

      ٌويد دلٌل للطالب المتسريد. 22

      ٌويد بالكلٌة خطة دعم طالبً ) مادي، صحً، أكادٌمً ،نفتسً(. 01

      لدي معافة باؤٌة واتسالة الكلٌة . 00

      للكلٌة. تسراارٌيٌةاإل هداف دي معافة بالغاٌات واألل 05

      ٌشاان بعض الطالب فً رحدٌث اؤٌة واتسالة  الكلٌة. 02

      للكلٌة. تسراارٌيٌةاإل هداف ٌشاان بعض الطالب فً رحدٌث الغاٌات واأل 00

      .الكلٌةٌويد اارباط بٌن أنشطة اليامعة المخرلفة وأنشطة  02

      ا فً مكربة الكلٌة أماكن كافٌة لإلطالع واتسرخدام اإلنرانت.ررواف 02

      رروافا فً مكربة الكلٌة الماايع والدواٌات الحدٌثة 01

      .بهاروفا الكلٌة المعلومات الكافٌة والمرطلبات الالزمة للرمدم وااللرحاق  08

      طالب ) نرائج االتسربٌانات(.رحدد الكلٌة نظام لالتسرفادة من الرغذٌة الماريعة من ال 02

      هٌئة الرداٌس ومعاونوهم اعضاءفً رمٌٌم أداء  الطالب ٌرم أخذ اأي 21

      الماعات والمدايات مع أعداد الطالبمتساحة ررناتسب  20

      رروافا فً الكلٌة الريهٌزات والوتسائل الرعلٌمٌة المناتسبة 25

      الكلٌة شاان فً أنشطة ميرمعٌة رنظمهار 22
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 اعزجُبْ ٌمُبط ِغزىي سضب األطشا  اٌّجزّؼُخ وعىق اٌؼًّ                  

 التسادة األفاضل اؤتساء مؤتستسات تسوق العمل

أن  تسررراارٌيٌةٌتسررا كلٌررة الدااتسررات العلٌررا للعلرروم المرمدمرره بيامعررة بنررى تسرروٌف وهررى بصرردد إعررداد خطرهررا اإل

 رتسرفٌد بمائكم البنائة فى ذلن.

الى رحلٌل البٌئة الداخلٌة والخاايٌة للكلٌرة للرعراف علرى نمراط المروة والضرعف والفراص ف هذا اإلتسربٌان ٌهد

)ضعٌف( الرى  2ن مدى لوة المؤشا برمدٌا ٌردان من ع ولذلن ٌايى اإليابة والرهدٌدات المؤثاة على الكلٌة،

 )ممراز(. 5

 و لتسٌادركم يزٌل الشكا و الرمدٌا،،

سئُظ لغُ               عٕىاد اٌخجشح: /................       اٌىظُفخ: سئُظ اٌّئعغخاعُ اٌّئعغخ: ......

..................... 

 

 0 اٌّئششاد َ
 

5 

 

2 

 

0 

 

2 

 اٌمذساد اٌؼٍُّخ واٌّهُٕخ ٌخشَج اٌىٍُخ

ثجٕىً الدااتسات العلٌا للعلروم المرمدمره  وٍُخ رمجً ِٕظّبد عىق اٌؼًّ ػًٍ خشَجٍ  .0

 عىَف.

     

ثجًٕ عىَف ٌىذَهُ خجىشاد وِىئهالد الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدمه وٍُخ خشَجى   .5

 رُّضهُ ػٓ غُشهُ ِٓ خشَجٍ اٌىٍُبد إٌّبظشح .

     

      ىٍُخ ٌذَهُ اٌمذسح ػًٍ االثزىبس واٌزُّض فٍ جهخ اٌؼًّ. اٌخشَجى   .2

      لخ.ىٍُخ َغزطُؼىْ أجبص األػّبي اٌزٍ رغٕذ اٌُهُ ثغشػخ وثذاٌخشَجى   .0

      ىٍُخ َغزطُؼىْ اٌؼًّ فٍ ِجبالد أو رخظظبد ِزٕىػخ.اٌخشَجى   .2

      ىٍُخ ٌذَهُ اٌغّبد اٌشخظُخ اٌزٍ رئهٍهُ ٌٍؼًّ ثبٌجهبد اٌّخزٍفخ.اٌخشَجى   .2

      ىٍُخ رئهٍهُ ٌٍؼًّ اٌزٌ َمىَ ثه ٌذٌ اٌّئعغخ.اٌوفبءح ورذسَت خشَجٍ   .1

      اٌؼًّ ٌذٌ اٌّئعغخ. احزُبجبد ب اٌخشَج ِغ رزىافك اٌجشاِج اٌذساعُخ اٌزٍ دسعه  .8

رزٕبعت اٌزخظظبد اٌؼٍُّخ اٌّخزٍفخ ٌٍىٍُخ ِغ اٌىظُفخ اٌزٍ َشىغٍهب اٌخىشَج ٌىذٌ   .2

 اٌّئعغخ.

     

ىٍُىىىخ فىىىٍ اٌىضىىىغ اٌىىىشاهٓ ٌهىىىُ دوس ٍِّىىىىط فىىىٍ رطىىىىَش األداء ٌىىىذٌ اٌخشَجىىىى   .01

 ِئعغزىُ.

     

      ألجهضح اٌزىٕىٌىجُخ واٌجشاِج اٌحذَثخ .ىٍُخ ٌذَهُ اٌمذسح ػًٍ اعزخذاَ ااٌخشَجى   .00

      ىٍُخ ثبرمبْ اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ وثؼض اٌّهبساد اٌزهُٕخ واٌّؼٍُّخ.اٌَزُّض خشَجٍ   .05

ىٍُىخ ٌىىذَهُ اٌمىذسح ػٍىً رغىىىَك وػّىً دػبَىخ جُىىذح ٌّٕىزج اٌمطىبع اٌىىزٌ اٌخشَجىى   .02

 َؼًّ ثه ثشىً ِمجىي .

     

 جزّؼُخِذي رؼبوْ اٌىٍُخ ِغ اٌّئعغبد اٌّ

كلٌررة الدااتسررات العلٌررا للعلرروم المرمدمرره رىجىىذ ثشورىوىىىالد رؼىىبوْ ِشىىزشن ثىىُٓ   .00
 وِئعغزىُ.بيامعة بنى تسوٌف 

     

فٍ حً اٌّشىالد كلٌة الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدمه بيامعة بنى تسوٌف رشبسن   .02

 اإلٔزبجُخ واٌزطجُمُخ فٍ اٌؼًّ ٌذٌ ِئعغزىُ.

     

      ؼٍٕخ وِؼشوفخ ٌذٌ ِئعغزىُ.ِ اٌىٍُخثشاِج وخذِبد   .02

      ىٍُخ ثحىس ػٍُّخ راد ػاللخ ثّئعغزىُاٌرىفش   .01



 وٍُخ اٌذساعبد اٌؼٍُب ٌٍؼٍىَ اٌّزمذِخ
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 0 اٌّئششاد َ
 

5 

 

2 

 

0 

 

2 

      ثّشبسوخ أػضبء ِٓ إٌّظّبد اٌّخزٍفخ فٍ اٌّجبٌظ اٌّخزٍفخ ٌهب. اٌىٍُخرغّح   .08

      ثؼًّ ِزبثؼبد دوسَخ ألهُ اٌّشىالد ٌذٌ ِئعغزىُ. اٌىٍُخرمىَ   .02

عىَف ِغ إٌّظّبد فٍ اػذاد لىاػىذ ثُبٔىبد ػىٓ رزؼبوْ وٍُخ اٌطت اٌجُطشي ثجًٕ   .51

 أهُ اٌّشىالد ثبٌّجزّغ. 

     

      ىٍُخ ثبػذاد ثشاِج ِؼٍٕخ ٌٍضَبساد اٌُّذأُخ ورجبدي اٌخجشاد ٌذٌ ِئعغزىُ. اٌرمىَ   .50

ِؼٍٕىىخ كلٌررة الدااتسررات العلٌررا للعلرروم المرمدمرره بيامعررة بنررى تسرروٌف سإَىىخ وسعىىبٌخ   .55

 وِؼشوفخ ٌذَىُ.

     

ثبػىذاد اعىزطالػبد كلٌة الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدمه بيامعة بنى تسوٌف  رمىَ  .52

 اٌّئعغبد اٌّخزٍفخ. حزُبجبد سأٌ دوسَخ ٌّؼشفخ ِذٌ رٍجُخ اٌجبِؼخ إل

     

      بوْ اٌىٍُخ ِغ اٌجّؼُبد االهٍُخ و ِئعغبد اٌّجزّغ اٌّذًٔؼرز  .50

 ػبِخ

      ورُّٕخ اٌجُئخ ّجزّغرؼٍٓ اٌىٍُخ ػٓ ثشاِجهب اٌّغزمجٍُخ ٌخذِخ اٌ  .52

      َىجذ ثبٌىٍُخ  خطخ ِؼٍٕخ ٌزُّٕخ ِهبساد اٌخشَجُٓ  .52

      اػذاد اٌّؼُُٕٓ ِٓ خشَجً اٌىٍُخ ثبٌشغُ ِٓ حبجخ عىق اٌؼًّ ٌهُ رمً  .51

      رزُّض اٌىٍُخ ػٓ ٔظبئشهب ثغّبد ُِّضح  .58

      صَبدح ِؼذالد اٌجطبٌخ فً اٌّجزّغ اٌّظشي ِٓ خشَجً اٌىٍُخ  .52

      ِشزشوخ أهذا  رزؼبوْ اٌىٍُخ ِغ اٌىصاساد اٌّخزٍفخ ٌزحمُك   .21

 

 ؟كلٌة الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدمه بيامعة بنى تسوٌف أوالً: ما ممراحاركم رياه رنمٌة مهااات خاٌيً 
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عن خاٌيً دااتسات العلٌا للعلوم المرمدمه بيامعة بنى تسوٌف كلٌة الأهم التسمات الممٌزة لخاٌيً ثانٌاً: ما 

 األخاي؟ كلٌات اليامعات
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 ه بيامعة بنى تسوٌف ؟ما اهم نماط الضعف فى خاٌج كلٌة الدااتسات العلٌا للعلوم المرمدم ثالثاً:
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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........................................................................ 

 باٌياد حلول لها ؟ الكلٌةما أهم المشكالت الرى روايهونها وراغب فً أن رموم اابعاً: 
 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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............................................................................................................................

.....................................................................................  

  الرولٌع :
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 واٌؼبٍُِٓ اإلداسَخاعزجُبْ ٌمُبط ِغزىي سضب اٌمُبداد                
 

 بالكلٌة ... دااٌٌنالتسادة الزمالء االفاضل من اإل

أن  تسررراارٌيٌةم المرمدمررة بيامعررة بنررى تسرروٌف وهررى بصرردد إعررداد خطرهررا اإلٌتسررا كلٌررة الدااتسررات العلٌررا للعلررو

الرى رحلٌرل البٌئرة الداخلٌرة للكلٌرة للرعراف علرى اهرم نمراط ٌهردف هرذا اإلتسرربٌان رتسرفٌد بمائكم البنائة فى ذلن. 

 5)ضررعٌف( الررى  2ن مرردى لرروة المؤشررا برمرردٌا ٌررردان مررن عرر ايررى اإليابررةولررذلن ٌ  المرروة والضررعف بالكلٌررة، 

 )ممراز(.

 و لتسٌادركم يزٌل الشكا و الرمدٌا

 

ػضى ثبٌمغُ                     عٕىاد اٌخجشح: /اٌمغُ اإلداسي : ......................       اٌىظُفخ: سئُظ اٌمغُ

..................... 

 

 اٌّئششاد َ
0 5 2 0 2 

      َىجذ هُىً وظُفً ِؼٍٓ  ثبٌىٍُخ   0

      اٌىٍُخ اعزشارُجُخٌزطجُك  رىجذ خطخ رٕفُزَخ 5

      رىجذ سإَخ و سعبٌخ ٌىحذح اٌجىدح ِؼٍٕخ 2

      َىجذ اسرجبط ثُٓ أشطخ اٌىٍُخ اٌّخزٍفخ و أشطخ اٌجبِؼخ 0

      َىجذ رؼبوْ ثُٓ وحذح اٌجىدح و االداساد اٌّخزٍفخ ثبٌىٍُخ 2

      االصِبد و اٌىىاسس داسحرىجذ ثبٌىٍُخ وحذح إل 2

      ىجذ سإَخ و سعبٌخ ِؼٍٕخ ٌىحذح االصِبد و اٌىىاسس ر 1

      رىجذ خطخ طىاسي الخالء اٌىٍُخ 8

      َىجذ لىاػذ ثُبٔبد ٌطالة اٌذساعبد اٌؼٍُب و اٌّغجٍُٓ ٌٍذسجبد اٌؼٍُّخ ثبٌىٍُخ 2

ىبفئ رزغُ ثبٌشفبفُخ و رحمك ر األوبدَُّخرؼزّذ اٌىٍُخ ِؼبَُش ِىضىػُخ الخزُبس اٌمُبداد  01
 اٌفشص

     

      اإلداسَخِحذدح ٌزؼُٓ اٌمُبداد  آٌُبدرٍزضَ اٌىٍُخ ث 00

و رٌه ثبعزخذاَ ادواد ِمٕٕخ رحذد  اإلداسَخٌزمُُُ وفبءح اٌمُبداد  آٌُبدرضغ اٌىٍُخ  05
 اٌّئششاد اٌىُّخ و إٌىػُخ ٌٍزمىَُ

     

      زهبٌٌزحمُك سإَزهب و سعب جذَذحرمىَ اٌىٍُخ ثبعزحذاس اداساد  02

      َىجذ رذاخً فً االخزظبطبد و اٌّغئىٌُبد ثُٓ اداساد اٌىٍُخ 00

      رمذَ االداساد اٌّخزٍفخ ثبٌىٍُخ اٌذػُ اٌفًٕ و اٌّبدي ٌىً اٌّغزهذفُٓ ٌهب 02

      اإلداسَخرىجذ ِؼبَُش الخزُبس اٌمُبداد  02

      رىجذ خطخ ٌزُّٕخ لذاساد اٌؼبٍُِٓ ثبٌىٍُخ 01

      سوذ فً اػذاد خطخ ٌزُّخ لذساد اٌؼبٍُِٓ ثبٌىٍُخشب 08

      َىجذ ٔظبَ ٌزىثُك اٌّؼٍىِبد ثبٌىٍُخ 02

      َىجذ ٔظبَ ٌحفع و رذاوي و اعزذػبء اٌىثبئك  ثبٌىٍُخ 51

      رشي اْ ّٔظ اٌمُبدح ثبٌىٍُخ هى  ّٔظ دَّمشاطً  50
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      َىجذ دًٌُ ٌٍغالِخ اٌّهُٕخ ثبٌىٍُخ 55

      زارُخ ٌالداساد اٌّخزٍفخ ثبٌىٍُخزُّٕخ اٌّىاسد اٌٌىجذ خطخ َ 52

      َىجذ دًٌُ الخاللُبد اٌّهٕخ ثبٌىٍُخ 50

رؼٍٓ اٌىٍُخ اٌمىاػذ اٌؼبِخ اٌزً َزُ ػًٍ اعبعهب اٌزؼُٕبد و اٌزشلُبد و رىصَغ اٌؼًّ ثىبفخ  52
 جىأجه ػًٍ اٌؼبٍُِٓ ثبالداساد اٌّخزٍفخ

     

 

 تسرمبلٌة :الممراحات الم

 المخرلفة؟ الكلٌاتعن غٌاها من  الكلٌةأوال: ما التسمات الرى ررمٌز بها 
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 ً  : ما المعولات الرى روايهها فً عملن ؟ثانٌا
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 ثالثاً: ما اؤٌرن المتسرمبلٌة لرطوٌا المتسم اإلدااي الذي رعمل به ؟

...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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 ً  ؟ككل وٌا اليهاز اإلدااي : ما اؤٌرن المتسرمبلٌة لرطاابعا
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 عزجُبْ ٌمُبط ِغزىي سضب اػضبء هُئخ اٌزذسَظ واٌهُئخ اٌّؼبؤخا
 

 التسادة الزمالء األفاضل اعضاء هٌئة الرداٌس والهٌئة المعاونة بالكلٌة

أن  تسررراارٌيٌةٌتسررا كلٌررة الدااتسررات العلٌررا للعلرروم المرمدمررة بيامعررة بنررى تسرروٌف وهررى بصرردد إعررداد خطرهررا اإل

 رتسرفٌد بمائكم البنائة فى ذلن.

 الى رحلٌل البٌئة الداخلٌة للكلٌة للرعاف علرى نمراط المروة والضرعف المرؤثاة علرى الكلٌرة،هذا اإلتسربٌان ٌهدف 

 )ممراز(. 5)ضعٌف( الى  2ن مدى لوة المؤشا برمدٌا ٌردان من ع ولذلن ٌايى اإليابة

 و لتسٌادركم يزٌل الشكا و الرمدٌا

 

 .........                 اٌمغُ اٌؼًٍّ: ......................      االعُ )اخزُبسي(: .................................

 

 ػضى هُئخ ِؼبؤخ/ػضى هُئخ رذسَظ/سئُظ لغُ/ووًُ وٍُخ/اٌذسجخ اٌىظُفُخ:ػُّذ وٍُخ 

 

 الداية العبااة الم

5 4 3 1 2 

           الكلٌة إتسراارٌيٌةرويد خطة رنفٌذٌة لرطبٌك  2

      ائاها بتسمات ممٌزةررمٌز الكلٌة عن نظ 1

      ٌويد هٌكل وظٌفى معلن بالكلٌة 3

      راى ان نمط المٌادة بالكلٌة هو نمط دٌممااطى  4

      ررتسم بالشفافٌة  األكادٌمٌةرعرمد الكلٌة معاٌٌا موضوعٌة الخرٌاا المٌادات  5

      لمخرلفةرويد معاٌٌا واضحة و محددة لروزٌع المهام على االلتسام العلمٌة ا 6

      ٌويد راابط فى المهام و االنشطة بٌن االلتسام العلمٌة المخرلفة بالكلٌة 7

      هنان رباٌن فى حيم العمل بٌن االلتسام العلمٌة المخرلفة بالكلٌة 8

      رحدد الكلٌة احرايارها من االعداد و الرخصصات المخرلفة بناء على مرطلبات االلتسام 9

      محددة أهداف ات الاتسمٌة لاللتسام العلمٌة مصاغة بشكل واضح و لها االخرصاص 20

      رطابك الممااتسات الفعلٌة لاللتسام العلمٌة بالكلٌة اخرصاصارها الاتسمٌة 22

      ٌويد رنتسٌك بٌن االلتسام العلمٌة المخرلفة فى المهام الرى ررطلب ذلن 21

      العلمٌة المخرلفةرتسود النظاة االتسرماللٌة فى االلتسام  23

      اإلدااٌةٌويد رعاون واضح بٌن اعضاء االلتسام العلمٌة و االلتسام  24
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      ٌتسهم اعضاء االلتسام العلمٌة فى رحتسٌن االداء 25

      ٌلرزم افااد االلتسام العلمٌة باللوائح و الموانٌن 26

      ررتسم لااات ائٌس المتسم بالموضوعٌة 27

      من عمل د االلتسام العلمٌة فٌما ٌوكل إلٌهمااٌرعاون اف 28

      ا لنوات ارصال فعالة مع اعضاء هٌئة الرداٌس و معاونٌهمٌرحاص الكلٌة على روف 29

      الكلٌة أهداف لرحمٌك كافٌة هنان موااد  10

      بشكل صحٌح مواادهارويه الكلٌة  12

 اليهود لرنمٌة الموااد الذارٌة من خالل رخطٌط و رنفٌذ رحفز الكلٌة اعضاء هٌئة الرداٌس لبذل  11

 مشاوعات بحثٌة/ خدمٌة/ انرايٌة

     

      ٌويد بالكلٌة رنوع فى باامج الدااتسات العلٌا و الدايات الممنوحة  13

      ٌرم رطبٌك ماايعة باامج الدااتسات العلٌا بواتسطة ماايعٌن خاايٌن 14

      مٌة لداية المايتسرٌاٌرم رطبٌك معاٌٌا اكادٌ 15

      ٌويد لواعد بٌانات لطالب الدااتسات العلٌا و المتسيلٌن للدايات العلمٌة بالكلٌة 16

      للرخصص بروزٌع االشااف على الاتسائل وفمارلرزم الكلٌة  17

      ٌويد ايااءات لمرابعة و رمٌٌم اداء الباحثٌن لبل و اثناء الرتسيٌل للدايات العلمٌة 18

      روفا الكلٌة روصٌفا موثما و معرمدا للباامج الرى ٌنظمها لطالب الدااتسات العلٌا 19 

 هداف زمة لكل بانامج دااتسات علٌا بحٌث ٌضمن رحمٌك األالروفا الكلٌة االمكانٌات المادٌة ال 30
 المطلوبة منه

     

      اينبٌة مرمٌزةرتسعى الكلٌة النشاء باامج دااتسات علٌا مشراكة بٌن يامعات  32

رضع الكلٌة المواعد الواضحة الرى رحدد االخاللٌات الخاصة باعداد و ايااء االبحاث العلمٌة  31
 العضاء هٌئة الرداٌس و معاونٌهم

     

      روفا الكلٌة مصادا الرعلم الذارى لطالب الدااتسات العلٌا 33

      و رطوٌا العملٌة الرعلٌمٌة روفا الكلٌة الوتسائل الرعلمٌة المخرلفة لرنمٌة 34

      روفا الكلٌة الماايع و الدواٌات العلمٌة الحدٌثة بالمكربة 35

      روفا الكلٌة معامل بحثٌة و لاعات دااتسٌة لطالب الدااتسات العلٌا ررناتسب مع االعداد الممبولة 36
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 الممراحات المتسرمبلٌة :

 المخرلفة؟ الكلٌاتعن غٌاها من  الكلٌةأوال: ما التسمات الرى ررمٌز بها 
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.............................................................................................................................
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............................................................................................................................. 

 ؟ اهم نماط ضعف الكلٌة من ويهة نظان؟: ما ثانٌا

      عملى( بالكلٌة -شفوى -ررنوع اتسالٌب الرموٌم ) رحاٌاى 37

      ٌرالئم الكراب اليامعى بالكلٌة مع معاٌٌا اليودة 38

      ٌنشا اعضاء هٌئة الرداٌس عددا من االبحاث العلمٌة المناتسبة تسنوٌا 39

      راربط مياالت البحث العلمى بالكلٌة باالرياهات الحدٌثة فى الرخصص 40

      ٌشران اعضاء هٌئة الرداٌس فى بحوث يماعٌة 42

      روصٌف مناتسب للباامج و الممااات الدااتسٌةٌويد  41

      ٌويد ممٌم خاايى للممااات الدااتسٌة 43

      اعضاء هٌئة الرداٌس بالوالء للكلٌة ٌشعا 44

      لرطوٌا بالكلٌة ء هٌئة الرداٌس برحمل متسئولٌة اٌمبل  اعضا 45

      ااالكلٌة العاملٌن بها على الريدٌد و االبرك إدااةرشيع  46

      ٌويد لدى الكلٌة نظام فعال لرمٌٌم اداء  اعضاء هٌئة الرداٌس 47

      ٌرم ابط نرائج الرمٌٌم بنظم االيوا و الحوافز و الرالٌات و الردابً و النمل الوظٌفى 48

      لتسام العلمٌة المخرلفة بالكلٌةللمرابعة و المتساءلة باال آلٌاترويد  49

      العلٌا دااةلنمل شكاوى و رظلمات اعضاء هٌئة الرداٌس الى اإل ٌويد نظام ياد 50
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 ثالثاً: ما ممراحارن لرطوٌا المتسم العلمى الذى رنرمى الٌه؟
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 اابعاً: ما ممراحارن لرطوٌا الكلٌة؟
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 خامتساً: ما الذى ٌمكن أن رمدمه انت للكلٌة للعمل على افعرها ورطواها؟
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